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  گفتار پيش

ها با تاكيد  فصل، اصول كلي و اوليه خبرنويسي در رسانه 9در كتابي كه پيش رو داريد سعي شده است در قالب 
خبرنويسي است و » مقدماتي«بخش اول و  ،با وجود اينكه اين كتاب. هاي خبري ارايه شود بر مطبوعات و سايت

 خواهند وارد شود، ولي نگارنده در اند و يا مي نگاري شده براي افرادي طراحي شده است كه تازه وارد حرفه روزنامه
تر دانش كم خود است،  شده كه ناشي از كمبود فضا و زمان و از آن مهم همين حد نيز بر ناقص بودن مطالب ارايه

ويژه در حوزه  مندان خبرنگاري به نگارنده در حد بضاعت اندكش كوشيده است عالقهبا وجود اين، . اذعان دارد
  .ندنگاري آشنا ك خبر را با اصول اوليه اين قالب مهم روزنامه

اي از تجارب عملي اندك خود را با مطالعاتي كه در منابع مكتوب داخلي و خارجي و  در اين كتاب، گوشهنگارنده 
نگاري به عنوان شاگرد و مدرس داشته، تركيب كرده و در اختيار مخاطب قرار   هاي مختلف روزنامه حضور در دوره

اي ارايه شده است، ذكر منبع شود ولي بعضي  مقالهسعي شده است هر جايي كه مطلبي از كتاب يا . داده است
طور دايم از منابع  ها تركيبي از منابعي است كه شرح كامل آن در انتهاي كتاب آمده است و ممكن نبود به قسمت

  .  طلبم طور سهوي از قلم افتاده است، پوزش مي در صورتي كه مواردي به به هر حال،. متفاوت ياد شود

اي به نام انسان سر و  با پديده پيچيده ،طور خاص نگاري به طور عام و در روزنامه علوم انساني بهاز آنجايي كه در 
بسته به شرايط زماني  ،شده نگاري وجود ندارد، بنابراين موارد و نكات ارايه كار داريم، هيچ قانون مطلقي در روزنامه

  .تر باشد او در گرفتن تصميم درست تواند راهگشاي و مكاني قابل تغيير بوده و تجربه خبرنگار مي

تواند راهگشاي نويسنده در برطرف كردن ايرادها و بازنگري در اثر  انتقادها، پيشنهادها و هرگونه نظر شما مي
  .منظور افزايش كيفيت آن باشد به

قاي بركچيان، ويژه جناب آ دانم عالوه بر قدرداني از سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران به در پايان الزم مي
مدير محترم آموزش معاونت محترم فرهنگي اين سازمان، كه متولي اصلي گردآوري اين اثر بودند، سپاس فراوان 

دوست تهراني كه  ويژه دكتر يونس شكرخواه و دكتر حسن نمك خود را به استادان ارجمندم در زمينه خبر به
  .است، تقديم كنم هاي آنان از گذشته تا حال چراغ راه من بوده راهنمايي

  عليرضا كتابدار
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  چيست؟ خبرـ  اولصل ف

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  نگاري توضيح دهد؟ در روزنامه» خبر«درباره اهميت ـ 1

  ارايه كرده و درباره آنها توضيح دهد؟» خبر«ـ چند تعريف از 2

  ذكر يك مثال توضيح دهد؟ـ فرايند خبر را با 3

  سازماني و تاثير آن در خبر توضيح دهد؟ ـ درباره عوامل درون4

  سازماني و تاثير آن در خبر توضيح دهد؟ ـ درباره عوامل برون5

  ـ مفاهيم اساسي در خبرنويسي را بيان كرده و توضيح دهد؟6

  ـ تفاوت خبرهاي رويدادمدار با فرايندمدار را توضيح دهد؟7

  نگاري توضيح دهد؟ درباره اهميت منبع خبر در روزنامهـ 8

ي ساير ژانرها ترين ژانر در ميان مهمتوان به عنوان  مي» خبر«از  نگاري در ميان ژانرهاي مختلف روزنامه
. شود مقاله مطبوعاتي محسوب مي، عامل اصلي تفاوت يك مقاله علمي و يك »خبر« .ياد كرد نگاري روزنامه

. كاركرد يك مصاحبه را تغيير داده و عامل تمايز بين يك گزارش اداري با يك گزارش مطبوعاتي است» خبر«
ها  اهميت بيشتري نسبت به ساير نقش» نقش اول«اين موضوع البته نافي اهميت بقيه ژانرها نيست، ولي هميشه 

نگاري كه كار را از  روزنامه«: گويند نگاران اين جمله معروف است كه مي از اينروست كه در بين روزنامه .دارد
   ».شود نميخوبي نگار  تحريريه و گرفتن اخبار ساده شروع نكرده باشد، روزنامه

، از گذشته تا حال، صرف پاسخ به اين پرسش شده است كه خبر نگاري دنيا ادبيات روزنامهحجم بسياري از 
  شود؟ شود، بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه تهيه مي تهيه ميچيست، چگونه و از كجا 

گونه كه  همان .ايم تشبيه كنيم، اشتباهي مرتكب نشده» آشپزي«در » غذا«به  »نگاري روزنامه«را در  »خبر«اگر 
البته هميشه در  .غير قابل تصور است» خبر«نيز بدون  »نگاري روزنامه«معناست،  بي» غذا«بدون » آشپزي«واژه 

را هر چيز قابل خوردن تعريف » غذا«اي  به عنوان نمونه، شايد عده. نظر وجود دارد تعاريف بين محققان اختالف
ذ است ولي در بعضي از يگ بسيار لذهنكنند ولي عده ديگري با استناد به اينكه بعضي از غذاها در يك فر

  .آوردند مي» غذا«تعاريف متعددي براي  شود، فكر نمي همهاي ديگر، حتي درباره احتمال خوردن آن  فرهنگ
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  تعاريف خبر

   .شود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شده است هيارا يگوناگون فيتعارنيز » خبر«براي 

، EAST ، شـرق North را مخفـف شـمال   حروف آن يا ها و عده تازه يرا به معنا NEWSاصل كلمه خبر  يا عده* 
در واقـع ديـدگاه گـروه دوم    . داننـد  يچهار گوشه جهـان مـ   يدادهايرو يبه معنا SOUTHو جنوب  WEST غرب 

. توان در زبان انگليسي جمع بست به معناي تازه و جديد، صفت است و صفت را نمي NEWدرست است، زيرا واژه 
  . توجيه كرددر اخبار بتوان » تازگي«شايد اشتباه گروه اول را به دليل اهميت بسيار باالي ارزش 

  :شود تعاريف متعددي از خبر ارايه كرده كه به تعدادي از آنها اشاره مي» خبر«دكتر يونس شكرخواه در كتاب 

  .ناميد خبر توان نمي را واقعيتي هر اما هاست، واقعيت گزارش خبر،* 

 نو ،است روشن همگان بر مثالً واقعيت فالن كه ناميد خبر را واقعيتي هر توان نمي دليل اين به تعريف اين در
  .باشد داشته خبري جنبة تواند نمي نيست، تازه واقعيت وقتي و نيست طرح قابل ،است كهنه چون و نيست

  .دارد وجود آن در كذب و صدق احتمال كه است پيامي خبر،* 

 از بخشي فقط نيز فوق تعريف بنابراين،. شوند مي تكذيب بعد مدتي يا بعد روز اما ،شوند مي چاپ خبرها از خيلي
 خواند، مي گزارش را خبر كه پيشين تعريف برخالف كه افزود بايد حال عين در اما گيرد، برمي در را خبر مفهوم

  .دشو مي ناميده پيام ،خبر تعريف اين در

  .نيست) تازه( جاري رويداد گزارش الزاماً خبر،* 

 از جديدي زواياي ،ديگر عبارت به و قديمي و كهنه رويداد يك از اي تازه هاي جنبه كه است ممكن كه زيرا چرا؟
  .بدهد خبري تازة وجه يك قديمي موضوع يك به بنابراين و كند آشكار است، داده رخ قبالً كه را آنچه

  .بيفتد اتفاق است قرار كه است رويداديخبر * 

 سمينار«و يا  »شود مي برگزار آينده هفته سراسري كنكور«، »باريد خواهد برف فردا«اينكه  نظير خبرهايي
 طبعاً .گيرند مي قرار فوق تعريف مشمول كه هستند خبرهايي جمله از» شود مي تشكيل آينده بهار مطبوعات

 كه اي واقعه كه كرد اضافه را نكته اين شد خواهند هيارا اين از پس كه تعاريفي و ها تعريف اين به راجع توان يم
  .نشود تلقي خبر اصالً و باشد اهميت بي كامالً ديگران براي كه است ممكن شود، مي تلقي خبر نفر يك براي الزاماً
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  .نيست خبر بگيرد، گاز را فردي سگي، اگر عكس به ولي است، خبر بگيرد، گاز را سگي نفر يك اگر* 

  .آيد مي حساب به شوند، مي گرفته كار به خبر مفهوم تبيين در كه كالسيك تعاريف جمله از تعريف اين

جمهور  البته اگر سگ عادي يك انسان عادي را گاز بگيرد، خبر نيست، ولي اگر يك سگ عادي، پاي رئيس :نكته
جمهور آمريكا، پاي يك انسان عادي را گاز بگيرد، باز هم از ديد  يك كشور را گاز بگيرد و يا اگر سگ رئيس

  .شود ها خبر تلقي مي رسانه

  .شود مي ناميده خبر است، داده رخ آنچه به مربوط اطالعات* 

 دچار ارز قيمت كاهش اخبار شنيدن با مالي بازارهاي«، »اند شده درج مجله وسط صفحات در اقتصادي اخبار«
 اساس بر. است گرفته نام خبر تعريف، در كه دارند را اطالعاتي همان حكم دو هر اطالع، دو اين. »شدند شوك
  .است اطالع خبر تعريف، اين

  .دهد اطالع را كاري انجام يا وقوع كه است عبارات و لغات از اي مجموعه خبر* 

  .داند مي عبارات و لغات از اي مجموعه را آن اما است، متمركز خبر رسان اطالع كاركرد بر چه اگر تعريف اين

  .شود مي ناميده خبر نويسد، مي گزارشگر يك آنچه ؛است رويداد يك گزارش خبر* 

 كه است ممكن. دارد فرقيا رويداد  (Event) اتفاق با (News) خبر كه شود مي استنباط نكته اين تعريف اين از
 در. كند منعكس را رويداد آن از هايي جنبه فقط و نباشد داده رخ كه اي واقعه مانند عيناً شود مي گزارش آنچه
 در و دارد وجود تفاوت خبر واقعيت و رويداد حقيقت ميان كه دشو روشن نكته اين تا شود مي كوشش تعريف اين

 تاثيرگذار شده مخابره رويداد تغيير بر مؤثر عوامل ساير و خبري سازمان و خبرنگار شخصي نگرش حقيقت
  .هستند

  .است جالب خوانندگان از زيادي عده براي كه است واقعي عمل و انديشه هر شامل خبر،* 

 هيارا تاكنون كه مفاهيمي وسيله به آنكه حال. كند مي قلمداد واقعي عمل و انديشه را خبر» چيستي«تعريف  اين
 گزارش و عبارات و لغات مجموعه رويداد، اطالعات رويداد، پيام، واقعيت، گزارش: نظير هايي يچيست به اند شده
  .بوديم رسيده رويداد يك

  .گيرد مي قرار عامه توجه مورد كه بامعناست حادثه يك از گزارشي نخستين خبر،* 
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 از گزارش نخستين كه است خبر هنگامي بامعنا حادثة اين آنكه ضمن بامعناست، حادثة تعريف اين»  چيستي«
 افزون. است توجه بي خبر پيامدهاي و خبر پيگيري به كه است اين در تعريف اين اشكال .شود داده مردم به آن
  .شناخت را آن ارزيابي معيارهاي و كرد تشريح را بامعنا مفهوم درستي به شود نمي اين بر

  .است عمومي افكار و عقايد نقل و انساني هاي دانش و ها آگاهي و وقايع جريان منظم انتشار خبر،* 

 شرط و دهند مي تشكيل عمومي افكار و عقايد انساني، هاي دانش و ها آگاهي وقايع، را خبر جنس تعريف، اين در
  .است منظم انتشار نيز آن

  .است جاري وقايع خالص و ساده نقل خبر،* 

  .است عمومي افكار و عقايد نقل و اجتماعي زندگي جالب وقايع بيان و اعالم خبر،* 

  )1. (ندارد ضرورتي تكرار، و اند شده بيان پيشين تعاريف در كمابيش گزاره دو اين مضامين

  

  ساير تعاريف خبر

در  كه، كليف نورث لُردو » است مردم خبر،« :گويد مي ،لندن تايمز و تايمز ساندي پيشين سردبير ،اوانس هارولد
را  خبر، آمد مي حساب به خود عصر اي رسانه هاي غول از و بود انگليس در رسانه چندين صاحبقرن بيستم 

 ،او نظر از .داند مي آگهي ماند، ميغير آن  آنچه و كند سركوب جايي در را آن خواهد مي يكي كه داند مي چيزي
   .خنثي نه ،باشد تاثيرگذار بايد خبر

 را آن نگاران روزنامه كه داند مي چيزي را خبر، است دهكر هيارا 1964 سال در خبر ي كه ازتعريفدر  گيبر ويليام
  .گيرند مي كار به را آنها نگاران روزنامه كه داند مي هايي شيوه نتيجهرا  خبرنيز  فيشمن مارك .سازند مي

براساس  .كند يم گزارش را آن كه داند مي اجتماعي و سياسي جهان محصول را خبرنيز  گالسگو اي رسانه گروه
اين . دهد نيست، بلكه به جهان شكل مي جهان كننده كه البته منعكس است رويه و روش يك خبر، ديدگاهاين 

 و اجتماعي واقعيت بيطرفانه انعكاس به تنها نه و شود مي ساخته اجتماعي طرزي به خبرگروه بر اين باورند 
  )2( .كند مي مداخله واقعيت اجتماعي ساخت در بلكه ،پردازد نمي تجربي حقايق

. تجاري كاالي يك نه است، اجتماعي حق يك خبركند كه  دكتر شكرخواه نيز با بررسي تعاريف متعدد تاكيد مي
)3(  
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، خبر را شامل هر عمل و انديشه واقعي كه براي عده زيادي از خوانندگان »خبرنويسي«ليل اسپنسر، مولف كتاب 
  )4( .كند جالب توجه باشد، معرفي مي

، خبر را نقل واقعي و عينـي حـوادث جـاري مهمـي كـه در روزنامـه چـاپ        »خبريابي«مولي، نويسنده كتاب . س
  )5. (شناسد گيرد، مي شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي مي

ارش مناسب، خالصـه و دقيـق   خبر را گز» خبرنگاري«نگاري آمريكايي، در كتاب  چارنلي، استاد روزنامه.وي.ميچل
  )6( ».داند يك رويداد و نه الزاماً خود رويداد مي

خبـر،  «:گويـد  دكتر كاظم معتمدنژاد، استاد برجسته علوم ارتباطات ايران، با بررسي چندين تعريف، درباره خبر مي
  )7(» .اعالم و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است

 خبـر «: دهـد  ايـن تعريـف را از خبـر مـي    » اصول خبرنويسـي «نگاري، نيز در كتاب  نصراللهي، مدرس روزنامهاكبر 
در فراينـد تبـديل رويـداد بـه خبـر،      دارد و  يخبـر  هاي كه ارزش برخي از رويدادهاي خبري است و بيان گزارش

  )8(» .ه شود، از عينيت آن كاستيسازمان و برون يسازمان عوامل درون تاثير ممكن است تحت

نگاري كشـورمان، در   دكتر نعيم بديعي، استاد علوم ارتباطات ايران و استاد حسين قندي، مدرس برجسته روزنامه
با بررسي تعدادي از تعاريف ارايه شده درباره خبر و بـا اشـاره بـه الگوهـاي ارتبـاطي      » نگاري نوين روزنامه«كتاب 

اسـت كـه    ينـ يعو  يواقعـ  هايداديـ رو كياز  يگزارش خبر«: كنند درباره گزينشگري خبر، اين تعريف را بيان مي
 يسـازمان  و برون يسازمان عوامل درونتحت تاثير  چگونگي ارايه اين گزارش،. باشد يچند ارزش خبر اي كي داراي

  )9( ».گيرد يشكل م

   ارايه شده در اين كتاب؛ فيتعر يمبنا بر

  . ستين يلياست و تخ ينيو ع يواقع ،خارج يايدن يدادهايروـ 

  . باشد يارزش خبر يتعداد يحاو ديمورد مخابره با داديروـ 

  . ستيخود آن ن يول ،است داديگزارش رو خبرـ 

  . موثرند داديرو كيخبر  هيبر انتخاب و ارا يمختلف عواملـ 

 .اسـت  تيـ از واقع ييشود، تنها شما يم هيمطلق ندارد و آنچه به عنوان خبر ارا  تينيگاه ع چيه داديرو كي خبرـ 
)10(  
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ي كه در خبر مهم است و ما از آن بـه عنـوان   ردر هر صورت، در همه تعاريف ارايه شده، يك يا چند مورد از مواد
بـا ايـن   . توان جامع و مـانع دانسـت   كنيم برجسته شده است، بنابراين هيچ تعريفي را نمي ياد مي» ارزش خبري«

بـه نظـر نگارنـده    دارنـد،   ديـ خبـر تاك  يچند ارزش اساس اي كيمتعدد خبر كه هر كدام بر  فيتعار انيم ازوجود، 
    .رسد بهتر به نظر مي »نگاري نوين روزنامه«ارايه شده در كتاب  فيتعر

  

  خبر  نديافر
هـا مـنعكس    آنچه به عنوان خبر آن واقعه در رسـانه  ياست ول ريناپذرييو تغ ثابت ،ينيع ،يواقعه خبر كي تيماه
در  .شـود  يعرضـه مـ   ينسـب  يقتيصورت حق به تيكه در آن واقع رديگ يقرار م يعوامل متعدد ريتاث شود، تحت يم

هـاي يـك    و از همه آنهـا تاثيرگـذارتر سياسـت   تر از آن رسانه  از آنجايي كه خط فكري، خبرنگار، دبير و مهمواقع 
  . مطلق در خبر وجود ندارد تينيتوان گفت ع يمدر نحوه پوشش اخبار بسيار متفاوت است، كشور 

كند كه ايـن   يك فلسطيني در يك اتوبوس بمبي را كه به خود بسته است، منفجر مي عنوان نمونه، فرض كنيدبه 
  .شود انفجار باعث كشته شدن وي همراه دو نظامي اسرائيلي و دو نفر شهروند عادي اسرائيلي مي

   :شود گونه مخابره مي اينهاي نزديك به خط فكري اين كشور  خبر از ديدگاه جمهوري اسالمي ايران و گروه

  ».نظامي صهيونيست در عمليات استشهادي يك مبارز فلسطيني به هالكت رسيدند 2«

  :شود گونه مخابره مي اين ،پيمان با اين رژيم هاي اسرائيلي و كشورهاي هم همين خبر از ديدگاه رسانه

  ».تروريست فلسطيني كشته شدندشهروند اسرائيلي در عمليات انتحاري ـ تروريستي يك بنيادگراي  4«

  : رديگ يقرار م ياساسعامل دو  ريتاث تحتهاي مختلف  اعم از تهيه و انعكاس آن در رسانهخبر  نديافرطور كلي،  به

  يسازمان عوامل درونـ 1

تـوان   طور كلي، اين عوامل را مـي  به .كننده مسايل درون يك سازمان خبري هستند سازماني منعكس عوامل درون
  :موارد زير خالصه كرددر 

  خبرنگار ) الف
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بنـابراين  گذار اسـت،  ريو نگاه او در خبر تاث ديد هيزاو ،هاي سياسي و اعتقادي و مذهبي او شيخبرنگار، گرا قهيسل
  . خود در خبر بكاهد تياز دخالت ذهن تا حد ممكنصادق باشد و  ديخبرنگار با

نگـاري بـرآن تاكيـد     هاي اخالقي روزنامه ها و دستورالعمل هر چند اين يك توصيه اخالقي است كه در همه كتاب
كـه بـه عنـوان يكـي از     » گـزينش ادراكـي  «. شـود  واقعيت اين است كه در عمل، كمتر محقق مي شده است ولي

  .دهد اين دستور اخالقي رعايت شود  ود، در بيشتر اوقات اجازه نميش خطاهاي معروف ادراك شناخته مي

موضـع دارد   »چـپ «است، نسبت به خبرهاي گرايش » راست«داراي گرايش سياسي طبيعي است خبرنگاري كه 
  .دارد» استقالل«تر نسبت به تيم فوتبال  تر و منفي ديدي انتقادي» پرسپوليس«يا خبرنگار طرفدار تيم فوتبال 

  خبر رانيمد) ب

بـا   يجامعـه خبـر   ليو تشـك  يخبـر  اسـت ياعمال س قياز طرمديران خبر و در راس آنان مديرمسئول و سردبير 
  . خبر موثرند نديدر رسانه خود بر فرا …و ياسيس ،ياجتماع يها و ارزش ارهايمع

ها و  امضاي نهايي براي چاپ يك مطلب در روزنامه يا مجله با مديرمسئول و قبل از آن با سردبير است و در سايت
  .انتشار نهايي روي سايت در گرو تاييد سردبير و يا فردي است كه از او اجازه دارد ،ها خبرگزاري

كار بسيار پيش آمده است  براي خبرنگاران تازه .كنند چه مطلبي به چه شكلي كار شود آنان هستند كه تعيين مي
آسمان با مطلبي كـه تهيـه   زعم آنان، از زمين تا  اند ولي در عمل چيزي كه منتشرشده، به كه خبري را تهيه كرده

  .اند، متفاوت است كرده

  يعوامل فن) ج

ها، تعـداد   ها و خبرگزاري در سايت. استجا و اندازه در صفحه روزنامه  زانيمدر روزنامه مواردي مانند  يعوامل فن
توانند قرار بگيرند، يك عامل محـدوديت اسـت، ضـمن اينكـه در      مطالبي كه در صفحه يك در فضاهاي خاص مي

وقـت   نيز ونيزيو تلو ويدر راد. هاي تيتر و ليد محدوديتي درنظر گرفته شده است ها، براي تعداد واژه بيشتر سايت
دقيقه  15زيون يفرض كنيد شما در يك بخش خبري راديو يا تلو .شود عامل محدودكننده مهمي تلقي مي و زمان

توانيـد تمـام    مسلم است كه شما نمـي  .خبر نسبتاً مهم مواجه هستيد 50وقت داريد ولي در عين حال با بيش از 
بايد تعداد كمي از آنها را انتخاب كنيد و با توجه به اهميت اخبار، آنها را از نظر ترتيب خوانـدن  . خبرها را بخوانيد

  .بندي كنيد د، اولويتداني و وزني كه از نظر اندازه به هر يك از آنها مي
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  يسازمان عوامل برون ـ 2

شود يا آن را  بر آن تحميل مييك سازمان خبري  ي هستند كه از بيرونكننده مسايل سازماني منعكس برونعوامل 
  :توان در موارد زير خالصه كرد طور كلي، اين عوامل را مي به. دهد تاثير قرار مي تحت

  يقانون يها تيمحدود) الف 

هـا كمتـر و از    در برخي از كشورها اين محدوديت. ها تعيين شده است هايي براي رسانه كشوري، محدوديتدر هر 
بعضـي از   .اي و غيرمشـخص اسـت   سـليقه  ،هـا زيـاد   مشخص است ولي در برخي كشورها، محـدوديت  ،تر آن مهم

ص ماننـد زمـان جنـگ    هـاي خـا   هاي سني خاص مانند كودكان و برخي مربوط به زمان ها درباره گروه محدوديت
  .است

  ها دولت )ب

حتـي در يـك   . هاي مختلف داخل يك نظام رويكردهاي مختلفي نسبت به آزادي بيـان و مطبوعـات دارنـد    دولت
ها هسـتند، شـاهد تفـاوت و حتـي تضـاد در نحـوه برخوردهـا         رسانهاندركار  دي كه دسترادولت نيز با توجه به اف

  . هستيم

  اشخاص حقيقي و حقوقي )پ

يك قاضي دادگستري و يا يك . دهند مي رتاثير قرا ها را تحت اشخاص حقوقي با توجه به جايگاهي كه دارند، رسانه
  .ها شود تواند باعث پخش شدن يا پخش نشدن يك خبر در بعضي از رسانه نماينده متنفذ مجلس مي

  ها يو آگه هيصاحبان سرما) ت

ها كه با فـالن توليدكننـده لـوازم خـانگي يـا گوشـي        بعضي رسانه. شريان حيات يك رسانه وابسته به آگهي است
موبايل يا حتي يك شركت هواپيمايي قرارداد دارند، معموالً از درج خبرهاي منفي عليـه آنهـا بـه دليـل اسـتمرار      

  .كنند فعاليت با آن شركت خودداري مي

  نفوذ و فشار  صاحب يها گروه) ث

سـري كـه درد   «رس برخورد و تقابـل بـا يـك گـروه غيررسـمي، از فرمـول       آيد كه خبرنگار يا رسانه از ت پيش مي
برد، به  هاي خاص را زير سوال مي منافع گروهكه استفاده كرده و عطاي يك خبر را » بندند كند، دستمال نمي نمي

   .بخشد ميلقايش 
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  ها يخبرگزار) ج

هاي خبـري   عنوان غول دنيا كه از آنها بهشود، توسط چهار خبرگزاري بزرگ  بيشتر خبرهايي كه در دنيا پخش مي
پـرس، چهـار    هـاي آسوشـيتدپرس، يونايتـدپرس، رويتـرز و فـرانس      خبرگـزاري . شـود  شـود، منتشـر مـي    ياد مـي 

سـي و   بـي  ان، بي ان ـ مانند سي هاي خبري ها و شبكه ها، روزنامه اي هستند كه در كنار ساير خبرگزاري خبرگزاري
طبيعـي اسـت كـه وقتـي غذادهنـده بـه رسـانه         .كننـد  هاي دنيا را تامين مي رسانهالجزيره ـ محتواي بسياري از  

 .هـا قـرار گيـرد    كنند چه غذايي و به چه ميزاني بايد در اختيار ساير رسانه خبرگزاري خاصي باشد، آنها تعيين مي
ه بـه فراگيـر شـدن    ها اعم از مكتوب، آنالين، شنيداري يا ديداري، با توج همچنين شاهد هستيم بسياري از رسانه

هايي كه با  كنند؛ بسياري از سايت ها به نام خود استفاده مي ، از دسترنج ساير رسانه»پيستـ  كُپي«پديده ناميمون 
  .شوند در كشور ما در حال فعاليتند، از اين دسته محسوب مي» نيوز«پسوند 

  ها  يمانند روابط عموم يمنابع خبر) چ

واقعيت اين اسـت كـه   . ستها عمومي حلقه واسط بين مديران آن سازمان با رسانهدر هر سازمان يا نهادي، روابط 
هـا را   كند كه نكات منفـي عملكـرد سـازمان و كاسـتي     در بيشتر موارد، اين حلقه واسط مانند يك فيلتر عمل مي

ر، بعضي اوقات مـانع  ها عالوه بر بازي كردن نقش فيلت عمومي روابط .دهد گرفته و اجازه انتقال آنها را به رسانه نمي
  .شوند موقع اخبار محسوب مي اساسي در انتشار به

  مخاطبان رسانه) ح

اي كه مخاطب نداشته باشد، اگر همه كارشناسـان دنيـا    رسانه. تر است واجب» نان شب«براي رسانه از » مخاطب«
اي تاثيرگـذاري روي مخاطـب    از فعاليت رسانه هدف .آن را بهترين از نظر شكل و محتوا بدانند، هيچ ارزشي ندارد

  گذارد يا مخاطب بر رسانه؟  ها پيش مطرح بوده است كه آيا رسانه بر مخاطب تاثير مي اين پرسش از دهه. است

اند، ولي واقعيت اين است كه هـر دو بـر    هاي فراواني در رد يا تاييد يكي از اين نظريات كرده افراد زيادي استدالل
بندد و تنوع مطـالبش   كند، جلدش را مي مي  پسند بسته به مخاطب خود مصاحبه يك نشريه عامه. ارندهم تاثير د

   .دهد يك نشريه علمي نيز بسته به مخاطب خودش اين كارها را انجام مي از سوي ديگر ؛كند را تعيين مي

دهنـد، جـايي بـراي      در يك نشريه مذهبي كه طيف خوانندگان آن را افـرادي بـا ديـدگاهي سـنتي تشـكيل مـي      
پرداخته است، اگـر از   اي كه تا ديروز به مسايل سطحي فوتبال مي نشريه .هاي روشنفكرانه نيست و برعكس انديشه

اي بررسي كنـد، قطعـاً ريـزش مخاطـب      صورت ريشه امروز بخواهد به جاي پرداختن به حواشي، تنها مسايل را به
  .كند را تعيين مي توجهي از محتواي يك رسانه ميزان قابلن سليقه و ذائقه مخاطبابنابراين،  .خواهد داشت
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  يسيدر خبرنو ياساس ميمفاه

روشـن و   درسـت،  يسـتي با خبر در كنار عوامل درون و برون سازماني كه در تهيه خبر بايد مورد توجه قرار گيرد،
خبري كـه داراي ايـن سـه     .ودو انتشار آن در نظر گرفته ش ميتنظ ه،يصفات در تمام مراحل ته نيجامع باشد و ا

  .كند مي» ابهام«براي مخاطب ايجاد » خبررساني«ويژگي نباشد، به جاي 

  :)Clear(خبر  يـ روشن1

ابهام در خبر، درك نادرست خبرنگـار از موضـوع    ليدل نيمهمتر. شود ميساده، روشن و بدون ابهام تنظ ديبا خبر
  .كرد برطرفتوان  ياشكال را با مطالعه و پرسش از منبع م نيخبر است كه ا

منتشـر   يا گونـه  بـه  ديـ ، مطلب با…و يفن ،يپزشك ،يحقوق ،ياصطالحات علم يدارا يآنكه در خبرها گريد نكته
 .اورديـ وارد ن يبيخبر آسـ  يبه ارزش علم يسينو ساده نيا نيهمچن ؛همگان آسان باشد يفهم مطلب برا كهشود 

  .ت داردضرور يسيالخط واحد در خبرنو رسم كيداشتن  نيراه، همچن نيا در

در ايـن مثـال،   . نفر كشته و زخمي شدند 14در حادثه تصادف يك اتوبوس مسافربري و يك خودرو سواري : مثال
  .اند معلوم نيست چند نفر كشته و چند نفر زخمي شده

  ):Accurate(خبر  يـ درست2

مخاطـب و   انيـ ارزش و اعتبار خبر است و در صورت نبود اطالعات الزم و عدم صحت خبر، اعتماد م ،خبر صحت
در  اين موضـوع . دارد يمفهوم اساس نينشان از عدم دقت در ا )Retraction( هيبيتكذ وجود. رود يم نيرسانه از ب

درج مطالب فاقد صـحت،   گريد يسو از .شودو حتي تعطيل شدن رسانه  يتواند موجب مشكالت قانون يم يموارد
 .است گريد يها و كاهش مخاطبان رسانه و رفتن آنان به سمت رسانه ياعتماد يموجب ب يو مطالعه قبل نانياطم

  ».سرعت انتشار آن شود يفدا ديخبر نبا يگاه درست چيه«: مان كنيم بايد همواره اين نكته را آويزه گوش

در دو حالت به اعتمـاد مخاطـب   . گاهي پوشش و انعكاس نادرست خبر، سهوي است و بعضي اوقات عمدي :نكته
شود ولي اگر مخاطب به دليل تكرار خبر اشـتباه و يـا سـاير عوامـل متوجـه شـود رسـانه         به رسانه ضربه وارد مي

   .رود ياز بين مطور كامل  بهتعمدي در انتشار اخبار نادرست دارد، اعتمادش به رسانه 

را به جاي يـك   ياي خبري را از روي يك سايت اشتباه ترجمه كرده و يا مطلب طنز بارها پيش آمده رسانه: مثال
بعضي اوقات نيز يك رسانه به دليل مسايل سياسي و خط فكري خـود، خبـري   . مطلب واقعي منعكس كرده است

  .كند را به دروغ منتشر مي
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  ):Compelete(خبر  تيـ جامع3

و اشـاره بـه سـابقه خبـر و      يويدادن اطالعـات آرشـ  . صـورت جـامع و كامـل داده شـود     بـه  ديدر خبر با اطالعات
وقتي خبر ما كامل نباشد، . ت دارددر خبر ضرور) كجا، كه، چرا، چه و چگونه ،يك(  يعنصر خبر 6به  ييپاسخگو

ايـم او را سـيراب كنـيم؛     حـال نتوانسـته  ايم، ولي در عين  مانند حالتي است كه ما عطش مخاطب را تحريك كرده
   .گردد طبيعي است كه مخاطب به دنبال منابع جديدي براي رفع عطش خبري خود مي

كند فالن هواپيماي مسافربري نيم ساعت پيش سقوط كرد، مخاطب به دنبال ايـن   اي اعالم مي وقتي رسانه: مثال
ويژه اينكه مخاطب در روز جـاري   ؛ به... انده است؟ و است كه بداند كدام پرواز؟ در چه مسيري؟ كسي هم زنده م

  .خواهد پرواز كند آشنايي داشته باشد كه با هواپيما مسافرت كرده و يا مي

  

  فرايندمدار و رويدادمدار خبرهاي

 موضـوعاتي  يا معين و مشخص رويدادهاي، به خبرهايي همچون )Event ‐ centered news( رويدادمدار خبرهاي
  .شود گفته مي ها سوزي آتش و ها نشست چون

 مجـرد  لهامس يا گزارش يك از كه هستند اي پيچيده خبرهاي) Process – centered news( فرايندمدار خبرهاي
 پيامـدهاي  بـه  مربوط هاي گزارش نظير سازند، منتقل را جامع و مند قاعده منظم، دركي تا روند مي فراتر منفك، و

   .دولت يك عملكردهاي

 :آورم چند مثال مي بحث شدن تر روشن براي

 .است» فرايند«وساز يك  هاي فرسوده و رعايت نكردن ضوابط ساخت است، اما بافت» رويداد«زلزله يك 

 .شود محسوب مي »فرايند« ها سدسازي به مربوط هاي فعاليت اما ،است »رويداد« سد يك شدن شكسته

هـا در طـول    است، ولي داليـل ايـن ناكـامي   » رويداد«يك  حذف تيم فوتبال ايران از راهيابي به مسابقات المپيك
  .شود محسوب مي» فرايند«چهار دهه، يك 

گوينـد انتشـار    آنـان مـي  . باشد مردم كردن تر آگاه بايد خبرها هدف كهند باور براين فرايندمدار خبرهاي رفدارانط
 آگـاهي  مخاطبـان  به انساني نيازهاي عرف چارچوب در اجتماعي هاي پديده مورد درباشد كه  اي گونه به بايد اخبار
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 درج »تـازگي « بهانـة   به غالباً كه اهميت بي رويدادهاي ويژه به  رويدادها سازي برجسته از بايد آنان معتقدند .دهد
  )12( .كرد پرهيز شوند، مي

توجـه كننـد، بـا     »حورفرايندم«و » حوررويدادم«ها بايد به دو شكل اخبار اعم از  نگارنده براين باور است كه رسانه
تلقـي شـده و   » پوششـي «نـوعي   كنند، يعنـي بـه   خود را به رسانه تحميل مي »حوررويدادم«اين تفاوت كه اخبار 

نـوعي   بـه  »حورفرايندم«از سوي ديگر، اخبار  .دهند هاي مختلف هر يك از زاويه ديد خود، آنها را پوشش مي رسانه
ايـن دو بايـد    .شوند و اين وظيفه رسانه است كه به كندوكاو درباره ابعاد مختلف آنها بپـردازد  توليدي محسوب مي

تدريج يـك يـا چنـد خبـر      يك رسانه بايد سعي كند به. ها داشته باشند حجم متناسبي نسبت به يكديگر در رسانه
جـزو اخبـار   » آزاري كـودك «يك يا چند خبر مربـوط بـه    .تبديل كند» فرايندمدار«را به موضوعي » رويدادمدار«
هستند ولي هنگامي كه خبرنگار به دنبال كسب اخباري درباره وضعيت قوانين حمايت از كودكان و » رويدادمدار«

  .شود مي» فرايند«اين موضوع تبديل به يك  رود، يابي داليل افزايش اين معضل در جامعه مي يا ريشه

  

  خبري منابع اهميت

ايـن مفـاهيم    .روشـن و جـامع باشـد    درست، يدبا خبرگفته شد  يسيخبرنو ياساس ميمفاهطور كه قبالً در  همان
براي ما از زندگي شخصي و كاري گرفته تـا اخبـار    .دارد» منبع خبر«ويژه مورد درستي خبر، ارتباط نزديكي با  به

توانيم روي آن حسـاب   آيا مي. ها مهم است كه بدانيم چه كسي خبر را عنوان كرده است شده از طريق رسانه ارايه
  اصالً بايد آن را جدي گرفت يا خير؟ . كنيم

 خبـر  تهيـه  هنگـام  در هـم و  خبر توليد زمان در هم نگار روزنامه براي آن، به نسبت شناخت و خبر منبع دانستن
 از خـواه  و فـرد  يـك  سـوي  از خـواه  باشـد،  گرفته سرچشمه كه جا هر از را» پيام« خاستگاه. دارد اي ويژه اهميت
 )13( .ناميم مي »خبر منبع« نهادها و ها گروه جانب

 آداب و سـنن  طبـق  .بگويـد  خبـر  آغـاز  در را خبـر  منبـع  كـه  كنـد  مـي  حكـم  نگـار  روزنامه به اي حرفه اصل يك
 آن بـه  را خبـر  اول سـطر  پيوسـته  كه است حدي به منبع اهميت و ندارد سنديت منبع بدون خبر ،نگاري روزنامه

  .خبر كنندة ارسال و رويداد مكان: است مهم عنصر دو حاوي )Dateline( سطر نخستين اين. دهند مي اختصاص

  :اسالمي جمهوري خبرگزاري پاريس،: مثال
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 كجـا  در شـهر  آن كـه  بدانـد  تا شود كمك سرعت به خواننده به آنكه براي نيست، معروف شهر نام كه مواردي در
  :پرس فرانس  ـ سنگال ـ توبا: مثال .داد خواننده به شهر نام دنبال به نيز را كشور نام بايد است، شده واقع

 همان در هم را خبر تاريخ خبرگزاري، نام و كشور نام شهر، نام بر عالوه مواقعبيشتر  در المللي بين هاي خبرگزاري
 تـاريخ  ذكـر  بـه  نيـازي  ،خبـر  منبع به مربوط اطالعات سطر در طبعاً ها روزنامه ولي ،كنند مي اعالم خبر اول سطر
   New Delhi, India (AP), June 3,1995.                                                                        ندارند

  .دارد ضرورت آن رعايت آنكه حال گيرد، مي قرار استفاده مورد كمتر داخلي خبرهاي درDateline  ايران در

 استفاده خبري منبع چندين از آنها تنظيم برايبعضاً  و نيستند همراه منبع يك با خبرها همة هميشه ها در رسانه
 » :ها خبرگزاري ـ لبنان ـ بيروت« :شود مي نوشته شكل اين به خبر سطر نخستين موارد اين در. شود مي

 ذكـر  صـحيح  اسـتناد  بـا  خبـر  مختلـف  مواضـع  در انـد،  گرفتـه  قرار استفاده مورد كه هايي خبرگزاري نام سپس و
  )14( .شوند مي

  خبر كسب منابع

 مرحلـة  در وكنند  ها از جمله خبر را تهيه مي هستند كه محتواي رسانه نويسندگان و خبرنگاراندر وهله اول اين 
  . دهند مي تشكيل را ها روزنامه خبري منابع ترين اصلي ها، خبرگزاري بعد

مختلـف فعـال در    هـاي  ارگان و ها دولت. هستند ها روزنامه براي ديگري هميشگي خبري منبع نيز ها عمومي روابط
 نهادهـا،  احـزاب، تـوان بـه    از جملـه منـابع ديگـر خبـري مـي     . هر كشور نيز از منابع مختلف كسب خبر هسـتند 

نكتـه  . مخاطبان خود رسانه اشاره كـرد  و اطالعاتي هاي بانك آرشيوها، ها، كتابخانه اصناف، و ها انجمن ها، جمعيت
شناسد و در صـورتي كـه    خوبي مي ولي ما را به ،شناسد مهم اين است كه مخاطب رسانه ضرورتاً منبع خبر را نمي

  .داند، بنابراين دقت در اعتبار منبع خبر بسيار مهم است ميخبر را به دروغ منتشر كنيم، مخاطب ما را مسئول 

اگر فردي به دفتر يك روزنامه يا خبرگزاري زنگ بزند و خبر از سقوط يك هواپيما در نزديكي محل زندگي  :مثال
لعمل ا خاطر سرعت تجربه حرف او را سريع باور كند و بدون استعالم از منابع معتبر به خود بدهد، شايد خبرنگار بي

شود كه صدايي كه او شنيده مربوط به انفجار يك خانه در اثر نشـت   لحظاتي بعد مشخص مي. خبر را منتشر كند
ادعـاي  رود كه چرا به دليـل   چنين حالتي رسانه زيرسوال ميدر . گاز بوده و هيچ ارتباطي به سقوط هواپيما ندارد

  .استفردي كه اعتبار زيادي نداشته است، خبر را منتشر كرده 
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  خالصه فصل

  . ساير ژانرها ياد كرد» پدرخوانده«توان به عنوان  مي» خبر«از  نگاري در ميان ژانرهاي مختلف روزنامه* 

، EAST ، شـرق North را مخفـف شـمال   حروف آن يا ها و عده تازه يرا به معنا NEWSاصل كلمه خبر  يا عده* 
  . دانند يچهار گوشه جهان م يدادهايرو يبه معنا SOUTHو جنوب  WEST غرب 

  .است عمومي افكار و عقايد نقل و انساني هاي دانش و ها آگاهي و وقايع جريان منظم انتشار خبر،* 

چگـونگي ارايـه   . باشـد  يچند ارزش خبـر  اي كي داراياست كه  ينيعو  يواقع هايداديرو كياز  يگزارش خبر* 
  .گيرد يشكل م يسازمان و برون يسازمان عوامل درونتحت تاثير  اين گزارش،

تـوان بـه    مـي اين عوامل از جمله  .كننده مسايل درون يك سازمان خبري هستند سازماني منعكس عوامل درون* 
  .اشاره كرد يعوامل فنسليقه و گرايش خبرنگار، مديران خبر و 

از . شـود  آن تحميـل مـي   بريك سازمان خبري  ي هستند كه از بيرونكننده مسايل سازماني منعكس برونعوامل * 
احبان ، صـ اشـخاص حقيقـي و حقـوقي   ، هـا  دولـت مشـي   ، خطيقانون يها تيمحدودتوان به  جمله اين عوامل مي

مخاطبـان  و هـا   يمانند روابـط عمـوم   ينابع خبر، مها يخبرگزار، نفوذ و فشار صاحب يها گروه، ها يو آگه هيسرما
  .اشاره كرد رسانه

  .بودن خبر است و جامع يروشن ،يدرستشامل  يسيدر خبرنو ياساس ميمفاه* 

 و هـا  نشسـت  چـون  موضـوعاتي  يـا  معـين  و مشـخص  رويـدادهاي به خبرهـايي همچـون    رويدادمدار خبرهاي* 
  .شوند گفته مي ها سوزي آتش

 تـا  رونـد  مـي  فراتـر  منفك، و مجرد لهامس يا گزارش يك از كه هستند اي پيچيده خبرهاي ،فرايندمدار خبرهاي* 
   .دولت يك عملكردهاي پيامدهاي به مربوط هاي گزارش نظير سازند، منتقل را جامع و مند قاعده منظم، دركي

  . ها داشته باشند بايد حجم متناسبي نسبت به يكديگر در رسانه »حورفرايندم«و » حوررويدادم«اخبار   *

 خبـر  تهيـه  هنگام در همو  خبر توليد زمان در هم نگار روزنامه براي آن، به نسبت شناخت و خبر منبع دانستن* 
  . است برخوردار اي ويژه اهميتاز 

 هـا  عمـومي  روابط ها، خبرگزاري رسانه، نويسندگان و برنگارانمنابع كسب خبر شامل موارد متعددي از جمله خ* 
  .هستندمخاطبان رسانه  و اطالعاتي هاي بانك ها، كتابخانه اصناف، و ها انجمن ها، جمعيت نهادها، احزاب،، ها دولت
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  كار عملي يا بحث گروهي

وگو با چند خبرنگار باتجربه بررسي كنيد؟ ترجيحـاً افـراد انتخـاب     سازماني را در گفت سازماني و برون عوامل درون
  .از يك رسانه نباشند شده

  

  :نوشت پي

  2ـ 5ها؛ صص  ؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه1380ـ شكرخواه، يونس؛ خبر؛ چاپ ششم؛ 1

  6و  7ـ همان، صص 2

  7ـ همان، 3

  17؛ مركز نشر سپهر؛ ص 1382نگاري؛ چاپ چهارم؛  ابوالقاسم منصفي؛ روزنامه، كاظم و معتمدنژادـ 4

  17ـ همان، ص 5

  18ـ همان، ص 6

  18ـ همان، ص 7

  37؛ انتشارات سروش، ص 1382؛ چاپ اول؛ اصول خبرنويسياكبر؛  ـ نصراللهي،8

  43؛ ص1378چاپ اول؛ عالمه طباطبايي؛  انتشارات دانشگاه؛ نگاري نوين روزنامه ؛حسين قندي وعيم ـ بديعي، ن9

  43ـ همان، ص 10

  112ها؛ ص  ؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه1380ـ شكرخواه، يونس؛ خبر؛ چاپ ششم؛ 11

  113 ـ همان، ص12

  45ـ همان، ص 13

  46ـ همان، ص 14
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  هاي خبري ارزشـ  دومصل ف

  :هاي زير باشد پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسشپس از 

  رده و درباره اهميت آن توضيح دهد؟هاي خبري را تعريف ك ارزشـ 1

 هفت ارزش خبري متداول را بيان كرده و با ذكر مثال توضيح دهد؟ـ 2

 هاي خبري توضيح دهد؟ ـ درباره تركيب ارزش3

 و دكتر بديعي را توضيح دهد؟» وارد«ـ الگوي چهاربعدي دكتر 4

  را بيان كرده و توضيح دهد؟ شده از سوي فيليپ گايار هاي خبري بيان ارزشـ 5

 گ را بيان كرده و توضيح دهد؟روهاي خبري گالتونگ و  ـ ارزش6

   ، توضيح دهد؟را كه از سوي دكتر توكلي مطرح شده است ـ جدول ارزشگذاري خبر7

  

هر چيز همچنين گفتيم . رديمتشبيه ك» آشپزي«در » غذا«به » نگاري روزنامه«در  را» خبر«در فصل نخست، 
هايي، ما از بين موادي كه به ظاهر قابل خوردن هستند، يك يا چند ماده  براساس مالك. غذا نيستقابل خوردن 

ياد  »هاي خبري ارزش«عنوان   نگاري به ها در روزنامه از اين مالك. كنيم را به عنوان ماده غذايي انتخاب مي
  .اند عنوان كرده» هاي خبري ارزش«هاي متفاوتي براي  افراد مختلف شاخص .شود مي

نفسه حاوي يك يا چند ارزش  هر رويداد في. شود ياد مي »معيار گزينش رويداد«به عنوان » هاي خبري ارزش«از 
اين  .دهند اصلي خبر را تشكيل مي هاي ها هستند كه همواره رگه هاست و همين ارزش اي از ارزش يا مجموعه

  )1. (كننده آنها باشد تواند كشف گار تنها مين هاي خبري در دل رويدادها هستند و شم روزنامه ارزش

دنياي اطراف ما پر از رويدادهاي  شوند و نه خبرها؛ هاي خبري مربوط به رويدادها مي بايد توجه كنيم ارزش
ها رويداد كه روزانه در اطراف ما  از ميان ميليون .دنشو ها ديده مي ي رسانهشمار است ولي اخبار تنها در دنيا بي

  )2( .هاي الزم را براي تبديل شدن به خبر دارند دهد، تنها تعداد محدودي مالك رخ مي
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باشـد، بنـابراين،    يهاي خبـري بيشـتر   گويند كه داراي ارزش مي» خبر«نگاران به رويدادي  در هر صورت، روزنامه
توان به ركن اصلي و پايه تشخيص وقايع خبري از غيرخبري دانسـت و از آنهـا بـه عنـوان      هاي خبري را مي ارزش

  )3. (عامل مهمي براي بررسي رفتار ارتباطي گزينشگران استفاده كرد

  ارزش خبري متداول 7

تدا درباره هفت ارزش خبـري متـداول كـه در    از آنجايي كه تاكيد در اين كتاب، توجه به مسايل كاربردي است، اب
هاي دنيا، مالك انتخاب رويدادهاي مختلف از يكـديگر بـراي تعيـين خبـر اسـت،       حال حاضر در بسياري از رسانه

  .ندازيميدر ادامه وقت داريم كه نگاهي به پيشينه تحقيقات انجام شده در اين زمينه ب. پردازيم مي

ارزش انتقـال بـه مخاطـب را     دادهاياز رو ياريبس رايز د،يتوان خبر نام يرا نم يداديرو هرگونه كه گفته شد  همان
 ،كـرد  يابيرا ارزشـ  داديـ تـوان رو  يآنها م يموجودند و بر مبنا داديرو كي تيكه در ماه يطيو شرا ارهايمع .ندارند
  :شود ترين آنها اشاره مي كه در ادامه به مهم نام دارند )NEWS VALUES( يخبر يها ارزش

  :)IMPACT( يريدربرگـ 1

 يماد انيز ايموجب نفع  ايداشته باشد  رياز افراد جامعه تاث ياديارزش است كه بر تعداد ز نيواجد ا يوقت داديرو
هـر چـه يـك رويـداد از نظـر دامنـه وقـوع فراگيرتـر باشـد، ارزش خبـري           . از افراد جامعه شود يگروه يمعنو اي
  .آن بيشتر خواهد بود» دربرگيري«

  :يك مثال

  )تمام اتباع كشور: مخاطب(شود  يصادر م ياتباع كشور كد مل يتمام يبراـ 1

  )پزشكان: مخاطب(شوند  يمعاف م اتياز مال پزشكانـ 2

  )تهران ناساكن: مخاطب(رسد  يم انيبه پا گريماه د كيتهران تا  آشاميدنيآب  رهيذخـ 3

به ترتيب با توجه بـه   را بررسي كنيم،» دربرگيري«طبيعي است اگر بخواهيم در مورد اين سه خبر، ارزش خبري 
  .هاي يك، سه و دو را انتخاب كنيم بايد به ترتيب گزينه ،شوند تعداد مخاطبي كه درگير هر يك از اخبار مي

  :2مثال 

  .ـ آب خانه ما قطع شد1
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  .ـ آب كوچه ما قطع شد2

  .ـ آب منطقه ما قطع شد3

  .ـ آب شهر قطع شد4

فرماييد از بين اين چهار مورد در حالت عادي، تنها گزينه چهارم شـانس انعكـاس بـه عنـوان      ميشما هم تصديق 
ب ـ بسيار بيشـتر از   آاين موضوع فقط به دليل اين است كه در مورد چهارم فراگيري موضوع ـ قطع   .خبر را دارد

  .سه مورد قبلي است

، بنـابراين  خـود را دارنـد   گـاه يو جا تيـ خبـار اهم ا نيـ از ا كيـ مخاطبان هـر رسـانه، هـر     يمبنا براز آنجايي كه 
براي يك روزنامه كه حوزه انتشارش تنها يك شهر است، اتفاقاتي كه . در مورد مخاطبان نسبي است »ربرگيريد«

افتد داراي ارزش خبري است، در حالي كه اين موضوع در نشريات سراسري مـنعكس   در فالن منطقه آن شهر مي
انجمن صنفي دانشجويان دانشكده كشـاورزي دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـراي نشـريات ايـن        انتخابات . شود نمي

 .است» دربرگيري«ها فاقد ارزش خبري  دانشكده داراي ارزش خبري است، ولي همين رويداد براي ساير دانشكده
  .شود هم تاثيرگذار است كه در ادامه به آن اشاره مي» مجاورت«ارزش خبري  ،البته در اين زمينه

  .تاثير قرار خواهد داد تان را تحت ببينيد يك رويداد چند نفر از مخاطبان: بندي كنم جمع

  : )FAME( شهرت -2

داشته باشند كـه   يخود ممكن است ارزش خبر تيمعروف ليبه دل اءياش يبرخ يو حت يو حقوق يقيحق اشخاص
   .باشد يمنف ايممكن است مثبت 

  :ها مثال

      .است» شهرت« خبري جمهور واجد ارزش سيئردر اينجا، .       از آلمان بازگشت روزيجمهور د سئيرـ 1

    .است» شهرت« خبري واجد ارزشدر اينجا، برج ايفل .                   رو به انهدام است فليا برجـ 2

    .است» شهرت« خبري واجد ارزشدر اينجا، خسرو شكيبايي                     .خسرو شكيبايي درگذشتـ 3

  .مشهور شود م،يده يكه ما م يبه واسطه خبر يارزش باشد ول نيفاقد ا يزيچ اي يممكن است كس نيهمچن

  .شناخت كمتر كسي در دنيا او را ميدولت موقت افغانستان،  استيبه ر يحامد كرزا قبل از انتخاب :مثال يك 
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  .شود واسطه اين اختراع، در دنيا معروف مي بهفردي كه اختراع خاصي را به ثبت رسانده است و : 2مثال

  :به اين دو مثال توجه كنيد  .نيز نسبي است» شهرت«ارزش خبري 

  .برج طغرل فرو ريخت ـ1

  .برج ايفل فرو ريخت ـ2

   .دومي با اولي قابل مقايسه نيست» شهرت«به يقين ارزش خبري ها خبر هستند، ولي  هر دو اين مثال

يك دانشـگاه از نظـر حقـوقي داراي ارزش خبـري اسـت ولـي       استاد  .كند موضوع صدق مي در مورد افراد نيز اين
 منظورمـان ميزان اين ارزش با ارزش حقوقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري كامالً متفاوت است؛ البته ما در اينجـا  

ز يك وزيـر هـم   شهرتش شايد ا  ارزش حقوقي جايگاه آنان است وگرنه فردي چون پروفسور حسابي، ارزش خبري
  .بيشتر باشد

هاي خبري پيدا كـرده   ويژه كشور ما، اين ارزش خبري وزن بيشتري نسبت به بقيه ارزش در بسياري از كشورها به
دهد و  شود، بلكه فردي است كه اين كار را انجام مي در واقع بيشتر اوقات، اين رويداد نيست كه خبرساز مي. است

  .دهد رخ مييا فردي كه در مورد او اتفاقي 

اگر من و شما هر روز با اتوبـوس بـه محـل كارمـان بـرويم، هـيچ خبـري روي نـداده اسـت ولـي اگـر             :مثال يك
هـا آن را بـه    جمهور به دليل روز هواي پاك، يك روز تصميم بگيرد با اتوبوس سر كارش برود، همـه رسـانه   رئيس

  .كنند عنوان خبر منعكس مي

ويـژه   شي عادي را بدزدد، بعيد به نظر مي رسد بازتـاب زيـادي در نشـريات بـه    اگر يك دزد يك تابلوي نقا :2مثال
يكي از آثار اسـتاد محمـود فرشـچيان، اسـتاد برجسـته       ينشريات سراسري داشته باشد، ولي فرض كنيد اگر دزد

دزد  حـاال فـرض كنيـد ايـن    . دهند ها حتما اين موضوع را پوشش مي مينياتور كشورمان، را بدزدد، آن موقع رسانه
مطمـئن باشـيد   . را دزديده باشد» ضامن آهو«يا » عاشورا روز«از ميان تابلوهاي فراوان استاد، تابلوي  فرضي نابكارِ

  .كنند تعدادي از نشريات، اين خبر را حتي در صفحه يك خود نيز منعكس مي

  :)CONFLICT( ـ برخورد3

   .هستند... منازعه و  ،يريحادثه، اختالف، درگ يبرخورد به معنا يحاو دادهايرو نيا
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كتـك زدن، تصـادف،   ( يكيزي، ف)يمسابقه ورزش(، مثبت )تيجنگ، سرقت، جنا( يصورت منف تواند به يم برخورد
  .باشد) ... اعتصاب و( يكيزيفريغ اي) زلزله

  : ها مثال

  .را فرا گرفت يجنوب كره ييدانشجو تظاهراتـ 1

  .گذاشت يكشته برجا 159توپولف  يمايهواپ سقوطـ 2

  .در آستانه انتخابات شدت گرفت ياسيس يها گروه رقابتـ 3

هـاي   سيل، زلزله، آتشفشـان، طوفـان، تصـادف، تظـاهرات، تحصـن، تجمـع، اخـتالف        در مجموع مواردي همچون
  .هستند» برخورد«داراي ارزش خبري  هاي مذهبي و حتي خودكشي يك فرد نيز سياسي، اختالف

  :)PROXIMITY(ـ مجاورت 4

طبيعـي اسـت    .آنان متفاوت است يمخاطبان به آن، برا يمعنو اي يكيزيبودن ف كيبسته به نزد واقعه، كي ارزش
دهد، حساسيت بيشتري نشان  كه مخاطب نسبت به اتفاقاتي كه در نزديكي او و يا نزديك به اعتقادات او روي مي

  :شود ميقسيم به دو گروه ت» مجاورت«خود ارزش خبري . دهد مي

  : )GEOGRAPHICAL PROXIMITY( ييا جغرافياي يكيزيت فـ مجاور الف

 دنيـ صـدمه د . دهنـد  ينشـان مـ   يشـتر يتوجـه ب  است، آنان رخ داده يكيكه در نزد يا نسبت به واقعه مخاطبان
ممكن  ييايو مجاورت از لحاظ جغراف يكيبسته به نزد كيكشور، هر  ايدر محله، شهر  يرخ دادن اتفاق اي هيهمسا

  :به اين چند مثال توجه كنيد. فرض كنيد شما ساكن شهر مشهد هستيد .تر باشد مخاطب مهم ياست برا

  .موگاديشو، پايتخت سومالي را لرزاند ،ريشتر 8/6اي به قدرت  ـ زلزله1

  .مصر را لرزاند ، قاهره، پايتختريشتر 8/6اي به قدرت  ـ زلزله2

  .ريشتر، تهران را لرزاند 8/6اي به قدرت  زلزلهـ 3

  .ريشتر، مشهد را لرزاند 8/6اي به قدرت  ـ زلزله4

شويم، ارزش خبري مجاورت فيزيكي براي مخـاطبي كـه     تر نزديك مي هاي پايين طبيعي است كه هر چه به مثال
  .شود تر مي كند، باالتر و مهم در مشهد زندگي مي
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  ): PSYCHOLOGICAL PROXIMITY(يـ مجاورت معنو ب

هـا   ارزش نيـ ا يدر خبر مهـم باشـند و گـاه    يكيتوانند بر اساس ارزش و نزد يم يو زبان يقوم ،يمذهب يوندهايپ
فرض كنيد شما يـك مسـلمان شـيعه مـذهب در ايـران       .كنند هم اهميت بيشتري پيدا  يكيزياز مجاورت ف حتي

» عنـوي مجاورت م«هاي زير براي شما به عنوان يك خبر كه داراي ارزش خبري  در چنين شرايطي مثال. هستيد
  .است، حائز اهميت است

  .     مورد تهاجم قرار گرفتند يبوسن مسلمانانـ 1

  .ـ در حمله اسرائيل به جنوب لبنان، دو نفر شهيد شدند2

  .ـ مسلمانان آمريكا به دليل افزايش فشارهاي حاكميت در نيويورك تظاهرات كردند3

  . شود نيز مربوط مي... البته اين ارزش ويژه مسايل مذهبي نيست و به مسايل قومي، نژادي و 

  . سال شد يآلمان، مرد علم ميمق يرانيدانشمند ا كي: مثال

  :)MAGNITUDE( يفراوانـ  5

 فراواني بيشـتر شود، نشان از ارزش  انيب يزيو تعداد چ زانيزمان كه در خبر از اعداد و ارقام استفاده شود و م هر
  :ها توجه كنيد به اين مثال. آن دارد

  . ديدرصد رس 300به  نيدر آرژانت تورمـ 1

  .زد ويگل به مالد 17 رانيفوتبال ا ميتـ 2

المللي محال بود كه اين خبر را مخابره كنند،  هاي بين زد، رسانه در مثال دوم، اگر ايران تنها يك گل به مالديو مي
هـا   شد، بنابراين بيشتر رسانه مسابقه يك ركورد در مسابقات انتخابي جام جهاني محسوب ميگل در يك  17ولي 

بيش از يك دهه بعد از آن پيروزي تاريخي، ايران تنها با يك گل بر مالديو پيروز شد و شاهد . آن را مخابره كردند
  !هاي خودمان نيز زياد بازتاب نداشت بوديم اين خبر حتي در رسانه

فرض كنيد من با ماشينم در جاده تصادف . ها، نسبي است ارزش رش خبري نيز مانند سايارزاين ه كنيم بايد توج
هـا   خبر مهمي نخواهد بـود كـه فـردا در رسـانه    موضوع، مطمئن باشيد اين . آفرين تسليم كنم كنم و جان به جان

حاال فرض كنيد من به همراه چند خبرنگار ديگر بودم؛ احتمال بازتاب اين خبر بيشتر . طور كامل منعكس شود به
حاال فرض كنيد اين اتفاق موردي شبيه سقوط هواپيماي خبرنگاران در شـهرك توحيـد تهـران بـود كـه      . شد مي
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هـا   ها نقـل محفـل رسـانه    طبيعي است كه اين رويداد تا مدت. كشته شدندمطبوعاتي ما د زيادي از همكاران تعدا
. اي داشت ه داد، باز هم بازتاب گسترد رخ مي اگر اين اتفاق با اتوبوس هم. نگوييد به خاطر هواپيما بوده است. است

كـنم كـه    در جاده جلب ميتصادف اتوبوس تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف ماجراي توجه شما را به 
اگر همين اتفاق بـراي  . اي در مطبوعات داشت نفر از دانشجويان اين دانشگاه شد و بازتاب گسترده 16باعث مرگ 

  .كننده بودن، در مطبوعات بازتابي نداشت رغم ناراحت افتاد، به نان ميآيك يا دو نفر از 

  ):ODDITY( ءو استثنا يـ شگفت6

و به همين دليل نيز بـراي   افتد يندرت اتفاق م به آن وجود ندارد، دنيكه انتظار شن يرعاديو غ بيعج يدادهايرو
شود،  اختراعات، اكتشافات عجيب و مواردي كه با پسوند صفت برترين ـ ترين ـ كار مي   .مردم جالب توجه هستند

و ! عجب: گوييد يد در دل ميخوان شنويد يا مي طور كلي، مواردي كه وقتي مي به. شوند جزو اين دسته محسوب مي
  .، داراي اين ارزش خبري هستندها و اصطالحاتي مانند اين و يا واژه! چه جالب: گوييد يا مي

البته امكان دارد خود رويداد عجيب نباشد، بلكه نحوه انجام آن عجيب باشد، مثل فردي كه تنها بدون پـا زدن و   
  :به اين مثال توجه كنيد .كند شنا مي هاي طوالني، تنها با كمك دست، آن هم در مسافت

  قلو زاييد 6زني در تهران 

خاطر وضع حمل  اي كه روز گذشته به ساله27جم، فاطمه مرادي، زن  به گزارش خبرنگار جام. قلو زاييد6سال نازايي، 13زني پس از 
يكي از بستگان اين زن به خبرنگار ما  .دنيا آوردنوزاد سالم به  6عادي در بيمارستان خانواده ارتش بستري شده بود، با كمال ناباوري 

طوري كه نازايي او باعث  دار نشد، به سال پيش يك بار وضع حمل داشت، اما پس از آن در طول اين مدت بچه13فاطمه، «: گفت
   ».نگراني همسر و بستگانش شد و به همين دليل تحت درمان قرار گرفت

ايم، زيرا فاطمه و همسرش در تهرانسر مستاجرند و درآمد آنها  تعداد نوزاد، همه ما غافلگير شده اكنون با به دنيا آمدن اين« :او افزود
با اين كه « :باره گفت همچنين يكي از كاركنان بيمارستان خانواده ارتش در اين ».براي نگهداري اين تعداد فرزند كافي نيست

  ».طور نسبي مطلوب است ند، اما وضعيت جسماني آنها بها ماه بارداري به دنيا آمده 7قلوها در طول كمتر از  شش

  :به چند مثال ديگر در اين زمينه توجه كنيد

  .حمله كردند نيدر چ ييقورباغه به روستا هزارانـ 

  .نديده است 6نتيجه و  14نوه،  29فرزند،  23بار ازدواج كرده، داراي  12ساله كه تاكنون  97يك مرد روستايي ـ 

  .گيگابايت شدند 850دي با ظرفيت  وي موفق به ساخت يك ديدانشمندان ـ 
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  :)TIMELINESS( يـ تازگ7

بـه   ياگر خبر رايشمرد، زاخبار  ريرا ارزش جداناپذ توان آن يارزش را در خود دارند و در واقع م نيخبرها ا عمده
تـر باشـد،    هر اندازه فاصله وقوع رويداد و درج آن به عنوان خبر نزديك .است وستهيپ خيبه تار موقع منتشر نشود،

  .است »تر تر و تازه«خبر 

  :ها توجه كنيد به اين مثال. ها نسبي است نيز مانند بقيه ارزش» تازگي«البته ارزش خبري 

  .شود امروز نتايج كنكور سراسري اعالم ميـ 

  .برگزار شدپيش از ظهر امروز نخستين جلسه دادگاه محاكمه سعيد حنايي، قاتل زنان خيابابي مشهد، ـ 

  .خبرگزاري ايرنا دقايقي پيش از دستگيري صدام حسين خبر دادـ 

  .رسد برداري كامل مي نيروگاه اتمي بوشهر امسال به بهرهـ 

از خبرهـا در گذشـته اتفـاق افتـاده      يسر كيباشند؛ البته ممكن است  يا يژگيو نيچن يدارا ديخبرها با يتمام
  .در حال حاضر فاش و منعكس شوند يول ،باشد

مـا بايـد بـه    . هاي خبري اسـت  هر رويدادي براي تبديل شدن به خبر احتماالً حاوي تركيبي از ارزش :نكته مهم
گاه نبايد يك ارزش مالك تصميم مـا   هيچ .كنيمهاي خبري براي اولويت دادن به انتشار اخبار توجه  تركيب ارزش

اگر ما فقط به يك ارزش در انتشار توجه كنيم، مانند اين است كه در يـك كارنامـه تنهـا بـه      .در انتشار خبر باشد
  .يك نمره نگاه كنيم و معدل را در نظر نگيريم

  

عديالگوي خبري چهارب  

بعدي  در رساله دكتراي خود، الگويي سه 1967در سال  دانشگاه آيووا،نگاري  ، استاد روزنامه»والتر جي وارد«دكتر 
دكتر نعيم بديعي، استاد برجسته ارتباطـات دانشـگاه عالمـه    توسط ، 1967اين الگو در سال . براي اخبار ارايه كرد

، اسـتاد  »رامويلبر ش«و نظريه خبري دكتر » والتر وارد«دكتر بديعي با تركيب الگوي دكتر . تر شد كامل طباطبايي
چهار بعد و سـطوح  ) 4( .، الگوي چهاربعدي خبر را ارايه كرد»وارد«دانشگاه استنفورد، در مقاله مشتركي با دكتر 

  :ارايه شده در  اين الگو به شرح زير است
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 Significance                                   الف ـ اهميت

  Impact (I)                                                    ـ دربرگيري1

                                              (N)          ـ بدون دربرگيري2

                               Prominence                 ب ـ برجستگي 

                             Known Principal (p)               شهرتـ 1

                     Unknown Principal                   بدون شهرت ـ2

                                        Normality                      ج ـ متعارف

                                 Oddity (O)   ـ عجيب و استثنا1

                     Conflict (C)          ـ برخورد، تضاد و اختالف2

                             (N) )بدون موارد يك و دو(ـ عادي 3

  دـ پاداش

                                           Immediate (i)           ـ آني1

                                              Delayed (d)          ـ آتي2

از ديـدگاه دكتـر شـرام،    . اضافه شده است» وارد«موردي است كه به الگوي اوليه دكتر » پاداش«مورد آخر يعني 
آورد و ايـن   خبر، ناشي از ادراك او از پاداشي است كه در انتظار اوست و يا بدسـت مـي   به انتخاب تمايل خواننده

  .است» آتي«و » آني«پاداش بر دوگونه 

پاداش آني است كه تعداد زيادي از خوانندگان پس از مطالعه خبر آن رويداد، پـاداش آنـي   رويداد هنگامي داراي 
  .ها، جنايات، حوادث و اتفاقات ورزشي مثالً خبرهاي قتل ؛دندريافت كن

پاداش آتي است كه تعداد زيادي از خوانندگان پس از مطالعه خبر آن رويداد، پـاداش آتـي   رويداد هنگامي داراي 
خبرهاي مربوط به امور عمومي، مسايل اجتماعي، آموزش، مسـايل بهداشـتي از ايـن دسـته اخبـار       .دريافت كنند
  )5( .شوند محسوب مي
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و » دربرگيـري «شـامل   »اهميـت «در ايـن الگـو، بعـد    . حالت داشـت  18تنها » وارد«بعدي دكتر  الگوي اوليه سه
داشـت و  » دربرگيـري «وجـه مشـتركي بـا    » فراواني تعداد و مقـدار «بود ولي از آنجا كه » فراواني تعداد و مقدار«

هـاي بعـدي    داري از جنبه آماري در رفتار ارتباطي گزينشگران نشـان داد، در پـژوهش   تغييرات ناچيز و غيرمعني
اي هر يك از آنها در الگوي چهاربعدي اخبـار، جـدول زيـر تركيـب     شده بر براساس ابعاد و سطوح ارايه. حذف شد

  .دهد نشان ميشود،  حالت مي 24كه شامل هاي خبري را  فاكتوريال ارزش

    اهميت
  بدون دربرگيري  دربرگيري

  برجستگي
  بدون شهرت  شهرت  بدون شهرت  شهرت

  پاداش
  آتي  آني  آتي  آني  آتي  آني  آتي  آني
OPIRi OPIRd OIRi OIRd OPRi OPRd ORi  ORd عجيب  

رف
تعا

م
  

CPIRi CPIRd CIRi CIRd CPRi CPRd CRi  CRd برخورد 
PIRi  PIRd  IRi IRd PRi PRd NRi  NRd عادي  

 گانه الگوي چهار بعدي خبر24تركيب ـ  1شماره جدول 

  .هاي اختصاري قبالً در تشريح الگو ارايه شده است عالمت* 

هــاي  هــاي خبــري الگــوي چهــار بعــدي خبــر را كــه در آن اولويــت  ارزشرتبــه براســاس جــدول شــماره يــك، 
براسـاس   .نشـان داده شـده اسـت    2وچهارگانه تركيب از ديدگاه سردبيران مشخص شده، در جدول شماره  بيست

باشـد و بـه    ءهاي خبر دربرگيري، شهرت، برخورد يا عجيب و استثنا ، رويدادهايي كه حاوي ارزش2جدول شماره 
مـورد ارزش   10هـاي اول تـا دوازدهـم، در     در بين رتبـه  .داش آني دهد، در مرتبه اول و دوم قرار داردخواننده پا

هـاي اوليـه    هاي خبري قرار دارد و پاداش آني بيشتر از پاداش آتي در رتبه همراه ساير ارزش» دربرگيري«خبري 
  )6( .جاي گرفته است

موقع بودن خبر، ثابت فرض شده  با خواننده و عامل تازگي و بهرويداد » مجاورت«، بعد »وارد«در تحقيقات  :نكته
شود، روي  يعني فرض بر اين است كه واقعه در روز معين و در يك شهر فرضي كه روزنامه در آن منتشر مي. است

  .داده است
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  هاي خبري ارزش  تبهر
1  CPIRi پاداش آني+ دربرگيري +  شهرت+ برخورد  

2  OPIRi پاداش آني+ دربرگيري + شهرت + عجيب  

3  PIRd  پاداش آتي+ دربرگيري + شهرت  

4  PIRi  پاداش آني+ دربرگيري + شهرت  

5  CPRd  پاداش آني+ شهرت + برخورد  

6  OIRi  پاداش آني+ دربرگيري + عجيب  

7  CIPRd پاداش آتي+ شهرت + دربرگيري + برخورد  

8  CIRd پاداش آتي+ دربرگيري + برخورد  

9  CIRi پاداش آني+ دربرگيري+ برخورد  

10  IRi پاداش آني+ دربرگيري  

11  Cri پاداش آني+ برخورد  

12  IRi پاداش آتي+ دربرگيري  

13  CRd پاداش آتي+ برخورد  

14  ORi  پاداش آني+ عجيب  
15  PRd  پاداش آتي+ شهرت  

16  OPRi  پاداش آني+ شهرت + عجيب  
17  OPRi  پاداش آني+ شهرت + برخورد  
18  OPRd  پاداش آتي+ شهرت + عجيب  
19  PRi  پاداش آني+ شهرت  

20  OPIRd  پاداش آتي+ دربرگيري + شهرت + عجيب  

21 OIRd  پاداش آتي+ دربرگيري + عجيب  

22  ORd  پاداش آتي+ عجيب  

23  NRd پاداش آتي  
24  NRi پاداش آني  

 چهاربعدي خبرهاي خبري تركيبي در الگوي  ـ رتبه ارزش 2شماره جدول 

خبرهايي كـه رتبـه اول   اند كه  و دكتر بديعي از مجموع تحقيقات انجام شده نتيجه گرفته» وارد«در نهايت، دكتر 
هـا   هر وقت اين ارزش با ساير ارزش .هستند» دربرگيري«اند همگي داراي ارزش خبري  دست آوردهه تا ششم را ب
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هـاي اول و دوم نظـري شـامل تركيـب سـه ارزش خبـري        رتبـه  .دهد تركيب شود، اهميت بيشتري به رويداد مي
. بودن و دربرگيـري بـراي رتبـه دوم اسـت     ءشهرت، برخورد و دربرگيري براي رتبه اول و شهرت، عجيب و استثنا

نگاران گرچه بـراي   دهد روزنامه همچنين بعد شهرت به تنهايي رتبه ماقبل آخر را به دست آورده است و نشان مي
هاي خبري  ر اهميت و ارزش خبري قائلند، ولي اين شخص بايد كاري انجام داده باشد كه حاوي ارزشافراد مشهو

  )7( .ديگر هم باشد

كـدام خبـر،   : معيارهـاي گـزينش خبـر   «توانيد به مقاله  تر مي براي به دست آوردن اطالعات بيشتر و دقيق :نكته
همچنـين  . مراجعـه كنيـد  ) 9) (مجموعه مقاالت(اي  حرفهنگاري  روزنامه«و يا كتاب ) 8(دكتر نعيم بديعي » چرا؟

  . به تجزيه جدول ارايه شده فوق پرداخته است) 10(» هاي خبرنويسي سبك«دكتر يونس شكرخواه در كتاب 

  

  هاي خبري گايار ارزش

 در او. كند مي اشاره خبري ارزش سه به »نگاري روزنامه فن« كتاب در فرانسوي )Philippe Gaillard( گايار فيليپ
 بـا  سـپس  و پـردازد  مـي  خبـر  مسير مبحث بررسي به ابتدا» خبر تا رويداد از« عنوان تحت كتاب، اين سوم فصل
 خـود  در خبـر  جهاني ضوابط«: گويد مي گايار .كند مي اشاره انتخاب ضابطة سه به ، اخبار انتخاب موضوع به اشاره
  » .باشد خوانندگان عالقه و توجه مورد آنچه: جست عبارت اين در را آنها بايد كه مستترند خبر

 :كند مي فهرست چنين را گانه سه ضوابط اين گايار

 ؛)است تازگي عنصر همان كه( بودن روز واقعة ـ1

 ؛)مكان و زمان در رويداد انعكاس دامنة( اثرگذاري ـ2

  )11( ).رويداد به نسبت مردم تلقي طرز( سودمنديـ 3

 روگگانه گالتونگ و  هاي دوازده ارزش

 مـري و ) Johan Galtung( گالتونگ  يوهان هاي به نام ديگر ستةجبر نام دو ،خبري هاي ارزش به مربوط ادبيات در
 .اند را مطرح كرده گانه دوازده هاي ارزشنيز وجود دارد كه ) Mari ruge( روگ

 ةيـ ارا نحـوة  بررسـي  بـه  آن طـي  و كردنـد  چـاپ » خـارجي  اخبار ساختار« عنوان با اي مقاله 1965 سال در آنان
 مطـرح  را خبري ارزش دوازده مقاله اين در آنان. پرداختند نروژي روزنامة چهار در قبرس و كوبا كنگو، هاي بحران
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 تبـديل  المللـي  بين اخبار به مربوط هاي پژوهش در پيوسته و گريزناپذير مرجعي به عمالً ارزش دوازده اين. كردند
 گـزينش  بـر  مـؤثر  عامـل  دوازده خبر، به رويداد تبديل فرايند بودن يا مرحله يك اعالم با پژوهشگر دو اين. شدند
اي  گونـه  بـه  جهـان  جـاي  همـه  در ارزش، دوازده آن از نخست ارزش هشت آنان عقيدة به .كردند مشخص را خبر
 چهار اما ،ندارند گوناگون ملل فرهنگي هاي مشخصه به ربطي و گيرد مي قرار نگاران روزنامه استفادة مورد ركمشت
 غربـي  شمال گوشة در عامل چهار اين گفت توان مي كم دست و موثرند اخبار انتخاب بر فرهنگي نظر از ديگر عامل
 )12( .شوند مي گرفته كار به اخبار گزينش امر در مشابه و يكساناي  گونه به فرهنگي، جنبة از دنيا

  ها ارزش مشترك ميان فرهنگ 8الف ـ 

هـا   ارتباطي با عوامل و معيارهاي فرهنگـي نـدارد و در تمـام فرهنـگ    هشت ارزشي كه به عقيده گالتونگ و روگ 
  :مشتركند، عبارتند از

 )Freguency(ـ تواتر 1

 بـه . كنـد  مـي  پـر  را آن رويداد، كه است زماني ظرف يك حقيقت در خبري ارزش اين روگ، و گالتونگ اعتقاد به
 شوند، مي درك نيز سرعت به و است ملموس هم آنها معني و دهند مي روي اندكي زمان در ها جنايت مثال، عنوان
 چشـم  بـه  زود خيلـي  آموزشـي  برنامـة  يك اجراي مثالً اما بينند، مي را آن همه و آيد مي باال زود كه ديواري مثل
 كـه  رويـدادها  نـوع  ايـن  پوشـش  به نگاران روزنامه جهت، همين بهخواهد؛  بيشتري مي زمان آن اجراي و آيد نمي
 گوينـد  مـي  خبـري  ارزش ايـن  تبيـين  در روگ و گالتونگ. دهند نمي نشان تمايل است، طوالني آنها زماني ظرف

 .هستند نگاران روزنامه مطلوب بيشتر ترند، كوتاه فركانس و تواتر لحاظ از كه خبرهايي

  )(Thresholdـ آستانه 2

 رويـداد،  هـر  بـراي . اسـت  رويـداد  قـوارة  و قـد  انـدازة  حقيقت در ناميد، هم شروع نقطة را آن توان مي كه آستانه
 بـه  رويـدادي  اگـر  ايـن،  بر افزون. شد نخواهد مخابره اصالً نرسد، آن سطح به رويداد اگر كه دارد وجود اي آستانه
 نظر از رويداد يك كه هراندازه .بيافريند ديگري هاي آستانه خود درون در است ممكن شود، مخابره و برسد آستانه
 روگ، و گالتونـگ  عقيـدة  بـه . داريم نياز تري قوي هيجان يا »درام« به آن درج استمرار براي باشد، بزرگتر آستانه
 .آيند مي حساب به مهيج برخوردهاي بارز موارد از جنگ به مربوط هاي گزارش

 عنـوان  بـه  را)  1370 مرداد در كويت در عراق نيروهاي به آمريكا حملة( فارس خليج جنگ ماجراي توان مي مثالً
 به ،شدند گرفتار فارس خليج هاي آب بر شناور نفتي هاي لكه در جنگ اثر بر كه را پرندگاني لهامس و اصلي رويداد
  . كرد تلقي »دوم آستانه« عنوان
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   (Unambiguity)  ابهام فقدانـ 3

 گسـتردة  طيـف  به بايد حال هر به اما نيست، سازي ساده معني به وضوح. است مربوط رويداد وضوح بهاين ارزش 
 و رمـز  ايـن  و نـدارد  نيـاز  ژرف رازهـاي  و رمز به ادبيات، برخالف نگاري روزنامه. بخشيد سامان و داد جهت معاني
  .يابد كاهش امكان حد تا بايد ابهام نگاري روزنامه در. پذيرد مي منطقي حد دررا  رازها

 (Meaningfulness) دار بودن  ـ معني4

 :دهد مي نشان صورت دو به را خوداين ارزش 

  ) Cultural Proximity(فرهنگي  مجاورت. الف

. رسـد  مـي  نظر به دارتر معني معيارها، ساير با قياس در كند، مي گردآوري را خبر كه كسي براي فرهنگي مجاورت
 و سـنخيت  ،همـاهنگي  اش رسـانه  مخاطبـان  و او بـا  رخـداد  يك فرهنگي پيشينة كند احساس اگر خبر گزينشگر
 هـاي  رسـانه  در اسـالمي  جوامـع  اخبار انعكاس همچون( كند مي انتخاب پخش و درج براي ا ر آن دارد، همخواني

 ).ايران

 ) Relevance( بودن مربوط. ب

 صـورت  بـه  آنكـه  مگر يابند، مي گزينش امكان و بخت كمتر دهند، مي رخ دوردست هاي فرهنگ در كه رويدادهايي
 موضوع كه زمان هر در غربي نشريات در آن عضو كشورهاي ليمسا و اوپك اخبار درج مثل( شوند گر جلوه تهديد
  ).آيد مي در تهديد صورت به غرب براي نفت

 (Consonance)  هماهنگي و همخوانيـ 5

 .است رويداد يك به ها رسانه داشتن تمايل يا و رويداد يك كردن بيني پيش قابليت اين ارزش خبري به معناي

 عنـوان  بـه . شد خواهد محقق قطعاً رويداد آن باشند، داشته را رويداد يكدرباره  تحقيق قصد و انتظار ها رسانه اگر
 و طـرح  آنهـا  در مايلنـد  كه هايي نكته ذكر با و خواهند مي كه صورتي آن به را ها گردهمايي غالباً مطبوعات مثال،

كـه   ويتنـام  جنـگ  عليه بزرگ گردهمايي يك برپايي مثالً. دهند مي قرار مخاطبان ديد معرض در شوند، برجسته
 ضمن در كه را خشونتي لهامس فقط و گرفتند ناديده را آن در شده مطرح هاي ديدگاه و عارهاهاي بزرگ، ش رسانه

  .كردند برجستهاتفاق افتاد،  آن

   (Unexpectedness) بودن غيرمنتظرهـ 6
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 رويـداد اتفاق افتـادن   ندرتبه  و بودن ينيب پيش غيرقابل رويداد، يك بودن غيرمنتظره از روگ و گالتونگ منظور
 ارزش( همـاهنگي  و همخواني و) چهارم ارزش( بودن دار معني همچون هايي ارزشدر  بايد را معنا اين طبعاً. است
 .يافت) پنجم

 (Continuity)  استمرارـ 7

 زمـان  تـا  گيرد، قرار خبري پوشش تحت خبري اگر. است )Running Story( جاري خبر بر ناظر ،تداوم يا استمرار
 .ماند خواهد خبري پوشش تحت مستمر طور به مشخص

  (Composition)  تركيبـ 8

 خبـر  چند است، خارجي خبر چندين حاوي اي روزنامه اگر مثال، عنوان به. رويدادهاست انواع از اي آميزه ،تركيب
 دارد، منفـي  خبر چند خود صفحة يك در كه اي روزنامه يا سازند برقرار را خبري توازن تا افزايند مي آن به داخلي

 در مضـموني  لحاظ از را مناسب تعادل منفي، خبرهاي ميان در آنها گنجاندن و مثبت خبر دو يا يك از استفاده با
  .سازد مي برقرار صفحه

  ها مشترك ميان فرهنگغيرارزش  4ب ـ 

 چهـار  ايـن  كـه  گفتنـد  و كردند مطرح هم را ديگر ارزش چهار خبري، ارزش هشت اين بر افزون روگ و گالتونگ
 امـر  در همـواره  دنيـا  غربـي  شـمال  گوشـة  در و اند شده تبديل غربي هاي رسانه كار ابزار به فرهنگي نظر از ارزش

  :از عبارتند ها اين ارزش. گيرند مي قرار آنجا نگاران روزنامه استفادة مورد رويدادها گزينش

 (Reference to elite nations) برگزيده ملل به تمثل يا ارجاعـ 9

 ميـان  را خـود  هـاي  نمونه خبري، موارد ربيشت در غربي هاي رسانه كه نندك مي اثبات روگ مري و گالتونگ يوهان
 خبـري  مقـوالت . پرهيزنـد  مي توسعه به رو كشورهاي به پرداختن از موارد اين در و كنند مي انتخاب برگزيده ملل

 .آيند مي شمار به موضوع اين براي مناسب هاي مثال از فجايع و انتخابات ها، جنگ به مربوط

ـ قا تبعـيض  غربـي  هـاي  رسـانه  شـود،  مـي  تلقـي  دموكراسي سمبل كه انتخابات مورد درگويند  مثالً اين دو مي  لئ
 منطقـة  از نظـر  صـرف  بايـد  پس شود؟ مي برگزار كجا در كند مي فرقي چه است مهم انتخابات نفس اگر .شوند مي

 امريكا، ايتاليا، آلمان، مثالً انتخابات .نيست چنين عمل در بينيم مي اما بگيرد، قرار خبري پوشش تحت جغرافيايي
 داده پوشـش  التـين  مريكايآ و آفريقا آسيا، در انتخابات فرضاً از تر گسترده و تر مفصل مراتب به فرانسهو  انگليس

 مخـابرة  بـراي  الزم انـدازه ( آسـتانه  بـه  سرعت به سومالي يا هائيتي در آمريكايي سرباز يك شدن كشته .شوند مي
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 تـا  بميرنـد  نفـر  هزاران بايد نيست، كافي بنگالدش طوفان يا سيل در نفر صدها شدن كشته اما رسد، مي)  رويداد
  . برسد آستانه به ومير مرگ اين خبر

  (Reference to elite persons)برگزيده اشخاص به ارجاعـ 10

 و اسـت  عـادي  افـراد  عملكـرد  از دارتر دامنه معروف، و برگزيده اشخاص عملكرد كه دارد وجود باور اين كه آنجا از
 نـوع  ايـن  عملكـرد  شود مي تصور چون و است برخوردار ديگران وسيلة به الگوگرفتن بخت از معروف افراد عملكرد

 افـراد  از بيشـتر  غربـي  هاي رسانه در برگزيده افراد عملكرد خبري پوشش گذارد، مي تأثير سايرين زندگي بر ها آدم
   .است عادي

 اين داشت، مبذول كافي دقت آن به بايد برگزيده اشخاص به تمثل يا ارجاع به مربوط بحث در كه اي نكته دومين
 اصـطالح  به و تبديل نمونه و مسلط رفتار و عملكرد نوع يك به غالباً برگزيده افراد هاي كنش و عملكردها كه است

 .شود مي »ساز كليشه«

  (Personalization)سازي شخصيتـ 11

 سـاختارها،  بـه  دهي هويت از تر آسان مراتب به افراد به بخشيدن هويت. ننددا مي مردم و افراد عملكرد را رويدادها
 دولـت « عنـوان  فرضـاً  جـاي  بـه  ايـم،  بـوده  شـاهد  هـا  رسانه در بارها كه طور همان بنابراين،. است نهادها و نيروها

  . ايم شنيده را »آنگل مركل«يا به جاي دولت آلمان نام » توني بلر« نام »انگلستان

  (Negativity)گرايي منفيـ 12

 هـاي  خبرگزاري نگاه اصلي جوهرة كه است برداشت همين است؛ خوب خبر بد، خبر: است اين گرايي منفي از مراد
 شـامل  كننـد،  مـي  هيـ ارا گرايـي  منفـي  عامـل  بـراي  محققان اين كه داليلي .دهد مي شكل را سوم جهان به غربي

و  )كوتـاه  تـواتر  ارزش، نخسـتين ( دادن رخ سرعت به، )سوم ارزش( نداشتن ابهام، )ششم ارزش( بودن غيرمنتظره
 .شود مي )پنجم ارزش( اشتند هماهنگي و همخواني

 ،بحـران  خشـونت،  نظيـر  منفـي  رويدادهاي و عوامل دنبال به صرفاً سوم جهان در بايد غربي هاي رسانه ديدگاه از
 عنـوان  بـه  بتوانند تابود ...  و ناهنجاري و فساد تروريسم، گري، نظامي ها، اعدام كودتاها، به مربوط خبرهاي، فاجعه
 پيشـرفت  و رشد از حاكي كه سوم جهان مثبت اخبار كه حالي در باشند، هيارا قابل ها رسانه آن در خبري گرايش
دكتـر يـونس   » خبر«براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به كتاب  .يابند نمي غرب خبري محافل در جايي هستند،

  )13. (شكرخواه مراجعه كنيد
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 جدول ارزشگذاري خبر

 نگاران روزنامهبنابراين . نكنند گم را رشانيمس كه  است خبرنگاران دست در ييراهنما چراغ مردم قيعال دانستن
 زانيم لحاظ به را اخبار آن، قيطر از بتوان كه ندباش ييارهايمع دنبال به) مخاطب( يمشتر قيعال به توجه با بايد
بنا به شرايط ايران جدولي  ،نگار پيشكسوت و استاد دانشگاه دكتر احمد توكلي، روزنامه. كرد يارزشگذار تياهم

  )14( .كنيد كه در زير مشاهده مي ارايه كرده است» جدول ارزشگذاري خبر«به نام 

 معتقدنـد  يبرخ و ستين رفتهيپذ و كساني ايدن يجا همه درگانه متداول  هفت يخبر يها ارزشبنا به گفته وي، 
 جـاد يا فوتبال مسابقه كي از كه يا»حادثه و جانيه« مثل ؛شندينديب زين يگريد يها ارزش به ديبا نگاران روزنامه

 هيـ كل فـروش  در كه يا»يانسان ليمسا«؛ كند يم تيحكا بزرگ سد كي ساخت از كه »يناآباد و توسعه« شود، يم
  ...و  كند يم دايپ نمود خردسالش دختر درمان يبرا يپدر

بـه  . محور تقسيم كرده اسـت دو هاي خبري را در اين  وي با تقسيم اين جدول به دو محور افقي و عمودي، ارزش
در محـور  كـه  » يانسـان  قيـ عال« ودر محور افقي قرار گرفته كه » ها ارزش تراز« براساس نگاران روزنامهگفته وي، 

 يشتريب ازيامت نهيگز دو نيا يتالق در اخبار چه هر. كنند يم يگذار تياولو را اخبارشان ،عمودي قرار گرفته است
 قـرار  يبهتـر  گـاه يجا در هيارا هنگام نسبت همان به و بود خواهند برخوردار يباالتر يخبر ارزش از ،كنند كسب

  .رنديگ يم

  

  جدول ارزشگذاري خبر
  ها تراز ارزش         

  نمره  دربرگيري  قدر و اندازه  مجاورت  موقع بودن بهعاليق انساني     

        نفع شخصي
        روابط

        جنگ و دعوا
        بودن عجيب
        شهرت

        توسعه و آباداني
        هيجان و حادثه
        مسايل انساني
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   »محور افقي« ها ارزش ترازالف ـ 

  :شود  و قابل شمارش يا محاسبه هستند، شامل موارد زير مي» كمي«معيارهاي كه ها  اين ارزش

 دارد؟ وجود موضوع نيا به نسبت مردم عالقه هنوز ايآ هاست، زبان سر بر موضوع هنوز ايآ :بودن موقع به ـ1

 منـد  عالقـه  شتريب رد،يبگ آتش يا خانه شان محله در اگر مردم نديگو يم ):يفرهنگ و ييايجغراف( مجاورت ـ2
  يپـ  بهتـر  را شهرشـان  در ياتفـاق . تـر  طـرف  آن محلـه  دو در اتفاق نيهم دربارة دانستن تا آنند دربارة دانستن به
 مجـاورت «:ميگـذار  يمـ  را نيـ ا اسـم . باشـد  افتـاده  اتفاق مجاور شهر در موضوع نيا كه يزمان نسبت به رنديگ يم

. بگـذارد  ريتاث مخاطب توجه زانيم بر تواند يم زين مشترك فرهنگ و ت،يقوم مذهب، ن،يد نيهمچن ؛ »ييايجغراف
 اخبـار  بـه  كـا، يآمر ميمقـ  يهـا  ييكوبا تا دارند كايآمر ميمق انيرانيا دربارة دانستن به يشتريب عالقة ها يرانيا مثالً
 مجـاروت « ميگـذار  يمـ  را نيـ ا اسـم . گـر يد انياد مردم تا كنند يم توجه شتريب كشورها گريد در خود شانيك هم

 .»يفرهنگ مجاورت« اي »يمعنو

 لحـاظ  بـه  تيشخصـ  كيـ  باشـد،  برخـوردار  يشـتر يب يفراوان و يبزرگ از داديرو كي اندازه هر :اندازه و قدرـ 3
 باشد،كشـف  تـر  بيـ عج حادثه كي باشد، شتريب حادثه كي تلفات تعداد ،باشد يباالتر تيموقع در قدرت و شهرت
 .ابدي يم شيافزا خبر ارزش اندازه همان به باشد، برخوردار يباالتر زانيم از مخدر مواد

 برخوردار يشتريب يخبر ارزش  از رد،يگ قرار مردم از يشتريب گروه توجه مورد ما اخبار چقدر هر :يريدربرگـ 4
 تواند يم ريتاث نيا. شود يم مردم همه شامل كه يمل كارت افتيدر ضرورت به مربوط اخبار مثل. بود خواهد
 .كند جلب خود به را كشور كي مردم همه توجه تواند يم جنگ اخبار مثالً باشد، يمنف اي مثبت

 

  »محور عمودي« يانسان قيعالب ـ 

، قـرار گرفتـه   حساسـند  آنهـا  بـه  نسبت خبر مخاطبان و مردم كه ينكات يعني» يانسان قيعال« يعمود جدول در
، آبـاداني  و توسـعه ، شـهرت ، بـودن  عجيـب ، دعـوا  و جنگ، روابط، شخصي نفعدسته  8به وي اين عاليق را . است

افقـي،  هاي محـور   گونه كه مشخص است برخالف ارزش همان .تقسيم كرده است انساني مسايلو  حادثه و هيجان
  .گيري نيستند راحتي قابل محاسبه و اندازه اين موارد به
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  ها و عاليق انساني تالقي تراز ارزشج ـ 

 رو هروب »ها ارزش تراز« با يافق ستون در و » عاليق انساني«گونه كه گفته شد ما در ستون عمودي با  همان
 اديز و كم تواند يم كه يتازگ مانند. (كند متر اي وزن را قيعال نيا زانيم تواند يم كه ييها مقوله يعني. ميهست
 اي است؟ كينزد واقعه روز و لحظه به چقدر است؟ تازه چقدر كرد، ميخواه منتشر كه يخبر كه نيا مثالً. شود

 كه يفراوان و يبزرگ اي ميريبگ اندازه آن با را مخاطب و داديرو فاصله تا دهد يم ما دست به يمتر كه مجاورت
 .)كند يم مشخص را مخاطبان تعداد هم باز كه يريدربرگ اي است كردن شمارش و وزن قابل

 و يريدربرگ شهرت، ارزش 3 يدارا خبر فالن مثالً مييبگو ميتوانست يم گانه هاي خبري هفت براساس ارزش
 عدد كي به ميتوان يم جدول نيا از استفاده با. است يتازگ و شهرت مجاورت، ،يريدرگ و تضاد ارزش 4 اي يفراوان

دهي به اخبار به  نمره. ميبزن محك خبرها هيبق با سهيمقا در را خبرمان يارزش وزن آن براساس و ميبرس رقم و
 را» يانسان قيعال« كرده، ليتحل و هيتجز را خبر م،يباش داشته جدول كي خبر هر يبرااين صورت است كه بايد 

 يانسان ليمسا است؟ بيعج ايآ دارد؟ يشخص نفع ايآ ميپرسب خودمان از ؛)يافق ستون( ميكن جوو جست خبر در
 كيت اي ستاره ضربدر، عالمت كي ويژگي همان كنار در جدول رونيب در داشت وجود كدام هر؛  … و چطور؟

 خودمان از دوباره و رويم يم يافق ستون سراغ به ميكرد چك را يعمود ستون مورد 8 هر كه بعد. ميگذار يم
 الزم »يريدربرگ« از ايآ و چطور» اندازه و قدر« دارد؟ »مجاورت« شده؟ منتشر »موقع به خبر« كه پرسيم مي

 ستون در شده دييتا ارزش با آن يتالق نقطه ،داشت وجود خبر در كه مورد چهار نيا از كدام هر است؟ برخوردار
 مقدار هر اي ميكن انتخاب را 5 عدد خانه هر يبرا ميتوان يم مثالً ؛شماست دست نمره .گرفت خواهد نمره يعمود

 )15( .ميكن لحاظ را نمره همان هم خبرها گريد يبرا ديبا ميده يم كه يا نمره هر داشت توجه ديبا تنها. گريد

 5 رمضـان  مبـارك  مـاه  در تاميا به كمك مراسم در تيم فوتبال پرسپوليسايراني سرمربي  ديكن فرض :مثال كي
 سـتون  در ابتـدا . ميبـده  نمـره  آن يخبـر  ارزشبه  ميخواه يم. است كرده كمك ميتي يها بچه به تومان ونيليم

 تـيم فوتبـال پرسـپوليس    سـرمربي  كـه  چـرا  يانسان ليمسا/  شهرت. ميگذار يم عالمت موارد نيا يجلو يعمود
 پس است، شده منتشر بالفاصله خبر ميكن يم فرض ،يافق ستون در و داشته يانسان جنبه او كمك و است مشهور

 بـه  چون ،دارد »اندازهو  قدر«. دارد مجاورت پس ،است يرانيا ما مخاطب چون شده، تيرعا) بودن موقع به( يتازگ
سـرمربي تـيم فوتبـال     شـهرت  لحـاظ  به هم آن يريدربرگ است؛ يتوجه قابل نسبتاً رقم تومان ونيليم 5 حال هر

 يانسـان  مسـاله  كيـ  كه تاميا موضوع طور نيهم و شود مي آن يسرمربدائم به اين تيم و  كه يتوجه وپرسپوليس 
 ليمسـا  و شـهرت  سـتون  مقابـل  در مـا  حاال ديكن قبول را موارد نيا اگر .است برخوردار الزم يريدربرگ از ،است
 5 ضـربدر  8 يعنـ ي ،ييچهارتـا  سـتون  2. ميبـده  نمـره  »ها ارزش تراز« خانه چهار هر تقاطع در ميتوان يم يانسان
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 يزمـان  جـدول  نيا ديباش داشته توجه. 40 يخبر ارزش شود يم) ميا گرفته نظر در يارياخت خودمان كه يا نمره(
 فرضـاً  كـه  ليـ دل نيـ ا بـه  چـرا؟ . ميكنـ  سهيمقا گريد يخبر با را خبر كي ارزش ميبخواه كه دارد را الزم ييآكار
 در گـر يد زيـ چ هـر  ايـ  تيسـا  اي ونيزيتلو اي ويراد يخبر تياولو در اي روزنامه صفحه در را آن گاهيجا ميخواه يم

 .ميكن مشخص گريد يخبر با سهيمقا

  

  خالصه فصل

نفسه حاوي يك يا چند ارزش  هر رويداد في. شود به عنوان معيار گزينش رويداد ياد مي» هاي خبري ارزش«از * 
  . كننده آنها باشد تواند كشف گار تنها مين هاست و شم روزنامه اي از ارزش يا مجموعه

، فراواني، شـگفتي  )جغرافيايي و معنوي(برخورد، مجاورت ، شهرت، يريدربرگگانه شامل  هفت يخبر يها ارزش* 
  .و تازگي است

از  يگروهـ  يمعنـو  اي يماد انيز ايموجب نفع  ايداشته باشد  رياز افراد جامعه تاث ياديبر تعداد ز يوقت داديرو* 
  .است» دربرگيري«، داراي ارزش خبري افراد جامعه شود

» شـهرت « يخـود ممكـن اسـت ارزش خبـر     تيمعروف ليبه دل اءياش يبرخ يو حت يو حقوق يقيحق اشخاص* 
   .باشد يمنف ايداشته باشند كه ممكن است مثبت 

، مثبـت  )تيـ جنـگ، سـرقت، جنا  ( يصـورت منفـ   توانـد بـه   يمهاي خبري است كه  يكي ديگر از ارزش برخورد* 
  .باشد) ... اعتصاب و( يكيزيفريغ اي) كتك زدن، تصادف، زلزله( يكيزي، ف)يمسابقه ورزش(

   .آنان متفاوت است يمخاطبان به آن، برا يمعنو اي يكيزيبودن ف كيبسته به نزد واقعه، كي خبري ارزش* 

فراوانـي  شـود، نشـان از ارزش    انيـ ب يزيـ و تعداد چ زانيزمان كه در خبر از اعداد و ارقام استفاده شود و م هر* 
  . آن دارد بيشتر

ارزش و به همين دليـل   افتد يندرت اتفاق م به آن وجود ندارد، دنيكه انتظار شن يرعاديو غ بيعج يدادهايرو* 
شـود، جـزو ايـن     اختراعات، اكتشافات عجيب و مواردي كه با پسوند صفت برترين ـ ترين ـ كار مـي    .خبري دارند

  . شوند دسته محسوب مي
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هر اندازه فاصله وقوع رويداد و درج آن به عنوان خبـر،   .است وستهيپ خيبه تار به موقع منتشر نشود، ياگر خبر* 
  .اخبار است ريجداناپذ هاي ارزشاز معموالً » تازگي« .است» تر تر و تازه«تر باشد، خبر  نزديك

  .هاي خبري نگاه كنيم ، بلكه بايد به تركيب ارزشگاه نبايد يك ارزش مالك تصميم ما در انتشار خبر باشد هيچ *

هـاي خبـر    رويـدادهايي كـه حـاوي ارزش   ، »بـديعي «دكتـر   و »وارد« دكتـر  براساس الگوي چهاربعدي خبـر  *  
د، در مرتبـه اول و دوم قـرار   نـ د و به خواننده پاداش آنـي ده نباش ءدربرگيري، شهرت، برخورد يا عجيب و استثنا

هاي خبري قرار  همراه ساير ارزش» دربرگيري«مورد ارزش خبري  10هاي اول تا دوازدهم، در  در بين رتبه. دندار
  . هاي اوليه جاي گرفته است دارد و پاداش آني بيشتر از پاداش آتي در رتبه

 ؛)اسـت  تـازگي  عنصـر  همـان  كـه ( بـودن  روز واقعـة : ب اخبـار عبارتنـد از  ادر انتخ گايار فيليپ گانه سه ضوابط* 
   ).رويداد به نسبت مردم تلقي طرز( سودمنديو  )مكان و زمان در رويداد انعكاس دامنة( اثرگذاري

اي  گونه به جهان جاي همه در ،روگ مريو  گالتونگ يوهانخبري  ارزش دوازده از نخست ارزش هشت* 
 چهار اما ،ندارند گوناگون ملل فرهنگي هاي مشخصه به ربطي و گيرد مي قرار نگاران روزنامه استفادة مورد ركمشت
اي  گونه به فرهنگي، جنبة از دنيا غربي شمال گوشة در و موثرند اخبار انتخاب بر فرهنگي نظر از ديگر عامل

 .شوند مي گرفته كار به اخبار گزينش امر در مشابه و يكسان

، ابهـام  فقـدان ، آسـتانه،  تـواتر : ، عبارتنـد از روگو  گالتونـگ  از ديدگاه ها ميان فرهنگمشترك در ارزش  هشت* 
    .تركيبو  استمرار، بودن غيرمنتظره، هماهنگي و همخواني، )و مربوط بودن فرهنگي مجاورت( بودن دار معني

ويـژه مخصـوص كشـورهاي جهـان      كه به روگو  گالتونگ از ديدگاه ها ميان فرهنگغيرمشترك در ارزش  چهار* 
و  سـازي  شخصـيت ، برگزيـده  اشـخاص  بـه  ارجـاع ، برگزيـده  ملـل  بـه  تمثل يا ارجاعاول و برخوردار است، شامل 

 .است گرايي منفي

 سـت ين رفتـه يپذ و كساني ايدن يجا همه درگانه متداول  هفت يخبر يها ارزش معتقد استدكتر احمد توكلي * 
هـاي خبـري را در    جدول ارزشگذاري خبر ارايه شده از سـوي وي، ارزش . ديشيندا زين يگريد يها ارزش به ديبا و

 ،بـودن  موقـع  بـه شود، معيارهاي كمـي شـامل    ناميده مي» ها ارزش تراز«در جدول افقي كه . دو محور آورده است
» يانسـان  قيـ عال« در محـور عمـودي كـه    .ي آمده اسـت ريدربرگو  اندازه و درق، )يفرهنگ و ييايجغراف( مجاورت

، آبـاداني  و توسـعه ، شـهرت ، بودن عجيب، دعوا و جنگ، روابط، شخصي فعشود، معيارهاي كيفي چون ن ناميده مي
  .آمده است انساني مسايلو  حادثه و هيجان
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  كار عملي يا بحث گروهي

  هاي خبري اخبار زير را تعيين كنيد؟  ارزشگانه،  هاي خبري هفت براساس ارزش* 

 ثانيه بر دومگابيت تا خانگي كاربران به اينترنت هيارا

 دانست كشور در گير تصميم فرهنگي نهادهاي موافقت به منوط را خانگي اينترنت سرعت افزايش اطالعات، فناوري و ارتباطات وزير
 با وگو گفت در پور تقي رضا ».است افزايش قابل نيز برثانيه دومگابيت به عادي كابران اينترنت سرعت موافقت، صورت در«:گفت و

  ».شود مي آغاز كشور اطالعات ملي شبكه نخست فاز برداري بهره با جاري سال در خانگي اينترنت سرعت افزايش« :افزود ايرنا

*****  

 رئيس سازمان سنجش لغو آزمون تافل در ايران را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري  .را تكذيب كردها مبني بر لغو آزمون تافل در ايران  رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اخبار برخي رسانه
فارس، محمدحسين سرورالدين، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، با تكذيب خبر لغو آزمون تافل در كشور اعالم كرد اين 

اس انجام شده  تي هايي كه با مؤسسه اي بر اساس هماهنگي«:وي افزود. شود آزمون طبق سنوات گذشته در كشور برگزار مي
  ».برگزار كنيم) تير ماه 31(جوالي  22مون تافل را روز اميدواريم آز

*****  

ساخت تلفن همراه از زباله   

نام دارد از  Remadeتلفن همراه كه  نيمهر، ا يگزارش خبرگزار به. شد يتلفن همراه ساخته شده از زباله در جهان معرف نينخست
 ستيز طيمحصول دوستدار مح نيكننده ا هيارا ا،ينوك شركت .ساخته شده است عتيدر طب زيمواد دور ر نيتر ييايميو ش نيتر يسم

موجود در  يكياز مواد پالست يكيپالست يو مستحكم از جمله قسمتها كيتلفن همراه ش نيا ياز بخشها يارياعالم كرد كه بس
ساخته شده است و  ها يمربوط به در بطر كيتلفن همراه از پالست نيا ياصل اسكلت .اند ساخته شده عتيدر طب زيدور ر يها زباله

  .بوده است عتيدر طب زيدورر يرهايتا يحاصل پردازش بر رو زين يگوش فيظر يها است كه دكمه نيجالب تر از آن ا

*****  

درصدي كشف سوخت قاچاق 100افزايش  

درصدي كشف انواع سوخت قاچاق در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال  100فرمانده انتظامي استان تهران از افزايش 
هزار و  985ماهه اول امسال، دو ميليون و  طي شش«: به گزارش خبرگزاري ايسنا، سردار اكبرشاهي اظهار كرد. گذشته خبر داد

ستان تهران توسط ماموران پليس كشف شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال ليتر انواع سوخت قاچاق در سطح ا 406
ميليارد  61ارزش ريالي كشفيات سوخت قاچاق در اين مدت بالغ بر «: وي ادامه داد ».درصدي داشته است 100گذشته افزايش 

   ».دهد درصدي را نشان مي 11افزايش  87ريال بود كه نسبت به شش ماهه اول سال 
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هاي خبري، اولويت انتشار اخبار را براي فرد مسلماني  ر ميان اخبار ارايه شده در زير، با توجه به تركيب ارزشد* 
  كند، مشخص كنيد؟ كه در تهران زندگي مي

  .يابد مي كاهش وارداتي خودروهاي قيمت ـ1

  .گذشت تومان 550 مرز از نسبت به روز گذشته افزايش تومان هزار 20 با سكه امروز طال و سكه قيمت ـ2

  .شود مي پر ديگر سال 10تا  ـ تهران ـ زهرا بهشت ـ3

  .هستند كار  يجوو درجست يعموم پزشك هزاردوازده  ـ4

  تهران در هوا يآلودگ سنجش ديجد ستگاهيا 5 يانداز راه ـ5

  تختيپا غرب در يمصنوع چمن نيزم متر دو هزار از يبردار بهره ـ6

  .شد اعالم روز 9 تركيه در فطر عيد تعطيالت ـ7

  

  

هاي مختلف را با الگوهاي مختلف  تيتر يك چهار خبرگزاري رسمي كشور يا چهار روزنامه سراسري با گرايش* 
  با هم مقايسه كنيد؟در يك روز معين هاي خبري  ارزش
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  :نوشت پي

  9ها؛ ص  ؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه1380ـ شكرخواه، يونس؛ خبر؛ چاپ ششم؛ 1

؛ پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي و اجتمـاعي وزارت     1385هاي خبرنويسي؛ چاپ اول؛  شكرخواه، يونس؛ سبك ـ2
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  )NEWS ELEMENTS(خبر  عناصرفصل سوم ـ 

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  پاسخگويي به عناصر خبري در هر خبر چه ضرورتي دارد؟ـ 1

  با بيان مثال توضيح دهد؟ ـ عناصر خبري را2

  را در عناصر خبري با بيان مثال توضيح دهد؟» چگونگي«و » چرايي«تفاوت ـ 3

  

 خبـري  عناصـر  اندازه هر. دهند مي نمايش را اخبار »خبري عناصر« دهند، مي شكل اخبار به خبري هاي ارزش اگر
 )1( .بود خواهد تر جذاب بدهد، مخاطب به بايد كه اطالعاتي نظر از خبر قيافة باشند، تر كامل

در فصل گذشـته  كه  يخبر يها و ارزش هااست و بدون شناخت آن يشناخت عناصر خبر ،خبر ميتنظ ياصل ركن
صـورت   واقعه را به و را به دست آورده دادينگاه به رو يمناسب برا هي، خبرنگار نخواهد توانست زاوتوضيح داده شد

 كنـد،  تبـديل  خبـر  به را رويدادي خواهد مي هرگاه كارآزموده خبرنگار .كامل و بدون ابهام به مخاطب منتقل كند
 خبـر بـر ارزش   عناصـر  ايـن  گرفتن نظر در. كند لحاظ خود مطلب در را تمام عناصر خبري الزم تا كند مي تالش
 هيـ ارا جـامعي  خبـر  آنكـه  بـراي  خبرنگار واقع در و كند مي منتقل خواننده به رويداد از جامعي تصوير و افزايد مي

 تهيـه  نقص بي و كامل خبري تا پرسد مي ديگران از خبر تكميل براي را، پرسش شش اين رويداد هر برابر در دهد،
  ؟ كجا؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟ يكه؟ ك: عبارتند ازخبري گانه  عناصر شش نيا .كند

  ):WHO( ـ كه1

هـا و   نـام  قيـ دق دانستن .كنداند، مشخص  واقعه دخالت داشته شيدايرا كه در پ ييزهايچ ايافراد  دينگار با روزنامه
 ايـ شـود، فاعـل    يبرحسب شهرت مشخص مـ  »كه«عنصر . دارند يعنصر نقش مهم نيها در عرضه درست ا سمت

از آنجـايي  . باشـد  »يزيچ«روح  يو ب »يكس«روح  يتواند شامل ذ يم »كه« عنصر. جمله است هيمسندال ايمفعول 
شـود،   اي مـي  بر كاربرد فعل معلوم ـ فاعل دارد ـ بر فعل مجهول ـ فاعـل نـدارد ـ تاكيـد ويـژه        كه در خبرنويسي، 

  .شود و اهميت زيادي دارد در واقع فاعل جمله ما محسوب مي» كه«عنصر 

  : ها مثال

  )است) يزيچ(گاوصندوق، كه . (را به سرقت بردند يجواهرات بانك يحاو صندوقگاو
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  )است) يكس(جمهور، كه  سيئر. (كرد يدر دانشگاه تهران سخنران جمهور سيئر

  )است) چيزي(برج ميالد، كه . (، پنجمين برج مخابراتي جهان از نظر ارتفاع استبرج ميالد

  داديرو تيو فعل تيماه): WHAT(ـ چه 2

 داديـ رو تيـ فعل ايـ  تيـ حادثه، انتخابات، اختراع و هر چه كه بـه ماه  كياست؛ مانند  داديرو تيماه »چه«عنصر 
 يدارا مـوردي كـه  آنـان،   انيـ م از ديـ موجود باشد كـه با  »چه«خبر ممكن است چند عنصر  كي در .مربوط شود
 اي ژهيو تياهم يدارا »چه«و  »كه« يعناصر خبر ها معموالً مصاحبه در .انتخاب كرد است، يشتريب يارزش خبر
  . است شتريب ـ موضوع مصاحبه ـ» چه«عنصر  تياهم ،نيب نياست و در ا

  : ها مثال

حضـور داشـتند كـه     يادوار هياز هزار نشـر  شيامسال ب شگاهيدر نما. داد انيمطبوعات به كار خود پا شگاهينما* 
  .بود افتهي شيدرصد افزا 30تعداد آنها نسبت به سال گذشته 

  چه: اتيحضور نشر يدرصد 30 شيچه               افزا:  هياز هزار نشر شيحضور ب     چه  :  شگاهيكار نما انيپا

 امسـال  پايـان  تـا  ارگانيـك  كشاورزي راهبردي برنامه«:گفت ارگانيك كشاورزي راهبردي برنامه تدوين ولئمس *
  چه: ارگانيك كشاورزي راهبردي برنامهابالغ                 »                                                  .شود مي ابالغ

  ):WHEN( وقت چهيا  يـ ك2

خـود حـائز    داديـ رو كيـ و اگر زمان وقوع ) يتازگ(آن است  يخبر يها در هر صورت جزو ارزش داديرو كي زمان
  .قرار دهد ديخبر مورد تاك يرا در ابتدا داديرو يتازگ بهتر استباشد، خبرنگار  تياهم

  :ها مثال

  .شود يارشد اعالم م يكنكور كارشناس جينتا امروز* 

  .افتيخواهد  رييتغ يـ واحد يمساليصورت ن به ييمدارس راهنما ينظام آموزش ندهيآ سال* 

  .اطالعات نام گرفته است ي، قرن فناوريجار قرن* 

  .شود يم ليتحو يسال نو شمس روز جمعه هيثان 45و  قهيدق 29و  4 ساعت* 
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  ): WHERE(ـ كجا 4

  . كند يم انيرا ب داديمجاورت است و محل وقوع رو يارزش خبر انگريب بيشترعنصر  نيا

  .وسط خبر ذكر شود ايتواند در ابتدا  يعنصر م نيا. است يواقعه الزام قيمحل دق ذكر ،يشهر يدادهايرو در

  :ها مثال

  . منفجر شد قدس، مجاور دانشگاه تهران ابانيخصبح امروز در  يبمب

  .شود مي افتتاح زنجان در دولت هفته طي پروژه 229 

   .ديرس درصد 90 به ورماهيشهر روز نياول در خوزستان استان يجنوب يشهرها در رطوبت زانيم

  ): WHY(ـ چرا  5

  .كند يم انيرا ب داديوقوع رو زهيانگ اي ليدل» چرا« عنصر

  :ها مثال

  .كرد يدر دانشگاه تهران سخنران يليبه مناسبت آغاز سال تحص روزيجمهور د سيئر* 

  چه: كرد يسخنران*  كجا: تهران انشگاهد* چرا : يليبه مناسبت آغاز سال تحص*  يك: روزيد*  كه: جمهور سيئر

  . گرفت ريرا ز ادهيعابر پ ،ياطياحت يبراثر ب يتاكس راننده* 

  چه: گرفت  ريز                              چرا                         : ياطياحت يب براثر

  ): HOW(ـ چگونه  6

  .كند يم انيرا ب داديوقوع رو تيفيك »چگونه« عنصر

   :ها مثال

  چگونه: ارشاد ريسخنان وز با                   . افتي شيگشا ارشاد ريسخنان وز بادر تهران  يكنفرانس جهانگرد

  .افتاد و خفه شد فاضالب دفع ريمسدر  يمنيا زاتيتجه نداشتن ليدل بهكاويان  يفوالدساز كارخانه كارگريك 
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  چند مثال 

  واحد نانوايي در كرج پلمپ شد 45                                      :مثال يك

 .ل بهداشتي در سطح اين شهرستان خبر دادـيفيت نان و مساـكي رعايت نكردنوايي به دليل ـد نانـواح 45فرماندار كرج از پلمپ 
در هاي مردمي  توسط بازرسان سازمان اصناف در پي شكايتاين اقدام «:اظهار داشت نژاد به گزارش ايسنا، مهندس مهدي ايران

» .صورت گرفته استدر يك ماه گذشته كيفيت نان در سطح شهرستان كرج  يراستاي نظارت بر عملكرد اين واحدها به منظور ارتقا
  .درصد افزايش يافته است 80حدود  در حال حاضر با توجه به نحوه توليد نان، ميزان رضايت مردم تابه گفته وي، 

  :در اين مثال عناصر اصلي خبر شامل موارد زير است

  در سطح شهرستان كرج :كجا *   در يك ماه گذشته :كي*   واحد نانوايي 45پلمپ  :چه*  فرماندار كرج    :كه

  بازرسان سازمان اصنافبا حضور  :چگونه   *     ل بهداشتييكيفيت نان و مسا رعايت نكردنبه دليل  :چرا

  :داشته باشداين عناصر را نيز در خود  تواند كوتاه مي در عين حال اين خبر

  در حال حاضر :كي* با توجه به نحوه توليد نان   :چگونه* درصد  80افزايش ميزان رضايت مردم تا حدود  :چه

*****  

 شد صادر نيبنز واردات دستور                                           :2مثال 

 ».اسـت  كرده صادر را كشور به نيبنز واردات دستور مشكالت يبرخ علت به نفت وزارت«: گفت مجلس يانرژ ونيسيكم سيرئ بينا
از محـل صـندوق    كشـور  بـه  نيبنز تريل ونيليم 14 روزانه واردات خبر دييتا با مهر خبرنگار باوگو  گفت درصبح امروز  يسودان ناصر

 خواهـد  يمـوقت  واردات نيا حتم طور به و است شده صادر مهم علت دو به كشور به نيبنز واردات دستور«: داشت اظهارذخيره ارزي 
 و ندارد يمطلوب تيفيك دارد، كه ينييپا اكتان علت به داخل ديتول نيبنز«:افزود ياسالم يشورا مجلس در اهواز مردم ندهينما ».بود
 از يكـ ي را داخـل  ديـ تول نيبنـز  تيـ فيك بـردن  بـاال ي و ».شود مخلوط باال اكتان با نيبنز با ديبا نيبنز نيا تيفيك شدن بهتر يبرا

 زيـ ن را شـگاه يپاال نيـ ا ديتول كاهش و آبادان شگاهيپاال حادثه ،يسودان .كرد اعالم كشور به نيبنز واردات يريسرگ از ياصل يها علت
 را شـگاه يپاال نيـ ا در نيبنـز  ديتول داد، يرو آبادان شگاهيپاال در كه يا حادثه«:كرد حيتصر و خواند كشور به نيبنز واردات گريد علت

 يساز رهيذخ يبرا زين واردات نيا از يبخشبه گفته وي، » .كرد كمك كشور به نيبنز دوباره واردات به زين موضوع نيا كه داد كاهش
 .انجامد يم طول به سال انيپا تا و است موقت حتم طور به واردات نيا حال نيا با شود يم انجام

 بـه  رانيـ ا ،1391 سـال  در كشـور  يهـا  شـگاه يپاال توسـعه  و سـاخت  يها پروژه ليتكم با«:شد ادآوري مجلس يانرژ ونيسيكم عضو
 ».كند يم دايپ زين را محصول نيا صادرات توان يحت و رسد يم نيبنز ديتول در كامل ييخودكفا
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  :اصلي خبر شامل موارد زير استدر اين مثال عناصر 

  به كشور) واردات( :كجا*   تا پايان سال :كي*     صدور دستور واردات بنزين :چه*     وزارت نفت :كه

  آبادان شگاهيپاال شگاهيپاال ديتول كاهشو  نييپا اكتان علت به داخل ديتول نيبنزكيفيت پايين  :چرا

  از محل صندوق ذخيره ارزي :چگونه

  :را نيز در خود داردخبري زيادي از جمله موارد زير در عين حال اين خبر، عناصر 

  و نماينده مردم اهواز مجلس يانرژ ونيسيكم سيرئ بيناناصر سوداني،  :كه

  صبح امروز    :كي*    وگو با خبرگزاري مهر در گفت :چگونه * .  خبري كه اعالم كرده است :چه

  نكاتي درباره عناصر خبر

 در عنصـر  دو ايـن . كننـد  مـي  تبيين را رويدادها توصيفي و تحليلي هاي جنبه چگونه، و چرا خبري عناصر :1نكته
 دربـارة  آنچـه  بيشـتر  و شوند مي آميخته  ـ  ناخواسته و خواستهـ  خبرنگار شخصي هاي ديدگاه با مواقع از بسياري

  )2(.گيرد مي سرچشمه عنصر دو همين از شود مي گفته خبري جانبداري از پرهيز و گرايي عيني خبري، طرفي بي

 چيـزي  آن ييـ چرا از امـا  باشـد،  داشـته  خبر رويداد يك بروز نحوة و چگونگي از نگار روزنامه است ممكن: 2نكته
  .باشد خبر بي آن وقوع چگونگي از اما باشد، مطلع اتفاق چرايي از عكس به يا و نداند

فوت او به دليل حادثه رانندگي است » چرايي«. رانندگي فوت كرده استبه عنوان نمونه، فردي در اثر يك حادثه 
آلوده بودن راننده، سرعت غيرمجاز، انحـراف بـه    تواند به داليل مختلفي چون خواب اين حادثه مي» چگونگي«ولي 

ن كـه بـه   اعـدام شـد  » چگونگي«در اينجا . توانيم بگوييم فالني با چوبه دار اعدام شد ميهمچنين  .باشد... چپ و 
 4مثالً بگوييم به دليل انجـام  . آن نيز توضيح دهيم» چرايي«وسيله چوبه دار است، مشخص شده ولي بايد درباره 

  .فقره قتل اين حكم در مورد او صادر شده بود

بـه عنـوان    .آيـد  بديهي است، در خبـر نمـي  خبري بعضي اوقات از آنجايي كه پاسخ به يك يا چند عنصر  :3نكته
معنـا دارد ولـي   » چگـونگي «بـر يـك اسـتقالل را شكسـت داد،      2ي تيم فوتبال پرسپوليس بـا نتيجـه   نمونه، وقت

  .معناست بي» چرايي«
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، »چه«تواند چندين مورد  يعني مي. تواند داراي تعداد زيادي از هر يك از عناصر خبري باشد يك خبر مي :4نكته
  .باشدداشته ... و » چرا«، چندين مورد »كه«چندين مورد 

  .خواهيم داشت» عناصر خبري«ويژه در بحث ليد، دوباره نگاهي به  هاي بعدي به در فصل

  

  خالصه فصل

  .بود خواهد تر جذاب دهد، مي مخاطب به كه اطالعاتي نظر از خبر قيافة باشند، تر كامل خبري عناصر اندازه هر* 

  ؟ كجا؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟ يكه؟ ك: عبارتند ازخبري گانه  عناصر شش *

در اين  دينگار با روزنامه. جمله است هيمسندال ايمفعول  ايفاعل  و شود يبرحسب شهرت مشخص م »كه«عنصر * 
  .كنداند، مشخص  واقعه دخالت داشته شيدايرا كه در پ ييزهايچ ايافراد عنصر، 

   ... حادثه، انتخابات، اختراع و كياست؛ مانند  مرتبط با آنهر چه و  داديرو تيماه »چه«عنصر * 

  .است داديرو كي زمانبيانگر » چه وقت«يا » كي«عنصر * 

  . كند يم انيرا ب داديمجاورت است و محل وقوع رو يارزش خبر انگريب بيشتر» كجا«عنصر * 

  .كند يم انيرا ب داديوقوع رو زهيانگ اي ليدل» چرا«عنصر * 

  .كند يم انيرا ب داديوقوع رو تيفيك »چگونه« عنصر* 

 بسـياري  در عنصر دو اين. كنند مي تبيين را رويدادها توصيفي و تحليلي هاي جنبه چگونه، و چرا خبري عناصر* 
  .شوند مي آميخته ـ ناخواسته و خواستهـ  خبرنگار شخصي هاي ديدگاه با مواقع از

 يـا  و نداند چيزي آن ييچرا از اما باشد، داشته خبر رويداد يك بروز نحوة و چگونگي از نگار روزنامه است ممكن *
  .باشد خبر بي آن وقوع چگونگي از اما باشد، مطلع اتفاق چرايي از عكس به

   .آيد بديهي است، در خبر نميخبري بعضي اوقات از آنجايي كه پاسخ به يك يا چند عنصر * 

، »چـه «توانـد چنـدين مـورد     يعنـي مـي  . تواند داراي تعداد زيادي از هر يك از عناصر خبري باشد يك خبر مي *
  .باشدداشته ... و » چرا«، چندين مورد »كه«چندين مورد 
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  كار عملي يا بحث گروهي

  عناصر خبر را در خبرهاي زير مشخص كنيد؟* 

 يابد مي افزايش درصد 62 تا وراوي گازي ميدان از برداري بهره

 اين از برداشت ميزان وراوي گازي ميدان هاي چاه روي جديد تجهيزات نصب با«:گفت ايران مركزي مناطق نفت شركت مديرعامل
 ».يابد مي ارتقا سال 25 به نيز ميدان عمر و يافت خواهد افزايش درصد 62.8 به درصد12.5 ازحدود ميدان

 وراوي ميدان از روزانه برداشت ميزان اكنون هم«:داشت اظهار فكور مهدي ايران، مركزي مناطق نفت شركت از ايرنا گزارش به
 كاهش با ميدان عمراين چرخه گاز، انتقال فشار افزايش جهت تجهيزات نصب عدم صورت در و است مكعب متر ميليون هفت حدود
 روز نياز به توجه با«: داد ادامه وي ».رسيد مي پايان به آينده سال شش تا نيز ميدان عمر و شود مي رو هروب ها چاه سر در فشار شديد
 مرحله دو در تجهيزات نصب با كه شد انجام روز در مكعب متر ميليون 11 تا توليد نرخ افزايش جهت مطالعات گاز، به كشور افزون
 ».يافت خواهد ارتقا طبيعي شيرين گاز مكعب متر ميليارد74.8 تا ميدان توليد مجموع و يابد مي افزايش سال 25 تا ميدان عمر

 اين و داشته فيزيكي پيشرفت درصد 80 از بيش تاكنون طرح اين پايه مهندسي امور« :افزود مركزي مناطق نفت شركت مديرعامل
 طرح اجرايي عمليات در تسريع و مالي كننده تامين جذب به نسبت پيمانكار با اصلي قرارداد انعقاد طريق از تا دارد نظر در شركت
 ».كند اقدام

 كرد صادر را ييكايآمر پلماتيد 250 از شيب اخراج حكم پاكستان

 كشور نيا از يي راكايآمر پلماتيد 250 از شيب خروج دستور آباد اسالم در متحده االتيا سفارت به يا نامه ارسال با پاكستان دولت
 40 تا 30 ظرف ديبا ييكايآمر پلماتيد تعداد نيا كرده اعالم پاكستان شن،ين روزنامه از نقل به مهر يخبرگزار گزارش به .كرد صادر
 آباد اسالم زين شيپ چند كه رديگ يم صورت يحال در پاكستان از ها پلماتيد نيا اخراج .شوند خارج كشور نيا از ندهيآ روز

 خبر آباد اسالم در كايآمر سفارت رابطه نيهم در .بود كرده اعمال پاكستان در ييكايآمر يها پلماتيد سفر يبرا را ييها تيمحدود
 جانبه كي اقدام از پس كايآمر و پاكستان روابط .است خوانده دروغ كي را موضوع نيا و بيتكذ را پلماتيد 250 از شيب اخراج

 سفر يبرا تيمحدود اعمال ليدال از يكي و دييگرا يسرد به آباد اسالم يكينزد در آباد ابوت يروستا در »الدن بن« ترور در واشنگتن
  .بود كايآمر كجانبهي اقدام نيهم زين ها پلماتيد

 

  عناصر خبر را در خبر اول چهار خبرگزاري رسمي يا چهار روزنامه سراسري مهم كشور بررسي كنيد؟* 

  :نوشت پي

  21ها؛ ص  ؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه1380ـ شكرخواه، يونس؛ خبر؛ چاپ ششم؛ 1

  23ـ همان، ص2
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  ليد و اهميت آنـ چهارم فصل 

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  تعريفي از ليد ارايه دهد؟ـ 1

  ـ درباره اهميت ليد در خبر توضيح دهد؟2

  سازي عناصر در ليد را با ذكر مثال توضيح دهد؟ برجستهچگونگي ـ 3

  هايي باشد؟ ويژگيـ يك ليد خوب، بايد داراي چه 4

  

 غلبـه  خواننـده  يياعتنا يب بر آن، يابتدا در خبر قسمت نيتر جانيپره و نيمهمتر دادن قرار با ديبا يسيخبرنو در
 در اسـت،  رويـداد  ايـ  واقعـه  ياصل موضوع خالصه يحاو كه »وارونه هرم« سبك در را خبر جمالت نينخست. كرد

 متوجـه  تـر يت دنيد از پس كه را يا خواننده ياشتها كه است يا لهيوس ديل ،قتيحق در. نديگو يم »ديل« اصطالح
  .كند يم خبر شرح روانه را او و بيترغ خبر خواندن به شيپ از شيب است، شده خبر

  تعاريف ليد

 عنوان به خبر كلمات اولين از منصفي، ابوالقاسم دكتر و معتمدنژاد كاظم دكتر تاليف »نگاري روزنامه« كتاب در
 هاي سالح از استفاده باطور كه  همان  است آمده توصيف اين توضيح در. است شده ياد »خبرنگار ضربتي سالح«

 دادن قرار با بايد نيز خبرنويسي در كنند، مي فلج قاطع و ناگهاني ضربات با را دشمن جنگ، در ضربتي
 شيفته و مجذوب را او و كرد غلبه خواننده اعتنايي بي بر آن ابتداي در خبر قسمت گيراترين و ترين پرهيجان
 از كه اي جمله گويند، مي »غافلگيركننده جمله« بهتر يا و »گيرنده جمله« خبر شروع جمله به ها انگليسي. ساخت
 مقدمه اين به ها فرانسوي. شود مي مطلب دنباله مطالعه از او انصراف مانع و قاپد مي را خواننده توجه آغاز،

 خواننده سوي به خبر آغاز در كه يورشي. است خواننده توجه تسخير براي كه يورشي گويند، مي »يورش«
 الزم مرحله اين در تفسيري و تفصيل گونه هيچ. باشد مطلب بخش ترين مهيج و ترين زنده بر تكيه با بايد شود مي

 بيان را خبر داستان قسمت ترين اساسي كه بديع و تازه امكان صورت در و قاطع كوتاه، جمله سه دو. نيست
  )1(. كند مي
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 ناميـده  ليـد  وارونـه،  هـرم  سـبك  در خبـر  اول بنـد  يـا  اول پاراگراف اينكه بيان با »نوين نگاري روزنامه« كتاب در
 يـا  كند هدايت خبر متن خواندن به را خواننده تواند مي خبر ليد يا اول پاراگراف حقيقت در«: است آمده شود، مي
 بيـان  خبـر  قسـمت  مهمتـرين  خالصه يا مطالب مهمترين چكيده ليد در» .بازدارد خبر پيگيري و خواندن از را او

  .شود ترغيب خبر دنباله و متن خواندن به او و كند جذب را خواننده تا شود مي

 از مخاطـب  خبـري  نياز ارضاي از تر مشكل خبر، خواندن به خواننده ترغيب كه نكته اين بر تاكيد با كتاب اين در
 توصـيف  صـرف  را صفحه چندين معموالً نويسان داستان«:شود مي تصريح است، جديد و تازه اطالعات كسب جنبه
 بـه  نبايـد  و تـوان  نمي خبرنويسي در. پردازند مي ماجرا اصلي موضوع به نوشته اواخر يا اواسط در و كنند مي ماجرا
 را ديگـري  خبـر  و كنـد  رها را خبر آن شود، خواننده خستگي سبب كه دارد زيادي احتمال زيرا پرداخت، كار اين

  )2( ».بخواند

 اولين وظايف ترين اصلي از او كردن غافلگير و خواننده به يورش شكرخواه، يونس دكتر نوشته »خبر« كتاب در
 بازگو مطلب اصل وارونه هرم سبك در ويژه به تا شود مي كوشش آن ضمن در كه شده عنوان ـ ليدـ  خبر عبارات

 فتح به اول حمله همان در جنگي اخبار گزارشگران از نقل به خبر ليد اگر كتاب، اين نويسنده تعبير به. شود
 بنابراين است، نگار روزنامه بازنده آن، در كه كرد تلقي يافته خاتمه را جنگ بايد نشود، نائل خواننده توجه خاكريزِ

 سوي به خواننده آن وسيله  به تا باشد داشته نهفته خود در را خبر بخش ترين جذاب كه است ليدي خوب، ليد
  )3( .شود هدايت خبر متن

 وارونـه  هـرم  سـبك  در خبـر  اول پاراگراف و خبر مهم و آغازين بخش عنوان به ليد ،»ارتباطات نامه واژه« كتاب در
  )4(. است شده تعريف

 كنـيم،  نمـي  انتخاب ما را ليد«: گويد مي برنر توماس از نقل به »مدرن خبرنويسي« كتاب در شكرخواه يونس دكتر
  )5(» .كند مي تعيين خبر محتواي

 ترغيـب  چگـونگي « عنوان با اي مقاله در است، مقاالت از اي مجموعه صورت به كه اي حرفه نگاري روزنامه كتاب در
 آمـده  مقالـه  ايـن  در. است شده تعريف وارونه هرم سبك در خبر اول پاراگراف ليد، نيز »خبر خواندن به خواننده

 هرم سبك در ليد يا خبر اول پاراگراف حقيقت در است، راهنمايي و هدايت معناي به انگليسي زبان در ليد«:است
  )6(» .بازدارد خبر خواندن از را او يا و كند ـ ترغيبـ  هدايت خبر متن خواندن به را خود خواننده تواند مي وارونه
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 شـود،  اشتباه »خبر خالصه« با نبايد و است »مطالب مهمترين چكيده« ليد كه مطلب اين بر تاكيد با مقاله اين در
 خوانندگان اكثريت كه است همان است، خبر بخش مهمترين چكيده نيست، خبر خالصه ليد،«: است شده تصريح

   )7(» .كنند مي تعريف يكديگر براي خبر خواندن از پس

  : است شده مطرح اساسي پرسش سه ليد نوشتنراي ب مقاله اين در

  است؟ تر مهم ديگري از واقعه هاي نكته از يك كدام* 

  است؟ بوده چه رويداد جديد تغييرهاي* 

  نوشت؟ را ليد بهترين ها كلمه كمترين با توان مي چگونه* 

 ،خواننـده  وقت اتالف نه ،باشد پيام انتقال بايد خبري مطالب هيارا از هدف اينكه بيان با مقاله اين در بديعي دكتر
 نوشـته  اواخـر  يا اواسط در و كنند مي ماجرا توصيف صرف را صفحه چندين معموالً نويسان داستان«:كند مي تاكيد

 احتمـال  زيـرا  گرفـت،  كاره ب را روش اين توان نمي روزنامه براي خبر نگارش در. پردازد مي ماجرا اصلي موضوع به
  ».بخواند را ديگري خبر و كند رها را خبر آن كه طوري به شود، خواننده خستگي باعث كه دارد زيادي

 آساني كار ساده، هاي كلمه از استفاده با رويداد يك بخش مهمترين چكيده نوشتن اينكه بر تاكيد با مقاله اين در
 پاسخ خبر عناصر به مربوط هاي پرسش تمام به خبر ليد كه است بوده چنين رسم گذشته در«:است آمده نيست،
 استثنايي موارد در مگر دهد، پاسخ خبر عنصر شش به كه ليدي. است شده منسوخ روش اين امروز ولي ،دهد

 الزم خبر ابتداي در ها پرسش از بعضي جواب كه دارد وجود احتمال اين ضمن در. است طوالني و پيچيده
  )8(» .نباشد

 شـروع،  سـرآغاز،  يعنـي  ليد يا طاليه«: است آمده »مطبوعات در نويسي گزارش« كتاب در گزارش در ليد مورد در
 نيز پاراگراف يك به است ممكن طاليه چه اگر گزارش، در. گويند را مطلب اول پاراگراف خبرنويسي در و سرفصل
  )9(» .ندارد وجود محدوديت اين براي الزامي اما شود، محدود

 جذب براي مناسبي بستر نتواند ابتدا همان در گزارش تنظيم هنگام گزارشگر اگر«:است شده تاكيد كتاب اين در
 باز اگر كه است دري »طاليه« حقيقت، در. است رفته بين از وي گزارش وجودي فلسفه كند، ايجاد خواننده
  )10(» .گذاشت نخواهد قدم او ذهني مولود و گزارشگر دنياي به خواننده نشود،

 برخي«: كند مي تصريح نباشد، واقف گزارش شروع اهميت به كه است گزارشگري كمتر اينكه بيان با نويسنده
 يا طاليه چگونگي به سوژه، يافتن ابتداي همان از واقفند، گزارش شروع اهميت به كه آن دليل به گزارشگران
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 جالبي نكته به كه آن محض به ،گزارش خام مواد تهيه هنگام اي عده. انديشند مي خود گزارش آغازين بخش
 گزارشگران از اي عده. كنند استفاده شروع عنوان به آن از تا كنند مي يادداشت را آن اي گوشه در كردند، برخورد

  )11(» .افتند مي طاليه نوشتن فكر به كردند، تنظيم را خود گزارش كه آن از پس

 گـزارش  ناپذير تفكيك جزء شروع اين كه دهد قرار اي گونه به را خود گزارش شروع بتواند گزارشگر اگر شك بدون
 كـرده  اي حرفـه  و هنـري  اثـر  يك آفرينش به اقدام دقيقاً باشد، برخوردار نيز جذابيت از حال عين در و شود تلقي
 كل از مجزايي زيباي  قطعه) ليد( طاليه كه خوريم برمي هم مواردي به شاخص كارهاي ميان در گاهي البته. است

 موضـوعي  تناسـب  گـزارش  اصـل  بـا  بايد حتماً ها طاليه گونه اين. است جذاب و پذيرفتني حال عين در و گزارش
  )12(. باشد داشته

 قالب مانند درست خبر نرم يك ليد«: است شده تعريف گونه اين خبر نرم ليد ،»خبر سخت و خبر نرم« كتاب در
 اما باشد، جمله يك تواند مي ليد اين. كشد مي خبر داخل به و انداخته دام به را خواننده كه است ماهيگيري

 و فضاسازي با كند مي سعي اساسي پرسش شش به دادن جواب جاي به كه است اين خبر سخت ليد با آن تفاوت
 در« كه مطلب اين بيان با كتاب اين در» .بخواند فرا مطالب خواندن به را خواننده بهتر، چه هر آميزي رنگ

 و غيرمستقيم طور به را موضوع تا كرد سعي بايد«: است آمده ،»كرد استفاده خيال از بايد خبر نرم يك ليد نوشتن
 بيان با كتاب اين در» .پرداخت آن تشريح به ويژه ادبياتي يا و جذاب زباني با سپس و ساخت مطرح كنايه راه از

 جلب نويسنده وظيفه ،رمان يك نوشتن مانند درست خبر نرم ليد يك نوشتن در كه است شده تاكيد هايي نمونه
  )13(» .انداخت دام به را او بايد و است خواننده توجه

 بيشـتري  عمل آزادي قطع طور به نويسنده خبر، نرم ليد از استفاده با كه است شده تصريح كتاب اين در همچنين
  )14(. برد مي فراواني بهره امتياز اين از يقيناً و دارد خالقيت براي

 و ليـدها «:اند كرده تاكيد نيست، مناسب خبر نرم از استفاده وقت چه كه پرسش اين طرح با كتاب اين نويسندگان
 از برخـي . نيسـتند  مناسـب  شـود،  مـي  گـزارش  بـار  اولين براي مهم خبري رويداد يك كه زماني نرم، هاي گزارش

 نگـاري  روزنامـه « اصـطالح  بـا  آن از و كننـد  مي تقبيح را خبر نرم نوشتن بر حد از بيش تاكيد و استفاده سردبيران
  )15(. كنند مي ياد »اي ژله

 ليـدي «:اسـت  آمـده  داده، هيـ ارا فيچـري  مطلـب  يـك  سـازماندهي  براي كتاب اين كه دستورالعملي در همچنين
 يـك . نيسـت  فيچر يك براي ليد بهترين بندي جمع ليد يك. بخواند فرا مطلب خواندن به را مخاطب كه بنويسيد

 گفـتن  بـراي  را خواننـدگان . باشـد  بهتر است ممكن شود، مي آغاز ويژه پاراگراف يك با كه پاراگرافي سه يا دو ليد
  )16(» .نگذاريد منتظر يازدهم يا دهم پاراگراف تا چيست به راجع مطلب اينكه
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 :اسـت  شـده  تصـريح  فيچـر  بـراي  ليدنويسـي  پايـان  بـي  هاي ظرفيت بر تاكيد با »خبر سخت و خبر نرم« كتاب در
 آنهـا . كننـد  مـي  اسـتفاده  مسـتقيم  اشـاره  و اي گلوله يا منقطع قياسي، حكايتي، ليدهاي از معموالً فيچرنويسان«

 در را فيچـر  يـك  كـل  كـه  نيسـت  عملـي  اساساً و نيست نيازي زيرا كنند، مي پرهيز بندي جمع ليدهاي از معموالً
  )17(» .كرد خالصه آغازين پاراگراف

 آن چيزي و ضرورت حاوي بايد ليد«: گويد مي ليد مورد در ،تايمز سان شيكاگو روزنامه فيچرنويس گيلسپي، ماري
 كـه  است كارناوال يك شبيه شما ليد. بخوانند را مطالب بخواهند خوانندگان كه باشد برانگيزاننده و محرك چنان
 دردسـر  دچـار  كنيـد،  حمايـت  خود ليد از نتوانيد گرا اما ،بخوان مرا و بايست نشو، رد من كنار از هي،«: گويد مي

  )18(» .نگهداريد روشن را آن ايد، كرده پا به را آتش كه قدرتي همان با بايد شما. شد خواهيد

 ليـد  در را مطلـب  خبري عناصر آنكه جاي به نويسنده. است پاراگراف چند يا دو از متشكل »فيچر« در ليد بخش
 دعـوت  داخـل  به را آنها و برانگيزاند را خوانندگان تا گذارد مي فضاسازي براساس را دوم و اول پاراگراف دهد، قرار
 هيـ ارا مطلـب  اهميت يا خبري بهانه گوييم، مي »گراف نات« آن به كه پاراگراف چهارمين يا سومين در گاه آن. كند
  )19(. شود مي

 را الزم ارتبـاط  خبـر  بـا  خواننـده  ليـد  در«:است آمده چنين ليد مورد در »اخبار مديريت و ويراستاري« كتاب در
 اينكـه  بيـان  بـا  مطلـب  ايـن  ادامه در» .خواند  يم را ديگر هاي جنبه بعد، هاي پاراگراف در سپس و سازد مي برقرار

 شده تاكيد نيز ويراستاران و خبرنگاران سليقه نقش بر است، قواعدي داراي خبر مختلف هاي بخش از ليد انتخاب
  )20( .است

 خبـري  عناصـر  به و سازد روشن را خبر مهم و الزم نكات تنهايي به بتواند بايد ليد است شده تاكيد كتاب اين در
 ويراسـتار  با تشخيص اين. ندارند نقشي خبر، و ليد جذابيت و كردن روشن در اصوالً كه عناصري مگر گويد، پاسخ
 و ويراسـتاري « كتـاب  نويسـنده ) 21(. واگـذارد  بعـد  هـاي  پـاراگراف  به را عناصر يا عنصر اين گنجانيدن كه است

  )22( .شود استفاده فارسي ادبيات در ليد جاي به »درآمد« واژه از است كرده پيشنهاد »اخبار مديريت

مند، ترجمه شده است،  كه توسط دوست خوبم، برمك بهره» راهنماي خبرنگاران«در كتابچه » بنياد رويترز«
چه موقع  اند؟ چه افرادي درگير ماجرا بوده ؟چه اتفاقي افتاده است: داند ها مي شروع نگارش ليد را با اين پرسش

چه «، »چه چيزي«، »چه كسي«اگر به  ؟دانم اتفاق افتاده است؟ چگونه اين اتفاق افتاده است؟ من از كجا مي
در دو پاراگراف اول جواب ندهيد، در ادامه خبر بايد دست و پا بزنيد تا مطلب » چگونه«و » چرا«، »كجا«، »موقع

هايي جواب بدهيد كه در پاراگراف اول به آنها  ست به پرسشدر پاراگراف دوم هم بهتر ا .را خواندني نگاه داريد
  .اشاره نشده است
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  ليد بهترين برندگانديدگاه 

 خبر داستان كردن دنبال به خوانندگان ترغيب در مهمي نقش و شود مي محسوب نوشته ويترين تيتر از بعد ليد
 نگار روزنامه عنوان به اخير هاي سال در كه فن اين برگزيدگان از نفر چند نظر باره اهميت ليد،در. دارد گزارش يا

  :است آمدهبه نقل از سايت علوم ارتباطات ايران  اند، شده انتخاب ليد بهترين برندگان عنوان به و معرفي برجسته

   :»كانادا مطبوعات ؛1996 سال برگزيده ورزشي خبرنگار (Mitch Albom) «آلبوم ميچ ـ1

 همان در نتوانم اگر رايز كنم، مي نگاه خواننده دادن قرار تاثير تحت براي استثنايي فرصتي قالب در ليد به من
 قرار تاثير تحت را آنها مطلب بقيه كه باشم اميدوار توانم نمي ،كنم جلب مطلب به را خوانندگان توجه اول مرحله
  .نشود خوانده مطلب ادامه اصالً است ممكن كه چرا دهد،

 همچون و دارد مهمي نقش زمان امروز اما بود، آب تدريجي آمدن جوش همچون ليد نوشتن پيش سال 30
 تاثير تحت را آنها بتوان تا شود منتقل خوانندگان به اصلي نكته ممكن مدت كمترين در بايد مايكروويو كاربرد
 جذب را شما اي گونه به من ليدهاي. دانم نمي خود سنگين هاي نوشته عرضه براي فرصتي را ليد من. داد قرار

  .كرد خواهيد دنبال را داستان ،پايان تا مطمئناً و داشت نخواهيد فراري راه كه كنند مي داستان

  :»1981 سال در آسوشيتدپرس) توصيفي مطالب نويسنده( منتخب نگار روزنامه (Soul Pett) «پت سائولـ 2

 تر ن جوا وقتي. دهم نمي اختصاص ليد نوشتن به را زيادي زمان قبل مثل من. دارد وجود ليد نام به كوتاهي نوشته
 به كه نصيحتي بهترين. برسانيم را اصلي منظور بايد اول جمله همان در كنيم مي فكر. كنيم مي اشتباه هستيم،

  .هستند كم بسيار باشند، هم عالي كه) حكايتي( طوالني ليدهاي كه است اين بكنم توانم مي جوان نويسندگان

 پطرزبورگ سن تايمز نشريه) توصيفي مطالب نويسنده( برگزيده نگار روزنامه (David Finkel)«فينكل ديويد ـ3
  :»1986 سال در

 ،)ليد( مطلب شروع تا خورد مي پايان كار به بيشتر مطلب اين گويم مي خودم به نويسم مي ليد وقتي معموالً من
  .كنم مي جديد ليد نوشتن به شروع و گذارم مي كنار را آن دليل همين به

  :»ژورنال استريت وال از 1996 سال منتخب خبرنگار (Daniel Henninger) «هنينگر دانيلـ 4

 نخواهيد پايان به نداشته، خوبي شروع كه را مطلبي شما هرگز كه چرا است، برخوردار بااليي بسيار اهميت از ليد
  .برد
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   :»بالتيمورسان) توصيفي مطالب نويسنده( 1998 سال برجسته نگار روزنامه (Ken Fuson) «فيوزن كن ـ5

  .برسانيد پايان به خواهيد مي را آن چگونه بدانيد مطلب يك شروع از پيش كه است اين جوان نسل به من توصيه

  :»تريبون شيكاگو ،1997 سال منتخب نويس مقاله (N.Don Wycliffe) «ويكليف دان.ان ـ6

 نوشتن براي ساعت دو اگر كه ام بوده باور اين بر هميشه و كنم مي وجو جست خوب ليد كي نوشتن براي من
 اختصاص خوب ليد يك نوشتن به دقيقه 45 و ساعت يك كه است اين كار بهترين باشم داشته وقت مطلبي
  .شود مي آسان چيز همه آن از بعد كه چرا بدهم،

  :»تايمز آنجلس لس از 2002 سال برگزيده گزارشگر (Steve Lopez) «لوپز وياستـ 7

 ممكن. نرسد درست نظرم به اما كنم، نگاه آن به بنويسم، مختلف مشكل 10 به را جمله اولين است ممكن من
 .برعكس يا نباشد صحيح آن بيان شايد ولي ،باشد درست دهيا است

   :گلوب بوستون از 1995 سال منتخب نويس مقاله ؛»تراوش سوزان« ـ8

 اولين داشتن در مطلب همه من براي. بنويسم چيزي توانم نمي صورت اين غير در ،باشم داشته ليد حتماً بايد من
 مطلب اصلي موضوع اين واقع در  چيست، مورد در نوشته اين گويد مي كه است صدايي ديل. شود مي خالصه جمله
 مطلب بقيه نوشتن به توانم نمي باشم، نداشته را اول جمله اگر. گيرد مي قرار همه توجه مورد كه همان ؛است
  .بدهم ادامه

  :آسوشيتدپرس از) فوري هاي گزارش نويسنده( 1995 سال برجسته نگار روزنامه ،»فريتز مارك« ـ9

 و اندازد مي دام به را خوانندگان كه است يقالب اين. بنويسيد روشن و واضح را آن و نكنيد مخفي را خود ليد
 در. كنيد مجذوب را خوانندگان خود اخبار با. كند مي ترغيب مطلب خواندن به را خوانندگان كه است اي نكته

   است؟ موضوعي چه مورد در داستان كل يا نويسيد؟ مي را مطلب اين چرا كه كنيد فكر اين به ليد نوشتن

  

تجربه نگارنده نشان داده است كه خبرنگاري كه بتواند ليد يك خبر را خوب دربياورد، در ادامه خبر  :بندي جمع
  !بنابراين، هر چه در اهميت ليد بگوييم، باز هم كم است .رو نخواهد بود با مشكل زيادي روبه
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  ديعناصر در ل يساز برجسته

 ،يآن عنصـر خبـر   جهينت در. كرد ميگانه خبر تنظ از عناصر شش يكيبر  ديتوان مطالب را با تاك يم ديل ميتنظ در
  .شود يعناصر ظاهر م گريتر از د برجسته

  .آيد مي آن در رويداد عامل نهاد يا فرد نام :كه ليدـ 1

  .بود خواهد كوبنده تجاوزي هر به ايران پاسخ تاكيد كرددفاعي  صنعت روز مراسم درجمهور  رئيس: مثال

  .شود مي طرح آن در رويداد موضوع :چه ليدـ 2

  .رسد يم انيبه پا گريمترو تهران تا سه ماه د 5خط  يگذار لير: مثال

  .است مطرح آن در رويداد مكان :كجا ليدـ 3

  .حل بحران منطقه شد يبرا ياسيس يوگوها تهران كانون گفت: مثال

  .است رويداد زمان حاوي :وقت چه ليدـ 4

  .شود مياعالم  يفردا جواب كنكور سراسر: مثال

 ، مهـم يـا  حسـاس  نكـه يمگـر ا  شـود،  يشروع نم روزيبا امروز، فردا، د دي، ليا چه وقت يعنصر ك يساز در برجسته
  ... سال و ليشدگان كنكور، زمان تحو قبول يمانند زمان امتحان كنكور، زمان معرف. ساز باشد سرنوشت

  .دربردارد را رويداد تفسير :چرا ليدـ 5

  .در گلستان منجر به مرگ چهارصد نفر شد ليشدن س يجار: مثال

  . است خبرافتادن  اتفاق نحوه توصيف :چگونه ليدـ 6

  .كند يكار مه آغاز ب ياسالم يكشورها يجهانگرد يامروز اجالس وزرا ،جمهور سيئبا سخنان ر: مثال

اول  ديكه در ل يآورده شود و هر عنصر خبر ديتر است تا اول در ل مهم يكدام عنصر خبر ديد ديدر خبر با :نكته
  كه ،يكه، چه، چرا، چگونه، كجا، ك ديل: مانند. شود يبه نام آن گفته م ديل د،يايب
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  هاي ليد ويژگي

پاسـخ   داديـ آنهـا در رو  تيـ بسته به اهم ،يچند عنصر خبر اي كيبه  معموالً ديلگونه كه قبالً نيز گفته شد  همان
  :است زير يها يژگيو يدارايك ليد خوب  طور كلي، به .دهد يم

كلمـه   30بهتر آن است كه از  يكلمه هم برسد ول 40كلمه است كه ممكن است تا  30تا  20 نيب معموالً ديل ـ1
ها در يك يـا   اين تعداد واژه ).باشدتواند  هم ميكلمه  40هاي خبري تا  گزارشدر  ديلهاي  تعداد واژه. (تجاوز نكند
  .خالصه شود بايد دو جمله

بـا حجـم خبـر تناسـب      ديبا ديلتوان تعداد مشخصي واژه براي اندازه ليد تعيين كرد، زيرا  البته واقعاً در عمل نمي
هـا، حـداكثر مفهـوم را     در نوشتن ليد اين اصل كلي را درنظر داشته باشيم كـه بايـد در حـداقل واژه    .داشته باشد

  :توجه كنيدبراي فهم بهتر مطلب به اين مثال . برسانيم

اتوبوس در ايستگاه هستيد و در لحظه پيـاده شـدن يكـي از دوسـتان     يك فرض كنيد شما در حال پياده شدن از 
. م«دوست شـما بعـد از احوالپرسـي جويـاي حـال       .بينيد طور اتفاقي مي ايد، به خود را كه چند وقتي است، نديده

  چه خبر؟ » محمدي«از  :گويد و مي شود است، مي  كه دوست مشتركتان» محمدي

زماني . قبول شده است اصفهانارشد رشته رياضي دانشگاه  حاال فرض كنيد اين دوست شما، در كنكور كارشناسي
ــ تهـران در    اصـفهان در جاده نام، در راه بازگشت  رفته، پس از ثبت اصفهاناش به  نام همراه خانواده كه براي ثبت

او دو  بستري بـودن، بعد از سه ماه . ده و مدت سه ماه در كُما بوده استدر كمال تاسف تصادف كر اشاننزديكي ك
كل اين داستان را تعريف » چه خبر از محمدي؟«اگر شما بخواهيد در پاسخ به پرسش . فوت شده استماه پيش 

  . كنيد به احتمال فراوان اتوبوس خواهد رفت

زمان كمـي در اختيـار دارد تـا خبـر را بـه مخاطـب       نگار  روزنامه. شماست» مخاطب«نگاري  در روزنامه» اتوبوس«
؛ اگر شما بخواهيد با بيان حواشي، موضوع را بگوييد شايد مخاطب شما، موضوع را درسـت دريافـت نكنـد    .برساند

تـان در   از قبولي دوسـت  در ابتدا خبردر مثال ارايه شده، شايد شما  .يعني زمان الزم را براي اين كار نداشته باشد
بينـد اتوبـوس در حـال حركـت اسـت،       و مخاطـب كـه مـي   بدهيد  اصفهانارشد رشته رياضي دانشگاه  كارشناسي

يعني . ترين قسمت داستان را بگوييم كند نخست مهم بنابراين، عقل سليم حكم مي! شود خيال بقيه داستان مي بي
» چـه «و » كـه «شما در اينجا بـه دو عنصـر   » .حمدي مردم«: بگوييم» از محمدي چه خبر؟« در پاسخ به پرسش

  . ايد پاسخ گفته
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دهيد  داشت، يا خودتان ادامه ميكافي عبارتي، مخاطب عالقه و زمان  حركت نكرده بود و يا به» اتوبوس«اگر هنوز 
  .دو ماه پيش: است» چه وقت«پاسخ شما بيانگر پاسخگويي به عنصر » كي؟«: پرسد يا خودش مي

نيـز پاسـخ   » چرايـي «شما در اين حالت به  ».تصادف كرد«: اين استپاسخ شما » چرا؟«: دهد ن ادامه ميتا دوست
  .ايد داده

مخاطب  صبرِ تان از سرنوشت آقا يا خانم محمدي آگاه شده است ولي اگر اتوبوسِ اگر اتوبوس حركت كند، دوست
: دهيـد  و شما پاسخ مي» كجا تصادف كرد؟«: پرسد ميدر ادامه هنوز تشنه گرفتن اطالعات بيشتر و متوقف است، 

   .ايد نيز پاسخ داده» كجا«شما به عنصر  ؛»اشانـ تهران در نزديكي ك اصفهاندر راه بازگشت از جاده «

در صورتي كه  .در جاده اصفهان ـ تهران است » محمدي«حضور  »چرايي«كننده  روشن ،اين پرسش و پاسخ ةادام
گيـرد و ادامـه بيـان     اي را دنبال كند، مخاطب از همان ابتدا در جريان اصل خبر قـرار مـي   هنگار چنين روي روزنامه

كنند كه شايد مخاطب با دانستن  بعضي از افراد انتقاد مي. گيرد اطالعات به منظور رفع عطش بيشتر او صورت مي
  :در پاسخ بايد گفت. اصل خبر، ادامه آن را دنبال نكند

اطالعـي از آن نداشـته باشـد و يـا برداشـت او از خبـر        اصل يك خبر را بداند تـا اصـالً   ،ـ بهتر است مخاطب الف
  .نادرست باشد

مند است، معموالً در كنـار اصـل خبـر، در بيشـتر مـوارد بـه حواشـي آن نيـز          مخاطبي كه به موضوعي عالقهـ  ب
  .كند مند است و آن را دنبال مي عالقه

در » شـهرت «هاي خبري ماننـد   بر فوريت چنداني ندارد و بعضي از ارزشالبته بايد توجه داشت در مواردي كه خ
در آن پررنگ است، اين مورد موضوعيت ندارد كـه در  » شگفتي«هايي مانند  آن كمرنگ است و به جاي آن ارزش

  .شود انگيز توضيح داده مي در ادامه در سبك پايان شگفت

البته منظور » .ليد بايد يك نفس خوانده شود«: گويد دارد كه مياي در مورد اندازه ليد وجود  قانون نانوشته :نكته
  !يك نفس عادي است

  .ميرا با حروف اضافه شروع نكن دياست ل بهترـ 2

از  خبرنگار براي تاثيرگذاري بر ذهن مخاطـب اسـت، بنـابراين نخسـتين كلمـات     » سالح ضربتي«قبالً گفتيم ليد 
خنثي هستند و حاوي بار معنايي مثبت يا منفي نيسـتند،  » حروف اضافه«از آنجايي كه . ارزش بااليي برخوردارند
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شـود، پـس بهتـر اسـت ليـد را بـا        با به كار بردن آنها در ابتداي ليد، هيچ يك از عناصر خبر در ليد برجسته نمي
  .شروع نكنيم... حروف اضافه مانند با، در، از و 

  .خودداري كنيم ديتكرار كلمات در ل از ـ3

ت سبنابراين، بايد در به كار بردن كلمات از خود خ. ها حداكثر مفهوم را به مخاطب برسانيم ما بايد در حداقل واژه
شود تكرار يك واژه در يك بيـت شـعر، از ارزش    در شعر نيز برقرار است، يعني گفته مي هاين قاعد. به خرج دهيم
البته هميشه در علوم انساني استثناء وجود دارد، كما اينكه شاعري چـون موالنـا در يـك بيـت     . كاهد ادبي آن مي

تيـغ مـنم،   «: آيد وارد نمي كند و خللي نيز به زيبايي شعر هفت بار استفاده مي» من«شعر از يك واژه ساده مانند 
  !؛ البته بايد توجه كنيم كه استثناء به قاعده تبديل نشود»كمان منم، دولت جاودان منم، من نه منم، نه من منم

  .مبهم باشد دينبا ديل ـ4

جز در مورد خبرهـاي حـوادث و   . زدايي كنيم، نه اينكه بر ابهام خواننده چيزي بيفزاييم ما قرار است در خبر ابهام
  .كنيم ابهام داشته باشد ، هرگز نبايد در ابتداي خبر، مطلبي كه ارايه ميخاصخبرهاي 

 14تصادف يك دستگاه اتوبوس با يك خودرو سواري در جاده مشهد ـ نيشابور باعث كشته و زخمي شـدن   : مثال
  )اند و چند نفر زخمي؟ در اين مثال براي خواننده مبهم است كه چند نفر كشته شده. (نفر شد

  .داشته باشند يا ژهيو تيمگر اهم شود، يبا زمان و مكان شروع نم ديل ـ5

تنها زماني ما مجاز هستيم از قيـد زمـان و   . شود شروع مي» چه«و يا » كه«معموالً بين عناصر خبر، ليد معموالً با 
اهميت زيادي داشته در خبر هستند، استفاده كنيم كه اين عناصر در خبر وزن و » كجا«و » كي«مكان كه بيانگر 

  :به اين دو مثال توجه كنيد .باشند

در اين مثال اعالم نتايج خبر عجيبي نيست؛ باالخره نتـايج بايـد يـك    . (شود فردا جواب كنكور سراسري اعالم مي
  .)روز اعالم شود ولي زمان اعالم آن ـ فردا ـ خبر اصلي است

جهاني هر چهار سـال يـك بـار     باالخره جام( .انتخاب شد 2022جهاني فوتبال در سال  ، به عنوان ميزبان جامقطر
در اينجا مهم كشوري است كه به عنوان برگزاركننده جام جهاني انتخاب شده است و قـرار اسـت   . شود برگزار مي

  .)ها در آنجا برگزار شود بازي

  .كنيم يخوددار ديآشنا در لريو غ گانهيب يها بردن واژه كاره ب از ـ6
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بسياري از مخاطبان در زمينه موردنظر ما تخصص ندارند، بنابراين بايد تا حد ممكن، از اصطالحات عمومي وقابـل  
  :به اين مثال توجه كنيد. فهم براي همگان استفاده كنيم

  .خبر داد NPTدر چارچوب  IAEAوزير امور خارجه از آمادگي ايران براي همكاري با  :به جاي

 معاهـده المللي انـرژي اتمـي در چـارچوب     وزير امور خارجه از آمادگي ايران براي همكاري با آژانس بين :بگوييم
  .خبر داد يا هستههاي  سالح گسترش منع

  .نكنيماستفاده  ديل دراز مخففات  ـ7

: هـايي همچـون   ماننـد مخفـف  . نـدارد  اگر يك مخفف براي بيشتر مردم قابل درك باشد، اسـتفاده از آن مشـكلي  
تـوانيم از آن در   ان؛ ولي اگر مخفف يك اصطالح براي عده زيادي از مردم قابل فهم نباشد، نمي ان سي يا سي بي بي

  :به اين مثال توجه كنيد. ليد استفاده كنيم

  .شود منجر يجهان بحران نيدوم به است ممكن يبهداشت و يكش لوله آب كمبود: كرد اعالم فائو :به جاي

 اسـت  ممكن يبهداشت و يكش لوله آب كمبود: كرد اعالم متحد مللسازمان  يكشاورز و خواربار سازمان :بگوييم
  .شود منجر يجهان بحران نيدوم به

  .هاي تخصصي آن حوزه نه تنها ايرادي ندارد، بلكه الزم است البته اگر رسانه ما تخصصي است، استفاده از واژه

  .استفاده نكنيم دياشخاص در كنار هم در ل نيعناو اي ناماز  ـ8

اشـخاص در   نيعنـاو  ايـ  نـام ها، حداكثر مفهوم را به مخاطب منتقل كنيم، بايد  آنجايي كه ما بايد در حاقل واژهاز 
  :ها توجه كنيد به اين مثال .استفاده شود دياز آن در ل ديتر بود، با معروف؛ هر كدام نوشته نشود ديكنار هم در ل

 كشـور  يهـا  دانشگاه درصد 90 تا 85 تيظرف«:اعالم كرد يفناور و قاتيتحق علوم، ريوزكامران دانشجو،  :به جاي
 ».شود يم انجام ينيگز يبوم اساس بر پس نيا از

 بـر  پـس  نيـ ا از كشـور  يها دانشگاه درصد 90 تا 85 تيظرف«:اعالم كرد يفناور و قاتيتحق علوم، ريوز :بگوييم
  ».شود يم انجام ينيگز يبوم اساس

 پـس  نيـ ا از كشـور  يها دانشگاه درصد 90 تا 85 تيظرف«:كامران دانشجو اعالم كرد: توانيم بگوييم در اينجا نمي
 .چون سمت حقوقي وي بر شهرت حقيقي او برتري دارد» .شود يم انجام ينيگز يبوم براساس
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  :شود در مورد زير، عكس حالت باال ديده مي

 حضـرت  يتـابلو هنرمنـد برجسـته مينيـاتور ايـران، در جديـدترين اثـر خـود         ،انيفرشچ محموداستاد  :به جاي
  .را ترسيم كرد» )ع(العباس  ابوالفضل«

  .را ترسيم كرد» )ع(العباس  ابوالفضل« حضرت يتابلودر جديدترين اثر خود  انيفرشچ محموداستاد  :بگوييم

تنهـايي   توانيم از اسم او بـه  ه توضيح در ليد ندارد، مياز آنجايي كه استاد فرشچيان آن قدر معروف است كه نياز ب
  .در ليد استفاده كنيم

  .باشد يئمطالب جز يحاو دينبا ديل ـ9

ترين قسمت يك ماجرا به مخاطب گفته شود و الزم نيست شش عنصر خبري را پشـت سـر    قرار است در ليد مهم
  .هم در ليد رديف كنيم

  :استفاده كرد ديدر خبرها نبا ديدو نوع ل از

ـ  يخبر يها با وجود آن كه از عناصر و ارزش دينوع ل نيدر ا :محتوا يب ديل ـ  الف  بـه   يزيـ چ ياستفاده شده ول
  .مجلس شوراي اسالمي امروز تشكيل جلسه داد :به اين دو مثال توجه كنيد .دهد ينم هيمخاطب ارا

  . صحبت كرد يدر خصوص تجارت جهان يكنفرانس مطبوعات كيخارجه امروز در  امور ريوز

  .رساند يبه مخاطب نم يخبر مهم يول ،شده تيدر آن رعا يكه عناصر و ارزش خبر نيبا توجه به ا ها ديل نيا در

  .شود يجهت از تمام عناصر خبر استفاده م يب دينوع ل نيدر ا :رمحتواپ ديل ـ ب

گذشت در اثر برخورد  يستارخان م ابانياز عرض خ روزيكه صبح د يا ساله جدهيآموز ه ، دانشيحسن اكبر: مثال
  .با اتوبوس شركت واحد كشته شد

واقعـاً  . شود هينمانده تا در خبر ارا يباق يو عنصر يحيتوض چيعناصر خبر آورده شده است و ه يتمام ديل نيا در
  !بيايدآموز آن قدر مهم است كه حتماً بايد در ابتداي مطلب  آيا براي مخاطب نام اين دانش

در اثر برخورد با اتوبوس شركت واحد صبح  يا ساله جدهيآموز ه دانش :صورت آورده شوداين   بهتر است اين ليد به
را نيز در ليد نياورد و يا به جاي خيابان ستارخان » صبح«شد واژه  حتي مي .ستارخان كشته شد ابانيخ در روزيد

  .كه حوزه انتشار روزنامه سراسري باشداستفاده كرد، البته در صورتي » تهران«از واژه 



٦٧ 
 

  خالصه فصل 

ـ  بـر  آن، يابتدا در خبر قسمت نيتر جانيپره و نيمهمتر دادن قرار با ديبا يسيخبرنو در*   خواننـده  يياعتنـا  يب
 اسـت،  رويـداد  اي واقعه ياصل موضوع خالصه يحاو كه »وارونه هرم« سبك در را خبر جمالت نينخست. كرد غلبه
  . نديگو يم »ديل« اصطالح در

ـ  اسـت،  شـده  خبر متوجه تريت دنيد از پس كه را يا خواننده ياشتها كه است يا لهيوس ديل *  بـه  شيپـ  از شيب
  .كند يم خبر شرح روانه را او و بيترغ خبر خواندن

   .رو نخواهد بود خبرنگاري كه بتواند ليد يك خبر را خوب دربياورد، در ادامه خبر با مشكل زيادي روبه *

آن عنصـر   جـه ينت در. كـرد  ميگانـه خبـر تنظـ    از عناصر شـش  يكيبر  ديتوان مطالب را با تاك يم ديل ميتنظ در* 
  .شود يعناصر ظاهر م گريتر از د برجسته ،يخبر

اول  ديـ كـه در ل  يآورده شود و هر عنصـر خبـر   ديتر است تا اول در ل مهم يكدام عنصر خبر ديد ديدر خبر با *
  كه ،يكه، چه، چرا، چگونه، كجا، ك ديل: مانند. شود يبه نام آن گفته م ديل د،يايب

كلمه  30بهتر آن است كه از  يكلمه هم برسد ول 40كلمه است كه ممكن است تا  30تا  20 نيب معموالً ديل* 
  .ليد بهتر است با يك نفس عادي خوانده شود. تجاوز نكند

با حجم خبر تناسب داشته  ديبا ديلتوان تعداد مشخصي واژه براي اندازه ليد تعيين كرد، زيرا  در عمل نمي* 
  . ها، حداكثر مفهوم را برسانيم نظر داشته باشيم كه بايد در حداقل واژه در نوشتن ليد اين اصل كلي را در .باشد

يي مثبت يا منفي نيستند، بهتر است ليد را با خنثي هستند و حاوي بار معنا» حروف اضافه«از آنجايي كه * 
  .شروع نكنيم... حروف اضافه مانند با، در، از و 

  .خودداري كنيم ديتكرار كلمات در ل از بايد* 

كنـيم ابهـام    جز در مورد خبرهاي حوادث و خبرهاي خاص، هرگز نبايد در ابتداي خبر، مطلبـي كـه ارايـه مـي     *
  .داشته باشد

  .داشته باشند يا ژهيو تيمگر اهم شود، يكان شروع نمبا زمان و م ديل *

  .كنيم يخوددار ديآشنا در لريو غ گانهيب يها بردن واژه كاره ب از *
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  .كنيم ميناستفاده  ديل دراز مخففات  *

تر  معروفهر كدام اشخاص  نيعناو اي نام .نيمك مياستفاده ن دياشخاص در كنار هم در ل نيعناو اي ناممعموالً از * 
  .گيرد مورد استفاده قرار مي ديبود، در ل

  .الزم نيست شش عنصر خبري را پشت سر هم در ليد رديف كنيم .باشد يئمطالب جز يحاو دينبا ديل *

دهد و ليد پرمحتوا كه تمام يا بيشتر شش عنصر خبري را در ليد  از ليد بي محتوا كه اطالعاتي به مخاطب نمي* 
  .نيمكند؛ نبايد استفاده ك رديف مي

  

  كار عملي يا بحث گروهي

در مواردي كه . هاي سراسري را با هم مقايسه كنيد ها و روزنامه يك تعدادي از خبرگزاري ليدهاي تيترهايِ ـ1
  ايد، از كدام عناصر خبري در ليد استفاده و كدام يك از آنها برجسته شده است؟ انتخاب كرده

شد  هايي كه بايد يك ليد داشته باشد، ارزيابي كنيد؟ آيا مي ويژگي شده در مورد باال را از نظر ـ ليدهاي انتخاب2
  تر نوشت؟ امتحان كنيد؟ اين ليدها را كوتاه

  هاي ليدنويسي بازنويسي كنيد؟ ـ ليدهاي ارايه شده در زير را براساس ويژگي3

 268 و ميليارد 610 و هزار 2بر بالغ اعتباريدر سراسر كشور با  ريلي پروژه 107 دولت هفته با زمانهم ـ الف
  .رسيد خواهد برداري بهره به ريال ميليون

  .نفر كشته و زخمي شدند 6در تصادف شديدي كه پيش از ظهر ديروز در محور شيراز ـ اصفهان رخ داد،  ـ ب

  .بعدازظهر ديروز، شهرآورد دو تيم فوتبال پرسپوليس و استقالل با نتيجه مساوي برگزار شد ـ پ

  .هاي جنايي شد اهللا صادق آملي الريجاني، رئيس قوه قضائيه خواستار افزايش سرعت رسيدگي به پرونده آيت ـ ت

دقيقه بعدازظهر امروز به  20و  12هواپيمايي ماهان در نزديكي كرج در ساعت  242سقوط هواپيماي شماره ـ  ث
  .ن عازم ساري بوداين هواپيما از تهرا. نفر شد 142دليل نقص فني منجر به كشته شدن 

در اين جلسه مقرر شد رقـم  . جمهور تشكيل جلسه داد هيات دولت شب گذشته بعد از افطار به رياست رئيسـ  ج
  .طور كامل قطع شود ها افزايش يابد و واردات بنزين به يارانه



٦٩ 
 

  :نوشت پي

: تهـران . معاصـر  نگـاري  روزنامه بازنگري در جديد فصلي با نگاري روزنامه منصفي، ابوالقاسم و معتمدنژاد،كاظم ـ 1
  52صفحه ،1382چهارم، چاپ سپهر، نشر مركز

 ،1378 اول، چاپ طباطبايي، عالمه دانشگاه انتشارات: تهران. نوين نگاري روزنامه قندي، حسين و نعيم بديعي، ـ2
  63صفحه

  52صفحه ،1380 ششم، چاپ ها، رسانه تحقيقات و مطالعات مركز: تهران. خبر يونس، شكرخواه، ـ3

  121 صفحه ،1381 اول، چاپ سروش، انتشارات: تهران. ارتباطات نامه واژه يونس، شكرخواه، ـ4

  14 صفحه ،1381 دوم، ويرايش خجسته، انتشارات: تهران. مدرن خبرنويسي يونس، شكرخواه، ـ5

 تحقيقـات  و مطالعـات  مركـز  تهـران، . قاسـمي  سـيدفريد  اهتمـام  به) مقاالت مجموعه( اي حرفه نگاري روزنامه ـ6
  96صفحه ،1378 دوم، چاپ ها، رسانه

  96ـ همان، صفحه 7

  97 صفحه همان، ـ7

  99 صفحه همان، ـ8

  168 صفحه ،1376 اول، چاپ ايران، موسسه انتشارات: تهران. مطبوعات در نويسي گزارش احمد، توكلي، ـ9

  168  ـ 169 صص همان، ـ10

  169  ـ 170 صص همان، ـ 11

  173 صفحه همان، ـ12

 اول، چـاپ  ثانيـه،  انتشـارات . نوروزپـور  محمدرضـا  ترجمه خبر، سخت و خبر نرم ديگران، و ايتول دي، بروس ـ13
  25 صفحه ،1384

  26 صفحه همان، ـ 14

  47 ـ48 صص همان، ـ15



٧٠ 
 

  57 صفحه همان، ـ 16

  59 ـ60 صص همان، ـ17

  60 صفحه همان، ـ18

  60 صفحه همان، ـ19

 صـفحه  ،1379 اول، چـاپ  ايـران،  موسسه انتشارات: تهران. اخبار مديريت و ويراستاري اكبر، علي زاده، قاضي ـ20
146   

  146 ـ 147 صص همان، ـ21

  147 صفحه همان، ـ22

  ـ سايت علوم ارتباطات ايران23

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧١ 
 

  انواع ليد ـ پنجم فصل 

  :باشدهاي زير  پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  انواع ليد نقلي را با بيان مثال توضيح دهد؟ـ 1

 ـ با انواع ليدها آشنا شود؟2

  بيان كند؟گيرند،  مورد استفاده قرار مي ها قول ـ تفاوت كاربرد بعضي از افعالي كه در انواع نقل3

  شود؟ از ليد متراكم و ليد چندخبري در چه مواردي استفاده مي ـ4

  شود؟ از ليد قياسي و ليد فهرستي در چه مواردي استفاده مي ـ5

  ليد عمقي را با ليد ساده مقايسه كند؟ـ 6

  المثلي استفاده كرد؟ توان از ليد ضرب ـ در چه مواردي مي7

  اي را با بيان مثال توضيح دهد؟ ها به استفاده از ليدهاي تاريخچه ـ دليل عالقه رسانه8

  تيتر و ليد در سبك هرم وارونه توضيح دهد؟ـ درباره اهميت هماهنگي 9

  

تـرين قسـمت    در فصل پيش گفته شد، ليد پاراگراف اول خبر در سبك هرم وارونه است كه در آن چكيده و مهـم 
  . تواند خبر را شروع كند هاي مختلف مي خبرنگار به شيوه. آيد خبر مي

بندي باشد، زيرا ذوق و قريحه  ب چند نوع قابل طبقههاي شروع خبر فراتر از ان است كه در قال نحوه و تعداد شيوه
هـاي متنـوع و جـذابي بـراي هـر خبـر رقـم بزنـد ولـي براسـاس ادبيـاتي كـه در زمينـه               تواند شروع خبرنگار مي

  .شود ترين انواع ليد در ادامه اشاره مي نگاري در كشور وجود دارد، به مهم روزنامه

  ينقل ديـ ل1

 زعـم خبرنگـار،   هاي سخنان يك فرد، البته به ترين قسمت نام آن مشخص است، مهم كه ازطور  در ليد نقلي همان
  : شود در خبر استفاده ميبه سه صورت از ليد نقلي . آيد در پاراگراف اول خبر مي
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قول  خواهيم عين سخن يك فرد را در خبر بيان كنيم، از اين نقل هنگامي كه مي :ميقول مستق نقل) الف
  .كنيم استفاده مي

  :بهتر است در حاالت زير از اين نوع ليد استفاده شود

  .شود انيب يسخنان او بدون دستكار ديكه سخن شخص حساس است و با يزمانـ 1

  . است ندهيو طرز فكر گو تينشانگر شخص ،ميقول مستق كه نقل يحالت درـ 2

  .ـ هنگامي كه سخن يك فرد عجيب و غيرمنتظره است3

  .كند جاي بيان خبر، يك ديدگاه يا نظر را بيان ميـ زماني كه منبع خبر به 4

  .عرضه كند ناًيرا ع يسخن منبع خبر ،به داليل مختلفخواهد  يكه خبرنگار م يحالت درـ 5

ولي به هـيچ   ،جمالت را تغيير دهد هاي دستوري تواند در حد اصالح اشتباه قول مستقيم خبرنگار مي البته در نقل
توانـد اشـتباهات دسـتوري را اصـالح كنـد،       از جمله مواردي كه خبرنگار مـي . عنوان نبايد معني جمله تغيير كند

  :به موارد زير اشاره كردبه عنوان نمونه توان  مي

ـ در صـورتي كـه جمـع    روح   ذيـ   جانـدار شود براي فاعـل   معموالً گفته مي. ـ فعل و فاعل با هم مطابقت ندارد1
شود، ولي براي فاعل غيرجاندار، در صـورتي كـه جمـع هـم باشـد، از فعـل مفـرد         باشد، از فعل جمع استفاده مي

  :ها توجه كنيد به اين مثال .شود استفاده مي

ونقـل شـهري پايتخـت     اي خواستار كمك بيشتر دولت براي بهبود وضـعيت حمـل   نمايندگان مردم تهران در نامه
  .شدندويژه مترو  به

المللي  از نمايشگاه بين Yهاي جديد ارايه شده انتشارات  كتاب«:معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت ، Xآقاي
  ».شدآوري  كتاب تهران جمع

شـود كـه خبرنگـار در تنظـيم نهـايي       ـ در صحبت شفاهي، جاي فعل و فاعل و بعضي اركان جملـه عـوض مـي   2
  .را اصالح كندتواند آن  مي

 ».ها را؛ تازه ما با مشكل تحريم هم داشتيم يارانه ما واقعاً، خوب اجرا كرديم هدفمندي«:گفتوزير اقتصاد و دارايي 
   :گونه بنويسيم قول مستقيم را اين توانيم اين نقل مي
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  ».ها، خوب اجرا كرديم ها را با وجود مشكل تحريم ما واقعاً هدفمندي يارانه«: وزير اقتصاد و دارايي گفت

  . توان جمله را اصالح كرد اي اشتباه يا فعلي نادرست استفاده كند، مي از واژه ـ در مواردي كه فرد،3

رعايـت شـئونات اخالقـي در جامعـه باعـث تثبيـت       «: نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي گفت: مانند
  ».گردد بيشتر نظام مي

  : بايد نوشت. است» شود مي«همچنين فعل اين جمله . اشتباه است» شئونات«است و » شأن«جمع » شئون«

رعايت شئون اخالقي در جامعه باعث تثبيت بيشـتر نظـام   «: نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي گفت
  ».شود مي

  .قول مستقيم حتماً بايد داخل گيومه قرار گيرد نقل :نكته

  ».جبران كندروزي خود را  اتاشتباه آمريكا دوارميام«: جمهور گفت سيئر:  مثال

اگر خبرنگار بخواهد استنباط خود از يك سخن را به نقل از منبع خبر بيـان كنـد و    :ميمستقريقول غ نقل) ب 
البته در اين حالت نيز نبايد مفهوم سخنان منبع . شود قول استفاده مي سخن وي را دستكاري كند، از اين نوع نقل

  .عوض شود

  :بهتر است در حاالت زير از اين نوع ليد استفاده شود

  .هاي اضافي است ولي طوالني و حاوي واژه ،ـ وقتي سخنان منبع خبر ساده1

  .خواهد مفهوم سخن منبع خبر را بيان كند ـ هنگامي كه خبرنگار فقط مي2

  .ـ هنگامي كه خبر قصد دارد سخنان گنگ گوينده را به مفهومي قابل درك براي خواننده تبديل كند3

 بـه  يبريسـا  يفضـا  و يضدجاسوسـ  يها حوزه در رانيا ياطالعات دستگاه كه كرد ديتاك اطالعات ريوز :يك مثال
  .است دهيرس يخوب اريبس يدستاوردها

  .در روزهاي جمعه خبر داد تفليس ـ مشهد پروازرئيس سازمان هواپيمايي كشوري از برقراري  :2مثال

 .كردرا تاييد  شهراين  در CNG جايگاه كمبود، اصفهان گاز شركت مديرعامل: 3مثال
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چون اظهار  يگريد يها گفت از واژه يبه جاقول اعم از مستقيم يا غيرمستقيم،  ويژه در بيان نقل خبرنويسي به در
 ، ...درخواست كـرد و   ابراز داشت، آور شد،ادي هشدار داد، انتقاد كرد، ادعا كرد، فاش ساخت، اخطار كرد، داشت،

بـا   اختصـار  در زير به تعدادي از اين افعال و كاربرد هر يك بـه  .كرداستفاده توان  مي كي هر ييبا توجه به بار معنا
  . شود اشاره مي بيان يك مثال

  .اي را به نقل از فردي بيان كنيم خواهيم جمله گيري مي وقتي به صورت ساده و بدون جهت :گفت

سعي خواهيم كرد براي آمادگي تيم ملـي، چنـد بـازي تـداركاتي خـوب درنظـر       «: گفتسيون فوتبال رارئيس فد
  » .بگيريم

خواهيم ادامه آن را كه مرتبط با جمالت قبـل   ايم و مي وقتي جمله يا جمالتي را به نقل از فردي آورده :ادامه داد
  .است، بياوريم

 خبر كالنشهر اين اتوبوسراني ناوگان براي اآكي اتوبوس دستگاه 200 خريد از كرج اتوبوسراني سازمان مديرعامل
 اظهار و كرد عنوان ريال ميليون 270 و ميليارد يك را آكيا اتوبوس دستگاه هر خريداري هزينه كياني مهرداد. داد

 ناوگان شمار ارتقاي هدف با كرج شهر اسالمي شوراي و شهردار موافق نظر با اتوبوس تعداد اين«:داشت
 دو نصب ضمن است متر12 آن طول كه ها اتوبوس اين«:ادامه دادوي » .است شده خريداري كرج اتوبوسراني

  ».است ساعت در كيلوكالري هزار 32 كولر داراي اضطراري سقفي خروجي

. رود ، براي افزودن ادامه جمله يا جمالت مرتبط با جمله يا جمـالت قبلـي بـه كـار مـي     »ادامه داد«مانند  :افزود
. كـرد  تكـذيب  را ايـران  در تافـل  آزمـون  لغـو  بر مبني ها رسانه برخي اخبار كشور آموزش سنجش سازمان رئيس

 اميـدواريم اسـت،   شـده  انجـام  اس تـي  اي مؤسسـه  با كه هايي هماهنگي اساس بر«:افزود سرورالدين محمدحسين
  ».كنيم برگزار) تير 31( جوالي 22 روز را تافل آزمون

  .توانيم استفاده كنيم كند، از اين فعل مي هنگامي كه منبع خبر موضوعي را اعالم مي :اعالم كرد

  .كه نمايندگان با افزايش تعطيالت در كشور مخالفت كردند اعالم كردسخنگوي مجلس 

  .دهد هنگامي كه فردي به صراحت روي يك موضوع مانور مي :تصريح كرد

ايران از حق مسلم « :تصريح كرداي  آميز هسته استفاده از انرژي صلحجمهور با تاكيد بر حق مسلم ايران در  رئيس
  ».گاه كوتاه نخواهد آمد خود هيچ
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  .رساند تاكيد و صراحت در بيان يك اظهارنظر را مي» تصريح كرد«اين فعل نيز مانند  :تاكيد كرد

  .تاكيد كرداي پايتخت شهردار تهران بر لزوم تحقق مديريت واحد شهري براي حل مشكل ترافيك و آلودگي هو

ياد، بيشتر مـردم از  گويد كه به احتمال ز هنگامي كه فرد خطاب به خبرنگار يا مخاطب مطلبي را مي :اشاره كرد
  .آن خبر دارند و يا آن را قبول دارند

  :و گفت اشاره كردهاي اخير در كشور  به افزايش خشكسالي در سال وزير جهاد كشاورزي

مورد قبول بيشـتر افـراد جامعـه اسـت،     اتفاق افتاده و يا  كهخواهد مطلبي  هنگامي كه منبع خبر مي :يادآور شد
  .يادآوري كند

  ».ساله بوده كه تبعات زيادي براي كشور داشته است كشور ما درگير يك جنگ هشت«: يادآور شدوي 

... حركـات و اقـدامات فـرد، گـروه يـا      ها، عملكرد، ت هنگامي كه فرد، گروه يا دولتي نسبت به ديدگاه :اخطار كرد
  .كند اخطار مي

   .از همكاري با آمريكا پرهيز كنند اخطار كردسپاه پاسداران به كشورهاي عربي منطقه خليج فارس 

  .كند را به هر علتي تهديد مي... هنگامي كه فرد، گروه يا دولتي، فرد، گروه يا  :تهديد كرد

در صورت ادامه اظهارنظرهاي غيرواقع نسبت به خـود، از او   تهديد كردعلي دايي، سرپرست باشگاه پرسپوليس را 
  .كند شكايت مي

هنگامي كه فرد، گروه يا دولتي نسبت به اقدامات و يا تبعات عملكرد فرد، گروه و يا دولت ديگـر بـه    :هشدار داد
  .دهد آنها هشدار مي

  .هشدار دادسازمان ملل متحد نسبت به بروز فاجعه انساني در سومالي 

اسـتفاده   .خواهد مسئوليت مستقيم اين ادعا را بپذيرد شود و رسانه نمي هنگامي كه يك ادعا مطرح مي :ادعا كرد
  .قبول ندارد كند و يا از اين فعل، بيانگر اين است كه رسانه، جمله يا اظهارنظر گوينده آن را با ترديد نگاه مي

  ».هيچ فردي بهتر از او قادر به نجات كشور نخواهد بود«: مدعي شدجمهوري  فالن كانديداي رياست

  .توان استفاده كرد انتقاد دارد، از اين فعل مي... هنگامي كه فردي از موضعي يا اظهارنظري يا  :انتقاد كرد
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  .انتقاد كردصه فرهنگ و هنر كشور داريوش مهرجويي از وجود نداشتن سياست فرهنگي پيشرو در عر

  .كند وقتي فردي خبر، نكته يا موردي كه قبالً علني نشده است، فاش مي :فاش كرد

  .به او شده استپيشنهاد تباني   Bاز سوي تيم ،دو سال پيشكه  فاش كرد Aبازيكن فوتبال تيم 

تـوان از   مـي  ،و يا مردم عادي از يك مسئول باالتر تقاضايي دارنـد  تر پايينكه يك مقام هنگامي  :درخواست كرد
  .اين فعل استفاده كرد

 دسـتور دهـد   هاي چند سـال اخيـر   با توجه به خشكسالي درخواست كردجمهور  استاندار خراسان رضوي از رئيس
  .اي به كشاورزان اين استان داشته باشد كشاورزي توجه ويژهجهاد وزارت 

حالت خنثي و » تشريح كرد«و » يادآور شد«، »اعالم كرد«، »اظهار داشت«، »گفت«ال همچون بعضي افع :1نكته
بيـانگر  » افشا كـرد «و » تهديد كرد«، »مدعي شد«، »تاكيد كرد«، »هشدار داد«، »اخطار كرد«بعضي افعال مانند 
در استفاده از نـوع  كه  طبيعي است .دار بودن رويكرد رسانه نسبت به يك خبر يا منبع خبر است سوگيري و جهت

  .دوم افعال بايد بيشتر دقت كرد

هـاي   حتـي معنـي واژه  . هر واژه مفهوم خاص خـود را دارد . ها دقت كند خبرنگار بايد در به كار بردن واژه :2نكته
  :به اين مثال توجه كنيد. صد مانند هم نيستدرمترادف صد

  :ها در كشور بسيار عالي اجرا شد، گفت اين مطلب كه هدفمندي يارانه اشاره به با.... ـ سخنگوي حزب 1

  :ها در كشور بسيار عالي اجرا شد، گفت اين مطلب كه هدفمندي يارانه بيان با.... ـ سخنگوي حزب 2

ني يع ،بيانگر هم نظر بودن ديدگاه ما با گوينده جمله است »با اشاره به«استفاده از اصطالح  ،در خبر اول :تفاوت
ها در كشور بسيار عالي اجرا شده است ولي در خبر دوم، به كار بـردن واژه   ما هم قبول داريم كه هدفمندي يارانه

توانيم موافـق و   بيانگر اين است كه ما ضرورتاً موافق گفته و نظر گوينده نيستيم؛ مي» با اشاره به«به جاي » بيان«
  .يا مخالف ديدگاه او باشيم

ـ  را برداشـت كـرده و آن   ندهيجمله گو كياز  يبخش كوچك ،قول نوع نقل نيدر ا :يئقول جز نقل) ج  كـار  ه را ب
و  ميبـر  يمـ  ومـه يدو كلمـه را در داخـل گ   ايـ  كيـ كـه   يمعن نيدارد، به ابخش  بر آن ديكه نشان از تاك ميبر يم

خاص كه از سوي گوينـده  ماند كه روي يك يا چند واژه  قول جزئي مانند نور پرژكتوري مي نقل. ميكن يبرجسته م
  :به اين چند مثال توجه كنيد. شود شود، تابانيده مي بيان مي
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  .دارد يگام برم »ييشكوفا« يامروز اعالم كرد اقتصاد كشور به سو يبانك مركز سيئر

  .توصيف كرد» ترمز بريده«اي ايران را قطاري  نژاد قطار هسته احمدي

  .ياد كرد» ژاپن اسالمي«آينده به عنوان  غالمعلي حدادعادل، از آينده ايران در دهه

از  درصـد  90بـيش از   در جامعه ما،» شهرت«به دليل ارزش خبري باالي  توان گفت متاسفانه به جرأت مي :نكته
دردسـرترين   تـرين و بـي   ها هم، بيشتر خبرنگاران معموالً ساده قول در ميان نقل. است» قول نقل«ليدهاي اخبار ما 

  .كنند را انتخاب مي» قول مستقيم  نقل«يعني  ،آننوع 

   ياسيق ديـ ل2

  .شوند كه معموالً همزمان يا مرتبط هستند، با هم مقايسه ميدر واقع دو خبر  د،ينوع ل نيا در

روشـن شـد كـه آتـش جنـگ در قفقـاز       در پكن امروز در حالي  به عنوان مظهر صلح، هاي المپيك مشعل بازي* 
  .ور شده است شدت شعله به

كـه مـردم    يدر حـال ، گوشت شصت هزار راس دام را كشتند متياز كاهش ق يريجلوگ يبرا سيانگل دامداران* 
  .رنديم يم ياز گرسنگ آفريقا يكشورها يبرخ

  متراكم ديـ ل3 

 تيـ توان به آنهـا اولو  يسطح قرار دارند و نم كياطالعات در شود،  نيز ناميده مي »ليد فشرده«كه  دينوع ل نيا در
  .كنيم هاي آن را يكجا بيان مي ترين قسمت بنابراين فشرده مهم، داد

 ينفـر از اهـال   هـزار  5مانده و  يتومان خسارت برجا ارديليم 100گرگان كشته شده،  ليس انيجر درنفر  400* 
  .گلستان خانه خود را از دست دادند

است، با اين تفاوت كه در » متراكم«نيز وجود دارد كه نزديك به ليد » ليد چندخبري«يك نوع ليد به نام  :1نكته
از ايـن نـوع ليـد     .شود ليد چندخبري، چند خبر مرتبط با يك موضوع و نه يك رويداد خاص در يك ليد جمع مي

  .شود هاي خبري استفاده مي بيشتر در خبرهاي تلفيقي و گزارش

هاي كرماني همچنان  تيم. پايان يافتبا نخستين پيروزي سرخپوشان پايتخت فوتبال ه پنجم ليگ برتر هفت :مثال
  .در قعر جدول هستند و صدرنشين ليگ چهار بر صفر نتيجه را به شاهين بوشهر واگذار كرد
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يشـتر در  در ايـن نـوع ليـد كـه ب    . شـود  ليد تشريحي و تحليلي يك نوع ليد متراكم و فشرده محسوب مي :2نكته
و  هـاي موجـود   گيـري از اطالعـات و داده   گيرد، خبرنگار با بهره خبرهاي سياسي و اقتصادي مورد استفاده قرار مي

  .كند تحليل خود را از واقعيت بيان مي تشريح كوتاه آن،

اقتصاد كشور را و افزايش مستمر نرخ ارز،  و سكهرويه قيمت طال  ادامه ركود در بازارهاي جهاني، افزايش بي: مثال
  .در آستانه يك بحران قرار داده است

  ـ ليد استنباطي4

در اين نوع ليـد  . آورد خبرنگار در اين نوع ليد، استنباط و درك خود را از واقعه يا رويداد به عنوان اصل مطلب مي
تنها با توجـه   ،شخصيد سعي شود به دور از اظهارنظر يشدت وجود دارد، با كه امكان سوگيري و نگاه جانبدارانه به

اين تيتر نسبتاً شبيه ليد تشريحي و  .موجود، برداشتي مطابق با واقعيت از رويداد يا موضوع ارايه شود هاي به داده
  .تر است كوتاه تحليلي است، اما از آن

اتفـاق،  در پي اين . فرض كنيد تنش در روابط سياسي ايران و آمريكا در منطقه خليج فارس باال گرفته است: مثال
  :توانيم چنين ليدي بنويسيم مي. قيمت نفت در بازارهاي جهاني باال رفته است

طالي سـياه، بـاز   و چهارمين صادركننده  كننده نفت جهان بزرگترين مصرفافزايش تنش بين قيمت نفت در پي 
  .هم افزايش يافت

  يپرسش ديـ ل5

  .توجه مخاطب است ختنيانگبرشود كه هدف آن  يمطرح م يپرسش ،دينوع ل نيدر ا

بـه دستشـان    يدرس يها كتاب يپرسند باالخره ك يم يليهفته از سال تحص كي گذشت با يستانيآموزان س دانش
ول آمـوزش و  ئمس. ندارند اريمطالعه در اخت يبرا يآموزان هنوز كتاب دانش گزارش خبرنگار ما از زابل، به رسد؟ يم

  ».شود يشهر تكرار م نيكتاب هر ساله در ا دنيمشكل نرس«:ديگو يپرورش زابل م

خبر دادن  ،، زيرا ما در خبر به دنبال رفع ابهامشود در حال حاضر در اخبار كمتر از اين نوع ليد استفاده مي :نكته
شـود كـه    تنها در صورتي از اين نوع ليد در خبـر اسـتفاده مـي    .هستيمهاي او  و پاسخگويي به پرسشبه مخاطب 

  .جواب آن بديهي به نظر آيد
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  يفهرست ديـ ل 6

  .شود يآورده م ديشده در ل ارز به صورت فهرست نكات همدر اين نوع ليد، 

  :ها را گرفت مجلس شوراي اسالمي در جلسه امروز خود اين تصميم: مثال

  .ـ بنزين به كشور وارد شود

  .نقل شهري توسعه يابد و حمل ـ

  .ان خبر به اين شكل خيلي غيرجذاب استيشود، زيرا ب در حال حاضر كمتر از اين نوع ليد استفاده مي :نكته 

  و ساده يعمق ديـ ل7

ـ و مـا جز  دهند يم ليكل را تشك كيكه  ميرو هست روبه ييبا خبرها د،ينوع ل نيدر ا  يكـل را كـه دارا   نيـ از ا يئ
و سپس جزء مهـم   ميكن يكه اول به كل اشاره م يمعن نيبه ا م،يكن ياست برجسته كرده و به آن اشاره م تياهم
   .ميكن يرا برجسته م آن

از . شـود  در مقابل اين نوع ليد، ليد ساده قرار دارد كه تنها اصل يك مطلب بدون اشاره به جزئيات آن مطـرح مـي  
  :ها توجه كنيد به اين مثال .شود يم استفادهها و جلسات  كنفرانسها،  در قطعنامه شتريب هاي عمقيديل

  )ليد ساده. (شوراي اسالمي اليحه حمايت از خانواده را تصويب نكردمجلس * 

شوراي اسالمي اليحه حمايت از خانواده را كه براساس آن مردان بدون اجازه همسر اول خـود و بـا اجـازه    مجلس 
  )ليد عمقي( .كنند، تصويب نكرد توانند ازدواج مجدد دادگاه مي

  جزء: ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول*       كل      : اليحه حمايت از خانواده

  )ليد ساده. (كرد بيطالق را تصو حهيالشوراي اسالمي مجلس  *

همسـر سـابق    يـي از دارا يميكرد كه براساس آن زنان مطلقه در ن بيطالق را تصو حهيالشوراي اسالمي مجلس 
  )ليد عمقي(. شوند يم ميخود سه

  .جزء مهم: شوند يم ميهمسر سابق خود سه يياز دارا يميمطلقه در ن زنان       *   كل : طالق حهيال بيتصو
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  يفيتوص ديـ ل8

ع وهـاي توصـيفي، يـك موضـ     ، براي القاي زيبايي و تحريك احساسات مخاطبان، با استفاده از واژهدينوع ل نيادر 
 .و در خبرهاي مهم و فوري معموالً كـاربرد نـدارد   كاربرد دارد يهنر يخبرها در شتريباين نوع ليد . شود بيان مي

توصيف تنها بايـد در  . روي كرد؛ ما قرار نيست داستان يا رمان تعريف كنيم همچنين در ميزان توصيف نبايد زياده
  .خدمت بيان مساله يا همان خبر باشد

خـود   ياز زندگ يگريآموز مرحله د دانش ونيليم 18 كه چهره شهر را تازه كردامروز  يحال در يزييباران پا: مثال
  .كردندرا آغاز 

  يليتمث اي يالمثل ضرب ديل ـ9 

البته كمتر از ايـن نـوع ليـد در     .المثل يا جمله معروف است كه با رويداد سنخيت دارد شروع اين ليد با يك ضرب
  :ها توجه كنيد به اين مثال. شود استفاده ميخبرهاي مهم و فوري 

كشـور   يها ميآموزش و پرورش گفت كه قصد دارد همه واجدالتعل ديجد ريوز. بزرگ عالمت نزدن است سنگ* 
  .را پوشش دهد

 اسـت،  دهيمتـر رسـ   ميبه ن يمناطق شهر يروزها كه ارتفاع برف در برخ نيا. شتري، برفش بشيكه بامش ب هر* 
  .است افتهي شيپاروكردن برف ناگهان چند برابر افزا نهيهز

  ـ ليد سينمايي10

كند تا بـا كمـك    بعضي اوقات خبرنگار از يك داستان، فيلم يا سريال كه براي افكار عمومي آشناست، استفاده مي
يـك موضـوع    شود، نام برده مي» تلميح«در اين تكنيك كه در ادبيات از آن به عنوان . برساندبهتر آن مفهومي را 

ايـن نـوع ليـد شـبيه ليـد      . دهنـد  ارجاع مـي ... خبري را به رويدادي هنري، فرهنگي، علمي، اجتماعي، تاريخي و 
  .المثلي است ضرب

؛ درصدي نسبت به سال گذشته داشته اسـت  10رشدي امسال ، يايرانجامعه  در» جدايي نادر از سيمين«روند * 
  .تمايل دارند» نادرها«از بيشتر به جدايي » ها سيمين«دراين ميان، 

  .خراش در طبقه پانزدهم دستگير شد فقره سرقت در حال باال رفتن از يك آسمان 10پس از » مرد عنكبوتي«* 
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  رمتعارفيغ ديل ـ11 

، ذوق و قريحـه خبرنگـار حـرف اول را    كاربرد دارد يو هنر حوادث ،يورزش يخبرها دردر اين نوع ليد كه بيشتر 
به ايـن دو   .شود خبر محسوب مي نرمجزو ليدهاي بسيار نزديك است و در واقع » خبر نرم«اين نوع ليد به . زند مي

  :مثال توجه كنيد

  .شود قرمزتر از روز گذشته مي ،گوشت گوسفند هر روز از خجالت قيمتشـ رنگ 

اصولگرايان بلند شد و آنان گزينه خود را براي رياست مجلـس تعيـين    باالخره دود سفيد از دودكش فراكسيونـ 
  .كردند

  يا خچهيتار ديل ـ12

، در كنار مطلب جديدي كه اتفاق افتاده است و ما قرار است خبر آن را منتشر كنيم، سابقه آن نيز دينوع ل نيا در
  :ها توجه كنيد به اين مثال. شود بيان مي

  .استعفا كردامروز كشور فرانسه  ريوز ـ 

  .ه استرستوران استعفا كرد كيانفجار ماه گذشته در  ليكشور فرانسه به دل ريوزدانيم كه  ما مي

  .كرداستعفا  س،يحادثه انفجار ماه گذشته در پار يدر پ امروزكشور فرانسه  ريوز  :اي ليد تاريخچه

  .شد ريتوسط ماموران دستگ روزيكشته بود، د يفردوس ابانيهمسرش را كه در خ شيسال پ 25كه  يمرد ـ

  .سابقه خبر است همسرش را كشته بود، شيسال پ 25كه  يمرد در اين ليد،

  

ها و سبك نگارش متفـاوت خبرنگـاران    هاي مختلف و قلم طور كه گفته شد انواع ليد به اندازه موضوع همان :نكته
براي به دست آوردن اطالعات بيشـتر بـا انـواع ليـد     . تواند متنوع باشد و در اينجا تنها چند نوع عمده بيان شد مي
همچنـين   .ي و كتايون مصري مراجعه كنيـد اثر مشترك محسن ايلچ» هاي ليدنويسي تكنيك«توانيد به كتاب  مي

اطالعات مفيدي درباره نحـوه  » آزمايشگاه ليدنويسي«ويژه در قسمت  در سايت مركز آموزش موسسه همشهري به
  .نگارش ليد و انواع آن آمده است
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  چند نكته ديگر درباره نگارش ليد

چند نكته ديگر . توجه قرار گيرد، اشاره شد در فصل قبل به چند مورد از نكات مهمي كه بايد در نگارش ليد مورد
  :شود نيز در ادامه تيتروار بيان مي

  .ـ بهتر است در صورتي كه سخنان منبع خبر، خاص نيست از ليد غيرمستقيم استفاده كنيم1

 هاي خبـري دنيـا   اي به دليل آوردن سابقه خبر و امكان سوگيري براي رسانه و خبرنگار، در رسانه ـ ليد تاريخچه2
كننـد و دو حادثـه كـامالً     استفاده نيز مي سوءخبر ها از آوردن سابقه  بعضي اوقات حتي رسانه. طرفدار زيادي دارد

  :به اين شيطنت توجه كنيد. چسبانند غيرمربوط به يكديگر را به هم مي

ه سال آنـان را  پنج ديپلمات ايراني را در اربيل عراق دستگير كرد و به مدت سچند سال پيش، نيروهاي آمريكايي 
يـك  . ها، ديوار سفارت آمريكا در آتن، پايتخت يونـان، منفجـر شـد    روز بعد از دستگيري اين ديپلمات. زنداني كرد

ساعت از دستگيري پنج ديپلمات ايراني  24ديوار سفارت آمريكا در آتن، كمتر از  :رسانه اروپايي اين ليد را نوشت
شما خودتان را جاي مخاطب اروپايي و آمريكايي كـه ايـن   . (منفجر شددر اربيل عراق، از سوي نيروهاي ناشناس 

  )كنيد؟ چه فكري مي. خواند، بگذاريد خبر را مي

تـرين قسـمت خبـر و     ـ در سبك هرم وارونه، بين تيتر و ليد بايد هماهنگي وجود داشته باشـد، زيـرا ليـد مهـم    3
فـرض كنيـد خبـر شـما      .واقع، تيتر چكيده ليد استچكيده آن است و تيتر نيز بايد داراي اين ويژگي باشد و در 

گيـر ـ در اينجـا خبرنگـار ـ عصـاره آن را        است كه در واقع آبميـوه » آب پرتقال«ليد شما، . مانند يك پرتقال است
  .پرتقال است  و يا پودرهاي فشرده »ث«تيتر نيز مانند قرص جوشان يا ويتامين . گرفته است

پـس در انتهـاي   . مستقل باشد و به جز ليدهاي غيرمتعارف، بايد با فعل تمام شود ـ ليد حتماً بايد يك پاراگراف4
  .خط برويم ليد نقطه بگذاريم و براي شروع پاراگراف جديد، سرِ
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  خالصه فصل

  . آيد زعم خبرنگار، در پاراگراف اول خبر مي هاي سخنان يك فرد، البته به ترين قسمت در ليد نقلي، مهم* 

   .گيرد قرار مياستفاده مورد در خبر قول مستقيم، غيرمستقيم و جزئي  نقله سه صورت بليد نقلي * 

يا سخنانش عجيب است و يا بيانگر ديدگاه  خواهيم عين سخن يك فرد را در خبر بيان كنيم هنگامي كه مي* 
  .كنيم استفاده مي مستقيم قول از نقل اش است، شخصي

هاي دستوري جمالت را تغيير دهـد ولـي بـه هـيچ      تواند در حد اصالح اشتباه ميقول مستقيم خبرنگار  در نقل* 
  .عنوان نبايد معني جمله تغيير كند

اگر خبرنگار بخواهد استنباط خود از يك سخن را به نقل از منبع خبر بيان كند و سخن وي را دستكاري كند، * 
  .شود استفاده ميغيرمستقيم قول  از نقل

كـه نشـان از    ميبـر  يكـار مـ  ه را ب را برداشت كرده و آن ندهيجمله گو كياز  يبخش كوچك جزئي، قول در نقل* 
  . ميكن يو برجسته م ميبر يم ومهيدو كلمه را در داخل گ اي كيكه  يمعن نيدارد، به ابخش  بر آن ديتاك

حالـت خنثـي و   » تشريح كـرد «و » يادآور شد«، »اعالم كرد«، »اظهار داشت«، »گفت«بعضي از افعال همچون  *
بيـانگر  » افشا كـرد «و » تهديد كرد«، »مدعي شد«، »تاكيد كرد«، »هشدار داد«، »اخطار كرد«بعضي افعال مانند 
  . تدار بودن رويكرد رسانه نسبت به يك خبر يا منبع خبر اس سوگيري و جهت

  .شوند كه معموالً همزمان يا مرتبط هستند، با هم مقايسه ميدو خبر  ،قياسي ديل در* 

، بنـابراين فشـرده   داد تيتوان به آنها اولو يسطح قرار دارند و نم كياطالعات در » فشرده« يا» متراكم« ديل در* 
  .كنيم هاي آن را يكجا بيان مي ترين قسمت مهم

از اين نـوع  . شود در ليد چندخبري، چند خبر مرتبط با يك موضوع و نه يك رويداد خاص در يك ليد جمع مي *
  .شود هاي خبري استفاده مي ليد بيشتر در خبرهاي تلفيقي و گزارش

كـه بيشـتر در خبرهـاي سياسـي و      شـود  ليد تشريحي و تحليلي يك نوع ليد متراكم و فشـرده محسـوب مـي   * 
  .گيرد استفاده قرار مياقتصادي مورد 

در ايـن نـوع   . آورد ، استنباط و درك خود را از واقعه يا رويداد به عنوان اصل مطلب مـي استنباطي خبرنگار در ليد
  .شدت وجود دارد ليد امكان سوگيري و نگاه جانبدارانه به
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و معموالً جواب آن بديهي  توجه مخاطب است ختنيانگبرشود كه هدف آن  يمطرح م يپرسش ،پرسشي ديدر ل *
  .است

  .شود يآورده م ديشده در ل ارز به صورت فهرست نكات هم، فهرستي در ليد* 

ـ و ما جز دهند يم ليكل را تشك كيكه  ميرو هست روبه ييبا خبرها ،عمقي ديدر ل*   يكـل را كـه دارا   نيـ از ا يئ
  .ميكن ياست برجسته كرده و به آن اشاره م تياهم

 يخبرهـا  در شـتر يبايـن نـوع ليـد    . شـود  ع بيان ميوهاي توصيفي، يك موض ، با استفاده از واژهتوصيفي ديلدر * 
  .روي كرد؛ توصيف تنها بايد در خدمت بيان خبر باشد در ميزان توصيف نبايد زياده. كاربرد دارد يهنر

   .سنخيت داردالمثل يا جمله معروف است كه با رويداد  با يك ضرب خبرشروع المثلي،  در ليد ضرب* 

كند تا با كمك  بعضي اوقات خبرنگار از يك داستان، فيلم يا سريال كه براي افكار عمومي آشناست، استفاده مي* 
  .شود ناميده مي» سينمايي«اين نوع ليد، ليد . آن مفهومي را بهتر برساند

ذوق و قريحه خبرنگار حـرف  ، كاربرد دارد يو هنر حوادث ،يورزش يخبرها دركه بيشتر » غيرمتعارف«در ليد * 
  . زند اول را مي

در كنار مطلب جديدي كه اتفاق افتاده و ما قرار است خبر آن را منتشر كنيم، سـابقه آن   »اي تاريخچه« ديل در* 
  .اين نوع ليد به دليل امكان سوگيري براي رسانه و خبرنگار، طرفدار زيادي دارد. شود نيز بيان مي

  .بهتر است در صورتي كه سخنان منبع خبر، خاص نيست از ليد غيرمستقيم استفاده كنيم *

ترين قسمت خبر و چكيده  بين تيتر و ليد هماهنگي وجود داشته باشد، زيرا ليد مهمبايد در سبك هرم وارونه،  *
  . آن است و تيتر نيز بايد داراي اين ويژگي باشد و در واقع، تيتر چكيده ليد است

  

  كار عملي يا بحث گروهي

چند ...)  سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و(مختلف  هاي صفحه يا سرويسخبر اصلي  3ليدهاي * 
ليد ارايه شده در آنها از . هاي سراسري مهم كشور را بررسي كنيد روزنامه صفحه خبرگزاري اصلي كشور يا چند
  مورد  را امتحان كنيد؟ 10هاي ديگر نوشت؟ حداقل  شيوه شود آن ليدها را به چه نوعي ليدي است؟ آيا مي
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  تيتر  ـ ششم فصل 

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  اهميت تيتر و ليد را در خبر توضيح دهد؟ـ 1

  هاي تيتر در خبر را توضيح دهد؟ ـ نقش2

  را با بيان مثال توضيح دهد؟ تيترنويسي قواعدـ 3

  را با ذكر مثال توضيح دهد؟ تيتر اجزايـ 4

  توضيح دهد؟و نحوه بازي با آنها ها در تيتر  ـ درباره نقش واژه5

  را با بيان مثال توضيح دهد؟ تيتر در ضرباهنگـ انواع 6

  ئات قواعد تيترنويسي را با بيان مثال بيان كند؟ ـ استثنا7

  

  اهميت تيتر

مردمي را مشاهده كرده باشيد كه يك نشريه را تنها بـه دليـل    ،ا هم بارها جلوي يك كيوسك مطبوعاتيشايد شم
در بيشـتر   خواننـدگان  چـون  و اسـت  خبر به خواننده كننده تيهدا تريت .خرند كنند و مي ن انتخاب ميآتيترهاي 

 شـمار  بـه  يفـ يظر كار يسيترنويت نند،يگز يبرم را خود عالقه مورد موضوع ،رسانه مطالب به كوتاه ينگاه با اوقات
 .نـام بـرد  » ديل فشرده«به عنوان  تريت توان از رود، مي از آنجايي كه ليد نيز چكيده مطلب به شمار مي )1( .رود يم

   .شود ما محسوب مي ةتابلوي مغاز» تيتر«خبر تلقي كنيم، » ويترين«اگر ما ليد را به منزله  ،در اصطالح

بنـابراين،  . خوانند مي» تيتروار«يا در اصطالح » سرسري«خوانندگان مطالب يك روزنامه يا سايت را بيشتر  معموالً
است، مخاطب را بـه  » اجزاي تيتر«اي كه در واقع همان  نگار با طعمه تيتر مانند قالب ماهيگيري است كه روزنامه

در دو . نند خيابـان وليعصـر هسـتيد   فرض كنيد شما در حال رد شدن از يك خيابان ما .كند سوي خود جذب مي
شويد كه  هايي مي با ثابت فرض كردن موضوع مورد عالقه، شما جذب مغازه. طرف شما تعداد زيادي مغازه هستند

در خبر نيز تركيب تيتر و ليد ـ تابلو و ويترين ـ نقش اساسي در جـذب    . داراي تابلوي زيبا و ويترين جذابي باشند
 .مخاطب دارد
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  تيترهاي  نقش

كـه در زيـر بـه تعـدادي از      اسـت ويـژه در زمينـه خبـر     نگاري به هاي مهم و متعددي در روزنامه نقشداراي تيتر 
  :شود ترين آنها اشاره مي مهم

  فشرده و كوتاه شكلي به خبر پيام بيان ـ1

جمله و يا حتـي يـك يـا دو واژه،     ما در قالب يك جمله يا شبه ،در تيتر. چكيده خبر است ،تيتر چكيده ليد و ليد
 .كنيم اصل ماجرا را بيان مي

  خبر خواندن به خوانندگان ترغيب ـ2

. كند كنيم، مخاطب را به سوي خبر جذب مي هايي كه انتخاب مي تر واژه اندازه تيتر، نوع چينش آن و از همه مهم
 .كشد است كه مخاطب را به سمت خود مي اي در اين حالت تيتر مانند تابلوي مغازه

  خبر اهميت و وزن تعيين ـ3

. كنيم را تعيين مي خبرها اولويت ،صفحه در تيترها دادن قرار پايين و باال يا و تيتر قلم ريزي و درشتي به توجه با
 چههر صفحه . شود نشريه يا سايت محسوب مي ،ترين خبر روزنامه مهم »تيتر يك«يك، در صفحه  طور طبيعي به
حتـي  . شـود  ترين خبر آن حوزه محسوب مـي  ها معموالً داراي تيتر يك است كه مهم سايتچه در مطبوعات و  در

هـا بسـته    وجود دارد يا در صفحات مختلف سـايت  در كنار ساير تيترها» تيتر يك«نيز روزنامه داخلي در صفحات 
تاي باال بيشتر نسبت بـه تيترهـاي    همچنين در صفحات روزنامه، تيترهاي نيم. د داردوجو »تيتر يك«به موضوع، 

  .شوند تاي پايين ديده مي نيم

  يكديگر از مطالب تفكيك ـ4

در نشريات كمتر از كادر براي جدا كردن  .كند تركيب بين تيتر و سفيدي حاشيه آن، مطالب را از يكديگر جدا مي
 .شود و اين نقش در بيشتر مواقع برعهده تيتر است مطالب از يكديگر استفاده مي

  صفحات شدن زيباتر به كمك ـ5

ايـن  . تـوان زيبـاتر كـرد    هاي مورد استفاده در تيتر و نحوه چينش آن، صفحات مطبوعات را مـي  بسته به نوع واژه
  . شود حالت در نشريات انگليسي به دليل منفصل بودن حروف بسيار بيشتر مشاهده مي
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  تيترنويسيقواعد 

نسـبي اسـت و در صـورتي كـه     » بايـدها «هايي باشد؛ البته ايـن   تيتر نيز مانند ساير اجزاي خبر بايد داراي ويژگي
بـه  را ناديده گرفـت، كمـا اينكـه در انتهـاي همـين فصـل       » بايدها«توان اين  تيتري زيبا، گويا و جذاب باشد، مي

حـداكثر مفهـوم را    ،هـا  حـداقل واژه  بايد دردر تيتر در هر صورت،  .شود اشاره مياستثنائات تيترنويسي تعدادي از 
. به قول ارسطو، يك اثر هنري، اثري است كه نه بتوان چيـزي بـه آن اضـافه و نـه چيـزي از آن كـم كـرد       . رساند

تـوان   د ميايجاد نشود و يا فكر كني فهومهايي كم كنيد و خللي در م واژه يا واژه ،توانيد از يك تيتر بنابراين اگر مي
تـرين   در ادامـه بـه تعـدادي از مهـم     .جاي كار بيشـتر دارد با افزودن يك واژه آن را به مراتب زيباتر كرد، آن تيتر 

  :شود قواعد تيترنويسي اشاره مي

  .باشد ابهام و بدون روشن ديبا تريت ـ1

. باشـد  جـامع  و روشـن  درسـت،  بايسـتي  خبـر كنم  اگر مفاهيم اساسي خبرنويسي را فراموش كرديد، يادآوري مي
  .شوند زدايي از او مي جاي ابهام تيترهاي غيرروشن تنها باعث افزودن بر ابهام مخاطب به

  كشته و زخمي در معدن كرمان 25: مثال

كنم نيازي نباشد برايتان دليل بيـاوريم   فكر مي اند؛ در اينجا مشخص نيست چند نفر كشته و چند نفر زخمي شده
طـور   هـا ايـن اشـتباه را بـه     از زمين تا آسمان تفاوت دارد، ولي با اين وجود بسياري از رسانه» كشته«با » زخمي«

 !كنند مرتب تكرار مي

  .شود خبر متوجه تريت خواندن با خواننده ـ2

خواننده . در مود تيتر هم اين مورد مصداق دارد !ايد ديده» طباخي«در مغازه مانتوفروشي، تابلوي  شما تاكنون سر
 .بايد با خواندن تيتر، حداقل موضوع كلي خبر را بفهمد

  .باشدنبايد پرسشي  تريت ـ3

. اطالع بدهيم، نه اينكه از او اطـالع بگيـريم  به خواننده خواهيم  ويژه در خبر نبايد پرسشي باشد، زيرا ما مي تيتر به
ندرت از تيتر پرسشي استفاده  شود ولي در خبر به و مقاله از تيترهاي پرسشي بعضي اوقات استفاده مي در گزارش

  .كنيم مي
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  . ردينگ انيپا يمنف فعل با ـ4

اين است كه خبري اتفاق نيفتاده است، پـس ديگـر   شود، معموالً بيانگر  هنگامي كه مطلبي با تيتر منفي تمام مي
افتـد،   تنها در حاالتي كه بايد يك اتفاق حتماً بيفتد ولي به هر دليلي اين اتفاق نمي. نداردنيازي به مخابره كردن 

توان به جاي تيتر منفـي از افعـال معـادل بـه جـاي آن       با وجود اين مي .مجاز هستيم از تيتر منفي استفاده كنيم
  .استفاده كرد

 »شد لغو جمهور سيئر سفر ميسينو يم رود، ينم سفر به جمهور سيئر يجا به«: مثال

  . نشود شروع »... و به در، از،« مانند اضافه حروف بابهتر است تيتر  ـ5

نام آن ماننـد ليـد كـه،     اكرديم، ليد را ب را با چه عنصري شروع مي »ليد« اگر به ياد داشته باشيد بسته به اين كه
ها بيشتر دقت  وقتي شما قرار است در واژگان كمتري پيام را برسانيد، بايد در كاربرد واژه .خوانديم مي... ليد چه و 

 خواننـده  جـذب  يبـرا  تـر يت در اول ويـژه واژه  به ؛هايي استفاده كنيد كه وزن بيشتري داشته باشند كنيد و از واژه
  . نيستند خودي خود داراي معناي خاصي حروف اضافه خنثي هستند و به. نقشي حياتي دارد

  شود از تنديس فردوسي فردا در تهران رونمايي مي :جاي به :يك مثال

  شود تنديس فردوسي فردا در تهران رونمايي مي :بنويسيم

  .كند در ابتداي تيتر، خللي در مفهوم آن ايجاد نمي» از«بينيم اصالً برداشتن حرف اضافه  در اين مورد مي

  كنند مراجعه بهاره يها شگاهينما مردم به اسفند 9 از :جاي به: 2مثال 

  كنند مراجعه بهاره يها شگاهينما به اسفند 9 از مردم :بنويسيم

  .باشد داشته فعل پايان درتيتر بهتر است  ـ6

، زيرا تيترهـاي  باشد داشته  فعلحداقل يكي  ،روتيتر يا تيتر گويد مي كه دارد وجود مطبوعات در اي نانوشته قانون
تيترهاي بدون فعل معمـوالً تيترهـاي كلـي هسـتند كـه پيـام       . گيرند بدون فعل، بيشتر شكل شعاري به خود مي

  .نجات دهد يكل و مبهم حالتتواند تيتر را از  با كامل كردن جمله، مي فعل. كنند طور ناقص بيان مي خبري را به

  اي در تهران هستهرونمايي از يادمان شهداي دانشمند : مثال يك

  . تواند مطمئن باشد قرار است از اين يادمان رونمايي شود يا رونمايي شده است مخاطب نمي
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  ايران در درآمدي كاهش نابرابري :2مثال

  .يافت ايران كاهش در درآمدي نابرابري. شد كرديم، از حالت شعاري خارج مي اگر در اين مثال از فعل استفاده مي

  .خودداري شود المقدور حتي ديبا تريت در ها واژه تكرار از ـ7

ها مفهوم را برسـانيم، معمـوالً بايـد از يـك واژه در تيتـر، بـيش از يـك بـار          حداقل واژه بااز آنجايي كه قرار است 
  .)شود به استثنائات در پايان فصل اشاره مي( .استفاده نكنيم

  دارندوتان فوتبال، آرزوي فوتبال پاك سپيشك :جاي به: مثال

 وتان  سآرزوي پيشك ؛فوتبال پاك »   يا«پيشكسوتان آرزوي فوتبال پاك دارند       :بنويسيمتوانيم  مي

  . است بهتر ،باشد تر كوتاه تريت چه هر ـ8

شـرطي كـه    ــ بـه   تر باشد، عالوه بر جذاب بودن، قابليت بزرگ كردن اندازه فونـت را در صـفحه   تيتر هر چه كوتاه
هاي تيتر بيان كرد، ولي  توان يك استاندارد از نظر تعداد واژه البته واقعاً نمي. اهميت الزم را نيز داشته باشد ـ دارد 

با اين وجود، قاعده اصلي همان است كه چندين بار گفته شـد و  . واژه بيشتر نباشد 7 تا 5 حداكثربهتر است تيتر 
 .هاست با حداقل واژه مطلب قيدق رساندن آن

  . است بهتر تريت در ميرمستقيغ قول نقل ـ9

توانـد اسـتنباطي يـا     قول غيرمسـتقيم ـ مـي    قول استفاده كنيم، بهتر است از نقل اگر قرار است در تيتر از يك نقل
  :به اين مثال توجه كنيد .شود ـ استفاده شود انواع ديگر تيتر باشد كه در ادامه توضيح داده مي

 :كرد اعالم فارس با وگو گفت در تهران شهر ميحر ركليمد                         :روتيتر

 شهرسازي عالي شوراي تاييد انتظار در تهران حريم جديد محدوده تصويب           :تيتر اصلي

ـ  كار هب ها مخفف يبرا تنها نقطه تر،يت نگارش در ـ10 ـ  ،رود يم ـ عال گـر يد از يول  رگـول، يو ماننـد  مي
  .كرد استفاده توان يم تناسب به  ... و رگوليو نقطه

  ان از سقوط قذافي خبر داد.ان. سي: مثال

 .در پايان تيتر اعم از اينكه فعل داشته باشد يا خير، نبايد نقطه گذاشت
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  .باشد هماهنگ ليد بابايد  تيتر المقدور حتي ـ11

  .دارد، بايد اين دو با هم تناسب داشته باشند از آنجايي كه ليد چكيده خبر و تيتر نيز چنين وضعيتي

 شود مي افتتاح آخرسال تا مترو ايستگاه 14 :تيتر :به اين مثال توجه كنيد

 140 بـه  را متـرو  خطـوط  و كنـيم  مـي  افتتـاح  امسال پايان تا ايستگاه 14 «: گفت تهران شهردار :ليد
  ».رسانيم مي كيلومتر

  .استفاده كردـ بايد از فعل مناسب در تيتر 12

  . به تعدادي از آنها اشاره شد ،اختصار در فصل قبل ها ناظر بر موضوع خاصي است كه به معني برخي فعل

  مجلس از آشفتگي موسسات مالي در كشور انتقاد كرد: مثال

 ـموسسـات مـالي    و نابسـامان  در اين جمله اگر واقعاً اصل خبر، انتقاد مجلس شوراي اسالمي از وضـعيت آشـفته   
ولـي اگـر اصـل     ،استفاده كرد ...و » اخطار داد«، »تاكيد كرد«توان از افعالي همچون  اعتباري در كشور باشد، نمي

ــ اعتبـاري در كشـور     آشفتگي موسسات مـالي  به استيضاح به دليلخبر مربوط به تهديد وزير اقتصاد و بازرگاني 
، از نظر ويرايشي در تيتر هاي مركب ويژه فعل ها به در ضمن بعضي از فعل .مناسب نيست» انتقاد كرد«باشد، فعل 

  وزير امور خارجه انگليس استعفا داد: مثال. گيرند به اشتباه مورد استفاده قرار مي

  وزير امور خارجه انگليس استعفا كرد: نداريم و بايد به جاي آن بنويسيم» استعفا دادن«نام  فعلي به

   .تيتر، بايد داراي معناي مستقل باشد ـ تيتر اصلي بدون نياز به ساير اجزاي13

  :به اين دو مثال توجه كنيد

 ادامه دارد جهاني بازارهاي در اقتصادي بحران                                     :روتيتر

  بورس سقوط طال؛ صعود                                  :تيتر اصلي

*****  

 تيتر اصلي:                              جمعه سياه براي بورس هاي جهان

  هاي بزرگ دنيا، جمعه سياه ديگري براي بازارهاي مالي رقم خورد با سقوط تمام بورس              :زيرتيتر
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  اجزاي تيتر

 :كنند ميدسته تقسيم  5بسته به نوع قرار گرفتن، اندازه فونت و نقشي كه انتظار داريم، تيترها را به 

  ياصل تريتـ 1

انـدازه ايـن تيتـر از     .گوينـد  مي )MAIN HEADLINE(يا  كند، تيتر اصلي  ترين مطلب را بيان مي به تيتري كه مهم
تيتر اصلي بايد بدون توجه به ساير اجـزاي  . وجود اين تيتر در مطالب ضرورت دارد. همه اجزاي تيتر بزرگتر است

  :به اين دو مثال توجه كنيد .داراي معناي مستقل باشد» روتيتر«تيتر از جمله 

  است ملت به خدمتگزاري دولت، شأن: جمهور يسئر الف ـ

  كند كشور را استيضاح ميمجلس وزير  ب ـ

  تريروت ـ2

طـور كـه از اسـمش     همـان  و اسـت  ياصـل  تـر يت از تـر  كوچكاندازه آن  است، تريت مقدمه )KICKER(يا » روتيتر«
 وارداصـلي   تـر يتمعنـاي   بـه  يخللـ  دينبا روتيتر حذف با .آيد مي تر كوچك حروف باتيتر اصلي  يباال درپيداست 

در مـواردي كـه    .بدهد خواننده به بيشتري اطالعات اصلي، تيتر خدمت در يا و باشد مستقل تواند مي روتيتر .شود
تيتر اصلي يك اظهارنظر هست و در خود تيتر اصلي منبع سخن مشخص نيست، حتماً بايد در روتيتر، منبع خبر 

 :ها توجه كنيد به اين مثال .ذكر شود

 اتيعمل پنجم مرحله در                                       :تريروت *

  كرد آغاز افغانستان به را روزانه حمالت كايآمر                 :ياصل تريت

  

 :سنجش سازمان سيئر                                    :تريروت* 

  شود يم اعالم دوشنبه كنكور جينتا                      :ياصل تريت

  تريرتيز ـ3

محتـواي  . شـود  پيداست، در زير تيتر اصلي با حروف كوچكتر نوشته مي شگونه كه از نام همان )DECK(زيرتيتر يا 
  :ها توجه كنيد به اين مثال. تواند مكمل تيتر اصلي و روتيتر و يا مستقل از آنها باشد زيرتيتر مي
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 افغانستان؛ در يانسان فاجعه بروز ليدل به                                           :تريروت

 ديكن متوقف را اتيعمل: ايران                                :ياصل تريت
  ديرس نفر 1200 به افغانستان در تلفات                                          :تريرتيز

*****  

  وزير اقتصاد خبر داد                                                                  :تريروت

  ها يارانه يميليارد دالر درآمد هدفمند 60          :ياصل تريت
           ميليارد دالر بين مردم تقسيم كرده است 26دولت تاكنون                                      :تريرتيز

 

   تريت انيم ـ4

منظـور تفكيـك    بـه  در خبرهاي طوالني و چندموضوعي ها پاراگراف نيب كه است  يتريت )SUBHEAD(يا  تيتر ميان
 تـر  درشت خط با كه است هواژ چند تا كي از متشكلاي  جمله يا شبه كوتاه جمله تر،يت انيم .رديگ يم قراربين آنها 

 .شود يم نوشته

 :كنيم مي استفاده موارد اين در تيتر ميان از طور كلي به

 .دهيم توضيح بلند مطلب يك مختلف هاي بخش مورد در بخواهيم ـ

 .كنيم نوازتر چشم را يكپارچه اصطالح به و طوالني مطلب بخواهيم ـ

 .است تغيير حال در بحث كه بفهمانيم خواننده به بخواهيم ـ

 .كنيم ايجاد مطلب در تنوع بخواهيم ـ

 يازين كوتاه يخبرها در و دارد كاربرد بلند اخبار يكل طور به و دستور از شيپ سخنان مجلس، اخبار در تريت انيم
تيتـر   فونـت ميـان   تر است و معموالً از اندازه حروف متن درشت تيتر اندازه حروف ميان .ستين تريت انيم آوردن به

  .است Boldصورت برجسته  ولي به ،همان فونت تيتر اصلي
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 دولت يبرا ها ارانهي يهدفمند از حاصل درآمد
 است تومان ارديليم هزار 70 ،سال دو يط

  تريسوت ـ5

 حتمـاً  و رود يمـ  كـار  بـه  شتريب اطالعات دادن و صفحه ييبايز كاربرد دو با (SOUSTITRE) خبر سوتيتر يا خالصه
  :به اين مثال توجه كنيد .مجزايي قرار گيرد كادرمشخص شود و يا در ... دايره يا  ،ستاره چون يعالمت ديبا

  :ي مجلساجتماع ونيسيكم سرئي):روتيتر( 

 شوند يم حقوق ياتيمال تيمعاف مشمول خبرنگاران ):اصلي تيتر(

  كند حقوق خبرنگاران را پيگيري مي مجلس ):تيترزير(

 روز در يجمهـور  سئـي ر كه خبرنگاران حقوق از اتيمال كسر عدم موضوع«: گفتشوراي اسالمي  ي مجلساجتماع ونيسيكم سرئي
 ».است يبررس حال در كرد، مطرح خبرنگار

 انيـ ز خبرنگاران زيناچ حقوق از اتيمال نكردن افتيدر بداند ديبا ييدارا و ياقتصاد وزارت«:افزود سنايا با گوو گفت در يمقدس يهاد
 ».شوند يم ياتيمال تيمعاف قانون شامل نييپا حقوق  هيپا ليدل به خبرنگاران بيشتر كه چرا كرد، نخواهد آنان متوجه را ياديز

 رفـاه  سـابق  ريـ وز و ندگانينما ديتاك مورد موضوع نيا و شده حل يخبرنگار كار بودن آور انيز و سخت تيتثب موضوع وي، گفته به
 بيضـر  بـا  برسـد  سال 20 به او مهيب حق پرداخت جمع يكس هر شود يم روشن ياجتماع نيتام قانون هياستفسار طبق«:است بوده
 ضمن. شود يم خبر عرصه به وابستگان ريسا و رانيدب خبرنگاران، مجموعه كل شامل موضوع نيا و شود بازنشسته تواند يم برابر 1.5
  ».كند پرداخت مهيب حق يخبرنگار شغل در مستمر صورت به كه ستين نيا به يازين گريد كه آن

 ها ارانهي يهدفمندشكوفايي با  ):تيتر ميان(

 يهـا  دهك  همه به پول پرداخت ها ارانهي يهدفمند طرح ياجرا در ما ياساس  برنامهبا بيان اينكه  ي مجلساجتماع ونيسيكم سرئي
 بـه  ينقد ارانهي پرداخت در است الزم اگر يحت و تيريمد را ها پرداخت نيا ميكرد شنهاديپ دولت به ما«:، اظهار داشتستين جامعه
 )سوتيتر(                                                                 ».كند دنظريتجد جامعه يباال يها دهك

 شـده  انجـام  يها ينيب شيپ و برنامهبه گفته مقدسي، براساس 
 ،سـال  دو يطـ  دولت يبرا ها ارانهي يهدفمند از حاصل درآمد
 سـهم  آن درصـد  50 كـه  اسـت  تومان ارديليم هزار 70 حدود

 20 سـالمت،  نظـام  سـهم  درصـد  10 ،ياجتماع نيتام و مهيب
 منـابع،  تيريمـد  و ها قانون هدفمندي يارانه درست ياجرا با«:وي افزود ».بود خواهد ها رساختيز سهم هم درصد 20 و ديتول درصد

  ».بود ميخواه شاهد دركشور را جانبه همه ييشكوفا و شرفتيپ

 ها شنبهپنج لييتعطفايده بودن   بي ):تيتر ميان(

 را آمـوزان  دانـش  بتواند كه ستين يآموزش  يايپو نظام كي ما پرورش و آموزش نظامي مجلس با بيان اينكه اجتماع ونيسيكم سرئي
 .شود يم كاسته دولت نهيهز ها، شنبه پنج شدن ليتعط با صرفا ، تاكيد كرد كهببرد شيپ مطالعه و قيتحق سمت به

 نشـود  جـاد يا يبالنـدگ  نيـ ا كـه  يزمـان  تـا  و ندارد وجود پرورش و آموزش نظام در ييشكوفا و يبالندگ امروز«:مقدسي تصريح كرد
 ».ندارد ما آموزان دانش يبرا يسود چيه اضافه التيتعط
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  تيتر ها در واژهنقش 

 .اسـت  مهم كلمات يعاطف بار و معناها ،ها واژه به خبرنگار اشراف و شناخت سازند، يم را ترهايت ها، واژه كه آنجا از
 :در اين زمينه بايد به اين نكات توجه كنيم

 .باشد گريد كلمات از شيب ،آنها اثرات كه شود برده كاره ب ييها واژهد يبا تريت درـ 1

، چون صفات خبر را از عيني بودن دور و سوگيري شود استفادهدر تيتر  دينبا تا جايي كه امكان دارد صفات ازـ 2
 .كند گيري خبرنگار را از همان ابتدا مشخص مي و جهت

 اثـر  ينسب  صفات و ساز صفت وديق از اندازه از شيب تكرارالبته  ؛كرد استفاده تريت در توان يم ساز صفت وديق ازـ 3
 .دهد يم كاهش را آنها

 حملـه «فلسـطيني شـده اسـت از تيتـر      2وقتي براي حمله اسرائيل به جنوب لبنان كه منجر بـه شـهادت   : مثال
اسـتفاده  » لبنـان  جنـوب  بـه  يستيونيصه ميرژ ددمنشانه حمله«يا » لبنان جنوب به يستيونيصه ميرژ انهيوحش
كنيد و در زماني كه ايـن رژيـم جنـايتي چـون      ، ارزش اين قيود يا صفات را در ذهن مخاطب كمرنگ ميدكني مي

 رسـند،  ها نفـر در نتيجـه آن بـه شـهادت مـي      دهد كه ده دار به جنوب لبنان انجام مي غزه و يا ساير حمالت دامنه
  .ستدست ما در به كار بردن صفات و قيود مناسب بسته ا

 »كشتار«يا » حمله«هاي مانند  واژه مثال طور به كه چرا برد، يم نيب از راآن  يواقع اثر كلمات نيا تكرارهمچنين 
 معنـا  آن دنبال به »وحشيانه«قيد  آوردن و است مذكور حالت دهنده نشان خود و دارد يرعاطفيغ كاربرد از نشان

 :در اين زمينه به مثال زير توجه كنيد .كند ينم دايپ

 . گرفت را چوپان جان يوحش پلنگـ 

  .برد مي نيب از راآن  يواقع اثر كلمه نيا تكرار نيست، يوحش صفت آوردن به يازين و است يوحش حيواني پلنگ

  

  در تيتر ها واژهبازي با 

 آن »برونة« هم و تيتر »درونة« اعم از زدن تيتر هنر دامنة از تيتر به بخشيدن جذابيت براي تواند مي نگار روزنامه
 آهنگ ضربعنوان نمونه  به. ها و آواها است ناظر بر شكل ظاهري و تركيب صداها، واژه» برونه تيتر« .كند استفاده
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(Allitration) با ديگر نوعي به يكديگر كنار در صداها ظريفانة چيدن يا و است »تيتر برونه« ن بهپرداختنوعي  به 
  .دهد مي نوازي چشم و جذابيت از رنگي »تيتر برونه« بر نظم از استفاده

 كالم نوعي به را آن و بخشد معنا و عمق »تيتر  درونة« به تواند مي نيز شعري جوهرة از هنرمندانه استفادة
 و كند مي كمك معنا به دستيابي براي خواننده چالش به نيز، تيتري ايهام و ابهام حتي. كند تبديلانگيز  خيال
  ) 2(. بگيرد مايه معنا از مواقع از اي پاره در شعر زبان مثل تواند مي تيتر كه گفت توان مي حتي

  :به اين چند مثال توجه كنيد

1مبارك در  ؛»پايان مبارك«: ها تيتر زد سني مبارك، ديكتاتور مخلوع مصر سقوط كرد، يكي از روزنامهـ وقتي ح
  .مبارك براي قيام مردم مصر است اين تيتر هم ناظر بر پايان حسني مبارك و هم پايانيِ

نشين شد و حتي در جلسات  نظر سياسي خانه روز براثر يك اختالف 10نژاد حدود  ، محمود احمدي90ـ در سال2
جمعي به تو «: دولت، تيتر زد نژاد در جلسات هيات يك سايت با اشاره به غيبت احمدي. هيات دولت شركت نكرد
  .؛ در واقع از يك مصراع از شعر شيخ بهايي براي رساندن مفهوم استفاده كرد»مشغول و تو غايب ز ميانه

 افزايش درصد 2/13 گذشته سال به نسبت گوشت قيمت«هاي سراسري براي اين خبر كه  يكي از روزنامهـ 3
در واقع در اين تيتر، از رنگ طبيعي گوشت و سرخ شدن در  ؛»گراني خجالت از گوشت قرمزي«: تيتر زد» يافت

  .زده شدن استفاده شده است نتيجه خجالت

  :تواند اين موارد باشد آن مي تيتر ،منتشر كنيم را تهراندر  ديشب شديد ندگيبار خبرخواهيم  مي كنيم فرضـ 4

  )معنايي بازي بدون عادي برونة( بود باران زير ديشب سراسر تهرانـ 

  )معنايي بازي( كرد تني آب زندگي چشمة در ديشب تهران ـ

  )معنايي بازي( تركيد تهران سر بر آسمان بغض ـ

  )معنايي بازي( ديشب شديد باران پي در تهران عميق نفس ـ

  )ب حرف با آهنگ ضرب( باريد تهران بر بامداد تا بهاري باران

 بتواند تا دهد گسترش نيز را خود واژگاني دايرة بايد اي، برونه و اي درونه هاي بازي اين از نظر صرف تيترنويس،
  )3(. آورد پديد خود تيترهاي در واژگاني جنبة از پيوسته دگرگوني يك
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  ضرباهنگ در تيتر

بايد وزن و ريـتم داشـته    ،اعم از كالسيك و يا شعر نو ،تيتر خوب در بيشتر اوقات همچون يك مصراع يا يك بيت
  )4( .باشد تا دلنشين و آهنگين شود

 : كنواختي ضرباهنگ ـ1

در اين تيترها، از نقطه شروع تـا پايـان   . كند و روي يك خط راست حركت مي است كم كنواختي ضرباهنگ تمير
  .شود هاي تيتر مشاهده نمي تيتر، افت و خيزي چنداني در واژه

 افتي شيگشا رازيش در حافظ كنگره                                     : مثال

  

  : يموج ضرباهنگ ـ2

  .هاي تيتر روي يك طول موج حركتي موزون و آهنگين دارند در اين نوع تيترها، واژه

  يبرف ،يباران سرد، است؛ شيپ در يا هفته                                    :مثال

   

  :شكسته ضرباهنگ ـ3

هـاي مـورد اسـتفاده     است، بدين معني كه ضرباهنگ واژه شكستههاي تيتر،  واژه موج طولدر اين نوع ضرباهنگ، 
  )5( .هاي مختلفي هستند در تيتر حالت سينوسي دارند و داراي فركانس

  عونمم اه تميق شيازفا ؛شد تمام االجل ضرب                                      : مثال

  

 كـه  ييترهـا يت كـه  چـرا  برساند، توامان را معنا و ضرباهنگ كه شود استفاده هايي واژه از تريت در ديبا  :يك نكته
شـد   مـي . بود، توجـه كنيـد  » مرگ ژنرال دوگل«به اين تيتر كه مربوط به  .هستند تربايز باشند، داشته ضرباهنگ
  »شد گل در دوگل« :معنا تيتر زد ولي يك روزنامه با آميختن ضرباهنگ و» ردم دوگل«: تيتر زد
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  ،شـبنم  ،ژالـه «: مثـال . هسـتند  صـوت  خوش »گ ، ش ، ژ،  ز«مانند  شناسي از نظر زبان حروف از يبعض :2نكته 
: مثـال  .هسـتند  خشـن  و نبـوده  صـوت  خوش» خ ،د ، ك ،س«مانند  حروف از يبعض؛ در مقابل »انيگر و نيريش
؛ البته در اينجا هدف ارزشگذاري معنايي نيست و تنها بحـث شـكلي و صـوري    »سونامي، كاناپه، داالن و خشايار«

 در اول گروه ييبايز شوند، بيترك هم با خشن و صوت خوش حروف اگردر هر حال در بيشتر مواقع، . مطرح است
  .ابدي يم انعكاس يدوم گروه

  

  تيترنويسي استثنائات

 جـذاب  و گويـا  زيبـا،  تيتـري  كه صورتي در و است نسبي »ي تيترنويسيبايدها« كه قبالً نيز گفته شدطور  همان
 نويسـي تريتدر  شده ذكر قواعداستثنائات ترين  مهماز  يبرخدر ادامه . گرفت ناديده را »بايدها« اين توان مي باشد،

 :كنيد مالحظه مي را

   تريت در كلمات تكرار ـ1

شاهد تكرار كلمات در تيتر نباشيم، ولي در موارد استثنايي كه تكرار به زيبـايي تيتـر كمـك    گفتيم كه بهتر است 
 .شكستن اين قاعده ايرادي ندارد خواهد كرد،

  ستيگر خون ست،يگر رانيا               :     مثال

از ايـن حادثـه داشـت،     به دليل ضرباهنگ زيبايي كه تيتر دارد و نوع خبر كه اشاره به زلزله بم و تاثر شديد مردم
 .مشكلي ندارد» گريست«تكرار فعل 

  تريت در يمنف فعلكاربرد  ـ2

 به اين مثال توجه كنيد .باشد داشته يخبر كه نيا مگر رد،يبگ انيپا يمنف فعل با دينبا تريت

 گلوله 5 كيشل

  نزد برهم را يجمهور سيئر آرامش
گونه نشده است، مجاز  اين نجمهور برهم بخورد، چو رئيسگلوله، آرامش  5طور طبيعي بايد براثر شليك  به

  .هستيم از آن در تيتر استفاده كنيم
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 :يسوال تريت ـ به كار بردن3

    .باشد خبرخودش داراي  ينوع كه به كرد استفاده در خبر يسوال تريت از توان يمدر صورتي 

 ليئاسرا ريوز نخست ترور                :           يسوال ترهيت دو ـ الف

   ست؟يك »ريام عاليا«                                                                         
 .است »ريام عاليا«وزير اسرائيل،  گوييم فرد تروركننده نخست در واقع در اين تيتر داريم مي

  كند؟ يم كودتا ريالجزا ارتش             :       يسوال تريت كي ـ ب

 .دهيم الوقوع در الجزاير مي قريب يدر اين مثال نيز بيشتر از اينكه منظور ما طرح پرسش باشد، خبر از كودتا

  خالصه فصل

  . شود تابلوي مغازه ما محسوب مي» تيتر«خبر تلقي كنيم، » ويترين«اگر ما ليد را به منزله * 

تـوان   مـي ترين آنها  كه از مهم استويژه در زمينه خبر  نگاري به هاي مهم و متعددي در روزنامه نقشداراي تيتر * 
 تفكيـك ، خبر اهميت و وزن تعيين، خبر خواندن به خوانندگان ترغيب، فشرده و كوتاه شكلي به خبر پيام بيانبه 

  .اشاره كرد صفحات شدن زيباتر به كمك و يكديگر از مطالب

» بايـدها «توان ايـن   نسبي است و در صورتي كه تيتري زيبا، گويا و جذاب باشد، مي تيترنويسي قواعد» بايدها«* 
  .را ناديده گرفت

  .شود خبر متوجه آن خواندن با خواننده و باشد ابهام و بدون روشن ديبا تريت* 

  . رديگ انيپا يمنف فعل باو  باشدنبايد پرسشي  تريت* 

  . نشود شروع »... و به در، از،«مانند  اضافه حروف بابهتر است تيتر  *

  .خودداري شود ديبا آن در ها واژه تكرار زو ا باشد داشته فعل پايان دركوتاه باشد، بهتر است تيتر * 

  . است بهتر تريت در ميرمستقيغ قول نقل* 

 بـه ...  و رگـول يو نقطه رگول،يو مانند ميعال گريد از يول ،رود يم كار هب ها مخفف يبرا تنها نقطه تر،يت نگارش در* 
  .كرد استفاده توان يم تناسب
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  .شودفعل مناسب استفاده و در آن از  باشد هماهنگ ليد بابايد  تيتر المقدور حتي* 

  . بدون نياز به ساير اجزاي تيتر، داراي معناي مستقل باشدبايد تيتر اصلي * 

اصـلي، روتيتـر، زيرتيتـر،     شامل تيتر نقشي كه انتظار داريمبسته به نوع قرار گرفتن، اندازه فونت و  اجزاي تيتر* 
  .شود تيتر و سوتيتر مي ميان

 MAIN(يا  كند، تيتر اصلي  ترين مطلب را بيان مي به تيتري كه مهم*  HEADLINE( اندازه اين تيتـر از   .گويند مي
  .است يدر مطالب ضرور آنوجود  و همه اجزاي تيتر بزرگتر است

 حروف باتيتر اصلي  يباال در و است ياصل تريت از تر كوچكاندازه آن  است، تريت مقدمه )KICKER(يا » روتيتر«* 
   .شود وارداصلي  تريتمعناي  به يخلل دينبا روتيتر حذف با .آيد مي تر كوچك

توانـد مكمـل تيتـر     محتواي زيرتيتر مي. شود در زير تيتر اصلي با حروف كوچكتر نوشته مي )DECK(زيرتيتر يا * 
  . اصلي و روتيتر و يا مستقل از آنها باشد

منظور تفكيك  به در خبرهاي طوالني و چندموضوعي ها پاراگراف نيب كه است  يتريت )SUBHEAD(يا  تيتر ميان* 
 تـر  درشت خط با كه است هواژ چند تا كي از متشكلاي  جمله يا شبه كوتاه جمله تر،يت انيم. رديگ يم قراربين آنها 

  .شود يم نوشته

 حتمـا  و رود يم كار به شتريب اطالعات دادن و صفحه ييبايز كاربرد دو با (SOUSTITRE) خبر سوتيتر يا خالصه* 
  . مجزايي قرار گيرد كادرمشخص شود و يا در ... دايره يا  ،ستاره چون يعالمت ديبا

 .باشد گريد كلمات از شيب ،آنها اثرات كه شود برده كاره ب ييها د واژهيبا تريت در *

، چون صفات خبر را از عيني بودن دور و سـوگيري  شود استفادهدر تيتر  دينبا تا جايي كه امكان دارد صفات از *
 .كند گيري خبرنگار را از همان ابتدا مشخص مي و جهت

 اثـر  ينسـب   صفات و ساز صفت وديق از اندازه از شيب تكرار؛ البته كرد استفاده تريت در توان يم ساز صفت وديق از *
 .دهد يم كاهش را آنها

 »برونة« هم و تيتر »درونة« اعم از زدن تيتر هنر دامنة از تيتر به بخشيدن جذابيت براي تواند مي نگار روزنامه* 
با استفاده  »تيتر  درونة«و  ستها و آواها ناظر بر شكل ظاهري و تركيب صداها، واژه» برونه تيتر«. كند استفاده آن

  . كند تبديلانگيز  خيال كالم نوعي به را آن و بخشد معنا و عمقاز واژگان خاص به تيتر 
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داشـته  تيتر خوب در بيشتر اوقات همچون يك مصراع يا يك بيت اعم از كالسيك و يا شعر نو بايد وزن و ريتم * 
  .تواند يكنواخت، موجي يا شكسته باشد ضرباهنگ در تيتر مي .باشد تا دلنشين و آهنگين شود

» خ ،د ،ك ،س«ماننـد   حـروف  يبعضـ  و صـوت  خـوش  »گ ،ش ،ژ، ز«ماننـد   شناسي از نظر زبان حروف يبعض* 
 اول گـروه  ييبـا يزباعث انعكاس  تركيب اين دو گروه در تيتر،در بيشتر مواقع،  .هستند خشن و نبوده صوت خوش

  .شود مي دوم گروه در

در صورتي كه به زيبايي تيتر كمـك   يسوال تريت به كار بردنو  تريت در يمنف فعلكاربرد ، تريت در كلمات تكرار* 
  .كند، از جمله استثنائات قواعد تيترنويسي است كه استفاده از آن ايرادي ندارد

  كار عملي يا بحث گروهي

در صـورتي كـه بـا اسـتفاده از ايـن      هاي خبري كنترل كنيـد؟   ها و سايت ـ قواعد تيترنويسي را در اخبار روزنامه1
  تر بزنيد، تيترها را اصالح كنيد؟ اي توانيد تيتري بهتر و حرفه قواعد مي

  اجزاي تيتر را در صفحات چند روزنامه سراسري مهم كشور بررسي كنيد؟ـ 2

  از نشريات مختلف به ياد داريد، بيان كرده و درباره نكات مثبت و ماندگار آنها بحث كنيد؟ـ سه تيتر زيبايي كه 3

  

  :نوشت پي

نوشـته اسـتادان ارجمنـدم    » روزنامه نگاري نـوين «ـ در نگارش اين فصل از منابع مختلف با محوريت دو كتاب 1
  .شكرخواه استفاده شده استدكتر يونس » خبر«جناب آقاي دكتر نعيم بديعي و استاد حسين قندي و 

  58ها؛ ص  ؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه1380ـ شكرخواه، يونس؛ خبر؛ چاپ ششم؛ 2

  58ـ همان، ص 3

 ،1378 اول، چاپ طباطبايي، عالمه دانشگاه انتشارات: تهران. نوين نگاري روزنامه قندي، حسين و نعيم بديعي، ـ4
  118ـ119ص ص

  118ـ119ـ همان، صص 5
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  انواع تيتر ـ ششم فصل 

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  رود؟ هايي دارد و در چه مواردي به كار مي تيتر استنباطي چه ويژگيـ 1

  رود؟ هايي دارد و در چه مواردي به كار مي تيتر اقناعي چه ويژگيـ 2

  شود؟ ميـ از تيترهاي چكشي چگونه استفاده 3

  شود؟ ها در مطبوعات استفاده مي ـ چگونه از دوتيتري4

  قول را بيان كند؟ مبتني برنقل و ـ موارد كاربرد تيترهاي كور، آوانگارد5

  را تبيين كند؟ تيتر در جانشيني و همنشيني هايمحورـ نقش 6

  را توضيح دهد؟ تيترنويسي در ها كليشهو تفاوت خالقيت ـ 7

  قرار گرفتن تيتر در مطبوعات را بيان كند؟هاي مختلف  ـ شكل8

  ؟گذاري در تيتر توضيح دهد هاي نشانه درباره استفاده از عالمتـ 9

  

. شـود  تابلوي مغازه ما محسوب مي» تيتر«خبر تلقي كنيم، » ويترين«در فصل پيش گفتيم اگر ما ليد را به منزله 
، با توجه به نكات گفته شده در در اين فصل .كرديمهاي تيتر و اجزاي مختلف آن صحبت  همچنين درباره ويژگي

  .شويم هاي متنوع تيتر زدن آشنا مي فصل قبل، با روش

از تيترهـاي يـك    ؛وجـود دارد تنوع ليدنويسـي و حتـي بيشـتر از آن     مانندههاي مختلفي براي تيترنويسي  روش
نتقـل  را به شكلي جذاب بـه خواننـده م   مهم اين است كه بتوانيم پيام خبر. كلمه 10اي تا تيترهاي بيش از  كلمه
طور  بايد در تيتر خبر، به. نگاري، روشن بودن آن است ترين تفاوت تيتر در خبر با ساير ژانرهاي روزنامه مهم. كنيم

در پايـان ايـن فصـل، تعـدادي از تيترهـاي مانـدگار       . مشخص چكيده و موضوع خبر را به مخاطب منتقـل كنـيم  
هـايي مناسـب توانسـتند     اين تيترها در شرايط زماني و مكاني خاص خود بـا واژه . ستن شده اامطبوعات ايران بي

  .شود ها و انواع تيترنويسي اشاره مي ترين شكل در اين فصل تنها به عنوان نمونه به مهم .جاودان و ماندگار بمانند
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  :)INTUITIVE HEADS( ياستنباط يترهايت ـ1

 در. شـود  ظـاهر  تـر يت كيـ  قالب در تواند يم كه است راخبا اي از مجموعهيك خبر يا  از حيصح برداشت تريت نيا
 نگـار  روزنامـه  استنباط رايحه حدي تا كه اي عصاره؛ شود مي تبديل تيتر به خبر  جانِ و عصاره استنباطي، تيترهاي

   .دارد خود با نيز را

 يمهمـ  جمله دارد امكان كه چرا م،يكن جداآن  داخل از را كلمه كي اي جمله كي ميخواه ينم ياستنباط تريت رد
 دهـد  صيتشخ نظر مورد خبر از ديبا خبرنگار. ميكن برجسته را يا جمله ميخواه ينم يليدل هر به اي ميباش نداشته

  . شود گرفته يزيچ چه از ياستنباط تريت كه

از  حتي توان مياستنباط كلي از سخنان يك فرد يا يك موضوع باشد،  ،در تيترهاي استنباطي در صورتي كه تيتر
 .استفاده كرد تريت در فعل دواز  توان همچنين در صورت تشخيص خبرنگار مي .فعل استفاده نكرد

 كشور ياقتصاد ندهيآ درباره جمهور سئير سخنانـ 1

 آلمانسابق  جمهور سئير درگذشت مناسبت به جمهور سئير تيتسل اميپـ 2

شود و  هاي زير، تيتر از حالت كلي خارج مي دو مثالي كه به عنوان نمونه باال آمد، استنباط كلي است ولي در مثال
  .گيري نيز در آن هستيم شاهد موضع

كنيم، چون اگر ايـن كـار را انجـام     هيچ عنوان استفاده نمي قول مستقيم به همچنين در تيترهاي استنباطي از نقل
قول مستقيم بايد عين صحبت فرد و نه برداشت خودمان را از سـخنان او   تنباط نيست، زيرا در نقلدهيم ديگر اس
  :به اين چند مثال توجه كنيد .منعكس كنيم

 امارات به خارجه امور ريوز داللحنيشد هيانيب ـ1

زعم  به كار نرفته است ولي لحن و محتواي بيانيه به» داللحنيشد«به احتمال زياد در بيانيه وزير امور خارجه واژه 
  .استنباطي از آن استفاده كرد تريت به عنوان توان يم پسبوده است، » شديداللحن«خبرنگار 

  جهان و منطقه هاي رسانه در مصر فرعون محاكمه بازتاب                                     ـ 2

  بينند مي قفس خواب عرب ديكتاتورهاي
 مبـارك،  حسـني  محاكمـه  پـي  در عربي كشورهاي ديكتاتورهاي آينده از را خود استنباط رسانه نيز مثال اين در

  .است كرده بيان استنباطي تيتر قالب در ،مصر مخلوع جمهور رئيس
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در ايـن تيترهـا اسـتفاده از     .هسـتند  سخت بودن آسان نيح در كه چرا است، ممتنع و  سهل ياستنباط يترهايت
نگار بايد هر فعل را با توجه به معنايي كه در ظاهر و بـاطن آن وجـود دارد،    روزنامه. يابد افعال اهميت مضاعفي مي
را بـه  » درخواسـت «اي يك گروه از گروه ديگر درخواسـت كـرده اسـت،     اگر در بيانيه. در جاي مناسب به كار برد

  :اين چند تيتر را در ادامه مرور كنيد. به كار بردنبايد عكس و بر» تهديد«يا » اخطار«جاي 

 .كرد حيتشر را منطقه بحران رانياامور خارجه  ريوزـ 

 .كرد نييتب را منطقه بحران رانياامور خارجه  ريوزـ 

 .كرد دييتا را منطقه بحران رانياامور خارجه  ريوزـ 

 .داد حيتوض منطقه بحران درباره رانياامور خارجه  ريوزـ 

  .داردرا خود  صمعناي خا ،هر كدام از افعال به كار رفته در اين تيترها

  

 : )PERSUASIVE HEADS( ياقناع تريت ـ2

سـازي امـر يـا     ، تبليـغ و برجسـته  هاي مشخصي از جمله هـدايت افكـار عمـومي    از نظر محتوا با هدف ترهايت نيا
تاثير قرار دادن گروه يا طبقاتي از جامعـه و   سازي در مورد اجراي سياست خاصي، تحت موضوعي در جامعه، زمينه

 )1. (شوند نوشته ميطور كلي، تبليغ غيرمستقيم براي ترغيب، القا يا تبليغ يك پيام خبري  به

تفـاوت   ، بنـابراين دارد يمهمـ  نقش خواننده توجه جلب در كلمات ژهيو يعاطف بار ،تريت نوع نيا دراز آنجايي كه 
هـا   البته تركيب صفت با ساير واژه .در اين نوع تيتر است» صفت«اصلي اين تيتر با ساير تيترها، امكان استفاده از 

  .تواند اهداف ذكرشده در باال را محقق كند مي

بـه عنـوان نمونـه،    . ها بسيار دقت كرد معناي ظاهري و باطني واژهدر اين تيترها مانند تيترهاي استنباطي بايد به 
 نظـام، (هـاي   همچنين بـين خـانواده واژه  . ، كامالً متفاوت از يكديگر استسازش و موافقت وافق،هاي ت معناي واژه

  :دها توجه كني به اين مثال. تفاوت زيادي وجود دارد )هالكت و رحلت وفات، درگذشت، مرگ،( و) ميرژ و ستميس

1ردـ فالني م  

  ـ فالني درگذشت2
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  ـ فالني وفات كرد3

  فالني رحلت كردـ 4

  ـ فالني به شهادت رسيد5

  ـ فالني به هالكت رسيد6

شخصـيتي نـامعلوم بـراي مـا     » فالنـي «دهند، ولي با اينكه  به هر علتي مي» فالني«همه اين تيترها، خبر از فوت 
  .كنيم گذاري مي مورد آن ارزشايم، در  است، از روي فعلي كه استفاده كرده

  :به اين مثال هم توجه كنيد

  مشكل دارد» الف«ـ رژيم 1

  مشكل دارد» الف«ـ نظام 2

  مشكل دارد» الف«ـ سيستم 3

آن را » سيسـتم «يـا  » نظـام «به جاي » رژيم«صورت ذاتي طبيعي است ولي به كار بردن واژه  به» مشكل داشتن«
  .كند منفي مي

اهميـت بيشـتري    هاي تيتر شود، نسبت به ساير واژه در تيترهاي اقناعي واژه نخست و فعلي كه استفاده مي :نكته
  .دارد

  

 : يچكش يترهايت ـ3

 يينمـا  درشـت در اين نوع تيتر، شاهد . شد رانيا مطبوعات وارد چهل دهه از خواننده جييته هدف با تريت نوع نيا
 :ها توجه كنيد به اين مثال. كنار آن هستيم در عكس كي و جمله كي همراه به »كننده جذب« كلمه كي

 كودتا                                                     خبنداني                      

 نشست تخت به بغداد در عارف                                                 كند يم داديب فرانسه در           
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  :ها يتريت دو ـ4

از سـوي   رنامـه ابـرا  زدر رو» نفـت «نخستين بار در جريان جنگ متحدين با عراق موسوم به جنگ  »ها دوتيتري«
اي موسوم بود كـه دو جملـه از يـك     تا قبل از آن تيترهاي دوجمله. استاد حسين قندي مورد استفاده قرار گرفت

  .نوشتند كه طبعاً طوالني و خارج از معيارهاي مرسوم تيترنويسي بود سخنراني را به صورت تيتر مي

 يچندموضـوع  يخبرها از تريت نوع نيا. باشنداز نظر فونت و اندازه مانند هم  و هم ريز حروفبايد  ترها،يت نيا در
تيتـر بايـد حالـت     ،اول سـطر  در يسـاختار  نظـر  از .شـود  يمـ  تريت موضوع دو بنابراين، و ديآ يم بدست يقيتلف و

تر كردن  واضحتر و  فعل پاياني عالوه بر روشن .شود ختم فعل با ديبا دوم سطر و باشد و بدون فعلداشته  يمصدر
   )2( .شوند گريكدي نيگزيجا تواند ينم دوم و اول حالت .دهد تيتر، تحكم بيشتري نيز به آن مي

 :ها توجه كنيد به اين مثال

 عراق مردم به كمك يبرا يجهان خواست در

  است آتش ريز همچنان بغداد
كـار شـد، ايـن مفهـوم بيـان      » ابرار« در روزنامه 1369ماه  دي 29در » دوتيتري«در اين مثال كه به عنوان اولين 

 .هاي هوايي نياز به كمك دارند شود كه مردم عراق زير بمباران مي

 ياسالم كنفرانس ليتشك يبرا رانيا شنهاديپ

 شد گشوده هيترك از عراق هيعل دوم جبهه

 در يكنجكـاو  جـاد يا موجـب  توانـد  يمـ  چـه  اگـر  و شـده  دور گريكدي از تريت دو نيا ييمعنا ارتباط حالت نيا در
 وادار مخاطـب  تر،يت دو يدورافتادگ صورت در تا شود نوشته الزم حيتوض خبر ديلزيرتيتر يا  در ديبا شود، خواننده

  .شود خبر كردن دنبال به

  .ندارندمنطقي  ارتباطشود كه دو جمله   بعضي اوقات مواردي در مطبوعات به عنوان دوتيتري كار مي

شد اي تازه مرحله وارد قاهره در ضداسرائيلي مبارزات  

مصر مردم يكپارچه فرياد  

  كنيد لغو را ديويد كمپ پيمان
  .در اين مثال، سطر اول تيتر اصلي در واقع بيشتر شبيه روتيتر است تا خط اول يك دوتيتري
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 .شـود  مي

  »چهره
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شـود   مـي  
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  .ن كنيم

هاي تي د واژه
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نم اشاره خبر 
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ترهاييت ـ5
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.بدهد سنديت
بايد توج .گيرد

در اين مثال م
زياد نيست، اس

ه تيتودن انداز

ترهاييت ـ6
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ترهاييت ـ7
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  گذاري در تيتر نشانه

در تيتر نيز بـا توجـه بـه    . شود گذاري براي درك بهتر مطلب و از بين بردن ابهامات استفاده مي در ادبيات از نشانه
در مورد هر يـك از  ها همراه يك مثال  ترين نشانه در زير به مهم .ها اهميت زيادي دارند ضرورت كوتاه بودن، نشانه

  )2. (شود اشاره مينگاري نوين ـ  آنها ـ به نقل از كتاب روزنامه

  .شود و در پايان تيتر، نقطه نبايد بگذاريم نقطه تنها براي مخففات استفاده مياز  ،در تيتر :ـ نقطه1

  ان اعتصاب كردند.ان.خبرنگاران سي

كنـد و گـاه جانشـين     اين نشانه عالمت مكث كوتاه است و توقفي براي خوانش بهتر تيتر ايجاد مـي  :ويرگولـ 2
  .شود مي» و«

كشد مي پيش دولت، زند مي پس مجلس  

  مصر و قدس غزه، به ها صهيونيست حمله

اين نشانه عالمت مكث يا توقف است كه اين مكث البته بيشتر از ويرگول و كمتـر از نقطـه    :ـ ويرگول ـ نقطه3
  .رود در تيتر اين نشانه براي جدا كردن دو عبارت ظاهراً مستقل، اما در ارتباط با هم به كار مي. است

  صعود طال؛ سقوط بورس

  اسيدپاشي كابوس پايان بخشش؛

همچنين از دونقطـه در  . گيرد قول و يا منبع خبر و به جاي فعل قرار مي نقلاين نشانه قبل از منبع  :ـ دونقطه4
  .شود بيان حكم و برشمردن اجزاي مطلب يا موضوعي استفاده مي

  است شده ثبت نزاع هزار 800 و ميليون پنج گذشته سال 10 در: قانوني پزشكي

*****  

  آري يا نه؟: اتحاديه اروپا

  دهند ها امروز راي مي فرانسوي
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رود، امـا در تيتـر بـراي     قول مسـتقيم بـه كـار مـي     اين عالمت در خبر در ابتدا و پايان نقل :قول نقلعالمت ـ 5
  .مشخص كردن واژه يا يك اصطالح ويژه كاربرد دارد

  مجلس در »خاتون« جنجال

  در سياستمداران و پليس آلمان» مافيا«نفوذ 

شود ولي در تيتـر،   فاصله در خبر براي جدا كردن جمله يا عبارت معترضه استفاده مي عالمت خط :فاصله ـ خط6
اين عالمـت در پايـان تيتـر    قبالً همچنين . رود بيشتر براي پيوند دادن اجزاي يك كلمه دوجزئي مركب به كار مي

  .گرفت كه االن منسوخ شده است و به اين ترتيب نام گوينده در پايان تيتر قرار مي ستنش مي (:)جاي عالمت 

  لندن ـ تهران روابط در تنش

  هويت ما ايراني ـ اسالمي است

وقتـي از  . شـود  از آنجايي كه تيتر بايد روشن و مفهوم باشد، كمتر از اين عالمت اسـتفاده مـي   :ـ عالمت سوال7
  .باشدنسبي كنيم كه در واقع خود پرسش حاوي خبري  عالمت سوال در تيتر استفاده مي

  يابد؟ تعطيالت عيد فطر افزايش مي

  جويند؟ مي چه ماهواره در ها ايراني

بيشـتر از ايـن عالمـت در    . رود عالمت تعجب نيز مانند عالمت سوال كمتر در خبر به كار مي :ـ عالمت تعجب8
  .شود تيتر براي خطاب قرار دادن استفاده مي

  كند گراني بيداد مي! جمهور آقاي رئيس

نگـار در كنـار رعايـت     هاي رياضي در تيتر تـابعي از خالقيـت روزنامـه    استفاده از عالمت :رياضيهاي  ـ عالمت9
  .روي كرد ها نبايد زياده البته در استفاده از اين عالمت. زيبايي فرم و افزايش ارتباط با مخاطب است

  اهللا مهدوي كني تشكيل شد با محوريت آيت 7+8گروه 

  مذاكرات با ايران شدندخواستار ازسرگيري  5+1كشورهاي 
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  در تيتر محور همنشيني و جانشيني

ويژه در تيتر از صفت استفاده نكنند، ولي در بيشـتر اوقـات    شود بهتر است خبرنگاران در خبر به هر چند گفته مي
 مسـير  بـه  را خواننده كنند سعي مي نامحسوس، طرزي به تيتر در خاص اصطالحات و صفات ماهرانه كاربرد با آنان

 :توجه كنيد ها به اين مثال .دهند  سوق خود دلخواه و موردنظر

 .يك رزمنده فلسطيني در يك عمليات استشهادي، دو صهيونيست را به هالكت رساند ـ1

  .ـ عمليات انتحاري يك تروريست فلسطيني، منجر به كشته شدن دو شهروند اسرائيلي شد2

شـايد  . نوع مخابره آن متفـاوت اسـت   ،دهنده به رسانه انعكاساين دو خبر از يك رويداد تهيه شده است كه بسته 
خبـر را بـه   » ان سـي ان «يا يك شبكه خبـري ماننـد   » رويترز«اي مانند  يا خبرگزاري» هاآرتص«اي مانند  روزنامه

و يـك شـبكه خبـري    » ايرنـا «اي چـون   ، خبرگزاري»كيهان«اي چون  دل دوم پوشش دهد، ولي روزنامهصورت م
ما به هيچ وجه در اينجا قصد ارزشـگذاري نـداريم ـ     .دهند خبر را به شيوه نخست پوشش مي قطعاً» العالم«مانند 

در خبـر دوم   ،در خبـر اول » رزمنده فلسطيني«كنيم ـ ولي توجه كنيد كه   چون چنين هدفي را اينجا دنبال نمي
ــه  ــه » عمليــات استشــهادي«، »تروريســت فلســطيني«تبــديل ب هالكــت دو «و » نتحــاريعمليــات ا«تبــديل ب
  .شده است» كشته شدن دو شهروند اسرائيلي«تبديل به » صهيونيست

  :به يك نمونه ديگر توجه كنيد

  شان ناراحتند از نتايج تيم تهران طرفداران دوآتشه تيم فوتبال پرسپوليسـ 1

  شان ناراحتند طرفداران سرخپوشان پايتخت از نتايج تيمـ 2

 :دارد وجود محور دو زدن تيتر براي واه،به تعبير دكتر يونس شكرخ 

 عمودي محور ـ2                                              افقي محور ـ1

 و گيرنـد  مـي  قـرار  هم كنار در ها واژه آن در كه است »همنشيني محور« همان افقي محور شناسي، زبان ديدگاه از
 .دارد را »جانشيني محور« حكم نيز عمودي محور

دوآتشـه تـيم   « عبـارت  جانشين جانشيني، محور رد» سرخپوشان پايتخت«اصطالح  شد، ذكر كه آخري نمونه در
  :شد اين تيتر را بدين شكل هم نوشت مي .است شده» فوتبال پرسپوليس تهران

  شان ناراحتند هاي پرسپوليس از نتايج تيم تيفوسي
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 دانـد  نمـي  اصالً خواننده واقع در. شود نمي آنها متوجه خواننده كه گيرد مي صورت شكلي به تيترها در القائات اين
  )3( .است كرده عرضه را آنها از يكي فقط و داشته جانشيني محور براي گزينه چندين نگار روزنامه

  

  شان ناراحتند از نتايج تيم     طرفداران دوآتشه تيم فوتبال پرسپوليس تهران                            

  شان ناراحتند از نتايج تيم       طرفداران سرخپوشان پايتخت                        همنشينيمحور 

  شان ناراحتند از نتايج تيم          هاي پرسپوليس             تيفوسي                                       

    جانشينيمحور                                                                                           

  )4( :دكتر يونس شكرخواه توجه كنيد» خبر«به اين مثال به نقل از كتاب 

  تصرف كردند       يك شهر نيكاراگوئه را                 طلبان        جدايي                              

  آزاد كردند                                                         رزمندگان آزادي           محور همنشيني
  تحت كنترل گرفتند                                                           طلبان استقالل                                  
  به تسخير خود درآوردند                                                         نيروهاي مردمي                                  
  تروريست ها                                   
  نظاميان شبه                                   
  ها چريك                                    

    محور جانشيني                        محور جانشيني                                                    

ـ    البته بايد توجه داشت مواردي كه جايگزين محور همنشيني و يا محـور جانشـيني مـي    :نكته هـم  ا شـود بايـد ب
در ايـن زمينـه اسـتاد برجسـته     . توان جاي مورد ديگـر گذاشـت   ميسنخيت منطقي داشته باشد و هر چيزي را ن

» شناسـي نسـل خردگريـز    شعر جدولي، آسيب«اي با عنوان  شفيعي كدكني، مقاله محمدرضا فارسي، دكترادبيات 
دكتـر شـفيعي كـدكني معتقـد اسـت شـعر       . نگاري نيز اسـت  كه قابل تعميم به حوزه روزنامه ه شعر دارندزدر حو

نها به مجموعه بيشماري و تركيب تصادفي آ جدولي، شعري است كه نويسنده آن از به هم ريختن خانواده كلمات
حالـت   ،حـس  ،از قبل انديشهآنكه درباره هيچ يك از آنها  ، بييابد دست مي» تمثيل«و حتي » مجاز«و » استعاره«

تـوان اسـتفاده    ها در هر شـرايطي نمـي   نگاران بايد توجه كنند از تركيب واژه بنابراين، روزنامه .و تاملي داشته باشد
  .كرد
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  ها كليشهپرهيز از و خالقيت 

كـنم، پـس    مـن فكـر مـي   «: وقتي كانـت گفـت  . است» تكرار«فاصله خالقيت و كليشه بسيار كم و تفاوت آنها در 
براي نخستين بار، جمله بسيار زيبايي بود ولي تكرار بيش از حد اين جمله، آن را تبديل به كليشه كـرده  » هستم

چقدر تاكنون مشـابه ايـن    .هاي ما است ريات و سايتاي كه حاال حاالها ميهمان صفحات روزنامه، نش است؛ كليشه
كنم، پس هسـتم         من آشپزي مي*  كنم، پس هستم   من نقاشي مي* دوم، پس هستم  من مي :ايد تيترها را ديده

 يانگار اولي كه از اسم فيلم بـر  شود؛ روزنامه معروف مي... يا مثالً يك فيلم بنا به هر دليلي اعم از گرفتن جايزه يا 
هاي كوچك ديگر آن جذابيت نخسـت   تكرار اين تيتر با تفاوت. زدن تيتري جالب استفاده كند، بازي را برده است

ولـي بـار دوم بـه دليـل تكـراري بـودن،        ،اي كه هر چند بار اول خيلي جـذاب اسـت   را ندارد؛ درست مانند لطيفه
   .آيد مزه به نظر مي جذابيت بار اول را ندارد و در صورت تكرار مكرر آن، بسيار بي

ها بر وزن و شكل آن يا از همان  از فردا رسانه. نگاري با خالقيت خود تيتر جذابي بزند همچنين امكان دارد روزنامه
يكي از نشريات براي بار اول از اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر . كنند تيتر يا از تيترهاي مشابه آن استفاده مي

بـه معنـاي پاشـنه    » چشم اسفنديار«تركيبي از . ياد كرد» چشم اسفنديار دولت«با تيتر نژاد  و يار نزديك احمدي
العاده كـرده   جمهور، اين تيتر را فوق زعم اين رسانه ـ و اسم رئيس دفتر رئيس  پذير دولت ـ به  آشيل و نقطه آسيب

  . گاه موفقيت اوليه را كسب نكرد ولي تكرار ناشيانه آن هيچ ،بود

اين اشتباه . برد نگار تعمدي يك يا چند واژه را در جايي غير از جاي خود به كار مي روزنامه بعضي اوقات نيز
گزارش خبري درباره جشن تعدادي از كودكان مثالً يك نشريه براي يك  .تعمدي بايد دليل موجهي داشته باشد

  :دهاي جالب و جذاب از اين كودكان تيتر ز  در شهر تهران با عكس ناشنوا و نابينا

  بينند ها مي شنوند، گوش ها مي چشم

يكـي از نشـريات در اوج دعـواي    . همچنين بازار اسـتفاده از اسـتعاره و كنايـه در تيترهـا هميشـه داغ داغ اسـت      
» دولـت «شهرداري تهران و دولت براي پرداخت سهم دولت در يارانه مترو تهران و در زمـاني كـه ايسـتگاه متـرو     

  »دولت«توقف مترو در ايستگاه :            زد برداري بود، تيتر آماده بهره

هايي كه  برداري برسد، با اشاره به فيلم در شرق تهران به بهره» جشنواره«هنگامي كه قرار شد ايستگاه مترو يا 
  :رسند، نگارنده تيتر زد رسند يا نمي در آستانه فيلم فجر به جشنواره مي معموالً

  رسد مي» جشنواره«مترو به 
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 از ماه كي از شيب گذشت با يبازرگان وزارت مسئوالن«: ها براي خبري كه ليد آن اين بود روزنامهيكي از 
  :زداين تيتر را » دهند مي خبر نان راه نقشه نيتدو از همچنان نان، نرخ  يساز آزاد

سوزد يم ها وعده تنور در نان تيفيك  

ها نسبت به آن موضوع بيشـتر اوقـات از همـان     شود، رويكرد رسانه افتد و خبري منتشر مي مي هنگامي كه اتفاقي
از  تعـدادي تيتـر   ،بـه عنـوان نمونـه   . كنند معموالً مطبوعات حتي با خبر ساده هم بازي مي. شود تيتر مشخص مي

  :بودها هنگامي كه محمدباقر قاليباف، شهردار تهران شد، بدين ترتيب  رسانه

 شد شهردار سردار :اعتماد

 شد تهران شهردار قاليباف :كيهان و آفتاب همشهري، رسالت، شرق،

 خلبان دست در شهر كليد :جم جام

 شد پايتخت شهردار قاليباف :ايران

 رفت بهشت به قاليباف :روز سياست

  در بهشت قاليباف :آنالين شرق

، تيتري خبري و خنثي كيهان و آفتاب همشهري، رسالت، شرق،هاي  در بين تيترهايي كه مشاهده كرديد، روزنامه
  شد تهران شهردار قاليباف: كار كردند

ــ بـا   » تهـران «به جـاي  » پايتخت«هاي باالست، با اين تفاوت كه استفاده از واژه  تيتر روزنامه ايران شبيه روزنامه
  . آنكه به ظاهر يكي است ـ بر ارزش خبر افزوده است

اوالً بر نظامي بودن شهردار اشاره كرد و همچنين بازي زيبـايي بـا دو   » شد شهردار سردار«تر با تي اعتمادروزنامه 
  .كرده است» شهردار«و » سردار«وزن  واژه هم

و با توجه به ارزش  بر شغل محمدباقر قاليباف اشاره كرده» خلبان دست در شهر كليد«با تيتر  جم جامروزنامه 
  .استن شغل در جامعه ايران، رويكردي مثبت به شهردار شدن قاليباف داشته يباالي ا

به استقرار » بهشت در قاليباف«آنالين با تيتر  و شرق» رفت بهشت به قاليباف«با تيتر  روز سياستروزنامه 
  .اند ساختمان مركزي شهرداري تهران در خيابان بهشت اشاره كرده
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  كل و ظاهر تيترش

ـ  آنهـا  در كـه  قلمي شكل همچنين و كنند مي اشغال كهو سطرهايي  ها ستون تعداد تيترها، شكل انتخاب  كـار ه ب
 .كنند مي ايفا خواننده نگاه جلب در را خود خاص هاي نقش رود، مي

كـه   شـود  مـي  ارايـه  مختلـف  هـاي  شـكل  به مطالب تفكيك تسهيل و صفحات زيباسازي به كمك لحاظ از تيترها
  :يابد ها در ادامه مي تعدادي از اين شيوه

 .شود آيد، در يك سطر نوشته مي گونه كه از نام آن برمي اين تيتر همان :سطري تيتر يكـ 1

*************  

  كند مي صادر بالستيك موشك ايران                 :سطري مثال تيتر يك

  

هاي تيتر زياد اسـت ـ در    ويژه در هنگامي كه تعداد واژه اين نوع تيترها ـ به  :مساوي سطري تيتر دو يا چندـ 2
 .شود نوشته مي) ترجيحاً در دو سطر(دو يا چند سطر 

 ************* 

 ************* 

   گذاري سرمايه دالر تومان ميليارد 40               :مثال تيتر دوسطري

  شد وگاز جذب نفت مشترك ميادين در                                               

  

  اجالس وزراي خارجه عضو كشورهاي               :سطري چند تيتر مثال

  ران اسالمي امروزـسازمان كنفرانس س 

 با موضوع فلسطين در تهران برگزار شد 
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آرايـي از   د صـفحه ربيشتر با كارك .دارد تمايل چپ به يا و راست به يا و است پله شبيه تيتر اين :پلكاني تيترـ 3
 .كنند را داخل عكس كار مي ـ قسمت پاييني معموالًـ ت از تيتر ميك قس تبعضي اوقا. شود اين تيتر استفاده مي

                                     ************* 

                                                  *************  

    زدند فرياد مصر يكپارچه مردم                              :مثال تيتر پلكاني   

  كنيد لغو را ديويد كمپ پيمان                                                                                             

 هـرم  راس تـا  پـايين،  بـه  بـاال  از تدريج به آن كلمات و است وارونه هرم شبيه تيتر اين شكل :وارونه هرم تيتر ـ4
 *************                                     .يابند مي كاهش

******* 

 *** 

  اتمي بوشهرمراسم رسمي گشايش نيروگاه                   :وارونه هرم تيتر مثال

  با حضور بازرسان بين المللي         

  برگزار شد      
 مثلـث  شـكل  بـه  و شـود  مـي  شروع اول سطر در كلمه يك از وارونه هرم تيتر برخالف تيتر اين :مثلثي تيترـ 5

 ****                                              .پذيرد مي پايان

********* 

 ************* 

  فرياد                                        :مثلثي تيتر مثال   

  اسرائيل بر مرگ

  انداز شد طنين فرات تا نيل از
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  .شود تر در باالي تيتر نوشته مي تشيك واژه تيتر با حروف در :تيتر چكشي ـ6

  *** 

****************  

  مداحان                                      :مثال تيتر  چكشي
 دغدغه جدي سياستمداران

  :توانند نوشته شوند؛ از جمله هاي فراوان ديگري مي ها، تيترها به روش عالوه بر اين شكل
 *************                                                                             چپ به متمايل هرمي نيم ـ

********** 

****** 

  راست به متمايل هرمي نيم ـ
************* 

                                                                                                        ********** 

                                                                                                ****** 

  چپ به متمايل نامساوي ـ
**************** 

                                                                                                        ********** 

                                                                                                ************ 

  راست به متمايل نامساوي ـ
**************** 

                                                                                            ********** 

                                                                                                  ************* 

  )قرينه( متمركز و نامساوي ـ
                                                                                                ************** 

                                                                                                ********** 

                                                                                               ******************** 



 

از مـورد   
سـت ايـن    

ميليـوني   
هـايي   گي

ل واژه، در  
سـت كـه     

 زمان آن«
 به كه گي
 وجود صالً
 گرفته س

 نتيمتري

 اول  صفحه
 به كار ن

 شاه فتن
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شايان ذكـر اس

  .ت
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حـداقلبـا  بر 
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كه به عنـوان
البته ش .شود ي

نوان شده است

العات كه آن
ها كار شد نامه
تر بيان خب هم

نكتـه ج.  كـرد 
  .دند

»شاه رفت«ر 
تي اين. اختند

چني عرض و ل
چن آن از في
عرضش و يرد

كه عكسي. د
خداحافظ و د
شويم منتظر 

 داشته است ك
اشاره ميست، 

ي بيان آن عن

ي كيهان و اطال
 يك اين روزنا
ن و از همه مه
يران ماندگار

ضافه كرده بود

درباره تيتر ب
سا را تيتر ين
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بگي را روزنامه
  ».خورد ي
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رو مي هواپيما

توانستيم نمي
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ي ايران وجود
شده اسندگار

اژگاني كه براي

هاي در روزنامه
در صفحه 72

ودندار ب ، فعل
نگاري اي وزنامه

را اض» در«افه

هاي انقالب سال
اي اطالعات مه
ضخ نظر از عني
ب در بعد و ود
ر ستون 10 ن

مي چشم توي

آم شاه رفتن ز
ه با دارد كه ت

ن شود، چاپ

نگاري روزنامه
و مان جاودانه

ر هستند تا وا

رضا پهلوي د
2و اندازه » تر

اد كم واژگان،
را در تاريخ رو

حرف اضا» ت

در س ،طالعات
روزنام فني در
يع ،نداشت ود

بو شده چاپ
آن طول كه د

ت و گرفت مي

از پيش تيتر
است شاه هاي
موقع به نامه

در تاريخ وبي
نگاران روزنامه

ثر از خود خبر

ز رفتن محمد
تيت«با حروف

شد، مانند تعدا
بر، اين تيتر ر

رفت«و » شاه«

اطي روزنامه
كا كمك به ت

وجو سربي ول
سربي حروف

بودند كرده گ
را اول صفحه

اين« : گويد ي
سفره از يكي ز

روز خواستيم

  دگار

ب و بسيار خو
طره مردم و ر
گار بيشتر متاث

ن تيتر در روز
اين تيتر ب .شد

يتر داشته باش
بري باالي خب
 بين دو واژه

 دبير اجتماعي
وقت سردبير ،
معمو حروف ر
ح ترين بزرگ 
بزرگ حدي به 
باالي كامالً ه

ميگو با ايسنا 
از آرشيوي س
خ مي اگر كه 

يترهاي ماند

جذابيترهاي 
كه در خاطنها

سه تيتر ماندگ

اين :شاه رفت
داشتند، كار ش
كه بايد يك تي
كنار ارزش خب
رخي از مردم

يژن نفيسي،
،صالحيار قاي
در رسيد چاپ

اينجا. داشت
را آن و ودند
كه شود زرگ

وگ در گفت وي
عكس شد چاپ
بود دليل ين

تي

تي
آن
س

ش
د
ك
ك
بر

بي
آ
چ
ند
بو
بز

و
چ
اي



 

 كه كسي
 رود مي د

. است كل
 شاه« يتر
 كردند، مي
 همين به
 خواننده 
 ها مدت ر
  ».شود ه

تـه شـد،   

 آماده ران
 همان با 

 مشابه تر
 اينكه جرد
 توزيع، ام

عك اما شد، اپ
دار و يماست

شك همين به 
تي اينكه دليل

م كار روزنامه 
 و بود زگشت

به سريع را م
تيتر اين. بود 
گذاشته شاه ج

گفت» شاه رفت

اير به انقالب 
قبلي تيتر ل

تيت دو اين ص
مج به كيهان 

هنگا و داد ير
  ».كرد مي ر

چا اتفاق اين 
هواپي پلكان ي
سفرها همه ل

د درباره يسي
 در زمان آن 

باز بدون فتن
مفهوم كه مل
شده كار آن
خروج مجرد ه

ش« مورد تيتر 

رهبر ورود ي
مكمل كه شد 

خصوص در هان
و زد طالعات

تغيي رفت شاه 
كار قبل روز ت

از هايي عكس
باالي او داد مي
حال هر به. د

نفي ».بگيريم
در كه كساني

ر يك اين ت،
كا ورناليستي

آ روي ها مدت
به كه بود ماده

هايي كه در ي

براي دارد ينه
تهيه »آمد م

  ».باشد عل

كيها و طالعات
اط اول را رفت

به را تيترش
هشت هفت از
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ع بعد هاي چاپ
م نشان كه بود
باشد پالتو و ه
هم اي تازه س
ك«: كند مي ر

رفت مي داشت
ژو تيتر يك ه

م كه بود وب
آم سردبير ست

 داليل ويژگي

زمي كه بود ن
امام« عنوان ت

فع داراي و وم

اط يعني مان
ر شاه تيتر رم
ت هم آن و كرد
رفت شاه يتر

چا در. بياورند
ب آرشيوي س
تير لباس با ي

عكس واستيم
اظها بود صي

شاه وقتي. د
كه بود شده ي

خو و شده ب
دس و بودند ته

 كار شد و به

اين سر بر حث
تحت صوصيات

مفهو و معني 

ز آن مهم مه
دار اطالع من

ك تجديدچاپ
تي روي العات

ب و بگيرند باد
عكس شد، چاپ

عكسي كرديم
خو مي اگر رد
خا  صفت و ب

داشتند شناخت
سعي و رفته ،
حساب تيتري 
گرفت آن از لم

ماه بهمن 12
.  

بح شاه خروج
خصو همان با
حداكثر با ي،

روزنام دو هر 
كه جايي تا«
ت حقيقت در 

اطال اما ،شدند

مهرآ فرودگاه 
چ »رفت شاه«
ك سعي بود ن

كر نمي فاوتي
لقب فاقد دوره

ش دوره آن ي
عناوين، و اب
اين. شود زده

فيل و بود شده

ن تيتر در روز
م ماندگار شد

خ از پس« :يد
تيتري تيجه
اي كلمه دو شد،

اينكه دليل ص
«: گويد مي ند،
است، رفته اه
توزيع هم با 

: زاد شد
ر و شادي 

در سراسر  
تر ساده را 

  .رد

از هم عكسي
تيتر با روز ن
زمستان چون و

تف چندان س
د آن در »رفت
هواي و حال ه

القا تمام دليل
ز كند، منتقل
ش برداري عكس

اين :مام آمد
در اذهان مردم

گوي فيسي مي
نت در شود، مي

باش خصوصيات

درخصوص وي
كردن عمل هم

شا شد خبردار
روزنامه دو هر

خرمشهر آ
فتح خرمشهر

آناشي از 
اين تيت ،كشور

يز جاودانه كر
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  خالصه فصل

 ظاهر تريت كي قالب در تواند يم كه است اخبار از اي مجموعه يا خبر يك از حيصح برداشت استنباطي تريت* 
  .شود مي تبديل تيتر به خبر  جانِ و عصاره استنباطي، تيترهاي در. شود

 يا امر سازي برجسته و تبليغ عمومي، افكار هدايت جمله از مشخصي هاي هدف با محتوا نظر از ي اقناعيترهايت* 
 و جامعه از طبقاتي يا گروه دادن قرار تاثير تحت خاصي، سياست اجراي مورد در سازي زمينه جامعه، در موضوعي

  . شوند مي نوشته خبري پيام يك تبليغ يا القا ترغيب، براي غيرمستقيم تبليغ كلي، طور به

 و جمله كي همراه به »كننده جذب« كلمه كي يينما درشت شاهد خواننده جييته هدف با يچكش يترهايتدر * 
  . هستيم آن كنار در عكس كي

 يخبرها از تريت نوع نيا. باشند يكديگر مانند اندازه و فونت نظر از و هم ريز حروف بايد ها در دوتيتري* 
 بايد تيتر اول سطر در يساختار نظر از. شود يم تريت موضوع دو بنابراين، و ديآ يم بدست يقيتلف و يچندموضوع

  . شود ختم فعل هب ديبا دوم سطر و باشد فعل بدون و يمصدر حالت

 آورده هم خبر منبع ،تيترها نوع اين در. است تيتر انواع بين در نوع پركاربردترين قول نقل بر مبتني ترهاييت* 
 تيتر باالي در يا وـ  تيتر ابتداي در يعنيـ  قول نقل آغاز در يا تواند مي منبع اين. بدهد سنديت تيتر به تا شود مي
  . بگيرد جا ـ روتيتر ـ

 اشاره خبر اصل به و در آن شود مي نوشته او ذهن در پرسش ايجاد و خواننده تحريك براي كور ترهاييت *
  . هستند غيرخبري نشريات و حوادث اخبار مناسب بيشتر تيترها نوع اين. شود نمي

 زعم به كه دهد رخ مي مهم ياتفاق يا خبر يك كه هنگامي .هستند اي كلمه يك تيترهاي آوانگارد تيترهاي* 
 يا روتيتر قالب در خبرنگار البته. شود مي استفاده آن از باالست، آن شگفتي خبري ارزش خبرنگار يا رسانه

  . دهد مي خبر مورد در بيشتر توضيحاتي دو، هر يا زيرتيتر

  . دارند زيادي اهميت گذاري و نشانه ي ويرايشيها عالمت بودن، كوتاه ضرورت به توجه با تيتر در* 

 قرار هم كنار در ها واژه آن در كه است »همنشيني محور« هماندر تيتر  افقي محور شناسي، زبان ديدگاه از* 
نگار هميشه چندين گزينه ـ به ظاهر معادل  روزنامه. دارد را »جانشيني محور« حكم نيز عمودي محور و گيرند مي

  .ـ براي محورهاي جانشيني و همنشيني دارد
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 و باشد داشته منطقي سنخيت هم با بايد شود مي جانشيني محور يا و همنشيني محور جايگزين كه مواردي* 
  . گذاشت ديگر مورد يجا توان نمي را چيزي هر

  . است »تكرار« در آنها تفاوت و كم بسيار كليشه و خالقيت فاصله* 

 كار به آنها در كه قلمي شكل همچنين و كنند مي اشغال كه سطرهايي و ها ستون تعداد تيترها، شكل انتخاب* 
  .هاي متنوعي نيز دارند و شكل دنكن مي ايفا خواننده نگاه جلب در را خود خاص هاي نقش رود، مي

  كار عملي يا بحث گروهي

  براي خبر زير كه به نقل از روزنامه همشهري انتخاب شده است، تيتر مناسبي انتخاب كنيد؟ـ 1

 بودند پكن در المپيك افتتاحيه مراسم در المپيك مشعل شدن روشن شاهد حالي در جهان مردم از نفر ميلياردها :الملل بين گروه
  .شد افروخته شمالي  قفقاز در جنگ آتش كه

 افزايش اخبار كنار در جهان در دوستي و صلح به اميد از موجي با جهان ساله4 تورنمنت ترين بزرگ  عنوان به المپيك افتتاحيه اخبار
   .گرفت قرار جنوبي اوستياي مناقشه مورد منطقه در روسيه و گرجستان بين تنش

 در را كشور 2 و شد همراه روسيه شديد واكنش با جنوبي، اوستياي طلب جدايي منطقه به گرجستان نيروهاي جمعه روز حمله
 و شد جنوبي اوستياي وارد نفربر و تانك دستگاه150 از متشكل روسي نيروهاي از نظامي واحد يك. داد قرار عيار تمام جنگ آستانه

  .دادند قرار حمله مورد را گرجستان نظامي مقر يك نيز روسي هاي جنگنده

تـان   هاي مختلف نظرتان را جلب كرده و در ذهن مورد از تيترهاي جالبي كه تاكنون در رسانه 5ـ به 2
  ماندگار شده است، اشاره كنيد؟ چرا اين تيترها برايتان جالب بوده است؟ 

  :نوشت پي

 ،1378 اول، چاپ طباطبايي، عالمه دانشگاه انتشارات: تهران. نوين نگاري روزنامه قندي، حسين و نعيم بديعي،ـ 1
  122 ص

  134ـ138همان، صص ـ 2

  60صفحه ،1380 ششم، چاپ ها، رسانه تحقيقات و مطالعات مركز: تهران. خبر يونس، شكرخواه، ـ3

  61ـ همان، ص 4
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  )بخش اول(هاي تنظيم خبر  سبك ـ م شتهفصل 

  :هاي زير باشد پرسشپس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به 

 توضيح دهد؟ تاريخي سبك معايب و مزايادرباره ـ 1

   توضيح دهد؟ ليد با همراه تاريخي سبك معايب و مزاياـ درباره 2

  ـ درباره موارد استفاده از سبك بازگشت به عقب توضيح دهد؟3

  انگيز و موارد كاربرد آن توضيح دهد؟ ـ درباره سبك پايان شگفت4

  تشريحي و موارد كاربرد آن توضيح دهد؟ـ درباره سبك 5

  

   ي خيسبك تار

بـه   ازيـ صفحات اخبـار روز بـا توجـه بـه ن     در .شود يم ميوقوع تنظ يزمان بيمطالب با توجه به ترت ،سبك نيا در
و  يقـ يتحق يهـا  گـزارش  هيـ كه بـه ارا  ياخبار به سبك هرم وارونه است، اما در صفحات ميتنظ ع،يسر يرسان اطالع

   .استفاده كرد يخيتوان از سبك تار يشود، م ياسناد پرداخته م

 CHRONOLOGICAL(تاريخي  سبك دردر بيشتر اوقات،    STYLE( ،شـود كـه    يآورده مـ  يا خبر مقدمه يدر ابتدا
  .ستيخبر ن يشروع خبر است و حاو يمقدمه تنها برا اصوالً رايندارد، ز ديبا ل يشباهت

توان به كامل بودن خبر، حفظ توالي مطالب و دخالت نداشـتن خبرنگـار و رسـانه در     از نكات مثبت اين سبك مي
  . اولويت دادن به مطالب اشاره كرد

ذكـر  بعضـاً  و ، بيان مطالب فاقد ارزش خبـري مناسـب   جهت نيز طوالني بودن بي سبكمنفي اين  اتترين نك مهم
  .است خاطببراي م جذابيتجزئيات فاقد 

ايـن  . كننـد  ها را بـا ايـن روش تنظـيم مـي     شود و بيشتر صورتجلسه در حال حاضر كمتر از اين سبك استفاده مي
  . ها است شدت مورد عالقه روابط عمومي گيرد، به اهللا تا پايان خبر را در برمي بسم» ب«سبك از آنجايي كه از 

  .اصي نيستمقدمه حاوي خبر خ ،در اين مثال. به اين مثال توجه كنيد
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مصـوبه   يبررسـ  بـراي جمهـور   سيئمعاون ر استيها به ر معاونان وزارتخانه ياجالس شورا: ياسالم يجمهور يتهران ـ خبرگزار 
  .شد ليها تشك يدولت در مورد تعاون

هـا و   وزارتخانـه  يو مـال  يمعاونـان ادار  يكشـور، اجـالس ماهانـه شـورا     يو اسـتخدام  يسازمان امـور ادار  يگزارش روابط عموم به
با ... و  يو استخدام يسازمان امور ادار ركليجمهور و دب سيئ، معاون ر)ينام و نام خانوادگ( استيبه ر روزيصبح د يدولت يها سازمان
دولـت   اتيـ ه ياجالس مصوبه قبل نيدر ا .شد ليسازمان تشك نيتعاون در محل سالن كنفرانس ا ري، وز)ينام و نام خانوادگ(حضور 

جلـب مشـاركت كاركنـان     ايـ در بخش تعاون  يگذار هيسرما شيمصرف كاركنان دولت و افزا يها يتعاون تيبر گسترش و تقو يمبتن
 يايقانون نظام هماهنگ پرداخت از حقوق و مزا 9موضوع ماده  يدمن لهئعا نهياز محل كمك هز اليهزار ر 3 انهيدولت بر اساس ماه

با توافق كاركنان، مبلغ  ماهانه يياجرا يها مصوبه فوق، دستگاه يكارمندان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به منظور اجرا
  .كنند زيوار ربطيذ يها دستگاه يتعاون يها تعاون مصرف كاركنان دولت بر شركت هيمذكور را به حساب اتحاد

 قيـ از طر يديـ تول يهـا  تيـ كاركنـان در فعال  يگـذار  هيامكان سـرما  ،يتعاون يشركت ها يو توان مال هيسرما شيبا افزا بيترت نيبد
ـ تعـاون و معـاون ر   رياز طرف وز نهيزم نيدر ا يا قرار شد بخشنامه ضمناً .شود يفراهم م يتعاون يها شركت صـورت   بـه جمهـور   سيئ

  .صادر شود يدولت يها مشترك به دستگاه

  

   ديبا ل يخيسبك تار

شروع خبر همـواره بـا    .ديآ يو هرم وارونه به نظر م يخياز سبك تار يبيصورت ترك است و به ديل يسبك دارا نيا
ذكـر   داديرو يزمان بيخبر به همان ترت قسمت مطلب است و پس از آن، نيمهمتر يخبر است كه حاو كيدادن 

اخبـار ورزشـي و   در  شـتر يب )CHRONOLOGICAL  STYLE WITH LEAD( تاريخي همـراه بـا ليـد    سبك .شود يم
  .كاربرد دارد زيجلسات ن يو گزارش برخ ياجتماع ياز خبرها يالبته در برخ ؛رود يكار مه ب حوادث

توان به كامل بودن خبر، حفظ نسبي توالي مطالب و در عين حال ارايه اصـل مطلـب    از نكات مثبت اين سبك مي
  . به مخاطب در همان ابتداي خبر اشاره كرد

جهت، بيان مطالب فاقد ارزش خبـري مناسـب و بعضـاً ذكـر      نيز طوالني بودن بي سبكترين نكات منفي اين  مهم
  .براي مخاطب است جذابيتجزئيات فاقد 

شود، زيرا اصل خبر به مخاطب همان ابتدا ارايه  در مجموع از اين سبك بسيار بيشتر از سبك تاريخي استفاده مي
ـ    ادامه خبر و جزئيات بيشتر را دنبـال مـي   ،يلمخاطب در صورت تما. شود مي عالقـه بـودن،     يكنـد و در صـورت ب

  :به اين مثال توجه كنيد .اصل خبر را دريافت كرده استحداقل، كند ولي  جزئيات را دنبال نمي
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  .به حبس ابد محكوم شد) كايآمر( يتيس در كانزاس يرانيساله ا 25فروش  قاتل فرش

حامـد   ليـ راه را بـر اتومب  يتيس كانزاس ياز بزرگراه ها يكيدر  ييكايآمر گريبه همراه دو جوان د 1367ماه  در بهمن يو مك پيليف
قاتالن و ضـاربان  . مجروح كردند زيگلوله به قتل رساندند و مادرش را ن كيرا با شل اوو مادرش بستند و  يرانيفروش ا زاده، فرش يرض

  .ختنديمحل گرزاده را به سرقت برده و از  يپول رض فيسپس ك

 پيـ ليف. را بازداشـت كنـد   يو مك پيليشهر موفق شد، ف نيا سيقرار داد، پل سيپل اريزاده در اخت يكه مادر رض ييها با نشانه بعدها
 يرانيفروش ا فرش نياو بسته و ا ليراه را بر اتومب ،يسرقت پول و يزاده شد، اما بعد اعتراف كرد كه برا يابتدا منكر قتل رض يو مك

  .را به قتل رسانده است

ساله را به خاطر قتل عمد مجـرم   28 يو مك پيليف پيشمنصفه دادگاه در بهمن سال  اتينوشتند ه يتيس كانزاس يمحل مطبوعات
  .را به حبس ابد محكوم كرد يهفته گذشته و كانزاس، التياز ا يتيس از توابع كانزاس) جانسون(شناخته بودند و دادگاه منطقه 

  

  يورزش يخبرها ميتنظ

بـه مخاطـب انتقـال داده     زين كنانيو باز انياحساسات تماشاچ ،يعالوه بر حفظ عناصر خبر ديبا ياخبار ورزش در
ـ  ياز هرم وارونه استفاده م وقوع محدود است، يو چگونگ دادهايرو جيخبر به نتا ياخبار وقت نيدر ا. شود  يشود ول
شود؛ به ايـن صـورت كـه     مياستفاده  زين ديهمراه با ل يخيرباشد، از سبك تا زين يخيتار ريبه انتقال س ازين يوقت

  . آورند در ادامه ميرا اصل خبر را در ليد و جزئيات آن 

 جهاني جام گام اولين در اندونزي برابر ايران برتري

 .رسيد برتري به اندونزي برابر صفر بر سه نتيجه با برزيل جهاني جام مقدماتي ديدار اولين در ايران فوتبال ملي تيم

 ورزشـگاه  در 20 سـاعت  از ليبرز 2014 يجهان جام يمقدمات يگروه مرحله در رانيا يمل ميت داريد نياول ،... يخبرگزار گزارش به
 .شد برگزار ياندونز برابر تماشاگر هزار 70 از شيب حضور در و يآزاد

 جـواد  پـوالدي،  مهـرداد  حيدري، خسرو عقيلي، هادي حسيني، سيدجالل رحمتي، مهديدر اين ديدار شامل  ايران ملي تيم تركيب
 ،)صـفي  حـاج  احسـان  65 دقيقـه  از( خلعتبـري  محمدرضـا  كريمـي،  علي ،)تيموريان آندرانيك 70 دقيقه از( فر حدادي قاسم نكونام،

  .بود روش كي كارلوسگري  به سر مربي مجيدي فرهاد و) ماهيني حسين 63 دقيقه از( رضايي غالمرضا

 را ايـران  اول گل سر ضربه با نكونام جواد و كرد ارسال اندونزي دروازه روي را اي كاشته ضربه حيدري خسرواين بازي،  53 دقيقه در
 مرتبـه  ايـن  نكونـام  كه كرد ارسال اندونزي دروازه روي بر ديگر كاشته ضربه يك تيموريان آندرانيك نيز 73 دقيقه در .رساند ثمر به
 سه خود بازي اولين در ايران تيم تا رساند ثمر به را ايران سوم گل 89 دقيقه در تيموريان آندرانيك .كرد گلزني سر ضربه يك با هم
 .داد نشان زرد كارت در اين ديدار اندونزي تيم بازيكن سه بهي ژاپن داور ي،ماساچ توما .برسد برتري به اندونزي برابر صفر بر
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  ر حوادث اخبا ميتنظ

 ديـ هشـدار و تاك  آموزش و هشدار، عالوه بر نقل جرم و مجازات، زيو ن يرسان حفظ جنبه اطالع ياخبار برا نيا در
مناسـب   سـبك بنابراين، از آنجايي كه بيان جزئيات در عين ارايه اصل خبر ضرورت دارد، . شود ياعمال م زيالزم ن

  .است »ديهمراه با ل يخيتار«اخبار حوادث، سبك  يبرا

 نيـ حفظ شـود؛ لـذا در ا   ديوگو با گفت نيا يتوال رد،يگ يوگو شكل م گفت يها چون خبر بر مبنا دگاهاخبار دا در
   .شود ياستفاده م ديهمراه با ل يخياز سبك تار زياخبار ن

مـتهم بـه    رايـ ز ،دقت را به عمـل آورد  تينها ديدارند، با يكه بار حقوق يخبرها در استفاده از كلمات نيا در :نكته
  .شود ينم يشكن تلق تا در دادگاه محكوم نشده باشد، قانون يخالف قانون از جنبه حقوق

به مثال زير كه مربوط به برگزاري نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات سعيد حنايي، قاتل زنان خياباني در مشهد 
  .است، توجه كنيد

 مشهد خياباني زنان قاتل دادگاه جلسه نخستين از »ايران« گزارش

 .شدند متهم اعدام خواستاراو  محاكمه جلسه نخستين در، مشهد خياباني زنان قاتلسعيد حنايي،  قربانيان هاي خانواده از نفر 10

 كل دادگستري ساختمان در ديروز صبح مشهد، خياباني زنان شكارچي جنجالي پرونده به رسيدگي جلسه نخستينبه گزارش ايران، 
 .شد برگزار منصوري االسالم حجت قاضي رياست به خراسان استان

 قتـل  بـه  يكسان شگردي با كه زن 16 اجساد 80 سال مردادماه تا 79 سال مردادماه از اينكه بيان با دادگاه منشي جلسه، ابتداي در
 ويـژه  اكيـپ  تـالش  با »حنايي سعيد« جاري، سال مردادماه سوم روز«: گفت است، شده كشف مشهد مختلف نقاط در بودند رسيده
 ».است شده دستگير و شناخته جنايات عامل تهران، و مشهد آگاهي اداره

 و يافـت  حضـور  شـكات  جايگـاه  در منصـوري  قاضي درخواست با ،خراسان استان دادگستري العموم مدعي نماينده ،مسگراني سپس
 اي چهـره  »حنـايي  سـعيد « از مختلـف،  اقشار جانب از غيرواقعي و حقيقت فاقد اظهارنظرهاي مقدماتي، تحقيقات جريان در«: گفت

 منويـات  اجـراي  و قـانون  نقـض  بـه  زدن دسـت  خودسـرانه،  اقدام داشت نظر در بايستي و داد نشان هست، كه چيزي آن از متفاوت
 ».طلبد مي را قضايي دستگاه قاطع پيگيري شخصي،

 ماهه6 اي وقفه و مختلف هاي زمان در »حنايي سعيد« اينكه به اشاره و مرحله چهار در مشهد خياباني زنان قتل بندي تقسيم با وي
 عمليات36 است، زده هايش طعمه شكار به دست جاري سال تابستان و تاسوعا و عاشورا روزهاي زمستان، گذشته، سال مردادماه در

 وي كه تصميم سبق با عمدي قتل 16 ارتكاب آيد مي حساب به مهمترين كه اتهام نخستين«:گفت و برشمرد را متهم مجرمانه
 قهري ولي فاقد كه صغيري دم اولياي درخصوص رهبري معظم مقام فتواي به توجه با جرم اين در. است داشته اعتراف آن به صراحتاً
 به توجه با پرونده اين در كه است شده تنفيض قضاييه قوه سئير به فقيه ولي سوي از... و عفو قصاص، ـ مجازات نوع تعيين هستند،
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 مصلحت متهم براي را ـ اعدام ـ نفس قصاص مجازات قضاييه، قوه يسئر ،هستند قهري ولي فاقد قرباني، چهار از صغار نفر پنج
  ».گيرد نمي تعلق دم اولياي به نيز ديه پرداخت جنايات، ويژگي واسطه به كه است دانسته

 همگي كه است شده مطرح نفس قصاص تقاضاي نيز اند نشده شناسايي آن دم اولياي كه قربانيان از يكي مورد در«:وي افزود
 به امر مأمور عنوان جعل به ادامه در العموم مدعي نماينده» .است جنايت ارتكاب محلويژه  به عامءمال در خواسته طبق مجازات
 و كرد مجازات حداكثر تقاضاي خراسان، استان بسيج مقاومت حقوقي نماينده شكايت حق دانستن محفوظ با منكر از نهي و معروف
 گردنبند انگشتر، حلقه 3 آن در كه ديگر يكي و چهارم نخست، قربانيان از سرقت فقره سه ارتكاب خاطر هب »حنايي سعيد« خواست

 .برسد مجازات به مجعول سند از استفاده و بسيج مهر جعل بود، رفته سرقت به متهم، سوي از پول تومان هزار10 و

 آن به غيرعلني جلسه در دارم درخواست كه است محصنه زناي مورد13 ارتكاب به متهم حنايي سعيد«: گفت پايان در مسگراني
 جنايت عامل و نشده شناخته مهدورالدم عنوان هيچ به دارند كه كيفري سابقه واسطه به قربانيان كنم اشاره بايستي و شود رسيدگي

 اش ضداجتماعي شخصيت و دارد متعادلي رواني وضعيت روانكاوي، هاي تست ساير و MMPI روانشناسي هاي تست به توجه با نيز
 ».است وي وضعيت از برخاسته

 تقاضاي آنان از نفر 10 كه يافتند حضور شكات جايگاه در قربانيان پسران و دختران مادران، پدران، العموم، مدعي اظهارات از بعد
 .كردند مطرح را ديه پرداخت تقاضاي آنان از نفر سه و ـ اعدام ـ نفس قصاص

 بياييد« :گفت »حنايي سعيد« قصاص درخواست با بود، شده حاضر دادگاه در زندان لباس با كه »صدخروي زهرا« ساله37 همسر
 هاي ساندويچ و ميليوني هاي لقمه گروهي برد، مي تاراج به را ايمان فقر اين و است فراگرفته را جا همه فقر فاجعه كنيم، يابي ريشه

 كه پرونده اين دريابيد، را علت پس است معلول يك »حنايي سعيد« شوند، مي كشيده فساد به فقر در گروهي و خورند مي ميليوني
 آيند، برمي يكديگر سازي خنثي پي در فقرزدايي و مردم داد به رسيدن جاي به چرا شود، مي گشوده ديگر هاي پرونده شد بسته

 ».دهد قرار رشد بستر در را اقداماتي چنين بايستي چرا احزاب افتادن هم جان به و سياسي هاي چالش

 متهمـان  جايگـاه  در خواست »حنايي سعيد« از كوتاهي، تنفس اعالم از پس مشهد، عمومي دادگاه 53 شعبه يسئر منصوري، قاضي
 .بپردازد خود از دفاع به و يافته حضور

 داريد؟ قبول را زن 16 عمدي قتل *

 .ام كشته را خياباني زن 16 من بله، ـ

 بود؟ قرار چه از جريان *

 در سـال  دو حـدود  جنـگ  شروع با داشتم، فعال حضوري كرامت مسجد در و مشهد بسيج نخستين در .بودم ساله16 انقالب اوايل ـ 
  .بودم جبهه در جهادسازندگي سوي از نيز مدتي. شدم اعزام جبهه به ماهه سه هاي نوبت

 رفتي؟ مي قربانيان سراغ به چگونه* 
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 شهر ديگر نقطه چهار در را مابقي و ها ميدان از يكي در را آنان از نفر 8 زنند، مي پرسه مخصوص جاي چند در اكثراً ها، زن جور اين ـ
 اسـتقبال  مـن  خواسـته  از مقتـوالن . نبـود  نيـازي  چـون  ،نكـردم  اسـتفاده  جعلي كارت از جنايات از كدام هيچ در كه انداختم دام به
 .كردند مي

 گردد؟ بازنمي خانه به مستأجرت بودي، مطمئن چگونه* 

 تـا  آنهـا  بـودم  مطمـئن  همين خاطر هب ؛رفتند مي شان بستگان خانه به وي غياب در اكثراً مردخانه، بودن دار كاميون به توجه با آنها ـ 
 .گردند بازنمي خانه به شب هاي نيمه

 گشتي؟ برمي نيز اجساد صحنه به *

 كردم، مي كمك پليس به و گشتم بازمي صحنه به ديگر خياباني زنان هاي قتل در نيز بعد و سوم تا اول جنايات در مواقع بيشتر بله، ـ
 داشتم همكاري آنها با نيز پليس پروژكتور گرفتن در حتي و ام ديده را جسدي دادم اطالع انتظامي مأموران به خودم نيز بار چندين

 زحمت كه كردم رها صحنه، سر به رفتن بدون نيز را جسد چندين اما رفتم، شهريور17 خيابان تا آمبوالنس با بار يك كه جايي تا
 .افتاد شما گردن به پيداكردنش

 اي؟ كرده ديگري اقدامات چه *

 دقيق اجراي و قربانيان اعتماد جلب براي فقط بود اي لحظه جنسي تماس اگر نبودم شهوتران نداشتم، خانوادگي مشكل اصالً من ـ
 قربانيان بقيه از ،داشت همراه به تومان هزار10 و گردنبند طال، انگشتر يك كه اولي قرباني جز به ،نبود هم سرقت انگيزه بود، ام نقشه
 .آمد دست به اتوبوس بليت عدد 5 و پول تومان 3900 تنها

 كردي؟ چه را طالها *

 گفـت  مـي  مقتـول  خود البته بود دخترم دست به كه گرفتم بچگانه طالي النگوي چهار آن جاي به و كرد وزن طالفروشي، به بردم ـ
 سـند  كـه  گذاشـتم  آن روي پول تومان 3700 خودم گرفتم بچگانه النگوي چهار وقتي من اما است، خريده هزارتومان 65  را طالها

 .دارد هم

 اي؟ برده ات خانه بهرا هم  ديگري زنان *

 بـازي  فوتبـال  همسـايه  هـاي  بچـه  ديـدم  وقتـي  امـا  ببـرم،  ام خانه به تا كردم موتورسيكلت سوار را زنان بار چهار ببرم، خواستم مي ـ
 .كشتم ام، خانه به كشاندن با را او و افتاد من دام به بعدها زنان اين از يكي كه شدم منصرف كنند، مي

 نبود؟ كسي ديگر *

 در اينكه جاي به خانه، به وي بردن با هميشه برخالف .كردم سوارش فهميده شهيد ميدان در كه بود »مژگان« نام به زن يك چرا،ـ  
 او .شـدم  ور حملـه  بـود،  نشسته من به پشت و كرده آماده را خود او وقتي بكنم، را كار اين خواستم اتاق در برسانم، قتل به را او هال
 خانـه  از وقتي كند، فرار توانست او و رفت دهانش به انگشتم شدم، ور حمله هم باز وقتي. دادم دست از را تعادلم گرفت، را تخت پايه
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 بعـدها . رسـاندم  هـا  ميدان از يكي به موتورسيكلت با و داده وي به پولي .رفتم سراغش كند شناسايي مرا نتواند اينكه براي شد خارج
 .كند شكايتي است نتوانسته ام نشاني و من مشخصات نداشتن خاطر هب او فهميدم

 فهميدي؟ كجا از *

 پلـيس،  نـزد  »مژگـان « ادعاهاي از بعد كه بود نگهبان همين و گفت شناخت، مي دورادور را من كه شهرداري پير نگهبانان از يكي ـ 
 .داد آنان به مرا نشاني

 داشتي؟ همدستي *

 اسـتقبال  كارهـايم  از بـودم  مطمـئن . آشـنا  نه و دوست نه ؛كنم درددل كسي، نزد توانستم نمي .بود آور عذاب اين و بودم تنها خير، ـ 
 .كنند نمي

 انداختي؟ وقفه ماه6 چهارم، و سوم قتل بين شد چطور *

 .بود زياد ام كاري مشغله ـ

 كردي؟ شروع باز شد چطور *

 .افتادم آنها كشتن فكر به هم باز خياباني زنان ديدن با شد، خلوت كارهايم وقتي ـ

 دهد؟ لو را تو او كردي نمي تصور »مژگان« فرار با *

 .دارد پاياني شروعي، هر دانستم مي كردم مي كمك انتظامي نيروي به و بودم ها جنازه همراه هميشه چون ها، قتل وقوع زمان از چرا، ـ
 .ام كرده كارها چه بگويم كسي به بودم نتوانسته لحظه آن تا چون كردم راحتي احساس كردند دستگيرم مأموران وقتي حتي

 كرد؟ نمي كمك را تو اجساد حمل در كس هيچ كه رسد نظرمي به مشكل *

 پشـت  سـپس  دادم، مـي  انجـام  راحتـي  بـه  بود، پايين به باال طبقه از آنان حمل چون و كردم مي حمل سيمان پاكت يك انگار خير، ـ
  . بستم مي بند ترك شك با و گذاشتم مي موتورسيكلت

 .كرد موكول آينده شنبه به را جلسه ادامه منصوري قاضي ،»حنايي سعيد« اعترافات از پس
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  سبك بازگشت به عقب

در واقع بهتر  .شود يو بعد سابقه خبر نوشته م ارايه ديل حيشود، بعد توض ينوشته م دينوع سبك ابتدا ل نيا در
با استفاده از اين . شود آورده مي خبر سابقه يك جديد، خبري نكته هر بيان با است بگوييم در اين نوع سبك،

 سطح به بسته و ببرند سود شده مطلب ارايه از توانند مي عالقه بيهم افراد  و مند عالقه و پيگير انمخاطبسبك هم 
 بروند، خبر سابقه دنبال به يا كنند دنبال را كمكي هاي لينك مرتب شوند مجبور كه اين بدون ،شان اطالعات
 تواند سادگي مي ، بهبيندازد جا مخاطب ذهن در خواهد مي كه اي نكته مداوم تكرار با همچنين خبرنگار. بخوانند
 غزه نوار به اسرائيل 2008-2009 سال حمله جريان در نمونه براي .كند مي جلبموضوع  آن به را خواننده توجه

 سبك همين به توجه با كه بود جنگ شروع نحوه سر بر اختالفاتي لبنان روزه33  جنگ دوران همان در يا و
 ادعاي با كه را، جنگ شروع دليل مورد در را غرب به نزديك موضع همواره آسوشيتدپرس خبر، نوشتن

 شد مي مخابره منطقه اين از كه اخباري تمام در تكرار اين و كرد مي تكرار بود، متفاوت ها لبناني يا و ها فلسطيني
 و  شد مي تكرار بود جنگ شروع دليل مورد در كه پاراگرافي جنگ دوران تمام در در اين موضوع. داشت وجود
 از هايي مايه خبري سبك اين دهد مي نشان كه چيزي. گرفت مي قرار تري ينيپا بخش در زمان مرور به فقط
 .دارد خود با نيز را وارونه هرم

 بخـش  آخرين با خبر متن در اين سبك. است تاريخي سبك مقابل نقطةدر بيشتر مواقع  عقب، به بازگشت سبك
 كـه  سـت ا ايـن  مـا  فـرض در اين سـبك   البته شود؛ مي يهارا ماجرا پيشينة و سابقه سپس و شود مي شروع رويداد
 آخـرين نتـايج   ابتـدا ، انتخابـات  مـورد  در نمونه، عنوان به .است داده تشكيل را خبر قسمت مهمترين خبر انتهاي

  :به اين مثال توجه كنيد. پردازيم مي خبر ادامه به آن از پس و شود مي گفته آرا شمارش

 شد محكوم زندان سال 15 به تونس پادشاه

 به كشور نيا يمال منابع به انتيخ در خود مقام از استفادهءسو ليدله ب عالي تونس، دادگاه يرا اعالم اساس برالعابدين بن علي،  زين
 .شد محكوم حبس سال 15

 .خـت يگر عربستان به شيپ ماه چند كشور نيا در يمردم انقالب انيجر در كرد  حكومت تونس بر سال 23 از شيب هك تونس پادشاه
 2010 سـال  يروزهـا  نيآخـر  رد .كـرده اسـت   يخـودار  تـونس  به يو بازگرداندن از تاكنون ونيانقالب اصرار رغم به عربستان دولت

 در ها يناآرام زد، آتش را خود فقر به اعتراض در كرد يم يدستفروش ها ابانيخ در كه دانشگاه ليالتحص فارغ كي كه يهنگام ،يالديم
 بـه  گفـت  هيژانو 13 روز و كرد عوض را حرفش بعد اما خواند، »تندگرا«را  ها تظاهركننده ابتدا يعل بن .شد ور شعله كشوراين  سراسر
 ،بـرود  كنـار  قـدرت  از 2014 سال در و دهد گسترش را ها رسانه يآزاد داد قول و است متاسف شدت به معترضان شدن كشته خاطر

  .ادامه يافت وي تا سقوط ها يناآرام و نبرد ييجا به راه او يها وعده اما



١٢٨ 
 

  زيانگ شگفت انيسبك پا

كه بـه آن   نيشود، بدون ا يم جاديا يمخاطب سوال يشود و برا يخواننده كنجكاو نگاه داشته م نوع سبك، نيا در
صـورت   بـه  يبدنـه خبـر   شـود و معمـوالً   ياسـتفاده مـ   يپرسشمتعارف و ريغ ديسبك از ل نيا در .پاسخ داده شود

، زيـرا بـراي   استويژه اخبار غيرفوري ـ   ـ بهو حوادث   ياجتماع يعمده كاربرد آن در خبرها .شود يكار م يخيتار
ويژه زماني كه ارزش خبري شگفتي در آن باال باشد، جزئيات بسيار حـائز اهميـت اسـت و     مخاطبان اين خبرها به

  :ل توجه كنيدمثادو به اين . چربد حواشي و جزئيات خبر بر اصل خبر مي

  

  هاي فومن سال غارنشيني مردي در جنگل 46

هاي انبوه روستاي جيرده از توابع دهستان آليان فومن سـپري   سال از عمرش را در غاري ميان جنگل 46اي بيش از  ساله 64پيرمرد 
  . سال قبل بوده است 20كرده و آخرين باري كه استحمام كرده 

هاي نخستين داخل يـك حفـره سـنگي در     ، همانند انسان4و شماره شناسنامه  1320ساله متولد آذر  64پيرمرد  ،پرور عزيز نوروزي
اند  يك كلبه چوبي براي وي ساخته ،كه اهالي محل كند و با آن كشيده روستاي جيرده فومن زندگي مي به فلك هاي سر ميان جنگل

سال بـه زنـدگي غارنشـيني     46طي مدت «:وي گفت. دگي غارنشيني مصر استزن كند و همچنان بر از زندگي در آنجا خودداري مي
   ».گذرانم هايم را با آب، نان، ماست و گياهان جنگلي مي ام و هرگز غذاي گرم نخورده و روزها و شب گرفته خو

بودم حمام كرده و بعد از  سال پيش زماني كه در بيمارستان بستري 20«:پرور كه فاقد هرگونه امكانات بهداشتي است، افزود نوروزي
   ».آن رنگ حمام را نديدم

بـاره اظهـار    سال در تيرماه امسال موهاي سرش را كوتاه كرده در اين 5به گزارش خبرگزاري فارس، اين پيرمرد غارنشين كه پس از 
بـه اصـرار مـردم و     ،كـنم  مـي  زنم و نان و ماست تهيه مي كنم و به روستاهاي پايين دست سر روي مي از آنجا كه هرروز پياده«:داشت
  ».ها موهايم را كوتاه كردم و از اين بابت بسيار دلخور و ناراحتم بچه

سالگي بـه   20داراي حافظه خوبي است و تا كالس پنجم ابتدايي درس خوانده و از  ،شهرت دارد »عزيز غارنشين«پرور كه به  نوروزي
  . اه برد و احواالتش دگرگون شداما از آن به بعد به جنگل پن ،صورت طبيعي زندگي كرد

  .كند ميهاي اول تا پنجم ابتدايي را در ذهن خود به خاطر سپرده و آنها را زمزمه  وي اشعار زيادي از كتاب

   ».من در سوگ يگانه نگارم آواره كوه و جنگل شدم«: اين غارنشين در مورد علت غارنشيني خود اذعان داشت

   ».تنها آرزوي من داشتن يك تفنگ ته پر، يك كاخ و ازدواج با دختري زيبا است«: وي در پايان از آرزويش سخن گفت
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  است نرفته حمام سال 100 كه مردي

 عمو حاج به و گذراند مي روزگار شيراز غربي جنوب در فراشبند شهرستان دهرم بخش در دژگاه دهستان در كه مردي :جم جام
  .شود مي مريض شود، تميز اگر گويد مي و است گريزان حمام از است، معروف

 قرن يك به نزديك را او سن عادي مردم رسد مي نظر به كهنسال و دارد غارنشين هاي انسان همانند اي چهره كه حاجي عمو
  .كند مي سنگيني او اندام بر چرك از ضخيم قشري و گرفته خاكستر رنگ دانند، مي

 هنگامي منظور همين به .برسد مرد اين بدن به آبي تا ببرند رودخانه به را عموحاجي گرفتند تصميم محل جوانان پيش سال چند
 ديدند رسيدند، رودخانه به وقتي اما ،كنند حمام رودخانه در را او تا گذاشتند وانت يك عقب در را او بود خواب در عموحاجي كه

 و كند آشتي آب با بدنش مبادا تا بود انداخته وانت از بيرون به را خود رسيدن، از پيش او زيرا ،نيست وانت عقب در عموحاجي
 بهداشتي آب نوشيدن و تازه خوراكي نوع هر خوردن از عموحاجي. شوم مي مريض شوم، تميز اگر بود گفته جا همان عموحاجي

  .كند مي ناراحتي ابراز شدت هب و دهد مي نشان منفي العمل عكس بنوشانند، گوارا آب او به هم زور به اگر كه اي گونه به ،كند مي پرهيز

 اين. باشد گوشت  حرام يا و حالل حيوان اين كه ندارد فرقي و است گنديده و ردهم حيوانات خودش، قول به غذاها لذيذترين
 انزوا و عزلت گوشه و گريزان اجتماع و مردم از داده رخ او براي جواني ايام در كه عاطفي مشكل دليل به شود مي گفته كه سالخورده
  .برد مي سر به آزاد هواي در سرما و گرما در و ندارد ماوا مسقف مكاني زير در كه است سال ساليان برگزيده

 گودالي در را حيوانات اين او .برند مي مرده مار حتي و خارپشت روباه، گربه، مرغ، عموحاجي براي دژگاه نوجوانان و جوانان از برخي
. خورد مي خاصي ولع با و كند مي پز نيم را آن افروزد، مي گودال اين در كه آتشي با روز چند از پس و كند مي دفن خود اطراف در

 را غذايي وعده هستند، شناور آن داخل در مختلف حشرات و زده زنگ حلب يك در كه گنديده آب خوردن با آن از پس عموحاجي
  .نوشد مي آب ليتر 5 به نزديك روزانه حلب اين از استفاده با او و است روغن كيلويي 4/ 5 حلب يك او ليوان. برد مي پايان به

 مرد اين خوري چاي استكان است، كيلوگرم 17 آن وزن و است بوده وانت پلوس تر پيش كه است چماق يك شامل او زندگي لوازم
 آب او براي ها حلب اين در آفتابه با دهستان اين هاي بچه كه نباتي روغن كهنه حلب چند و است اسقاطي ايمني كاله يك عجيب

  .است شده واقع شيراز غربي جنوب كيلومتري 164 فاصله در فراشبند شهرستان. ريزند مي

 تشريحي سبك

طور  ماجرا را به آن از پس و كنند مي تنظيم وارونه هرم سبك به را خبر ابتدا كه است صورت اين به سبك اين
 خبر از بخش هر براي و كنيم مي گزارش قسمت به قسمت را واقعه در اين سبك،. كنند مي تشريح كامل

 نظرهاي اختالف آنها دربارة كه آيد مي خبرهايي كار به بيشتر تشريحي سبك. دهيم مي اي حاشيه كافي توضيحات
 كمتر سبك ايناز  ها روزنامه .كرد استفاده بلند خبرهاي تنظيم در توان مي تشريحي سبك از. دارد وجود بسيار

صورت تفصيلي دارند،  ماجراها را به شرح و بازگويي امكان كه ها ماهنامه و ها نامه هفته بيشتر و كنند مياستفاده 
  .مند به استفاده از اين سبك هستند عالقه
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  خالصه فصل

در  سبك نيا دردر بيشتر اوقات،  .شود يم ميوقوع تنظ يزمان بيمطالب با توجه به ترت تاريخي، سبك در* 
شروع خبر است و  يمقدمه تنها برا اصوالً رايندارد، ز ديبا ل يشود كه شباهت يآورده م يا خبر مقدمه يابتدا
  .ستيخبر ن يحاو

توان به كامل بودن خبر، حفـظ تـوالي مطالـب و دخالـت نداشـتن خبرنگـار و        از نكات مثبت سبك تاريخي مي* 
جهت، بيان مطالب فاقـد ارزش   آن به طوالني بودن بيترين نكات منفي  رسانه در اولويت دادن به مطالب و از مهم

  .خبري مناسب و بعضاً ذكر جزئيات فاقد جذابيت براي مخاطب اشاره كرد

خبـر   كيـ شروع خبر همـواره بـا دادن   . استو هرم وارونه  يخياز سبك تار يبيتركتاريخي همراه با ليد سبك * 
 نيـ ا .شـود  يذكر مـ  داديرو يزمان بيبه همان ترت خبر قسمت مطلب است و پس از آن، نيمهمتر ياست كه حاو

 يو گـزارش برخـ   ياجتمـاع  ياز خبرهـا  يالبتـه در برخـ   ؛رود يكار مـ ه ب اخبار ورزشي و حوادثدر  شتريب سبك
  .كاربرد دارد زيجلسات ن

توان به كامل بودن خبر، حفظ نسبي توالي مطالب و در عين حال  از نكات مثبت سبك تاريخي همراه با ليد مي* 
جهـت، بيـان    طـوالني بـودن بـي    آنترين نكات منفي  مهمو از ارايه اصل مطلب به مخاطب در همان ابتداي خبر 

  .اشاره كردمخاطب  مطالب فاقد ارزش خبري مناسب و بعضاً ذكر جزئيات فاقد جذابيت براي

 يشود ول ياز هرم وارونه استفاده م وقوع محدود است، يو چگونگ دادهايرو جيخبر به نتا يوقت ياخبار ورزش در* 
  .شود مياستفاده  ديهمراه با ل يخيرباشد، از سبك تا زين يخيتار ريبه انتقال س ازين يوقت

همـراه بـا    يخيتـار «سبك از از آنجايي كه بيان جزئيات در عين ارايه اصل خبر ضرورت دارد، حوادث اخبار  در* 
 نيـ ا يتـوال  رد،يـ گ يوگـو شـكل مـ    گفـت  يها چون خبر بر مبنـا  اخبار دادگاه درهمچنين . شود استفاده مي »ديل

   .شود يسبك استفاده ماين از  زياخبار ن نيحفظ شود؛ لذا در ا ديوگو با گفت

در  .شـود  يو بعد سابقه خبر نوشـته مـ   ارايه ديل حيشود، بعد توض ينوشته م ديابتدا لبازگشت به عقب سبك  در* 
 . شود آورده مي خبر سابقه يك جديد، خبري نكته هر بيان با واقع بهتر است بگوييم در اين نوع سبك،

 آخـرين  بـا  خبـر  مـتن  اين سـبك در . است تاريخي سبك مقابل نقطةدر بيشتر مواقع  عقب، به بازگشت سبك* 
 سـت ا ايـن  مـا  فرضدر اين سبك  البته شود؛ مي يهارا ماجرا پيشينة و سابقه سپس و شود مي شروع رويداد بخش

   .است داده تشكيل را خبر قسمت مهمترين خبر انتهاي كه
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شـود، بـدون    يمـ  جاديا يمخاطب سوال يشود و برا يخواننده كنجكاو نگاه داشته م ،انگيز پايان شگفت سبك در* 
 يبدنـه خبـر   شود و معمـوالً  ياستفاده م يپرسشمتعارف و ريغ ديسبك از ل نيا در .كه به آن پاسخ داده شود نيا

  .استويژه اخبار غيرفوري ـ  ـ بهو حوادث  ياجتماع يعمده كاربرد آن در خبرها .شود يكار م يخيصورت تار به

 تشريح طور كامل ماجرا را به آن از پس و كنند مي تنظيم وارونه هرم سبك به را خبر ابتدا تشريحي، سبكدر * 
 كافي توضيحات خبر از بخش هر براي و كنيم مي گزارش قسمت به قسمت را واقعه در اين سبك،. كنند مي

 وجود بسيار نظرهاي اختالف آنها دربارة كه آيد مي خبرهايي كار به بيشتر تشريحي سبك. دهيم مي اي حاشيه
  . دارد

  

  كار عملي يا بحث گروهي

هاي شاخصي از هر سبك پيدا كنيد و اجـزاي آن   مهم كشور، نمونه در چند روزنامه سراسري و چند خبرگزاري* 
  را مورد بررسي قرار دهيد؟

  گيرد؟ چرا؟ ها بيشتر مورد استفاده قرار مي هاي ارايه شده در اين فصل، كدام سبك يا سبك از بين سبك* 
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  )هرم وارونه(هاي تنظيم خبر  سبك ـ نهم فصل 

  :هاي زير باشد پس از پايان اين فصل، فراگير بايد قادر به پاسخگويي به پرسش

  سبك هرم وارونه را توضيح دهد؟ـ 1

  محاسن و معايب عمده سبك هرم وارونه را بيان كند؟ـ 2

  وارونه توضيح دهد؟  درباره اهميت پيشينه در سبك هرمـ 3

  هاي مختلف را تنظيم كند؟  ها و بيانيه اطالعيهـ 4

  نكات ضروري در تنظيم خبر را در عمل فرا بگيرد؟ـ 5

  

     سبك هرم وارونه 

 نيدر ا. نام دارد )INVERTED PYRAMID STYLE(سبك هرم وارونه  ،خبر ميسبك تنظ نيتر جيو را نيتركارآمد
روش  نيدر ا. رديگ يمطلب در انتها قرار م نيتر ارزش خبر و كم يدر ابتدا داديمطلب رو نيمهمتر بيسبك به ترت

  نه؟ اياست  دياو مف يخبر برا هيبق ابديتواند در يخبر م يخواننده با مطالعه ابتدا ـ وقت مخاطبان قيض ليبه دلـ 

در  و كنند مي هيارا دوم مرحلة در را تكميلي اطالعات و ابتدا را خبر بخش ترين جالب مردمدر بيشتر موارد، 
در مورد اخبار فوري و اخباري كه مخاطب نياز دارد  .پردازند مي خبر هاي زمينه پيش و هپيشين بهمرحله بعد، 

 در خبرنگاران خبرنويسي الگوي بايد هميشه خبر،نياز به دريافت آني  طبيعيِ هنجار همينسريع از آن آگاه شود، 
  )1( .آن بخش ترين جاذبه كم سوي به خبر بخش ترين جالب از حركت: باشد محض خبرهاي يهارا زمينة

 اختراع شود مي گفته. شود مي مطرح تاريخي علت يك خبرنويسي سبك اين پاگرفتن چگونگي تبيين براي
 نگاران روزنامه تلگراف، كشف از پس. گذاشت وارونه هرم سبك تكوين و گيري شكل بر را تأثير بيشترين تلگراف

 ارتباط قطع ترس از خبر مخابرة هنگام به آمريكا، در داخلي جنگ بروز هنگام آمريكايي، نگاران روزنامه ويژه به
 مخابره را خبر جزئيات ساير شد، نمي قطع ارتباط اگر سپس و كردند مي مخابره ابتدا را مطلب اصل تلگرافي

 اخبار و ها سخنراني سمينارها، به مربوط خبرهاي تنظيم برايبيشتر  وارونه هرم سبك از نگاران روزنامه. كردند مي
 .گيرند مي بهره روزمره
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  مزاياي تنظيم خبر به سبك هرم وارونه

  :ي تنظيم خبر با اين سبك بدين شرح استايمزاترين  مهم

  )باالست سرعت انتقال خبر. (قسمت مطلب كوتاه است نيمهمتر افتيدر يزمان برا) الف 

  .شود يم هيبخش خبر ارا نيدارد كه در آن مهمتر ديل) ب 

  .ييآرا و صفحه يسينوتريت ش،يرايو يسادگ) ج 

  .شود يم ميارزش مطالب تنظ هيخبر بر پا) د

  

  تنظيم خبر به سبك هرم وارونه معايب

  :اند، بدين شرح است برشمردهاين سبك ه تنظيم خبر ب عايبي كه برايمترين  مهم

  .آن انتخاب شده است يها قسمت نيچون مهمتر ست،يگاه كامل ن چيخبر ه) الف

  .است اديخبر ز يها بخش يبند تيخبرنگار در اولو قهيسلنقش ) ب

  .شود يخبر از هم گسسته م يزمان يتوال) ج

  .پردازد يبه ادامه خبر نم ديخواننده با خواندن ل يگاه) د

  .شود يدر متن تكرار م گفته شده، ديآنچه در ل يگاه) ه

  . مطالب پرداخت هيبسته به تعداد موضوعات خبر به ارا ديمطالب به سبك هرم وارونه با هيارا بيترت درباره

  

  يموضوع كي يخبرها

 يشتريب حيتوض ـ گراف ناتـ  يپاراگراف بعد در .شود ينوشته م ديپاراگراف اول ل درموضوعي،  در خبرهاي يك
شود تا خبر كامل شود  يآن نوشته م تيدر هر پاراگراف نسبت به اهم حاتيتوض ب،يبه ترت و ميده يم ديل درباره
  . خبر آمده است ليو تكم حيتوض يبرا تنها يول ،ندارد يچندان تيرسد اهم يسطح كه م نيتر نييو به پا
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  يچندموضوع يخبرها

چند  اي كيو بعد در  ميآور يم ديدر ل و كرده نييقسمت خبر را تع نيمهمتر ابتدا، يچندموضوع يخبرها در
 يبعد يها در پاراگراف بيكرده و بعد قسمت دوم خبر را نوشته، به همان ترت ليپاراگراف قسمت اول خبر را تكم

. شود يكامل م يبعد يها قسمت سوم خبر نوشته و در پاراگراف تيو در نها ميكن يم ليقسمت خبر را تكم نيا
  .آيد ميدر خبر  Bقبل از قسمت  ... و A1 ،A2 يها قسمتتر است،  مهم Bاز قسمت  Aاگر قسمت  يعني

  :هايي درباره سبك هرم وارونه توجه كنيد در ادامه به مثال

 تيتقو ،يگذار هيسرما شيمنظور افزا براساس مصوبه دولت و به ،از حقوق كاركنان دولت اليهزار ر 3ماهانه  :ديل
  .شود يم زيها وار يو به حساب تعاون كسر در بخش تعاون آنانو جلب مشاركت 

مورد  روزيجمهور د سئيمعاون ر استيها به ر معاونان وزارتخانه يمصوبه در جلسه ماهانه شورا نيا :گراف نات
  .صادر شود يدولت يها توسط وزارت تعاون به دستگاه يا بخشنامه نهيزم نيقرار گرفت و مقرر شد در ا يبررس

كاركنان در  يگذار هيامكان سرما ،يتعاون يها شركت يو توان مال هيسرما شيبا افزا بيترت نيبد: 3 پاراگراف
  .ها فراهم خواهد شد يتعاون قياز طر يديتول يها تيفعال

  

  :گريد نمونه

با استفاده از چتر نجات در  تناميـ ولنديتا ريبلغارستان در مس ييخطوط هوا يمايهواپ نانياز سرنش يكي :ديل
  .ديپر رونيب ماياز هواپ تناميآسمان و

 ييخطوط هوا 300 رباسيا يمايكه هواپ يبلغارستان، هنگام ييگفته مقامات خطوط هوا به :گراف نات
را  ماياز مسافران، خدمه هواپ يكيدر حال پرواز بود، ) تناميو( نهيم يبانكوك به شهر هوش ريدر مس) اس.اس.يج(

  . كرد مايهواپ ياز درها يكيوادار به باز كردن  ديبا تهد

باشد،  تناميتبعه و ديرس يشده كه به نظر م اديمسافر «: گفت رستانبلغا ييمقام خطوط هوا كي: 3 پاراگراف
مقامات » .ديپر ماياز هواپ رونيبه ب تناميچتر نجات بر فراز خاك و لهيبه وس زيخود ن ،ييها هيضمن پخش اعالم

  .است دهينرس بيآس يحادثه به كس نيبلغارستان گفتند كه در ا ييمايهواپ
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وگو از خبرگزاري ايرنا و تنظيم همان خبر از سايت  اي از تنظيم يك خبر در قالب گفت در ادامه به نمونه
  :توجه كنيد» سي فارسي بي بي«

  :ايران فضايي سازمان سرپرست

 شد زمين كره جو وارد موفقيت با رصد ماهواره

 رسيد پايان به رصد ماهواره عمر«:گفت و داد خبر رصد ماهواره  ماموريت آميز موفقيتپايان يافتن  از ايران فضايي سازمان سرپرست
 ».شد زمين كره جو وارد موفقيت با و

 فضا در كه بود اي هفته سه و ماه يك عمر داراي رصد ماهواره«:داشت اظهار ايرنا علمي خبرنگار با وگو گفت در فاضلي حميد دكتر
 ».شد زمين جو وارد و داد انجام خوبي به نيز را خود هاي ماموريت آن عمر پايان با و بود زمين دور به گردش مشغول

 هاي زيرسيستم يافتند، تحقق رصد ماهواره پرتاب از ايران فضايي سازمان اهداف درصد100«:گفت ايران فضايي سازمان سرپرست
 حالي در اين و كردند عمل درستي به آن در رفته كار هب هاي مكانيزم و دادند جواب خوبي به پرتاب اين در رصد ماهواره در موجود
 ».است بوده تر پيشرفته بسيار اميد ماهواره به نسبت رصد ماهواره ويژگي كه است

 و دما داشتن دليل به زمين، كره به ورود هنگام به بود، كيلوگرمي دهم 3 و 15 وزن داراي رصد ماهواره كه آنجا از«: افزود وي
 ».رود مي بين از و كند مي برخورد ها سنگ شهاب مانند باال سرعت

 هاي محموله تا بناست و است كرده پيدا را خود مسير زمين مدار به ماهواره پرتاب در ايران اسالمي جمهوري«: گفت فاضلي دكتر
   ».دهيم قرار زمين دورتر مدارهاي در را تر سنگين

 عملكرد از آن پرتاب با تا بود تحقيقاتي پروژه يك نوعي به رصد ماهواره«: كرد خاطرنشان ايران فضايي سازمان سرپرست
  ».شود حاصل اطمينان سنجشي و تحقيقاتي هاي ماهواره پرتاب منظور به موجود هاي زيرسيستم

 كه است آن از حاكي رصد ماهواره پرتاب درباره خارجي هاي رسانه و تحقيقاتي مراكز اخبار انعكاس« :كرد خاطرنشان فاضلي
 ».اند كرده قبول را ايران اسالمي جمهوري علمي توان علمي مجامع از بسياري

 رصد ماهواره پرتاب با ايرانيان و است »شاهكار« يك رصد ماهواره پرتاب كه كردند اعالم جهان علمي مجامع از بسياري«:افزود وي
   ».است نبوده تصادفي اميد يك ماهواره پرتاب دادند نشان

 توان داري ايران اسالمي جمهوري كه اند كرده تصديق علمي مراجع همچنين«: كرد خاطرنشان ايران فضايي سازمان سرپرست
 ».است فضايي دانش و علمي

 سعادت با والدت شب با همزمان جاري سال خردادماه 25 روز تصويربرداري ماهواره اولين عنوان به »يك رصد« ماهواره
   .شد پرتاب كيلومتري 260 مدار به) ع( علي حضرت اميرالمومنين
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 از زميني هاي ايستگاه به متري تله اطالعات همراه به تصاوير ارسال و زمين از تصويربرداري زميني، هاي ايستگاه با ارتباط برقراري
 .بود ماهواره اين هاي مأموريت ترين مهم

 دريافت جهت را ماهواره به دسترسي بيشترين كه بود شده طراحي اي گونه به رصد ماهواره زميني ايستگاههاي ساخت و توپولوژي
   .باشد كرده فراهم كنترل فرامين ارسال و اطالعات

 مديريت هاي سيستم به توان مي جمله از كه داشت وجود »رصد« در بزرگ ماهواره يك اصلي هاي زيرسيستم بيشتر گزارش، بنابراين
 بورد، روي فرستنده و گيرنده بورد، روي فرامين و داده مديريت ،GPS اكتيكي، محموله وضعيت، كنترل خورشيدي، هاي پانل توان،

 كيلومتر 260 ارتفاع با مداري در تزريق براي كه داشت وزن كيلوگرم 15.3 »رصد« .كرد اشاره دما كنترل و رنجينگ فرستنده
 .چرخيد مي زمين دور به بار 15 روز شبانه هر در و است شده طراحي

 بازگشت نيزم جو به رصد ماهواره

 اكنون بود، شده پرتاب فضا به امسال خردادماه اواخر كه رصد ماهواره ران،يا ييفضا آژانس سرپرست گفته به سي فارسي ـ بي بي
 .است بازگشته نيزم جو به تش،يمامور انيپا با

 دور به گردش حال در هفته سه و ماه كي مدت به رصد ماهواره كه گفت ـ رنايا ي ـاسالم يجمهور يخبرگزار به يفاضل ديحم
 .است افتهي تحقق ماهواره نيا پرتاب از رانيا ييفضا آژانس اهداف و بود نيزم

 نينخست »رصد« ماهواره كه بود گفته رانيا يهوافضا سازمان رانيمد از ،يميابراه يحاج يمحمدمهد رصد، ماهواره پرتاب زمان در
 .چرخد يم نيزم دور به بار كي قهيدق 90 هر كه است ياسالم يجمهور يربرداريتصو ماهواره

 اعالم رندهيگ يها ستگاهيا به ريتصاو ارسال و نيزم از يربرداريتصو ،ينيزم يها ستگاهيا با ارتباط يبرقرار ،ماهواره نيا تيمامور
 و بزرگ يبرها ماهواره« نسل از ماهواره سه اي دو يديخورش يجار سال انيپا تا است قرار كه اند گفته رانيا يها مقام .بود شده

  .شود پرتاب فضا به كشور نيا ساخت »تر نيسنگ يها ماهواره

كنيد در خبر دوم، تمام موارد مهم خبر اول به عالوه سابقه خبر آمده است، هر چند بهتر بود  مشاهده مي* 
  .ـ بيايد... وزن و به پاراگراف آخر خبر ايرنا نيز در خبر دوم ـ مطالب مربوط 

  

  اطالعيه و بيانيهتنظيم 

 ديمهم باشد كه قابل كار كردن باشد، با ياگر در حد ... و ها يبخشنامه، آگه ه،يانيب ه،ي، اعالميكتب هياطالع
نكات مهم آن كه  ،... و هيانيب ،هيآوردن متن كامل اطالع يحالت به جا نيدر ا. شود ميصورت هرم وارونه تنظ به

  :به اين مثال توجه كنيد. شود يآورده م ازيسابقه موردن راهبه هم ،كند ميرا كامل  يعناصر خبر
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  )هياطالع(                                                             

 يليتكم مهيب يبر برقرار يدولت مبن ميبنابر تصم ؛يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم رانيبگ فهيبازنشستگان و وظ يتوجه تمام قابل
 مهيبه استفاده از ب ليكه ما ياز آن دسته از همكاران ،يدر سال جار يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم رانيبگ فهيبازنشستگان و وظ

آن به  يايعدم استفاده خود از مزا ينسبت به اعالم كتب يآذرماه سال جار انيشود حداكثر تا پا يم استدرخو نيستند،الذكر  فوق
         . دكننوزارت متبوع اقدام  ياداره كل امور مال

  اداره كل تعاون و رفاه                                                                                                                          

  :هرم وارونه وهيبه ش ميتنظ 

وزارتخانه را  نيا يليتكم مهياز ب رانيبگ فهيبازنشستگان و وظنكردن مهلت اعالم استفاده  نيآخر ،يفرهنگ و ارشاد اسالم وزارت
كه  يآن دسته از افراد«:اعالم كرد يا هيبا صدور اطالع يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يكل امور مال اداره .اعالم كردپايان آذرماه 

 مهيب نيا ياياز مزانكردن استفاده  ،يآذرماه جار انيتا پا ديرا ندارند، با رانيبگ فهيبازنشستگان و وظ يليتكم مهياستفاده از ب ليتما
  ».كنند ماداره كل اعال نيبه ا يصورت كتب را به

، فهيخدمت نظام وظ يها هياطالع ، مانندداشته باشد ييباال تيو سابقه آن اهم هيكه خود اطالع يدر صورت* 
 1390شنبه يك شهريور  سهدر ادامه به بيانيه  .شود ياستفاده م »ديبا ل يخيتار«از سبك  تنظيم خبر آن يبرا

 :توجه كنيدبه نقل از ايرنا و تنظيم اين بيانيه  ليبي مردم حركت پيروزي قبال در ايران خارجه امور وزارت

 ليبي مسلمان مردم حركت پيروزي قبال در ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت يانيهب

 .كرد صادر زير شرح به اي بيانيه ليبي مسلمان مردم حركت پيروزي قبال در ايران خارجه امور وزارت

 مردمي حركت از ديگري نماد اخير هاي ماه طي كشور اين مسلمان مردم ايستادگي پي در كه ليبي تحوالت ايران اسالمي جمهوري
 به تمكين كه داد نشان ديگر بار ليبي در مردمي خيزش .گويد مي تبريك ليبي مسلمان مردم به گذاشت، نمايش به را منطقه در

   .است انكارناپذير ضرورت يك آنان نظرات و آراء به احترام و مردم حق به مطالبات و ها خواسته

 نوع هر با مخالفت و ليبي در مردمي حركت از حمايت با ابتدا از خود اصولي هاي سياست اساس بر كه ايران اسالمي جمهوري
 با اينك است، كرده تأكيد سرنوشت تعيين حق ويژه به مردم حق به مطالبات تحقق ضرورت بر بيگناه مردم كشتار و خارجي دخالت
 اسالمي سرزمين از را استعمارگران خود تاريخي مجاهدت با كه ليبي مسلمان مردم است اميدوار مردم حق به هاي خواسته به احترام
 استقالل، حفظ مسير در را آن و كرده صيانت خود قيام از الزم هوشمندي حفظ با و صحنه در خود حضور استمرار با راندند بيرون
 .كنند هدايت كشورشان آباداني و سازندگي سرافرازي، عزت، ملي، وحدت

 استعمارگران بويژه بيگانگان دخالت نوع هر از مانع ملي، همبستگي حفظ و قاطعيت با ليبي استعمارستيز مردم كه دارد واثق رجاء
 .شد خواهند خود سرنوشت زدن رقم در امروز مدعيان و ديروز
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 دارد اطمينان كه است اسالمي هاي ملت همه ديرين آرزوهاي از فلسطين آرمان تحقق براي انساني و اسالمي همبستگي تقويت
 مسير در را خود تجربيات همه دارد آمادگي هميشه مانند ايران اسالمي جمهوري .بود خواهند پيشگام مسير اين در ليبي مردم
 سالمتي آرزوي با .دهد قرار ليبي برادر ملت اختيار در پرستي يگانه پرتو در آباداني و پيشرفت انساني، كرامت عدالت، آزادي، تحقق

  .زمين سرتاسر در انساني كرامت و عدالت حاكميت برقراري به عاجل اميد و قدر هاي شب در ها ملت همه براي عزت و

  :تنظيم بيانيه به سبك تاريخي همراه با ليد

 اي اعالم كرد بيانيهبا صدور ن ايرا خارجه امور وزارت

 شوند امروز مدعيان و ديروز استعمارگران دخالت از مانع ليبي استعمارستيز مردم

 حفظ و قاطعيت با ليبي استعمارستيز مردم دارد واثق رجاء«: كرد اعالم اي بيانيهبا صدور  ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت
 ».شد خواهند خود سرنوشت زدن رقم در امروز مدعيان و ديروز استعمارگران بويژه بيگانگان دخالت نوع هر از مانع ملي، همبستگي

 حركت پيروزي تبريك با بيانيه اين در خارجه، امور وزارت مطبوعات و اطالعات كل اداره از نقل به ايرنا شنبه سه روز گزارش به
 هاي ماه طي كشور اين مسلمان مردم ايستادگي پي در كه را ليبي تحوالت ايران اسالمي جمهوري«: است آمده ليبي مسلمان مردم
 ».گويد مي تبريك كشور اين مسلمان مردم به گذاشت، نمايش به را منطقه در مردمي حركت از ديگري نماد اخير

 و ها خواسته به تمكين كه داد نشان ديگر بار ليبي در مردمي خيزش«: كرد تصريح ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت
 ».است انكارناپذير ضرورت يك آنان نظرات و آراء به احترام و مردم بحق مطالبات

 در مردمي حركت از حمايت با ابتدا از خود اصولي هاي سياست اساس بر ايران اسالمي جمهوري«:است آمده بيانيه اين ادامه در
 سرنوشت تعيين حق ويژه هب مردم بحق مطالبات تحقق ضرورت بر بيگناه مردم كشتار و خارجي دخالت نوع هر با مخالفت و ليبي
 ».است كرده تأكيد

 با كه ليبي مسلمان مردم است اميدوار مردم بحق هاي خواسته به احترام با اينك ايران اسالمي جمهوري«: افزايد مي بيانيه اين
 الزم هوشمندي حفظ با و صحنه در خود حضور استمرار با راندند بيرون اسالمي سرزمين از را استعمارگران خود تاريخي مجاهدت

 ».كنند هدايت كشورشان آباداني و سازندگي سرافرازي، عزت، ملي، وحدت استقالل، حفظ مسير در را آن و كرده صيانت خود قيام از

 از فلسطين آرمان تحقق براي انساني و اسالمي همبستگي تقويت«: كرد خاطرنشان ايران اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت
 ».بود خواهند پيشگام مسير اين در ليبي مردم دارد اطمينان كه است اسالمي هاي ملت همه ديرين آرزوهاي

 كرامت عدالت، آزادي، تحقق مسير در را خود تجربيات همه دارد آمادگي هميشه مانند ايران اسالمي جمهوري«:افزايد مي بيانيه اين
 ».دهد قرار ليبي برادر ملت اختيار در پرستي يگانه پرتو در آباداني و پيشرفت انساني،

 حاكميت سريع برقراري به نسبت قدر، هاي شب در ملتها همه براي عزت و سالمتي آرزوي با بيانيه اين پايان در خارجه امور وزارت
 .است كرده اميدواري ابراز زمين سرتاسر در انساني كرامت و عدالت
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   يهنرفرهنگي و  يخبرها ميتنظ

البته استفاده از واژگان متناسب، . رديگ يبا استفاده از سبك هرم وارونه صورت م اخبار معموالً نينگارش ا روش
 يها ظرافت ،يدر اخبار هنر. كند يخارج م يو اقتصاد ياسيس يخبرها ياخبار را از حالت خشك و رسم نيا

  .زند يحرف اول را م يفيهنر موثر است و در آن نثر توص كيشناخت 
 …و  يا هي، برخوردها و سخنان حاشينظم بيمانند  يحواش يبرخ ،جدا از خود مراسم ،يمراسم رسم يبرخ در

خبر ايسنا از قسمتي از در ادامه به . ذكر شود يصورت مشخص جدا از خبر اصل وجود دارد كه الزم است به
  :برگزار شد، توجه كنيد 90 وريشهر 26 كه سينما خانه جشن چهاردهمين متن و حاشيه

  سينما خانه جشن چهاردهمين متن و حاشيه

 حضور با و كردند معرفي را شان برگزيدگان صنفي، گردهمايي يك در سينما ملي روز از بعد روز چند  فاصله به ايران سينماي اهالي
 .گفتند شان شغلي امنيت  نبود و صنفي هاي دغدغه از مردم

 .شد برگزار »ميالد برج« هاي همايش تاالر در ـ شهريور 25 ـ گذشته شامگاه سينما خانه جشن چهاردهمين مراسم ايسنا، گزارش به

 هاي دغدغه و سينما خانه  بودجه وضعيت شغلي، امنيت بحث پيرامون هاي سخنراني با كشيد طول ساعت 4 از بيش كه مراسم اين
 .شد سپري هنرمندان

 و داشتند برعهده طهماسبي مائده و آييش فرهاد را ـ بود) بهار خيابان در( سينما خانه ساختمان ماكت آن دكور كه ـ  برنامه اجراي
 و آييش همراهي با را نمايشي هاي پرده تك و آمد مي صحنه روي به مختلف هاي شخصيت قالب در  برنامه طول در نيز رجبي مهران
 .كرد مي اجرا سينماگران هاي دغدغه و مسايل پيرامون طهماسبي مائده

 ندارد ايران سينماي واقعي كيفيت با تناسبي اكران سينماي :گلمكاني هاي گاليه 

  فصل« فيلم براي برزگر مجيد به اول كارگرداني بهترين افتخار ديپلم اهداي براي كه بهداد حامد همراهي با گلمكاني هوشنگ
 .گفت تبريك را سينما ملي روز سخناني در بودند آمده صحنه روي  به »موسمي هاي باران

 يادداشت آن در و نوشتم رويم مي سينما ملي روز استقبال به محوريت با يادداشتي پيش روز چند«:شد يادآور ادامه در گلمكاني
 توانشان حد در كه دارم تقاضا سينما خانه و سينما اهل از اينجا. است شده متفاوت اكران سينماي با ايران سينماي كه كردم مطرح
 سينماي واقعي كيفيت با تناسبي اكران سينماي. بكنند برد مي بين از را ايران سينماي آبروي دارد كه اكران سينماي حال به فكري
 ».ندارد ايران

 سينما خانه دانم مي. نكردند پيدا نمايش امكان گذشته سال 10 در فيلم 200 از بيش كردم اشاره هم مطلب آن در«:داد ادامه وي
 ».نيست كوچكي مشكل ايران سينماي اعتبار و آبرو بودن خطر در كه هستم مطمئن اما دارد، زيادي هاي گرفتاري
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 كند مي پيدا را خودش راه هنرمند: بهداد

 كف يكديگر براي كه است خوب«:گفت سينما خانه جشن چهاردهمين مراسم در حضور براي خرسندي اظهار با نيز بهداد حامد
 ».كند مي پيدا را خودش راه ايراني هنرمند شود، هم تر تنگ اگر عرصه. زنيم مي

 كرد ياد شاهوردي اصغر از دلپاك

 ،بود آمده صحنه روي به روشن محسن به »فرشته و كودك« فيلم براي صداگذاري بهترين  جايزه اهداي براي كه دلپاك محمدرضا
 از  ادامه در و برد مي سر به سكوت در وا گفت و كرد ياد ـ بود حاضر مراسم در كهـ  سينما  ديده حادثه صدابردار شاهوردي اصغر از

 .است رفاقت بيشتر اما ،هست هم رقابت جشن اين: گفت همچنين دلپاك .گفت سخن نيز خوشابافرد فريدون ياد زنده

 مراسم اين به وقتي فقط ما دارم، گاليه«: گفت كوتاهي سخنان در كرد، مي همراهي را دلپاك محمدرضا كه هم عليدوستي ترانه
 از سخناني در نيز كيايي  الدين نظام ».كنيد دعوت هميشه را ما لطفا. شويم كانديدا يا بگيريم جايزه خواهيم مي كه شويم مي دعوت
 اهداي براي كه نيز كوثري جهانگير .است فردوسي ابوالقاسم به متعلق صدابرداري اولين كه اين و گفت ايران در صدا بحث سابقه
 فرهاد ادامه در .است كرده صحبت سينماها اكران وضعيت  درباره كه فرستاد درود گلمكاني هوشنگ به بود آمده سن روي به جايزه

 .كرد قرائت را گزارشي سينما جشن چهاردهمين دبير توحيدي

 كرد محكوم را كريم قرآن به حرمت هتك قديريان

 آمده صحنه روي به »سليمان ملك« لباس و صحنه طراحي براي شايستگي تنديس دو دريافت براي بار دو كه قديريان عبدالحميد
 اهللا شاء ان و كارم شروع در دارم كه دانشجويي حس اين. كند مي فرق ديگر جوايز تمام با من براي جايزه اين«:گفت سخناني در بود،

 را كريم قرآن به حرمت هتك سخنانش از ديگري بخش در همچنين وي ».برسانم سينما پاي پابه را خودم من و كنم پيشرفت
 ملت از من. بدهيم پاسخ هنر و فرهنگ با بايد را حرمتي بي اين هنر و فرهنگ هاي بچه ما كه است اين باورم«: گفت و كرد محكوم
 ».ها كاري كم اين بابت كنم مي عذرخواهي  ) عج(زمان امام و ايران

 براي مراسم اين«: داد ادامه و گفت تبريك را سينما ملي روز بود آمده سن روي به قديريان جايزه اهداي براي كه گرگين جمشيد
 حاضران از و كنم تشكر مراسم اين كارگردان ميرباقري بيژن و توحيدي فرهاد از دارد جا. است خوب ايران سينماي مشتاقان
 ملي روز تبريك با ،بود آمده سن روي به صحنه طراحي  جايزه اهداي براي كه هم خمسه عليرضا ».بزنند كف آنها براي بخواهم
 شير گاوت پرسيدند حسن مش از. كرد تشبيه حسن مش گاو به توان مي را سينما خانه ماجراهاي«: گفت سخناني در سينما

 ».دارد زيادي  جانبي عوارض و توليدات اهللا ماشاء اما ،دهد نمي شير گاوم: گفت ،دهد مي

 بدن در خون مثل فيلم موسيقي«:گفت سخناني در ،شد حاضر موسيقي بخش  جايزه اهداي براي كه سرير محمد دكتر ادامه در
 جايگاه به بايد فيلم موسيقي. شود خاصي توجه موسيقي جايگاه به اميدوارم. بخشد مي حيات دارد حضور كه هرجا و سينماست
 ».برسد مناسبش

 كوشش و شغلي امنيت فقدان«:گفت كوتاه سخناني در نيز بود آمده صحنه روي به تدوين  جايزه اهداي براي كه موئيني محمدرضا
 »!است؟ كساني چه سوگند سينماگران امنيت ايجاد عليه
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 مريال طرف از كرد، دريافت را زن مكمل بازيگر بهترين تنديس ،زارعي مريال خواهرش از نمايندگي به كه) شادونه خاله( زارعي مليكا
 خواست »مهرآفرين« سفير عنوان به و كرد قرائت را متني برساند، برنامه به را خودش بود نتوانسته تئاتر اجراي دليل به كه زارعي

 .شود حمايت كار كودكان و نيازمندان از كه

 داد خواهيم معنا سينما روز به قطعا ما: اسعديان  

 سينما خانه داوران«:شد،گفت حاضر اول نقش بازيگري براي جواهريان نگار جايزه اهداي براي كه كارگردان ،اسعديان همايون
 اما نباشد، پسند مورد قضاوتي هر است ممكن. گذارم مي احترام آنها به من هستند صنوف منتخب. نيستند دولتي مقام هيچ انتخاب

 ».گذارم مي احترام آنها قضاوت به احترام با خودم و شما به من

 همه بگوييم چه دانيم نمي ما اما سينماست، روز تقويم در روز ترين معني بي بود گفته اي مصاحبه در دوستان از يكي«:داد ادامه وي
 » .داد خواهيم معنا روز اين به قطعا شما و من. دوست از ما نالند، مي غير از

 .كرد تقديم مادرش و پدر به را اش جايزه زن اول بازيگر بهترين  جايزه دريافت از پس نيز جواهريان نگار

 ».دنياست دوست بهترين نگار«:بود،گفت آمده صحنه روي به جواهريان نگار  جايزه اهداي براي كه هم كوثري باران

 شود بهتر وضع، زودي به اميدوارم: فرهادي

 كرد تشكر »الي ي درباره« فيلم در همكارانش گروه از بود آمده صحنه روي به كارگرداني بهترين تنديس براي كه هم فرهادي اصغر
 ايران در بتواند نادري امير. برگردد بيضايي بهرام اميدوارم برگردد، بتواند گلشيفته كه شود طوري مملكت وضع اميدوارم«: افزود و

 عضوي ما كه كنيم اعالم نباشيم مجبور آينده هاي سال اميدوارم و بسازد فيلم ايران در بتوان هم پناهي جعفر اميدوارم و بسازد فيلم
 ».باشد بهترين وضع وضع، زودي به و هستيم سينما خانه از

 سينما چهاردهم جشن هاي حاشيه

 .بود حاضر سالن در دار چرخ صندلي روي بر نيز سينما ديده  حادثه فيلمبردار شاهوردي اصغر* 

 زمينه اين در مختلف هنرمندان هاي صحبت با »شغلي امنيت نبود و سينماگران« عنوان با شغلي امنيت پيرامون كوتاه فيلمي* 
 .شد پخش

 .بود سينما چهاردهم جشن هاي برنامه ديگر از »رستاگ« و تهران آوازي گروه موسيقي گروه دو اجراي* 

 .بود برنامه هاي بخش ديگر از سينما درگذشتگان  كليپ پخش* 

 مواجه سالن در حاضر كودكان تشويق با بود آمده صحنه روي به زارعي مريال  جايزه دريافت براي كه) شادونه خاله( زارعي مليكا* 
  .شد
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  اهميت پيشينه در خبرنويسي

فارغ از سمت و سو دادن به خبر، بسياري از اخبار . گيري خبر دارد پيشينه يا سابقه خبر نقش مهمي در جهت
  .قابل فهم براي مخاطب نيستند ،بدون ارايه سابقه

توان  شد، با اين استدالل كه چون ضرورت ندارد مي قبالً از پيشينه در سبك هرم وارونه در پايان خبر استفاده مي
توان از پيشينه و  در صورت نياز آن را حذف كرد، ولي اكنون در هر جاي خبر كه ضرورت آن احساس شود، مي

  .سابقه استفاده كرد

هاي دلخراش و  خبر مربوط به پوشش حوادث انفجار بزرگ اوكالهاما، پس از آوردن عكسدر سي  بي سايت بي
  :در پايان خبر از اين سابقه استفاده كرده بود ،شدگان وگو با چند نفر از مجروحان و بازماندگان كشته گفت

د ايران در آن نقش داشته شو آيرس آرژانتين اتفاق افتاد كه گفته مي چندي پيش انفجار مشابهي در بوئنس«
  ».است

اتفاق افتاده بود و البته آرژانتين آيرس  اشتباه نيست، زيرا واقعاً چندي پيش انفجار مشابهي در بوئنس جملهاين 
بنابراين جمله درست است ولي . گاه ثابت نشد هيچالبته شد ايران در آن نقش داشته است؛ ادعايي كه  ادعا 

خواندن اين پيشينه، چه احساسي خواهد داشت و يا به عبارت بهتر، چه احساسي به طبيعي است كه مخاطب با 
  .شود او القا مي

ـ در فصل اي  ها از ليد تاريخچه ها و روزنامه اهميت پيشينه چنان در خبر باال رفته است كه بسياري از خبرگزاري
  :ثال توجه كنيدبه اين م. كنند در شروع خبر استفاده ميپنجم توضيح داده شده است ـ 

شايد بيشتر  .برداري رسيد صورت آزمايشي به بهره قطار شهري مشهد به) ص(در سالروز ميالد پيامبر اكرم 
را به ليد اين خبر » پيشينه«ها از اين ليد خنثي و يا نسبتاً مثبت براي شروع خبر استفاده كنند ولي اگر  رسانه

  :كند اضافه كنيم، ببينيد رويكرد خبر چقدر تغيير مي

 سال از آغاز ساخت آن، امروز 15نهايي و گذشت سال از آماده شدن  4از فاز يك خط يك مترو مشهد پس «
  ».كار كرده طور آزمايشي آغاز ب به

آميزند كه مانند تار و پود در هم گره  هاي مختلف پيشينه را چنان با عناصر خبري تازه درهم مي همچنين رسانه
   .خورده و قابل تفكيك و تمايز از يكديگر نيست
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  متن خبر ميتنظ بارهنكته در چند

درباره بعضي از اين نكات در . را حتماً بايد به خاطر سپرد بك هرم وارونه چند نكتهسويژه در  در تنظيم خبر به
ت تيتروار اشاره رصو ترين نكات به در پايان اين فصل، به تعدادي از مهم. هاي پيش توضيحاتي ارايه شد فصل
  .شود مي

و  يموضوع اصلموقع  توان با استفاده از تكرار به يو وحدت را م يهماهنگ نيوحدت باشد، ا يدارا ديمتن خبر با *
  .كرد جاديدهنده ا ربط يها استفاده از واژه

 زيمنبع ن .ذكر شود) ... و شنبه گذشته روز،يد(به نسبت زمان حال  اي خيصورت تار در خبر به ديبا داديزمان رو *
قرار دادن مطالب  بيخبر و اگر متعدد است با ترت يدر ابتدا ،است يكيمنبع  نياگر ا. خبر ذكر شود در ديبا
  .شود ي، نام منبع مربوط ذكر مكياز نقل مطلب هر  شيپ ت،ياهم اساسبر

* از شاهدان  يكي، …مثالً(رابطه آنان با موضوع خبر  ايمت آنان در نقل مطلب از افراد، ذكر كردن نام كامل و س
  . است يالزام) حادثه

حذف  يليبه دل اينداشته باشد  يخاص تيفعل معلوم بر مجهول رجحان دارد، مگر فاعل اهم يسيدر خبرنو *
توسط ماموران اداره  مغازه«: در صورتي كه فاعل جمله مشخص است، بگوييم» بسته شد مغازه«به جاي  .شود
  »بسته شد راتيتعز

                    :بگوييم» :در ادامه سخنانش اضافه كرد يو«به جاي  .در خبر اجتناب شود يكلمات اضاف ازد يبا* 
  »:افزود يو«

به عنوان نمونه بهتر است  .كرد يو شعارگونه خوددار ياز صفات سنجش ديبا ،يسيدر كاربرد صفات در خبرنو *
: امور خارجه گفت ريزو«: بنويسيم» انجام شد يبيو ل رانيامور خارجه ا ريوز نيب يمذاكرات مهم«به جاي 

خبرنگار به اظهارنظر از طرف  يحالت اظهارنظر از سو نيا در» صورت گرفت يبيل و رانيا نيب يمذاكرات مهم
گونه  نياستفاده از ا يسينو ليو تحل ريبهتر است، البته در تفس يسيكه از نظر اصول خبرنو ابدي يم رييمنبع تغ

  .است زيصفات جا

 يخبر براساس نمودارها و جداول آمار ميكه اصل خبر حول محور جداول و آمارهاست، تنظ ياخبار در* 
كه در جدول هايي  پرسش ،يخبر يها ارزش يخبرها بهتر است ابتدا بر مبنا نيدر ا. هرم وارونه است اساسبر

  . شود ميتنظ ها پرسشپاسخ آن  يپاسخ آنها وجود دارد، طرح و خبر برمبنا
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  خالصه فصل

 ميزان به توجه با مطالب ،سبك اين در .است سبك هرم وارونه ،خبر ميسبك تنظ نيتر جيو را نيتركارآمد *
. دهد مي جا خود در را مطلب بخش ترين اصلي »ليد«يا  اول پاراگراف .شوند مي تنظيم پايين به باال از آنها اهميت

  .شود شده در ليد توضيحات بيشتري ارايه مي ارايهدرباره يك يا دو عنصر خبري » گراف نات«در پاراگراف دوم يا 

 چـرا  گـر يد عبـارت  به ؛است شده خبر يداديرو كه است خبر چه ديگو يم كه است خبر از يپاراگراف ،گراف اتن* 
 درباره داستان دهد حيتوض ديبا دارد، »ديل« چيپ يبرا را مهره حكمدر واقع  »گراف نات«؟ پاراگراف است مهم خبر
    ؟يچ كه خب،: است پرسش نيا به پاسخ قتيحق در  گراف نات دارد؟ تياهم چرا و ستيچ

  .دارد معكوس رابطه آن يها گرافاپار تعداد با خبر هر خوانندگان تعداد دهد يم نشان قاتيتحق* 

به سبك هرم وارونه، باال بودن سرعت انتقـال خبـر، وجـود ليـد در ابتـداي خبـر،       ي تنظيم خبر ايمزاترين  مهم* 
  .استارزش مطالب  هيخبر بر پا و تنظيم ييآرا و صفحه يسينوتريت ش،يرايو يسادگ

هـا و گسسـته    تاثيرگذاري سليقه خبر در تعيـين اولويـت   عايب سبك هرم وارونه، كامل نبودن خبر،مترين  مهم* 
  .است خبر يزمان يتوالشدن 

كـه   يدر صـورت ولـي   دنشو مي ميصورت هرم وارونه تنظ به ها يآگه و بخشنامه ه،يانيب ه،ي، اعالم هيطالعمعموالً ا* 
   .شود ياستفاده م »ديبا ل يخيتار«از سبك  ، آنداشته باشد ييباال تيو سابقه آن اهم هيخود اطالع

البته اسـتفاده از واژگـان متناسـب،    . رديگ يبا استفاده از سبك هرم وارونه صورت م معموالًهنري نگارش اخبار * 
  . كند يخارج م يو اقتصاد ياسيس يخبرها يالت خشك و رسماخبار را از ح نيا

و  يموقع موضوع اصل توان با استفاده از تكرار به يو وحدت را م يهماهنگ نيوحدت باشد، ا يدارا ديمتن خبر با *
  .كرد جاديدهنده ا ربط يها استفاده از واژه

  .نداشته باشد يخاص تيفعل معلوم بر مجهول رجحان دارد، مگر فاعل اهم يسيدر خبرنو *

   .كرد يو شعارگونه خوددار ياز صفات سنجش ديبا ،يسيدر كاربرد صفات در خبرنو *

 يخبـر براسـاس نمودارهـا و جـداول آمـار      ميكه اصل خبر حول محور جـداول و آمارهاسـت، تنظـ    ياخبار در* 
كـه در جـدول   هـايي   پرسـش  ،يخبر يها ارزش يخبرها بهتر است ابتدا بر مبنا نيدر ا. هرم وارونه است اساسبر

  . شود ميتنظ ها پرسشپاسخ آن  يپاسخ آنها وجود دارد، طرح و خبر برمبنا
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  كار عملي يا بحث گروهي 

 بـا  يكشـنبه  روز شـمالي  خراسـان  كشـاورزي  جهاد كل اداره ترويج هماهنگي مدير قرباني، حسين* 
. اسـت  كـرده  اشـاره  موارد اين به مصاحبه اين در او. است كرده مصاحبه اسالمي جمهوري خبرگزاري
  كنيد؟ تنظيم وارونه هرم سبك به خبري زير، اطالعات براساس

 آن هكتار هزار 13 از بيش كه گيرد مي قرار گندم كشت زير شمالي خراسان كشتزارهاي از هكتار هزار 34 ساالنه
  .شود مي كاشت ديم صورت به

  .است بوده هكتار هر در كيلوگرم 5800 ديم گندم برداشت كشوري ركورد

  .است هكتار در كيلوگرم 950 شمالي خراسان استان در ديم گندم برداشت ميانگين

  .برساند برابر هفت به استان ميانگين به نسبت را ديم گندم برداشت توانسته كشاورز اين

 از هكتار هر در كيلوگرم 6714 برداشت با امسال شد موفق سملقاني و مانه گندمكار كشاورز عليداديان، مهدي
  .كند برداشت را كشور در سطح واحد در ديم گندم ميزان باالترين خود كشتزار

  .است رسيده ثبت به 88 - 89 زراعي سال در سملقاني و مانه كشاورز ركورد

 از مكانيزه كشت رعايت و ارگانيك كود از استفاده ترويج، كارشناسان نظرات از گيري بهره كشت، تنوع رعايت
  .است ديمكار كشاورز اين موفقيت عوامل جمله

  .است كرده برداشت گندم تن 67 حدود خود هكتاري 10 مزرعه از كشاورز اين

 جمهوري رييس حضور با كشاورزي جهاد هفته در كه شده معرفي نيز كشوري نمونه كشاورز عنوان به كشاورز اين
  .گيرد مي قرار تقدير مورد

وارونه نسبت به ساير سبك هاي خبرنويسـي را در صـفحه اول چهـار    درصد استفاده از سبك هرم * 
  خبرگزاري و چند روزنامه سراسري مهم كشور با هم مقايسه كنيد؟
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