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 مقدمه 

 

خبری، تحلیلی، تشریحی و از نگاه صاحبنظران عرصه های روزنامه نگاری و ارتباطات،گزارش )

تحقیقی( با عبور دادن مخاطبان از الیه های سطحی رویداد و شکافتن زوایای تاریک و مبهم آن، آنچه 

ست روشن و آشکار پیش روی خوانندگان، قرار می دهد و رویداد را ملموس تر و را که روی داده ا

 عینی تر می سازد.

گاهی رویدادهایی در جامعه ی ما و جوامع پیرامون رخ داده یا جریان دارد که نیازمند "به بیان دیگر، 

گران بیامیزد تا آن تشریح زوایای آن و روشنگری و تحلیل است و باید با نقد و بررسی و دیدگاه های دی

گزارش عهده دار  ."چه روی داده است و بازتاب ها و پیامدهای آن به روشنی به مخاطب انتقال یابد

 چنین وظیفه ای است.

نکته مهم این که گزارش به دلیل محتوا و جذابیت هایش قدرت تاثیرگذاری باالتری در همسنجی 

زمانی افزایش می یابد که در آن آیین نگارش و اصول )مقایسه( با خبر دارد. میزان تاثیرگذاری گزارش 

 درست نویسی لحاظ و رعایت شده باشد.

در این پیوند، دفتر پژوهش و بررسی های خبری )میز آموزش( به تهیه و تدوین مجموعه ای زیر عنوان          

رنا در که بخشی از آن محصول عملکرد همکاران ای "گزارشخبر و آیین نگارش و درست نویسی "

گذشته بوده، اقدام کرده است. از این رو شایسته است از آقایان محمد تقی روغنی ها، عبدالرضا 

ای و ارزشیابی اخبار وگزارش ها، کشاورز، داود اسماعیلی و همکارانشان به دلیل فعالیت های حرفه

   سپاسگزاری و قدردانی شود.

                                                                                                

 دفتر پژوهش و بررسی های خبری                                                                                                    

 خبرگزاری جمهوری اسالمی                                                                                                                         
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هاي بيگانه به ویژه عربي و  در تنظيم خبر و نگارش گزارش، تحليل، تفسير و مصاحبه از بكار بردن واژه .1

انگليسي، تا جایي كه ممكن است، پرهيز و دوري كنيم تا زبان شيرین و غني فارسي كه براي حفظ یا 

 هاي بعدي واگذار شود.  داري آن رنج فراوان كشيده شده، به درستي به نسل نگه

 الف ـ عربي 

 هاي فارسي )پارسي( به جاي عربي استفاده شود:  ها و جمله ها، عبارت بهتر است از واژه

 درست: واق واق سگ    نادرست: پارس كردن سگ 

 افت، آیين گشایش درست: گشایش ی  نادرست: افتتاح شد، مراسم افتتاحيه 

 شود.  ي خودروها بشدّت جلوگيري مي نادرست: عبور و مرور كليه وسایط نقليه اكيداً ممنوع. درست: از آمد و شد همه

 درست  نادرست

 پایبند نبودن   عدم پایبندي 

 ناتواني   عدم توانایي 

 ممكن نشدن یا ممكن نبودن   عدم امكان 

 نبودعدم وجود                        

 استفاده نكنيم. عدم، بيش تر یک واژه ي فلسفي است تا خبري.« عدم»ي  به هيچ روي از واژه

 درست نادرست 

 از این رو   لذا 

 بشدت یا به شدّت   شدیداً 

 به نسبت   نسبتاً 

 به یقين   یقيناً 

 اغلب   غالباً 

 ابتدا، در مقدمه   مقدّمتاً 

 در اصل   اصوالً 

 به تازگي        اخيرا           

 فورا                  به سرعت

 عمال              در عمل

 هاي تنوین دار عربي را به كار نبریم. به هيچ روي )هرگز( واژه
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 درست  نادرست

 یاد شده   الذكر( مذكور )فوق

 تازه    جدید 

 مانند    مثل 

 رویارویي    مقابله 

 پيشنهادها، نظرها    پيشنهادات 

 ها  ها، یورش حمله   اتتهاجم

 ها  ها، شيوه راه   طُرُق 

همچنين بهتر است از همزه عربي )ء( استفاده نكنيم و به جاي آن )ي یـ( بنویسيم. مانند ریيس به جاي رئيس و قایل 

 ي آماري به جاي جامعة آماري، ارایه به جاي ارائه  ي به جاي دربارة، جامعه به جاي قائل. درباره

  ب ـ انگليسي

 هاي انگليسي )زیر( استفاده شود:  هاي فارسي به جاي واژه در نوشتن، الزم است از واژه

  درست  نادرست

 استراتژیک                    راهبردي

 طرح    پروژه 

 یادداشت، نكته، توضيح    استاتوس

 طرحنامه    پروپوزال 

 موضوع، عنوان    آیتم 

 سطح، حد، اندازه    لِوِل 

 فضا، جوّ    اتمسفر 

 جناح، بخش، دسته   فراكسيون 

 آزمونه )اسم(    پایلوت 

  یي )صفت(  آزمونه   پایلوت 

 پرده نگار   پاورپوینت 

 پویش              كمپين

 حدنگار             كاداستر 
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 ي ثبت استفاده دارد(  )در اداره

 دست آزاد    هندزفري 

 بند  راه   باري كاد 

 ز، مراقبه تمرك   مدیتيشن 

 سه گانه     تریلوژي 

 ظرفيت    تناژ )دركشتي( 

 منظومه    سيستم )در نجوم( 

 دستگاه   شناسي(  سيستم )در زیست

 نظام  سيستم )در علوم سياسي و تربيتي( 

 سامانه  سيستم )در مهندسي و غيره( 

 مند  سامان   سيستماتيک 

 واپایش و واپایيدن     كنترل 

 گر  شواپای    كنترلر 

 نمونه    سمپل و اشانتيون 

 نقشک     آیكون 

 نظریه     تئوري 

 نظري     تئوریک 

 پرداز  نظریه   تئوریسين 

 نصاب شكني    آبستراكسيون 

 مخلوط كن     بِلندِر 

فارسي هاي دستور زبان  ها یا نشانه در نوشتن خبر و نگارش گزارش، تحليل و تفسير و مصاحبه، از هر یک از عالمت  .2

و پرانتز ) ( در جاي خود استفاده » « مانند نقطه ).(، ویرگول )،(، نقطه ویرگول )؛(، عالمت نقل قول مستقيم ):(، گيومه 

 شود. 

  الف ـ نقطه ).(

 گيرد. براي نمونه:  به جز در تيتر )عنوان( خبر و گزارش، پایان هر جمله و پاراگراف )بند(، نقطه قرار مي
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تري داشته باشد راههاي مختلفي وجود دارد. ممكن است عضو یک  تر و بزرگ شما بتواند معناي مهم كه زندگي براي آن

كوشد. یا ممكن است  هاي آینده مي جنبش سياسي یا اجتماعي باشيد كه براي بهتر كردن جامعه و براي خوشبختي نسل

 هایتان( كمک كنيد.  ها )نوه رزندان آنتان تنها به مهيّا كردنِ یک زندگي خوب براي فرزندان خود و ف با زندگي

 آید. نمونه:  پس از نقطه ).( هرگز واو نمي

درصد به رعایت كردن  33هاي معرفتي و باطني توجه دارند. و حدود  درصد پاسخگویان به تمركز دین بر جنبه 53

 اَعمال مذهبي معتقد هستند. و...

 ب ـ ويرگول )،( 

گيرد و در درست  ها( قرار مي ها و بندها )پاراگراف ها، جمله ان دو واژه در عبارتویرگول براي مكث یا توقف كوتاه مي

 ها:  خواندن و درست فهميدن متن و درك سریعِ پيام یک نوشته، بسيار اهميت دارد. نمونه

 مرگ جا خوش كرده بود.  ،در سيماي سپاه و لشگر اكنون چهره نشان داده است.   اميد،

 اند!  خواب ،اغلبِ جوانان ایران اند!  وابجوانان ایران خ ،اغلب

 اعدامش كنيد.  ،عفو الزم نيست اش كنيد.  الزم نيست اعدام ،عفو

 پاالیشگاه نفتِ بيجي را در عراق تعطيل كرد )تيتر خبر(  ،ي مردان مسلّح حمله

 كش آسمان برود.  تا سينه ،خداوندا! گندم باید در بهار

 كار مردان است. ،گویند كه سياست به نادرستي مي

 آید. پس از ویرگول )،( هرگز واو نمي

 نادرست: نگرش واقعيّتي آموخته، و بادوام است. 

 درست: نگرش، واقعيتي آموخته و بادوام است. 

 گيرد.  هاي دستور زبان فارسي مانند ؛ یا ! نمي ویرگول )،( هرگز جاي ):( یا دیگر نشانه

 افكني( را به شيعه نسبت )ارتباط( ندهيد  لبنان، كارهاي تروریستي )دهشت نادرست:

 درست: لبنان: كارهاي تروریستي )دهشت افكني( را به شيعه نسبت )ارتباط( ندهيد

 ج ـ نقطه ويرگول )؛( 

 ي تكميلي یا تكميل نمودن یک عبارت و جمله یا واژه است و در بندها باید به جاي خود به كار رود.  )؛( نشانه

 ها:  نمونه

هایي همچون  نسلي كه تحقير شده و گرفتار آفت ؛ كشورهاي عربي به نسل جوان این كشورها متّكي استهاي  قيام

 استبداد، فقر و بيكاري است. 
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اعتقاد به »ي  اي درباره یعني فضيلت خردورزي، اما نخست باید چند كلمه؛  است« ماهيّت عقالنيّت»عنوان بحث من 

 بگویم. « خدا

چنين از گيومه براي تأكيد و  هاي؛ گيومه، ویرگول و نقطه به درستي به كار رفته است. هم شانهدر بند باال هر یک از ن

 كنيم.  نقل قول مستقيم و پرانتز براي درج مترادف یک واژه یا عبارت، استفاده مي

 قسمت فعل تركيبي فاصله نيندازیم.  2جزء یا  2ها بهتر است ميان  در نگارش جمله  .5

هاي ایرانيان بویژه  هاي عميق فرهنگي در باورها و نگرش از تحوّل و دگرگوني حاكيها  ست: نتایج تحقيقها: نادر نمونه

 هایي كه تحوالت عظيم رفتاري را در خُلق و خوي ما پدید آورده است. ؛ دگرگونياستسال گذشته  53در 

 ها از تحوّل..... حكایت دارد  درست: نتایج تحقيق

  شدندباز شدن فضاي نقد و انتقاد  خواستاري نادرست: نيروهاي اجتماع

 خواستار شدند درست: نيروهاي اجتماعي، باز شدن فضاي نقد و انتقاد را 

 شود؟ به تحقّق اهداف منجر ها تا چه حد توانسته  نادرست: این نشست

 شود؟ منجر ها(  ها تا چه حد توانسته به تحقّق اهداف )هدف درست: این نشست

 متهم كردند، اقدام نمودند و... كه نباید ميان اجزاي فعل تركيبي فاصله انداخت.همين گونه است: 

 جدا كردن اجزاي افعال تركيبي تنها در نظم )شعر( مجاز است. براي نمونه: 

 دو جزء عتاب كشيدن از هم جدا شده است.  «بِكِشیار پري چهره عاشقانه عتاب »

هایي كه هر كدام به تنهایي براي خود معنایي دارند و به  ها یا كلمه است واژه در نوشتن خبر، گزارش، بولتن و... بهتر  .3

 روند، از هم جدا كنيم. براي نمونه:  ها و بندها به كار مي ها و جمله تنهایي در عبارت

 هاي مال رو، چندان كه.  چنان كه(، درس گفتار، كدام یک، راه كه )هم كه، همچنان كه، آن این

 ام( نوشت:  توان به شكل جدا )دریا ــــــــــ فته را نمي« ام ریافتهد»ي  امّا واژه

 « ام كه معرفت به خداوند برتر از ایمان به او است. دریافته»

 هاي زاید و اضافي )حشو( پرهيز كنيم:  در نگارش خبر، گزارش، بولتن، مقاله و... از به كار بردن واژه  .3

 ست: بررسي شد در  نادرست: مورد بررسي قرار گرفت 

 درست: تجدید نظر كردند یا شد   نادرست: مورد تجدید نظر قرار گرفت 

 درست: اجرا كردند یا شد   ي اجرا در آوردند  نادرست: به مرحله

 دهد  هاي جدول هم نشان مي نادرست: همچنان كه داده

 دهد  هاي جدول نشان مي درست: همچنان كه داده
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 آیند.  آیند، همچنين و نيز پشت سرِ هم نمي هم و همچنان پشت سرِ هم نمي

 درست: عليه یا ضدّ   نادرست: بر عليه، بر ضد

توان به جاي  متفاوت است و یكي را نمي« است»ي  به معناي وجود دارد با واژه« هست»ي  كه واژه ي دیگر آن نكته

انسان، »درست است نه « تانسان، ایمان و آزادي اس»و « خدا است»درست است نه « خدا هست»دیگري نوشت. 

 «.ایمان و آزادي هست

توان بدون الف نوشت مانند: آن سيه  توان الف را حذف كرد اما در نظم مي را باید با الف نوشت و نمي« است»در نثر 

 چُرده كه شيرینيِ عالَم از اوست ـ چشم ميگون، لب خندان، دل خرّم از اوست 

را به شكل حروف نوشت  11و  9و  6و  2و در استفاده از عددها نباید عددهاي  در نگارش خبر، گزارش، بولتن و...   .6

 شود. براي نمونه:  زیرا به ترتيب با دو )دویدن(، شُش )عضوي از بدن(، نَه )پاسخ منفي( و دِه )روستا( اشتباه مي

 نفر در تظاهرات مردم بحرین كشته شدند )تيتر خبر(  2درست:  

 مجروح )زخمي( بر جا گذاشت )تيتر خبر(  11 درست: اعتراض ساكنان رم

عددهاي صد و هزار و مضربي از آنها را باید به حروف نوشت زیرا استفاده از صفرهاي زیاد، متن را نامناسب و خواننده را 

 را بهتر است با حرف و نه عالمت درصد )%( به كار ببریم. براي نمونه: « درصد»چنين  اندازد. هم به اشتباه مي

و نيم درصد بدن ما، آب است. عددهاي بيش از صد و هزار به  35امامي هستند یا   12ي  درصد جمعيت ایران شيعه 95

 آید:  شكل تركيبي )تركيب عدد و حرف( مي

 درست   نفر در زمين لرزه اسپانيا كشته شدند  111هزار و 

 نادرست    نفر در زمين لرزه اسپانيا كشته شدند  1111

 درست  رومانيایي در جنگِ اول جهاني جان باختند  211صد هزار و 

 نادرست   رومانيایي در جنگِ اول جهاني جان باختند  111211

 ميليون ریال                                      درست 511هشت ميليارد و 

 ميليارد ریال                                                        نادرست 5/8

اي در مقاله، گزارش، تحليل و تفسير كه ایهام و ابهام و  در انتخاب تيتر و نگارش ليد خبر و نوشتن هر عبارت و جمله   .5

 هاي زیر:  گویند، اجتناب شود. مانند جمله و عبارت مي« كژتابي»كند و به آن  یا چند معنایي را اِفاده مي 2

 فر حافظ قرآنند؟ چند ن  خواهر و برادر حافظ كلّ قرآن هستند  2

 چه كسي دانشجو هست و كدام یک نيست؟    علي مثل خواهرش دانشجو نيست 

 سالگي، عمر است یا زمان دوستي؟  پنج   ي من است  ساله حسين دوست پنج
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 ام؟  او دوست من است یا دوست همسایه   ام سالم كردم  من به دوست همسایه

 براي مادرم است یا عيالم!  «پيري»معلوم نيست صفت    مادر عيال پيرم 

 براي پدرش است یا شوهرش! « بداخالقي»معلوم نيست صفت  اش  پدرشوهر بد اخالق

هایي كه به لحاظ شكلي شبيه  در تنظيم خبر و نگارش مقاله و تفسير و گزارش و تحليل باید به تفاوت معنایي واژه  .8

 آوریم:  ها را مي مت شماري از این واژهاند( دقت و توجّه شود. در این قس اند )مشترك لفظي هم

 گزاردن ـ گذاردن ـ گذاشتن 

و « گذاردن»از مصدر « گذار»و « به جا آوردن امري»و « ادا كردن»به معني « گزاردن»از مصدر « گزار»دو پسوند 

واژگان  وقتي به عنوان پسوند در« ایجاد كردن»و « چيزي را در جایي قرار دادن»، «نهادن»به معني « گذاشتن»

 شود هر كدام را به جاي دیگري استفاده كرد.  كنند و به هيچ وجه نمي گيرند، معاني متفاوتي را افاده مي تركيبي قرار مي

یا « سپاسگزار»، «اقامه كننده نماز»یا « به جا آورنده»به معني « نمازگزار»به عنوان مثال امالي واژگان تركيبي 

، «به جا آورنده و ارائه دهنده خدمت»به معني « خدمتگزار»، «ه سپاس و تشكربه جا آورند»به معناي « شكرگزار»

كسي كه چيزي را بنا »به معني « بنيانگذار»، همچنين امالي واژگان تركيبي «تعبير كننده خواب»به معني « خوابگزار»

یا « كاشت مين در زمين به معني نصب یا« گذار مين»، «قصور در امري»یا « كوتاهي»به معني « فروگذار»، «نهد مي

فقط به همين صورتي كه ارایه شد، صحيح است و در زبان فارسي شكل دیگري از این واژگان « ریختن مين در دریا»

 تركيبي وجود ندارد. 

تواند صحيح  متناسب با معني مورد نظر مي« گذار»و « گزار»هر دو پسوند « سياست»و « هدف»اما در مورد واژگان 

 كنند.  كدام معني متفاوتي را افاده ميباشد، چون هر 

كسي كه براي »به معني « هدفگزار»و « كند كسي كه هدفي را تعيين یا تدوین مي»به معني « هدفگذار»یعني 

 است. « كند دستيابي به هدف تالش مي

فضا اعزام كند انسان به  1311به عنوان مثال اگر سازمان هوا فضاي جمهوري اسالمي ایران قصد داشته باشد تا سال 

را براي خود  1311سازمان هوا فضاي جمهوري اسالمي ایران، اعزام انسان به فضا تا سال »توان نوشت:  مي

توان  كنند مي و در معرفي كساني كه در سازمان هوافضا براي دستيابي به این هدف كار مي« هدفگذاري كرده است

ایران همه تالش خود را براي اعزام انسان به فضا تا سال هدفگزاران سازمان هوا فضاي جمهوري اسالمي »نوشت: 

 « اند. به كار گرفته 1311

به معني « سياستگزار»و « كند كسي كه سياست را تعيين و تدوین مي»به معني « سياستگذار»همين منطق در مورد 

 صادق است. « كند كسي كه سياست تعيين و تدوین شده را اجرا مي»
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 فراقت ـ فراغت

 به معناي دور بودن و جدایي است اما فراغت به معناي خأل یا راحتي یا بيكاري است مانند: اوقات فراغت فراقت 

 خاست ـ خواست                                                             

زادگاه اما خواست و خاستگاه یعني منشأ و ریشه و « بپاخاست»یا « برخاست»خاست یعني بلند شد و قيام كرد مانند 

 یعني طلب كرد یا طلبيد. 

 حيات ـ حياط                                                               

حيات یعني زندگي و حياط یعني محل و منزل و فضا بنابراین حيات وحش درست است نه حياط وحش و حياط خلوت 

 درست است نه حيات خلوت 

 آج ـ عاج 

 دار  هاي منظم بر سطح یک شي مثل سطح سوهان، آج الستيک، كفش آج ارسي است به معناي برجستگيواژه ف« آج»

كلمه عربي است به معناي ماده ظریف و سختي به رنگ سفيد شيري كه بدنه اصلي دندان هاي فيل و بعضي « عاج»

 دهد. عاج فيل، ساحلِ عاج  دیگر از جانوران را تشكيل مي

 آسيا ـ آسياب 

 اند.  هر دو به یک معنا است و بزرگان ادب فارسي آنها را به یكسان به كار برده« آسياب»و  «آسيا»

 آستان ـ آستانه 

 دو واژه همگون و داراي ارزش یكسان است. « آستانه»و « آستان»

 ابزار ـ افزار 

ل: نوشت افزار، نرم افزار.... توانند جانشين یكدیگر شوند. مگر در اصطالحات جاافتاده مث اند و مي این دو واژه همگون

 رود.  فقط در تركيب ابزار فروشي هميشه ابزار به كار مي

 اتباع ـ اتباع ـ اتباع

 دانند.  ( به معناي پيروان است در فارسي آن را جمع تابع و تبعه ميtabaجمع تبع ) (atba)« اتباع»

 به معناي پيروي كردن است.  (etba)« اتباع»

 ز به معناي پيروي كردن است. واژه الزم االتباع یعني كاري كه پيروي از آن الزم است. ني (etteba)« اتباع»

 اتالل ـ اطالل

 جمع تل به معناي پشته و توده خاك و ریگ است.  (atlal)« اتالل»
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 جمع طلل به معناي ویرانه بازمانده از خانه فرو ریخته است  (atlal)« اطالل»

 اثاث ـ اساس

 وازم خانه است. بنابراین اسباب و اثاث صحيح است و كلمه اثاثيه در فارسي فصيح درست نيست. به معناي ل« اثاث»

 به معناي پي، پایه و بنياد است. « اساس»

 اثنا ـ اثنا 

رود مثل: در اثناي... به  در عربي به معناي وسط و ميان است. در فارسي با حرف اضافه به كار مي (asna)« اثنا»

 در طي )در اثناي سفر پيامي به من رسيد(، در این اثنا )در این هنگام، در این ميان(. معناي در ميان، 

رود. برخي بزرگان اثني عشر را صحيح  در فارسي فقط در تركيب اثناعشر به معناي دوازده به كار مي (esna)« اثنا»

 دانند.  نمي

 احسنت ـ احسن 

 است. « آفرین»ح  به معناي به معناي نيكوگفتي، نيكوكردي و در اصطال "احسنت"

 صفت تفصيلي به معناي نيكوتر، زیباتر است. « احسن»

 خُرد ـ خورد 

خُرد یعني كوچک و ریز و اسم است مانند خُردسال و پول خُرد اما خورد فعل است یعني بلعيد یا تناول كرد یا نوشيد 

 مانند آب خورد. 

 آبديده ـ آبداده 

 مثل آهک آبدیده و كاغذ آبدیده آبدیده به معناي تر شده در آب 

 آبداده صفت آهن و فوالد است مانند فوالد آبداده و آهن آبداده 

سال اكنون  53رود مانند: انقالب اسالمي ایران پس از  ها براي یک شخصيت یا یک نهضت به كار مي گاهي وقت

 آبداده شده است. 

 سرا ـ سرا 

( فعل امر از soraو سَراچه یعني منزل و واحد مسكوني كوچک اما سُرا ) ( به معناي جا و خانه و منزل استsaraسَرا )

هاي فردوسي است؛ شاعر بزرگ  كه یكي از صفت« حماسه سُرا»سرایيدن یعني نظم )شعر( گفتن و سرودن است. مانند 

 و حماسه سُراي ایراني. 
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 احيا ـ احيا 

 جمع حي به معناي زنده است.  (ahya)« احيا»

و  21، 19به معناي زنده كردن، آباد كردن و نيز شب زنده داري و به عبادت گذراندن است. شبهاي  (ehya)«احيا»

 گویند.  مي« شبهاي احيا»گذرد  زنده داري و عبادت مي ماه مبارك رمضان را كه به شب 25

 اخبار ـ اخبار 

 جمع خبر است.  (akhbar)« اخبار»

 ( صحيح است. ekhbarكردن است. زنگ اخبار )به معناي خبردادن، آگاه  (ekhbar)« اخبار»

 اخوان ـ اخوان 

پندارند و به معناي برادران  در عربي به معناي دو برادر است. در فارسي معموال آن را جمع مي (akhavan)« اخوان»

 گيرند.  مي

 الصفا، اخوان المسلمين.  است مثال: اخوان (ekhvan)ولي برادران معادل 

 ارابه ـ عرابه

 دو كلمه به معناي گردونه و گاري است و هر دو امال صحيح است. این 

 نباید آنها را باعراده كه واحد شمارش توپ است اشتباه كرد. 

 ارك ـ ارگ

 این دو كلمه به معناي قلعه كوچكي كه در داخل قلعه بزرگي ساخته شود. 

 صحيح است. « گ»و « ك»امالي آن به هر دو صورت 

 ـ اسالمبول  استانبول ـ استامبول

بردند  نام قدیم آن قسطنطنيه بوده، تركان عثماني پس از تصرف آن مدتها نام یوناني استانبول یا استامبول را به كار مي

 شهر تغيير دادند.  سپس آن را به اسالمبول یعني اسالم

ایج آن در تركيه و جهان در فارسي هر دو صورت استانبول و اسالمبول به كار رفته است. اما اكنون استانبول تلفظ ر

 است. 

 استعفا كردن ـ استعفا دادن

 شود و استعفا دادن صحيح نيست.  كلمه استعفا با فعل كردن استفاده مي
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 استعفا ـ استيفا 

درخواست بازپس »با « بازپس گرفتن به تمامي»به معناي « استيفا»درخواست كناره گرفتن از كار است. اما « استعفا»

 «. ق استگرفتن مال یا ح

 مثال: كارگران براي استيفاي حقوق خود اعتصاب كردند. 

 سالح ـ اسلحه 

شود كه  سالح مفرد است و جمع آن اسلحه، از این رو جمله او از اسلحه خود استفاده كرد اشتباه است، گاهي دیده مي

مع سالح، سالحها استفاده شود و درست نيست، بهتر است كه براي ج بندند كه جمع الجمع مي اسلحه را نيز جمع مي

 شود. 

 اسناد ـ اسناد 

به معناي نسبت دادن است، تركيب فعلي آن در فارسي نوشتاري  (esnad)جمع سند است. اما اسناد  (asnad)اسناد 

 اسناد دادن است. 

 اسير ـ اثير ـ عصير 

 اسير یعني گرفتار، دربند، یا بند. 

 است. « وزن و آتشگون ر باالي جو زمين، متشكل از عنصري رقيق و بياي از آسمان د طبقه»اثير در معتقدات قدما 

 شود.  اطالق مي« شيره انگور»عصير عبارت از عصاره، شيره هر چيز و در اصطالح به 

 غائله ـ قائله 

اي  به معناي حركت و جوشش هم معنا است اما قائله واژه« غليان»غائله یعني شورش، فتنه، اعتراض و خروش كه با 

 اي در فارسي و هم  عربي نداریم.  ست غریب و چنين كلمها

 اشعار ـ اشعار 

 جمع شعر است.  (ashar)اشعار 

 به معناي اطالع دادن است و تركيب فعلي آن اشعار داشتن است.  (eshar)اشعار 

 اتوشويي 

(. این تركيب نادرست است، اند اطوشویي )اتوشویي هاي لباس شویي نوشته در تابلو یا بر روي شيشه بسياري از مغازه

 شویند.  شویند بلكه لباس را مي زیرا  آنجا اتو را نمي
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 اعطا ـ عطا 

توان آنها را به جاي یكدیگر به  هر دو به یک معني است یعني بخشش كردن و بخشش، مي (ata)و عطا  (eta)اعطا 

 كار برد. 

 اعالم ـ اعالم

ست: یكي به معناي بزرگان، برجستگان، مشاهير و یكي به معناي به چند معنا ا (alam)جمع علم  (aalam)اعالم 

 پرچم ها 

 اسم مصدر است به معناي آگاه كردن، خبر دادن.  (elam)اعالم 

 اعالم ـ اعالن 

 به معناي آگاه كردن و خبر دادن است فعل آن، اعالم كرد.  (elam)اعالم 

 شود.  با فعل كردن استفاده مي  اختن است،به معناي علني كردن، آشكار ساختن، فاش س (elan)اعالن 

اعالم جنگ و اعالن جنگ هر دو درست است جز اینكه اعالم جنگ به معناي اطالع دادن جنگ است و اعالن جنگ 

 به معناي آشكار شدن حالت جنگ است. 

 اعمال -اعمال 

 به معناي كارها و كردارهاست.  (amal)اعمال 

 به كار بستن، به كار بردن، مثال: اعمال زور، اعمال خشونت، اعمال قدرت.  مصدر است به معناي (emal)اعمال 

 توان نادیده گرفت. هاي داخلي و خارجي، نظر نيروهاي اجتماعي و سياسي و نيز افكار عمومي را نمي در اعمال سياست

 افراط ـ تفريط  

برند. حال آنكه این دو كلمه متضادند.  كار ميدر گفتار و نوشتار اغلب تركيب افراط و تفریط را به عنوان مترادف به 

 افراط زیاده روي در كار است.  تفریط برعكس كوتاهي كردن در كار است. 

 فغان ـ افغاني 

اهل كشور افغانستان را باید افغان بناميم و نه افغاني. البته افغاني نيز واژه درستي است نه به معناي اهل افغانستان بلكه 

هاي افغاني. واحد پول افغانستان نيز افغاني  ه افغانها یا ساخته افغانها مانند رسوم افغاني یا فرآوردهبه معناي منسوب ب

 شود.  ناميده مي

 افكار ـ افگار 

 هاست.  افكار جمع فكر به معناي اندیشه
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رود.  به كار مي افگار واژه فارسي است به معناي زخمي. امروزه این واژه متروك شده است و فقط در بعضي از تركيبات

 مانند دل افگار و مخفف آن دل فگار. 

 اقدام ـ اقدام 

 این كلمه مصدر است و به معناي قدم پيش گذاشتن براي انجام دادن كاري است.  (eghdam)اقدام 

 جمع قدم به معناي گام ها است.  (aghdam)اقدام 

 جنين ـ جنين

ي باختري رود اردن در  شهري است در كرانه (jenin)جِنين  موجود درون رحم یا شكم مادر است اما (janin)جنين 

 فلسطين اشغال شده. 

 محنّا ـ مهنّا 

یعني ریشي كه با برگ حنا )درختي شبيه سدر( زرد « ریش محنّا»مُحَنّا یعني به رنگِ حنا، رنگين، محاسن خضاب شده، 

 رنگ شده باشد. 

 یعني زندگي خوش و راحت. « عيش مُهّنا»= خوش به حالت، مُهَنّا یعني با نشاط و شاد و خوشحال. هنيئاً لک 

 الجزاير ـ الجزيره 

این دو نام را نباید با هم اشتباه كرد. الجزایر نام كشوري در شمال آفریقاست. در عين حال نام مهم ترین شهر و مركز 

 حكومتي این سرزمين واقع در كنار دریاي مدیترانه نيز هست. 

النهرین )ميان رودان( در ميان رودهاي دجله و فرات است و امروزه  ه( نام قدیم سرزمين شمال بيناما الجزیره )یا جزیر

 دیگر مصطلح نيست. 

 الغا ـ القا 

 الغا به معناي لغو كردن و باطل كردن است مثل الغاي بردگي، الغاي حكومت نظامي. 

بيشتر در تركيب القاي شبهه یعني ایجاد شک در  القا به معناي تلقين كردن، آموختن، در ذهن كسي وارد كردن است و

 كند.  نویسند كه درست بر معناي متضاد آن داللت مي رود. القا را گاهي به صورت الغاي شبهه مي ذهن كسي به كار مي

 الم ـ علم 

 ( به معناي درفش و بيرق است. alamبه معناي درد و رنج یا دردمندي و رنجوري است. علم ) (elam)الم به 

 اله ـ اهلل 

 شود.  اله و اهلل اغلب اوقات به خصوص در نوشتن اسامي اشتباه نوشته مي
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الهي و....  اللهي را شكر الهي یا شكر اللهي را به غلط نجات نویسند. یا خيابان نجات نمونه: عبداهلل را به اشتباه عبداله مي

 نویسند.  مي

 امارات ـ امارات 

 معناي نشانه است. جمع اماره به  (amarat)امارات 

 جمع امارت به معناي حكومت امير، اميرنشين است مانند: امارات متحده عربي.  (emarat)امارات 

 انتساب ـ انتصاب 

 انتساب به معناي نسبت داشتن و مرتبط بودن است. 

 ان شد. انتصاب به معناي گماشتن و نصب كردن است. مثال: انتصاب او به ریاست اداره موجب اعتراض كارمند

 انجام ـ انجام كار 

هاي زیادي مانند به انجام  انجام، واژه فارسي به معناي پایان است. آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام )حافظ( تاكنون واژه

 رساندن، به انجام رسيدن، انجام دادن، انجام گرفتن، انجام یافتن، انجام شدن، انجام پذیرفتن ساخته شده است. 

 درست نيست. « انجام این كار دشوار است»اي مانند  پایان است پس جملهچون انجام یعني 

 نادرست است باید گفت انجام دادن وظيفه. « انجام وظيفه»یا 

 انعام ـ انعام 

 به معناي چارپایان است.  (naam)جمع نعم  (anam)انعام 

برند  به كار مي (anam)به صورت  به معناي بخشش است. امروزه برخي فارسي زبانان این كلمه را (enam)انعام 

 كه درست نيست. 

 اين جانب ـ اين جانبه 

عربي است.  تركيب آن مصطلح فارسي زبانان است. بنابراین تركيب این « جانب»فارسي و « این»این جانب تركيبي از 

 بگویند. « این جانب»توانند  جانبه نادرست است و زن و مرد هر دو مي

 كمين ـ كمينه 

كمين و كمينه همگون و به معناي كمترین است. تركيب این كمينه هرچند كه مصطلح زنان است مختص به  دو واژه

توان استفاده  را در مورد زن و مرد هر دو مي« این كمينه»تانيث نيست. بنابراین « هاي»كمينه « ه»ایشان نيست چون 

 كرد. 
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 منعم ـ منعم 

 یعني بخشنده و یا نعمت دهنده، انعام دهنده.  (moneem)ي( اما مُنعم یعني دارا و ثروتمند )غن (monaam)مُنعَم 

 مُنعَم به كوه و دشت و بيایان غریب نيست ـ هرجا كه رفت خيمه زد و خوابگاه ساخت 

 و ان را كه بر مراد جهان نيست دسترس ـ در زاد بوم خویش غریب است و ناشناخت )سعدي( 

 باديه ـ باطيه 

عربي است. بادیه به معناي بيابان و باطيه به معناي كاسه است. باطيه در تداول زمان، بادیه تلفظ  بادیه و باطيه هر دو

 شود كه درست نيست. به راه بادیه رفتن به از نشستنِ باطل )سعدي(  مي

 بازده ـ بازدهي 

ي بيان همين معنا بازدهي ها برا هاي فرهنگستان است كه به معناي محصول مفيد است. در بعضي از نوشته بازده از واژه

 گفته شود. « بازده»برند كه درست نيست و بهتر است كه به جاي آن  به كار مي

 بسمه تعالي ـ باسمه تعالي 

دانند در حالي كه اغلب به صورت بسمه تعالي  درست مي« باسمه تعالي»علما و بزرگان، امالي این تركيب را به صورت 

 " به نام خدا یا به نام خداوند" نوشته شود.تعالي عربي است. بهتر است نویسند كه صحيح نيست. باسمه  مي

 بالطبع ـ بالتبع 

یعني طبعا از روي طبع. اما  (bettab)اند كه در تلفظ و معنا با یكدیگر تفاوت دارند. بالطبع  این دو كلمه قيد مركب

 برند كه صحيح نيست.  ا به جاي هم به كار ميها، برخي این دو تركيب ر یعني در نتيجه. در نوشته (bettaba)بالتبع 

 بالن ـ بالن 

واژه فرانسوي به معناي جسم كروي مملو از گازي سبكتر از هوا  (balon)این دو كلمه را نباید با هم اشتباه كرد. بالن 

بزرگترین جانور  نيز واژه فرانسوي است به معناي پستاندار دریایي و (balen)بالن «. تواند به آسمان صعود كند كه مي

 به صورت بالون نوشته شود.  (balon)كره زمين است. توصيه شده است براي اشتباه درخواندن بالن 

 بابل ـ بابل 

هایي از آن در عراق باقي مانده  النهرین )ميان رودان( بوده و اكنون ویرانه پایتخت آشوریان قدیم در بين (babel)بابل 

 مازندران است. از شهرهاي  (babol)است. بابل 
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 باتالق ـ باطالق 

به معناي لجنزار بوده و در فارسي گاهي آن را به صورت باطالق  (battagh)باتالق كلمه تركي است. دراصل باتاق 

 ندارد و امالي درست تر آن باتالق است. معادل فارسي این كلمه مرداب است. « ط»نویسند. اما زبان تركي مخرج  مي

 بانك ـ بانگ 

دو كلمه را نباید با هم اشتباه كرد. بانک واژه فرنگي است به معناي بنگاهي اقتصادي كه پول یا چيز دیگر در آن به این 

شود. بانگ واژه فارسي است به معناي فریاد. پس این كه برخي اوقات به جاي بانگ اهلل اكبر  امانت گذاشته مي

 گویند بانک اهلل اكبر درست نيست.  مي

 دن بخشودن ـ بخشي

 این دو كلمه هم از نظر دستوري و هم از نظر معنایي با هم تفاوت دارند. 

 بخشودن به معناي عفو كردن، رحم كردن است. 

 اند.  اما بخشيدن به معناي دادن نعمت یا اِنعام است. این دوكلمه از قدیم تا امروز به جاي هم به كار رفته

 بدوي  بدوي ـ 

 رود مثل دادگاه بدوي  و ابتدایي است و بيشتر در دادگستري به كار ميبه معناي آغازي  (badvi)بدوي 

به معناي بياباني، بيابان گرد، صحرانشين است و بيشتر در وصف قبایل چادرنشين عربستان و شمال  (badavi)بدوي 

 رود.  افریقا به كار مي

 برائت ـ براعت 

اي بيگناهي و پاكدامني است و در مجاز  به معناي دوري و بيزاري این دو كلمه را نباید با هم اشتباه كرد. برائت به معن

 است. 

 . " استبرتري بر دیگران به علم"اما براعت به معناي كمال فضل و ادب  و 

 تنگه ـ باب ـ بغاز 

 كند. تنگه فارسي دریا را به هم وصل مي 2هر سه كلمه به معناي گذرگاه آبي باریكي كه ميان دوخشكي قرار دارد و 

 است. باب عربي است. بغاز تركي است. 

 مثال: تنگه هرمز، باب المندب، بغاز داردانل. 

گویند. مثل ترعه سوئر یا كانال  اگر این گذرگاه به دست انسان حفر شده باشد به آن ترعه )معادل كانال فرنگي( مي

 سوئز. 
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 توجه ـ متوجه 

چسبد. مثال: توجهم )و  د الزم به حرفي كه بعد از آن بياید ميملفوظ است بنابراین در موار« ه»حرف آخر این دو كلمه 

 اي(....  اش اشتباه است. توجهي )ونه توجه ام( به او جلب شد. متوجهش باش، متوجه نه توجه

 تهديد ـ تحديد 

مشخص این دو كلمه را نباید با هم اشتباه كرد. تهدید به معناي ترساندن است. اما تحدید یعني حد و مرز جایي را 

 رود یعني تعيين كردن مرزهاي سرزميني.  كردن و بيشتر در اصطالح تحدید حدود به كار مي

 هوا ـ تهويه هوا 

تهویه خود به معناي عوض كردن هوا با هوادادن است و نياز به كلمه هوا ندارد. بنابراین تركيب تهویه هوا صحيح 

 تهویه. توان گفت: دستگاه  نيست. به جاي دستگاه تهویه هوا مي

 ثمر ـ سمر 

یعني افسانه و حكایتي كه زبانزد مردم « سمر»به معناي ميوه و در مجاز به معناي حاصل و نتيجه است. اما « ثمر»

 باشد. 

 ثمن ـ سمن 

ثمن كلمه عربي به معناي قيمت است )ثمين یعني قيمتي( این كلمه در فارسي بيشتر به معناي بهاي ناچيز به كار  

ن واژه فارسي و نام گلي معروف است. )سمين یعني فربه و چاق( تركيب عث و سمين یعني الغر و چاق، رود. اما سم مي

 ریز و درشت. 

 هر آن كه گنج قناعت به گنج دنيا داد      فروخت یوسف مصري به كمترین ثمني

 توان دیدن           در این چمن كه گلي بوده است یا سمني  زتند باد حوادث نمي

 صواب ثواب ـ 

شود. اما صواب  ثواب به معناي پاداش است بخصوص پاداشي كه در آخرت به عوض كارهاي نيک این جهان داده مي

 رود.  به معناي درست، صحيح، بجا، مناسب است. این كلمه گاهي به معناي كار درست و سخن درست نيز به كار مي

 جارو ـ جاروب 

 اند.  در متون فارسي با ارزش یكسان به كار رفتههر دو واژه صحيح است و به یک معنا است و 

 جاودان ـ جاودانه ـ جاوداني ـ جاويد ـ جاويدان 

 توانند جانشين یكدیگر شوند.  اند و در جمله ارزش یكسان دارند و در مقام صفت مي این پنج كلمه همگون
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 ساليانه ـ ساالنه 

توان تبدیل  مي« ان»غير ملفوظ به پایان « ه»با افزودن  گيرند مي« ان»به موجب یک قاعده كلي كلماتي كه در جمع 

شود   به صفت یا قيد كرد. مثال: مرد ـ مردان ـ مردانه. شب ـ شبان ـ شبانه. بنابراین چون واژه سال در جمع ساليان مي

دست كم در   اند و است. در چند دهه اخير فضال تركيب ساالنه را به قياس روزانه و شبانه ساخته« ساليانه»صفت آن 

آید كه  اند. از آنجا كه واژه ساالن به عنوان جمع سال مستعمل نيست به نظر نمي نوشتار آن را جانشين ساليانه كرده

 رود ناچار باید آن را در كنار ساليانه پذیرفت.  ها به كار مي ساالنه صحيح باشد. ولي چون امروزه در همه نوشته

 سفته ـ سفته 

و  (safteh)ناي برات و حواله تجاري است. این از معدود كلماتي است كه خواص آن را  غلط به مع (softeh)سفته 

 كنند.  تلفظ مي  (softeh)عوام صحيح 

 سفير ـ صفير 

سفير به معناي پيام آور از جانب كسي نزد كسي یا نماینده سياسي كشوري در كشور دیگر است. اما صفير به صداي 

 آید.  كردن لبها بر مي سوتي است كه معموال با گرد

رود به نظر  شود. كلمه صفير گلوله كه برخي اوقات به كار مي گاهي به آواز پرندگان و بعضي دیگر از جانوران اطالق مي

 كند.  رسد منظور صداي سوتي باشد كه گلوله هنگام شليک در مسير ایجاد مي مي

 تو فكندش در دام  ي خال عاقبت دانه  مرغ روحم كه همي زد ز سرِ سدره صفير 

 سموم ـ سموم 

یعني باد سوزان و مهلكي كه در مناطق گرم  samumجمع سم به معناي زهرهاست. ولي سموم  (somum)سموم 

 شود.  خشكاند و اغلب باعث مرگ جانداران مي وزد و گياهان را مي بویژه در عربستان مي

 و بوي یاسمني از این سموم كه برطرف بوستان بگذشت عجب كه رنگ گلي هست 

 سن ـ سالگي 

عبارت در سن... سالگي صحيح نيست. باید یا كلمه سن یا سالگي را از آن حذف كرد. مثال باید گفت: در بيست سالگي 

 یا در سن بيست.  نه در سن بيست سالگي. 

 سوءال ـ سئوال 

نویسند كه صحيح نيست.  يصحيح است. اغلب  به صورت سئوال م« و»امالي این كلمه با عالمت همزه روي كرسي 

خواهم از شما سوءالي بپرسم  مي»گویند  شود كه مي است و نه پرسيدن چون دیده مي« كردن»در ضمن فعل این كلمه 
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بهتر است به جاي سوال كه عربي است از  واژه ي فارسي «.  خواهم از شما سوءالي بكنم مي»در حالي كه باید گفت »

 "پرسش" استفاده کنیم.

 سوقات سوغات ـ 

 این كلمه تركي ـ مغولي است و امالي صحيح آن سوغات است و نوشتن به صورت سوقات صحيح نيست. 

 سهل ممتنع ـ سهل و ممتنع 

عطف « و»یعني خصوصيت شعر یا نثري كه به نظر ساده آید ولي گفتن نظير آن بسيار دشوار آید. این تركيب بدون 

 صحيح است. پس سهل و ممتنع درست نيست. 

 ادروان ـ شادروان ش

 رود. )معادل مرحوم عربي(.  معموال در مورد كسي كه در گذشته به كار مي (shadravan)شادروان 

به معناي پرده بزرگ و مجللي كه در قدیم در برابر ایوان یا درگاه شاهان و اميران  (shadoravan)شادروان

 . اند. معناي رایج تر آن فرش منقش و گرانبها است آویخته مي

 شاغول  ـ شاقول 

 این واژه فارسي است و امالي درست آن شاغول است و نوشتن به صورت شاقول صحيح نيست. 

 االجل ـ ضرب العجل  ضرب

االجل به معناي تعيين زمان معين براي اجراي كاري است. امروزه در فارسي این  اجل به معناي زمان معين و ضرب

 العجل درست نيست.  برند. دیكته این كلمه به صورت ضرب یا سررسيد به كار ميتركيب را به معناي پایان زمان معين 

 غانغرايا ـ قانقرايا ـ قانقاريا 

 نویسند.  امالي صحيح این كلمه غانغرایا یا قانقرایا است كه غالباً آن را به غلط قانقاریا مي

 غدغن ـ قدغن ـ غدقن 

نویسند  ولي بهتر است كه به صورت غدغن نوشته  قن نيز ميغدغن كلمه تركي است و آن را به صورت قدغن و غد

 شود. 

 غداره ـ قداره 

غداره به معناي حربه پهن و سنگين و شمشير مانند است. این كلمه در اصل هندي است نه عربي. گاهي آن را به 

 نوشته شود. « غ»نویسد ولي بهتر است با حرف  صورت قداره مي
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  غرابت ـ غربت

 را نباید به جاي هم به كار برد. غرابت به معناي نامانوس بودن و نيز عجيب و  غير عادي بودن است. این دو كلمه 

 اما غربت به معناي جاي دور از وطن است. 

 غربال ـ غربيل 

اي براي بيختن آرد و دیگر چيزها. بعضي غربيل را عاميانه مي دانند ولي هر دو كلمه  غربال معرب گربال است. وسيله

 متون معتبر فارسي با ارزش یكسان به كار رفته است. در 

 غلتيدن ـ غلطيدن 

بنابراین مشتقات این كلمه به صورت «. ط»غلتيدن واژه فارسي است و به همين صورت باید نوشته شود و نه با حرف 

 زیر است: 

 غلت، غلتان، غلتيده، غلتاندن، غلت زدن، غلت خوردن،  غلتک... 

 غليان ـ قليان 

شود كه درست نيست. البته اگر با تلفظ غليان  ن آلتي براي كشيدن تنباكو است. گاهي به صورت غليان  نوشته ميقليا

(ghalayan)  .باشد به معناي جوشش است 

 غنا ـ غنا

 به معناي آواز خوش است.  (ghena)به معناي توانگري است. اما غنا  (Ghana)غنا 

 غيظ ـ غيض

به معناي فروخوردن خشم است. بعضي این كلمه را به صورت  "كظم غيظ". تركيب غيظ به معناي خشم شدید است

اي است عربي و در فارسي كاربردي ندارد و در عربي به معناي كاهش آب و نيز به معناي  نویسند كه كلمه غيض مي

 اندك است. 

 غيبت ـ غيبت

یكي غيبت بر وزن كيفر به معناي غایب شدن  این دو كلمه در فارسي فصيح دو تلفظ مختلف و دو معناي مختلف دارد.

 با غایب بودن است. 

 اما غيبت بر وزن زینت به معناي بدگفتن پشت سر كسي است. 

 ادامه دارد
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 و گزارش درست نویسی خبر نگارش و   نییآ

 )بخش دوم( 
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 مقدمه

کلی از هر خبر و گزارش از دیدگاه کارشناسان حوزه های خبر، روزنامه نگاری و ارتباطات، هدف 

)خبری، تفسیری، تحلیلی، تشریحی یا توصیفی(  انتقال پیام و ایجاد یک مفهوم و معنا  در ذهن و     

 اندیشه ی طرف مقابل یا مخاطب است.

به عنوان خبرگزاری مادر و دارای پیشینه ای روشن و بلند،  "ایرنا" مهم ترین رسانه ی جمعی ایران یعنی

ارتباط خبرها، گزارش ها و پیام های خود در باره ی رویدادهای گوناگون، با مخاطبان با هدف انتقال 

کند و خبرنگاران و گزارشگرانی که بخش مهم تولیدات ایرنا را تامین می کنند در این پیام برقرار می

 رسانی نقش مهم و موثری به عهده دارند.

ب به همه ی مردم منتقل شود و گیرنده یا برای آن که خبر، گزارش و پیام به شکل اساسی و مطلو

مخاطب همان مفاهیم مورد نظر ایرنا )ارسال کننده( را دریافت کند باید روش اصولی، نگارش درست و 

 آموزش منطقی را  در پیش گرفت. 

   در این ارتباط، دفتر پژوهش و بررسی های خبری )میز آموزش( به تهیه و تدوین مجموعه ای زیر عنوان        

آن تقدیم می شود.  "بخش دوم"اقدام کرده است که  "آیین نگارش و درست نویسی خبر و گزارش"

بخش عمده و مهم این مجموعه، محصول کوشش و عملکرد آقایان محمد تقی روغنی ها، داوود 

نظارت و ارزشیابی خبر است که از کل پژوهش و نیز گروه ان در اداره ی مهمکاران و دیگر اسماعیلی

 ان به دلیل فعالیت های حرفه ای، سپاسگزاری و قدردانی می شود.آن

 

 دفتر پژوهش و بررسی های خبری

 یاسالم یجمهور یخبرگزار                                                                                                                                   

 

 



 
 

 25 

روندی تکاملی داشته  ،ها نگاری در گذر زمان مانند همه ی مهارت زارشگری و روزنامهخبرنویسی، گ

زده نشده و نخواهد شد. این واقعیت به معنای « حرف آخر»است. این روند متوقف نشده و نخواهد شد، 

و شود و آگاه شدن و آموزش  نیست، انسان تسلیم سکون نمی« ایستا»آن است که انسان و ذهن و روح او 

داند و به  گذارد. او آموختن را بیهوده نمی ها را هرگز کنار نمی ها و دانش ها و تخصص یادگیری مهارت

های انسانی در  اش تکاملِ علم و ارتقای مهارت کوشش دایم خویش برای آموختن و فهمیدن، که نتیجه

ها، خبرنویسی، خبرنگاری  ها و تخصص دهد. یکی از این مهارت هایش است، ادامه می به کار بستن دانسته

 و گزارشگری است. 

 

 خبر

و جزیی و خاص یعنی « ی یک رویداد مهم درك و بیان ساده»خبر به دو معنا است: کلّی و عام یعنی 

این نوع خبر، «. ای وسیع ای محدود به انبوه مخاطبان در گستره انتقال جزییات یک رویداد در گستره»

نکته از نگاه  21تر به آنها اشاره خواهد شد. پیش از آن بیانِ  که پایینهایی دارد  ارکان، عناصر و ویژگی

 ضرورت دارد:  "کاظم معتمد نژاد"صاحبنظران عرصه ی خبر، روزنامه نگاری و ارتباطات مانند مرحوم 

خبر به هر دو معنا، نیاز انسان است؛ نیاز و الزام طبیعی، وُجدانی، حقوقی، شرعی، ملی و شخصی.  .2

تر و  در جوامعِ جدید تجاری و توسعه یافته و نزد انسانِ مدرن شهرنشین و مدنی، جدیاین نیاز 

آشکارتر است. از منظر روانشناختی، نیاز به خبر بخشی از شخصیت و ذات انسان است و از منظر 

 شناختی، خبر بخشی از مسوولیت انسان است.  جامعه

ی شناخت )شامل ادراکات، اعتقادات،  خبر عامل و موجد یعنی ایجاد کننده یا پدید آورنده .1

ها و اطالعات( است و برعکس. خبر عامل و موجد عاطفه و احساس )شامل  ها، نگرش ایده

ها  ..( است و برعکس. خبر عامل و موجد ارزش.های ترس و نفرت و شجاعت و محبت و حالت

است و برعکس.  ها است و برعکس. خبر عامل و موجد رفتارها و اقدام ها و هنجارها و عادت

ها، عادات و تمایالت رفتاری یک  ای از ادراکات، احساسات، ارزش با این توصیف، خبر، آمیزه

 شخص یا یک نهاد و نظام )سیستم( در باره ی یک پدیده یا رویداد است. 

شود. این گونه عقاید و  ای یا تفکرات قالبی می خبر موجب حذف یا کمرنگ شدن عقاید کلیشه .3

رفتار از پیش تعیین شده و متعصبانه و نیز پیشداوری و قضاوت زود هنگام  تفکرات موجب

کند درست مانند  ای ثبات پیدا می شود. هنگامی که خبر و خبردار شدن در فرد و جامعه می
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های مختلف )نه در  عادات، اعتقادات و اخالق و فرهنگ انسانی، آن فرد و جامعه را در جهت

 دارد.  جهتی خاص( به فعالیت وا می

خبر ابزار ترویج اخالق « خواهید، اخالق را ترویج دهید. اگر فردِ بهتر می»اند که  حکیمان گفته .4

خواهید به حقوق توجه  ی بهتر می اگر جامعه»اند که  اخالقی است. نیز گفته خبری، بی است و بی

ز کیفیات خبر، راه رسیدن به حقوق فردی و جمعی و شناخت این نوع حقوق و آگاهی ا«. کنید

 و جزییات آن است. 

خبر از جنس آگاهی و معرفت است و آگاهی نه تنها از تعارضات درونی هر فرد آدمی )منِ  .5

دارد بلکه همزمان، به  ی پنهانِ شخصیت افراد پرده برمی درونی و منِ بیرونی یا رسمی( و نیمه

یِ آگاه کردن، تغییر و توجه دارد. خبر، در پ ،تعارضاتی هم که در حیات اجتماعی وجود دارند

 هم تحوّل است تا روند نوسازی، متوقف نشود. 

خبر، ابزار مهم نوگرایی و نوسازی در افکار و ساختارها است. نوگرایی و نوسازی به معنای  .6

های نوین  های سنتی به جوامع مدرنِ صنعتی و نظام جمهوری ی انتقالی از جوامع و نظام مرحله

تقال، انتقال جامعه و حکومت از ساده به پیچیده و از یکسانی و یک است. اساس این مرحله و ان

ی این انتقال، تحوّلِ ساختارها است و نقش خبر در  دستی به تنوع و تمایز پذیری است. الزمه

 ایجاد تحوّل، انکارناپذیر است. 

یر خبر، ترین کیفیت و تأث بخش دارد. مهم انسان محتاجِ دانستن و خبر است. خبر، تأثیر آزادی .7

آزادی و آزادسازی اندیشه است. با آزادسازی خبر و آزاد گذاشتنِ خبرنگاران، از فساد سیاسی 

نوع فساد ویرانگر،  1شود یا میزان این  عدالتی اجتماعی( جلوگیری می و فساد اقتصادی )بی

 یابد.  کاهش می

آیا منصفانه است  تواند کمک کننده به تحقق آن باشد. انسان، خواهان عدالت است و خبر می .8

ای در فقر و فاقه؟ آیا منصفانه و  شوند در ناز و نعمت باشند و عده ای وقتی متولد می که عده

کند مالک شود یا از راه دزدی و رشوه و  عادالنه است که کسی که کار نکرده یا کار نمی

دهد،  ه نمیکند و رشو کند و دزدی نمی مندانه کار می پارتی، ثروتمند شود و کسی که شرافت

فقیر بماند؟ اگر منصفانه و عادالنه نیست پس باید کاری کرد. خبرنگاران در کنار دیگران 

 اند.  ناعادالنه ،ها کند که کدام نابرابری توانند کاری کنند. خبر معلوم می می
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توانند خبرنگار باشند؟ افرادی که فهم و شجاعت دارند، از ذهن و قلم پرسشگر و  چه کسانی می .9

هراسند و نسبت دایم و وثیقی با آرامش  ن برخوردارند و از رنج و نگرانی و دغدغه نمیروا

کنند. خبرنگاری، گزارشگری و روزنامه  روحی و جسمی و راحتی و انزوا طلبی برقرار نمی

 آور برای خبرنگار است.  نویسی همه جا از جمله در ایران، جزو مشاغل سخت و زیان

نویسی باید خدمت باشد و خدمت از راه تهیه و  شگری و روزنامهتنها هدف خبرنگاری، گزار .21

تردید نیروی روزنامه و خبر، قدرت عظیمی )بزرگی(  میّسر است. بی ،کسب خبرِ راست و درست

تواند روستاها و حتی شهرها را در  ی یک سیالب می طور که نیروی لجام گسیخته است اما همان

خبر و قلمی که تحت کنترل و نظارت نباشد و خبرهای  خود غرقه سازد یا نابود کند، نیروی

ساختگی و نادرست و آمیخته با توهین و تهمت و دروغ را ترویج و منتشر سازد، ممکن است در 

 خدمت ویرانی و تباهی، نه توسعه و ترّقی، قرار گیرد. 

شود که  جایگاه و اهمیتِ نظارت و ارزیابی اخبار و گزارش ها، زمانی به درستی آشکار می .22

ها اعم از مکتوب و شفاهی، نقش بزرگی در تولید و ترویج  بدانیم خبرها و به طور کلی رسانه

اخالق، اعتقادات و باورها، عادات و رفتارها، فرهنگ سازی، هدایت و روشنگریِ افکار عمومی 

درست « معیارِ»نگاران به عنوان یک  به عهده دارند. افزون بر این، نوشتن خبرنگاران و روزنامه

نویسی و حفظ و تقویتِ زبان پارسی همواره مورد توجه و حتی تقلید مخاطبان و خوانندگانِ 

 گیرد.  ها قرار گرفته و می ها و مصاحبه ها، تحلیل و تفسیر اخبار، گزارش

گونه که اشاره شد، انتقال  جان مایه کار رسانه، خبر است و خبر به معنای خاص آن همان .21

 ای وسیع است.  ای محدود، به انبوه مخاطبان در گستره ر گسترهجزییات یک رویداد د

هیچ رویدادی به طور کامل شبیه رویدادی دیگر نیست. یعنی در کار رسانه ی خبری، تکرار 

وجود ندارد. اگر رویدادها تکراری بودند، دلیل ضرورت تداوم و توقف ناپذیری کار رسانه 

بود. به واقع عنصر تازگی در هر رویداد  نه کافی میفعالیت گاه گاهی رسا شد و خبری زایل می

رسانی به( مخاطبان، به کار رسانه، خصلتی دایمی و توقف ناپذیر  خبری و لزوم اطالع )یا اطالع

 داده است. 

دهد؛ در حالی  گونه وابستگی به رسانه ندارد و مستقل از رسانه رخ می در عین حال رویداد، هیچ

ر کامل وابسته به رویداد است. رسانه به عنوان نقل کننده ی که موجودیت رسانه، به طو
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رویدادها و تحوالت محیطی، خود، محصول این رویدادها است و به عبارت دیگر رسانه برای 

 کند.  های خود تغذیه هم می از فرآورده تداوم حیات، 

ای  تاسیس(، رابطه رابطه میان رویداد و رسانه که بنا به ماهیت و منشا پیدایی هر یک )رخداد و

ـ رویداد »یک طرفه است؛ در عرصه عمل یک رابطه خطی چند عنصری را به صورت روند 

ای، واسطه  ؛ ایجاد کرده است. در چنین رابطه یک طرفه«واسطه )رسانه( ـ فرآورده ـ مخاطب

های ویژه خود از جمله ایستایی،  انتقال رویداد )رسانه( به مخاطب، همواره در معرض آسیب

تکرار و خستگی جسمی و ذهنی قرار دارد. از این رو رسانه، همچنان که رویداد، همواره نو و 

 پویا است؛ ناگزیر از حفظ پویایی و کارآمدی خود  است. 

توانایی رسانه در انتقال »با « رویداد و تحوالت محیطی»بنابر این ایجاد تعادل و هماهنگی میان 

کارآیی رسانه الزامی است. بازنگری مداوم رسانه در ، برای حفظ سالمت، نشاط و «ها آن

 های حفظ تعادل و هماهنگی میان رویداد و رسانه است.  کارکرد خود، از روش

 

 تنظیم خبر 

خودِ خبر، هم ذاتی، فطری و طبیعی است و هم اکتسابی یعنی محصولِ تعامالت و روابط افراد با دیگران 

ا و رویدادهای جامعه است. اما تنظیم خبر، حرفه و مهارت است و ها، هنجارها، باوره و نهادها و نظام

 ها، اکتسابی است. در تنظیم یک خبر )خاص و جزیی(، باید ها و تخصص ها و مهارت ی حرفه مانند همه

 های آن است، رعایت شود:  نکات زیر که مختصات و ویژگی

یل، نظرسنجی، مصاحبه )مستقیم یا ی گزارش، تفسیر، تحل مقوله 6جا که خبر، پایه و اساس  از آن .2

مقوله ـ قضاوت یا  6حضوری و غیر مستقیم یا تلفنی( و میزگرد است، در آن ـ بر خالف این 

های دینی و قومی و اغراض  و ایدئولوژی و آموزه ها داوری نیست و خبرنگار نباید ارزش

ی تنظیم کند. از شخصی و جناحی خود را در خبر دخالت دهد. در اصطالح، خبر را باید خنث

گویی یا جعل یا تحریف واقعیت یا ناقص گفتن و نوشتن و سانسور یا بیطرف نبودن، پرهیز  دروغ

ها،  فرض بینی، پیش کند. به عبارت دیگر خبر، رویداد و واقعیتی مستقل از ذهنیت، جهان

دن و ظهور ایدئولوژی و گرایش سیاسی خبرنگار است. امروزه به دلیل پروسه یا فرایند جهانی ش

ها، جعل و تحریف و سانسور خبر و حفظ  و ازدیاد رسانه یا رسانه و بخاطر تنوع« مدیا»عصر 

 برد.  ره به جایی نمی ،طرفی نکردن بی
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ِ شگفتی، تازگی، نُدرت، درگیری، برخورد و  شامل« های خبری ارزش»در تنظیم خبر باید به  .1

ها را داشته  ده دستِ کم باید یکی از این ارزشی تأثیر، توجه کرد. یعنی یک خبر ِتنظیم ش دامنه

 باشد. 

شامل کی )زمان(، کجا )مکان(، چه، چرا، « های خبری پرسش»در تنظیم خبر باید به عناصر یا  .3

چگونه )علّت و کیفیت( و که )چه کسی( توجه شود. به بیان دیگر، تنظیم یک خبر باید در پاسخ 

یعنی رویداد یا واقعیتی که هنوز اتفاق نیفتاده و « برپیش خ»ها باشد و از تنظیم  به این پرسش

 مربوط به آینده است، اجتناب کرد. 

ـ که در قسمت نخست این مجموعه و نیز  یا درست نویسی« آیین نگارش»در تنظیم خبر باید از  .4

 تر به آن اشاره شده است ـ پیروی کرد.  پایین

 

 اركان خبر 

 الف. تیتر )عنوان( خبر 

دهد از میان انبوه خبرها  کند، به مخاطب امکان می ان، خبر و گزارش را به مخاطب معرفی میتیتر یا عنو

 و گزارش ها، خبر یا خبرها و گزارش های مورد توجه خود را انتخاب کند. 

برای این که مخاطب به دریافت پیام )متن( خبر و گزارش راغب شود، معرفی مختصر آن با تیتر صورت 

مؤثر و مفید )جذاب( باشد و مخاطب پس از دریافت متن پیام، احساس نکند میان تیتر و گیرد که باید  می

 متن تناسبی نبوده و فریب خورده است. پس الزم است تیتر متناسب با متن و صحیح )درست( باشد. 

یسی با ارایه شود، هرچند که در برخی مواقع به هنگام تیتر نو« گیرا، مناسب، صحیح و قابل فهم»تیتر باید 

 ای استثنا نیز وجود دارد.  توجه به نوع رویدادهای خبری، پاره
 اصول تيتر نويسي 

باید دارای « ترین شکل ممکن است ترین و کوتاه بیانگر کلی تمامی یک خبر در ساده»تیتر که 

 های زیر باشد:  ویژگی

 د استخراج شود. ی خبر( هماهنگ باشد، یعنی تا حد ممکن از لی ـ تیتر باید با لید )چکیده2

 ـ تیتر نباید مبهم و کلی باشد، بلکه باید روشن و دقیق باشد. 1

شود باید در متن تکرار  ـ تیتر باید مستقل از متن باشد. بدین مفهوم که آن چه در تیتر خبر درج می3

 شود و متن خبر دنباله تیتر نباشد. 

 ـ واژه تکراری در تیتر نباشد. 4
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 الی )پرسشی( باید اجتناب شود. ـ از نگارش تیترهای سو5

 ـ تیتر باید فعل داشته باشد، مگر در موارد استثنایی. 6

 ـ تیتر بهتر است در یک سطر خالصه شود، ولی اصل پیام فدای کوتاه شدن تیتر نشود. 7

 ـ منبع خبر در تیتر ناشناخته یا مبهم نباشد. 8

 ـ شایبه تبلیغ در تیتر وجود نداشته باشد. 9

 ن تیتر نقطه ندارد. ـ پایا21

 های عامیانه، بیگانه و ناآشنا در تیتر استفاده نشود.  ـ از واژه22

 ـ تیتر با حرف اضافه شروع نشود. 21

 پرهیز شود. « کژتابی»ـ در تیتر از 23
 

 تيتر در گزارش 

 . را ندارد« تیتر در خبر»های  تیتر در مقاله، گزارش، تحلیل، تفسیر، مصاحبه و میزگرد محدودیت

قدر که تیتر بتواند موضوع  های کلی تیتر مانند اختصار، جذابیت و صحت، همین افزون بر رعایت ویژگی

گزارش را برای مخاطب روشن کند، به عبارت دیگر میان متن و مخاطب ارتباط موفقی برقرار سازد، 

 نشان دهنده درستی تیتر خواهد بود. 

(، تفسیری، توضیحی و دارای ایهام )معنای دو گانه( در از این رو تیترهای استنباطی، سوالی )پرسشی

 معرفی گزارش و تحلیل و تفسیر پذیرفتنی است. 
 ذکر منبع در تيتر 

کند خبر، مستند و معتبر است.  جنبه مثبت ذکر منبع خبر در تیتر، در این است که به مخاطب اعالم می

وضوع خبر داشته باشد، یا مهمتر از موضوع افزون بر این، در مواردی که منبع خبر، اهمیتی هم سنگ م

ذکر منبع خبر در تیتر ضروری است و گر نه آوردن منبع خبر در تیتر، ضعف تیتر محسوب   خبر باشد،

 شود نه نقطه قوت آن.  می

برای نمونه اگر وزیر کشور دولت تدبیر و امید اعالم کند که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 

 شود نوشت:  شود، برای تیتر خبر می خورشیدی برگزار می 2394ند ماه سال اسف 13اسالمی روز 

دیگر نیازی نیست منبع خبر هم در تیتر ذکر شود. «. شود برگزار می 94اسفند  13انتخابات مجلس روز »

ترین مقام برای اعالم موضوع این خبر است و  زیرا از نظر حیطه اختیارات مقام ها، وزیر کشور مسوول

 ف نظری در مورد آن نیست. اختال
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اما اگر وزیر کشور خبر از تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی داد، ضروری است منبع خبر هم 

چرا که تغییر قانون انتخابات «. کند وزیر کشور: قانون انتخابات مجلس تغییر می»در تیتر ذکر شود: 

ور نیست. اگر نظر دولت بر تغییر قانون مجلس به تمامی در حیطه اختیارات و مسوولیت وزیر کش

دهد. این الیحه پس از تصویب  انتخابات مجلس باشد، به وزارت کشور ماموریت تدوین الیحه آن را می

 -که اغلب با تغییراتی همراه است  -شود و پس از تصویب در مجلس  در هیات دولت، تقدیم مجلس می

بد. در واقع به صرف این که وزیر کشور تغییر قانون انتخابات یا و تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی می

نوشتن تیتر این گونه خبرها منبع هم  را اعالم کند به معنای قطعیت آن نیست. از این رو الزم است در

 ذکر شود. 

کند: اعالم موضع یا مواضع ایران در مورد رویدادهای  مثالی دیگر به روشن شدن موضوع کمک می

آن است.  ی مسوولیت وزارت امور خارجه و مقام های باالتر از و افغانستان فقط در دایره سوریه، عراق

تواند مواضع رسمی ایران در این مورد را اعالم کند. مگر این که به  حتی وزیر دیگر کابینه هم نمی

تر نیست. ذکر منبع در تی صراحت چنین ماموریتی را از هیات دولت گرفته باشد. در این صورت نیازی به

مستند  هرچند که اگر رییس جمهوری موضع ایران را اعالم کرده باشد، ذکر منبع در تیتر موجب قوت و

 شود.  شود و البته حذف منبع هم موجب ضعف و نقص تیتر نمی بودن آن می

د تا تر موضعی را در این مورد اعالم کنند، ضروری است منبع در تیتر خبر ذکر شو اما اگر مقام های پایین

مخاطب به طور غیر مستقیم دریابد که موضع اعالم شده، موضع رسمی کشور نیست. بلکه موضع 

 شخصی آن فرد یا نهاد یا جناحی است که آن شخص به آن منسوب است. 

به طور خالصه معرفی منبع خبر در تیتر بویژه در تیترهای نقلی، درصورتی که صحت خبر مورد تردید 

ع دیگر، نظر دیگری در مورد آن موضوع خبری دارند، یا تیتر حاوی قضاوتی است خبرنگار است، یا مناب

که همگان در آن اتفاق نظر ندارند؛ ضروری است. بسیاری از اخبار رادیوها و منابع خبری خارجی در 

 مورد ایران، مشمول این نکته است.

بدون ذکر منبع، به « تردید دارند 5+2ای ایران و  ناظران به حل کامل اختالف هسته»به عنوان نمونه تیتر 

های ایران و مورد تایید ما است. اما وقتی که منبع  معنای آن خواهد بود که مضمون آن، کار خود رسانه

 شود، مانند:  شود، همه ی مسوولیت خوب و بد آن متوجه منبع می هم در تیتر معرفی می

 ان تردید دارند ای با ایر نادرست ـ ناظران به حلّ  کامل اختالف هسته

 ای با ایران تردید دارند  درست ـ لس آنجلس تایمز: ناظران به حل کامل اختالف هسته
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 نادرست ـ تحریم ها به توقف تولید محصوالت پتروشیمی ایران منجر شد 

 درست ـ بی. بی. سی:  تحریم ها به توقف تولید محصوالت پتروشیمی ایران منجر شد 

کنند،  ر اخباری که منابع خبری در حوزه مسوولیت خود موضوعی را اعالم میمعرفی و ذکر منبع در تیت

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون امور مالیاتی وزیر  "علی طیب نیا "ضرورتی ندارد. برای نمونه اگر 

، دارایی خبر از کاهش یا افزایش میزان درآمد مالیاتی دولت دادند، چون منبع اعالم کننده خبر، خود

ترین مقام های کشور )منبع( برای اعالم هر خبری در مورد مقوله مالیات هستند و  ترین و صالح موثق

توان  مضمون خبر کامالً موثق و واقعیت مسلم باید تلقی شود، الزم نیست در تیتر، منبع هم ذکر شود و می

 در تیتر نوشت: درآمد مالیاتی دولت کاهش یا افزایش یافت  

ها را داد، چون تغییر  از تغییر یا اصالح قانون مالیات ر اقتصادی و دارایی اگر )به فرض( خبراما وزیر امو

ها در حیطه مسوولیت و اختیار او نیست، الزم است که منبع هم در خبر ذکر شود تا مخاطب  قانون مالیات

کند یا  ها تغییر می دریابد که تحقق مضمون خبر قطعی نیست. به این صورت: وزیر دارایی: قانون مالیات

 شود اصالح می

ها در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست )هر چند  دانند که تغییر قانون مالیات همه نیک می

تواند داشته باشد(.  ها می وزارت امور اقتصادی و دارایی بالقوه مهم ترین نقش را در تدوین الیحه مالیات

ها باشد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت تدوین  نون مالیاتاگر نظر دولت به تغییر یا اصالح قا

شود و  دهد. این الیحه بعد از تصویب در هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسالمی می الیحه آن را می

یابد. در واقع به  در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون، قابلیت اجرایی می

ها درآینده را داد، به  وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تغییر یا اصالح قانون مالیات صرف این که

 معنای قطعیت آن نیست. بنابراین الزم است در نوشتن تیتر این گونه خبرها، منبع هم ذکر شود. 

ها،  نهنکته قابل توجه این که منبع تیتر، یا اشخاص یعنی دارای شخصیت حقیقی یا نهادها، وزارت خا

.. دارای شخصیت حقوقی و شناخته شده هستند. در مواردی که ذکر منبع در تیتر .ها و ادارات و سازمان

یابد، استفاده از شخصیت حقوقی در تیتر جز در موارد استثنایی )منابع حقوقی ناشناخته(  ضرورت می

ی به عنوان منبع در تیتر کند. اما باید مراقب بود که شخص حقیقی در صورت مشکلی ایجاد نمی معموال

مند باشد. بنابراین استفاده از شخصیت حقوقی ناشناخته و شخصیت  ذکر شود که از شهرت کافی بهره

 حقیقی ناشناس به عنوان منبع در تیتر، صحیح یا درست نیست. 
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.. .و« عینی: شاهد»، «مخترع اصفهانی:»، «شالیکار گیالنی:»، «باغدار زنجانی:»استفاده از عبارت هایی مانند 

ها زندگی روزمره اجتماعی و اقتصادی مردم یا رویدادهای  به عنوان منبع در تیتر اخباری که موضوع آن

شود و بدون  .. است، مشمول ممنوعیت استفاده از منابع خبری ناشناخته و ناشناس نمی.طبیعی و حوادث و

 مانع است. 

که اگر ذکر منبع در تیتر ضرورت یابد، منبع، بخشی  نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است

از تیتر خواهد بود نه مکمل آن. از این رو نباید منبع در محل روتیتر قرار گیرد. زیرا روتیتر توضیحی برای 

تیتر و مکمل آن است. ضمن آن که تیتری که ذکر منبع در آن ضروری باشد، در بسیاری موارد نیازمند 

  روتیتر نخواهد بود.

 مانند: 

 تیتر ـ نظام پزشکی: نرخ ویزیت پزشکان متخصص افزایش یافت

 تواند در روتیتر هم قرار گیرد. مانند:  اما منبع همراه با توضیح می

 ـ وزیر بهداشت مخالفت کرد؛  روتیتر

 یابد  تیترـ نرخ ویزیت پزشکان افزایش نمی

 باید دارای فعل و کامل باشد. مانند:  نکته بعدی این که جمله تیترهای نقلی همراه با ذکر منبع،

 نادرست ـ نظام پزشکی: افزایش نرخ ویزیت پزشکان متخصص 

 یابد  درست ـ نظام پزشکی: نرخ ویزیت پزشکان متخصص افزایش می

است.  ترین مقام های کشور استثنای نکات گفته شده در مورد قواعد ذکر منبع در تیتر، مربوط به عالی

ترین مقام های کشور  ها عالی ویژه در تیترهای نقلی همه ی اخباری که منبع آن بهمعرفی )ذکر( منبع 

است، ضروری است. در این مورد ذکر منبع در تیتر به معنی تشکیک خبرنگار در صحت مضمون خبر 

دهنده اهمیت خبر به اعتبار مقام عالی منبع خبر است. در واقع خبرنگار با ذکر منبع یک  نیست، بلکه نشان

 رو دارد.  خواهد به مخاطب یادآوری کند که خبر مهمی را پیش مقام عالی در تیتر می
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 هاي خبري  تيتر و پرسش

های خبری )که، کی، کجا، چه، چرا و چگونه( بیان شود.  ضروری نیست در تیتر همه عناصر یا پرسش

های آن است،  ویژگی چرا که بیان همه ی عناصر و پرسش های خبری در تیتر که اختصار و گویایی از

 گنجد و در واقع نقض غرض خواهد بود.  در حجم مختصر تیتر نمی

به عبارت دیگر فقدان چند عنصر یا پرسش خبری در تیتر، به معنای ناقص یا نادرست بودن آن نباید تلقی 

مثال، تا سه عنصر خبری در تیتر برای معرفی مضمون پیام کافی است. به عنوان  1شود. معموالً آوردن 

اگر خبری برسد که آمریکا به سوریه حمله کرده و زمان آن هم مشخص باشد، کافی است در تیتر نوشته 

تواند تیتر را کامل کند، اما فقدان آن  آوردن عنصر زمان هرچند می« آمریکا به سوریه حمله کرد»شود: 

آمریکا به سوریه در تیتر شود. الزم نیست چگونگی، علت یا ابزار حمله  در تیتر، موجب نقص آن نمی

در حمله  ،آورده شود، مگر این که هر یک از آن عناصر، اهمیتی استثنایی در خبر داشته باشد. برای نمونه

های اتمی، شیمیایی یا میکروبی استفاده شده باشد. در این صورت نوع سالح به کار رفته اهمیتی  از سالح

 است محور تیتر هم قرار خواهد گرفت: بیش از اصل خبر )حمله( خواهد داشت و بدیهی 

 آمریکا، سوریه را بمباران اتمی کرد 

 یا: آمریکا به سوریه حمله شیمیایی کرد 
 

 هاي رايج در تيتر نويسي  اشتباه

 های رایج در تیتر به شرح زیر است:  اند و اشتباه تیترهایی که دارای نقص

های زاید، تیترهای  ا از ویرگول، به کارگیری واژهتیتر کلی که در مواردی مبهم هم هست، استفاده نابج

یا چند فعل، استفاده  1ناقص، استفاده از منبع ناشناس، خطای دستوری، تکرار واژه، استفاده از 

های مرکب، استفاده نابجا از واژه، کاربرد نادرست اعداد، نادرستی کلی تیتر، فقدان  غیرضروری از فعل

ضروری است، مغایرت تیتر با متن، تیتر بدون فعل در مواردی که نوشتن منبع در مواردی که ذکر منبع 

 فعل ضروری است، گذاشتن نقطه در پایان تیتر، تیتر تحریف شده و تیتر عجیب. 
 

 تيتر کلي و مبهم 

 ترین خطا و اشتباه در تيترنویسي است.  استفاده از تيتر كلّي و مبهم، رایج

 زیر مالزي به عربستان نمونه تيتر كلي: سفر معاون نخست و

 شكل متناسب با متن: معاون نخست وزیر مالزي راهي عربستان شد 

 نمونه تيتر كلي و مبهم: بازتاب ادعاي نشنال پست، در خبرگزاري فرانسه 
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 شكل درست: بازتاب ادعاي درخواست ایران از كانادا در خبرگزاري فرانسه 

 

 استفاده نابجا از ويرگول 

ویرگول در تیتر، دومین خطای رایج در تیتر نویسی است. استفاده از ویرگول به جای دو  استفاده نابجا از

 تر از به کارگیری نابجای ویرگول در تیتر و متن خبر است.  ها، فراوان نقطه در نقل قول

 نمونه: کویت، اعمال دهشت افکنی )تروریستی( را به اسالم ارتباط ندهید. 

 افکنی )تروریستی( را به اسالم ارتباط ندهید  شکل درست: کویت: اعمال دهشت

 نمونه: مردم وحشت زده یمن، در حال تهیه آب آذوقه و ماسکهای ضدگاز هستند 

 زده در حال تهیه آب، آذوقه و ماسک های ضدگاز هستند  شکل درست: مردم یمن وحشت

را مختل مـی کنـد. چنـد نمونـه     ، روند انتقال مفهوم در لید و متن خبر و گزارشاستفاده نابجا از ویرگول 

نابجا از عالمت )نشانه( ویرگول کـه از اخبـار خروجـی سـازمان اسـتخراج شـده و نیـز شـکل         ی استفاده 

 استفاده از این عالمت تقدیم می شود:  درست

 میان نام افراد و عنوان آنان هیچ عالمتی از جمله ویرگول نباید باشد.

 .. .ن اول رییس جمهوری اسالمی ایران گفت:، معاو"اسحاق جهانگیری"نمونه نادرست: 

 وقتی که میان نام و عنوان آقای جهانگیری عالمت ویرگول قرار گیرد، به معنای آن خواهد بود که آقای

جهانگیری شخصیتی است که عنوانش فراموش شده و معاون اول رییس جمهوری هم شخصیت دیگری 

 است که نامش از قلم افتاده است. 

 .. .معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران گفت:"اسحاق جهانگیری"شکل درست: 

در این جملـه   ".. شد.... روز گذشته عازم منطقه....الزم به ذکر است، کاروان راهیان نور"نمونه نادرست: 
نیست. حاال که از این عبارت در جمله استفاده شده،  "الزم به ذکر است"هیچ نیازی به استفاده از عبارت 

الزم به ذکـر  "، روند انتقال مفهوم را منقطع و مختل کرده است. "است"تن عالمت ویرگول بعد از گذاش
 که چی؟  "است

باید به مخاطب گفته شود که چه چیزی یـا مفهـومی الزم بـه     "الزم به ذکر است"بالفاصله بعد از عبارت 
 ذکر بوده است. 

  ".. شد..وز گذشته عازم منطقه.. ر.الزم به ذکر است کاروان راهیان نور"شکل درست: 
به گزارش روز دوشنبه ایرنـا، محورهـای ایـن همـایش شـامل، مفهـوم عـدالت در        "نمونه نادرست دیگر: 

حوزه های سیاست و روابط بین الملل، بنیادهـای نظـری و نگـاه اسـالم بـه عـدالت در روابـط بـین الملـل          

 رگول، نادرست است. شامل چی؟ گذاشتن عالمت وی "شامل"در این جمله بعد از واژه  "است.
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به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محورهای این همایش شامل مفهوم عـدالت در حـوزه هـای    "شکل درست: 

  "سیاست و روابط بین الملل، بنیادهای نظری و نگاه اسالم به عدالت در روابط بین الملل است.

است، وزارتخانه، کارگروه ویـژه ای تشـکیل   .. با اشاره به این که مقرر شده .آقای"نمونه نادرست دیگر: 

بـار   1 ".....هماهنگ کند، تصـریح کـرد، دولـت بـرای پرداخـت     .دهد و پرداخت تسهیالت را با صندوق

 استفاده نابجا از ویرگول در این بند )پاراگراف(، انتقال مفهوم را مختل و منقطع کرده است. 

است وزارتخانه، کارگروه ویـژه ای تشـکیل دهـد و     .. با اشاره به این که مقرر شده.آقای"شکل درست: 

 ".....هماهنگ کند، تصریح کرد دولت برای پرداخت.پرداخت تسهیالت را با صندوق

نمونه نادرست: رییس جمهور برزیل به جهانیان اطمینان خـاطر داد، جـام جهـانی فوتبـال را در کشـورش      

 "بدون خطر برگزار کند.

 یل چه چیزی را به جهانیان اطمینان خاطر داده است؟سش این است: رییس جمهوری برزپر

 طبعا پاسخ هم این خواهد بود: برگزاری بدون خطر جام جهانی فوتبال در کشورش را. 

رییس جمهوری برزیل به جهانیان اطمینان خاطر داد جام جهـانی فوتبـال را در کشـورش    "شکل درست: 

 "بدون خطر برگزار کند.

 

 هاي زايد  واژه

زند و بودنش در مواردی  ای نمی های اضافی )زاید( در تیتر که حذف آنها به تیتر لطمه از واژهاستفاده 

 کند، سومین خطای رایج در تیتر نویسی است.  تیتر را نادرست می

 نمونه: همزمان با سفر رییس جمهور به استان ایالم باشگاه معلمین ایالم افتتاح شد 

 گاه معلمان ایالم گشایش یافت شکل درست: با سفر رییس جمهوری باش

 ثباتی منطقه است  نمونه: رژیم نژاد پرست اسراییل گفت: عراق عامل بی

 ثباتی منطقه است  شکل درست: رژیم نژاد پرست اسراییل: عراق عامل بی

 ثباتی منطقه دانست  یا: رژیم نژاد پرست اسراییل عراق را عامل بی
 

 تيتر ناقص 

 گیرد.  ت، یا عناصری را کامل معرفی نکرده، در رده تیتر ناقص قرار میتیترهایی که فاقد معنا اس

 نمونه تیتر ناقص: یک منبع آگاه در وزارت خارجه خبر روزنامه نشنال پست کانادا را تکذیب کرد 

 شکل درست: یک منبع آگاه وزارت امور خارجه ایران خبر روزنامه نشنال پست کانادا را تکذیب کرد 
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 ها به آتش بس اعالم شده از سوی حماس پاسخ دادند  قص: صهیونیستنمونه تیتر نا

 شکل درست: صهیونیست ها به آتش بس حماس پاسخ مثبت دادند 

 نمونه تیتر ناقص: احتمال حمله کماندویی برای دستگیری تروریستها 

 به پاکستان « برای دستگیری تروریست ها»شکل درست: احتمال حمله کماندویی آمریکا 
 

 ع ناشناخته يا ناشناسمنب

 استفاده از منبع ناشناخته در رده پنجم خطاهای رایج در تیتر نویسی قرار دارد. 

 نمونه منبع ناشناس در تیتر:  پیکه: رویارویی با تروریسم مستلزم تشدید مبارزه با مهاجرت است 

 شکل درست: وزیر امور خارجه پیشین اسپانیا: رویارویی با تروریسم... 

کنی تروریسم یک ضرورت جهانی  منبع ناشناخته: رضایی: از منظر جمهوری اسالمی ایران ریشهنمونه 

 است. 

 داند کنی تروریسم را ضرورت جهانی می شکل درست: محسن رضایی: ایران ریشه
 

 خطاي دستوري 

 خطای دستوری در نوشتن تیتر در مرتبه ششم خطاهای تیتر نویسی قرار دارد. 

 : اشغالگران رژیم صهیونیستی پنج فلسطینی را شهید و زخمی کردندنمونه خطای دستوری

یا: صهیونیست ها پنج فلسطینی را  شکل درست: اشغالگران صهیونیست یک فلسطینی را شهید کردند

 شهید یا زخمی کردند

آموز شاهرودی شروع سال تحصیلی جدید را آغاز  هزار نفر دانش 41نمونه خطای دستوری: بیش از 

 کردند 

 آموز شاهرودی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند  هزار دانش 41شکل درست: 

ها مخالف  نمونه خطای دستوری: آمریکا با بکارگیری سالح آمریکایی توسط اسرائیل بر علیه فلسطینی

 نیست

 ها مخالف نیست شکل درست: واشنگتن با استفاده اسراییل از سالح آمریکایی علیه فلسطینی
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  خطاهاي ديگر

های مرکب و استفاده نابجا از واژه، هر کدام در رده  تکرار یک واژه، تیتر چند فعلی، استفاده از فعل

 بعدی خطاهای رایج در تیتر نویسی قرار دارند. 

 کند  نمونه تکرار یک واژه: رییس جمهوری افغانستان: افغانستان با تروریسم سازش نمی

 کنیم  روریسم سازش نمیشکل درست: رییس جمهوری افغانستان: با ت

 کند  یا:  حامد کرزای: افغانستان با تروریسم سازش نمی

 نمونه تیتر چند فعلی: جمهوری ترکیه قصد دارد گفت و گو برای پیوستن به اتحادیه اروپا را پایان بخشد 

 دهد  شکل درست: ترکیه گفت و گو برای پیوستن به اتحادیه اروپا را پایان می

 فعلی: ژاپن قصد دارد وابستگی این کشور به نفت وارداتی را کاهش دهد نمونه تیتر چند 

 دهد  شکل درست: ژاپن وابستگی به نفت وارداتی را کاهش می

 نمونه تیتر با فعل مرکب: کمیته حفاظت از مشاغل در کرج تشکیل شده است 

 شکل درست: کمیته حفاظت از مشاغل در کرج تشکیل شد 

 کشته و مجروح حاصل وقوع توفان ناری در تایوان بوده است  291: نمونه تیتر با فعل مرکب

کشته یا  291»نادرست است و باید به جای آن « مجروح کشته و 291»باید توجه کرد که عبارت 

 به کار برد. « مجروح

 قربانی گرفت  57شکل درست: توفان در تایوان 

 کشته یا مجروح بر جا گذاشت  291یا: توفان در تایوان 

 نمونه استفاده نابجا از واژه: پیام رئیس جمهور به مناسبت آغاز بازگشایی مدارس 

 شکل درست: پیام رییس جمهوری به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی 

برای شروع سال تحصیلی « بازگشایی»نادرست است و هم کلمه « آغاز بازگشایی مدارس»هم عبارت 

شوند بلکه فعالیت های آموزشی آنها متوقف  تعطیل نمیرسد. زیرا مدارس  جدید صحیح به نظر نمی

 نوشت. « آغاز سال تحصیلی جدید»شود. بنابراین باید به جای آن عبارت هایی مانند  می

 نمونه نادرستی کلی تیتر: اتحادیه اروپایی خواستار صدور حکم جلب شد 

 شود  در سطح اروپا آماده می« صدور حکم جلب»شکل درست: طرح 

 میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری می کند  5/3اربرد نادرست اعداد: فرانسه نمونه ک

 میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری می کند  511شکل درست: فرانسه سه میلیارد و 
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 نادرستی کلی تیتر: یک مقام انتظامی از محرومیت مضاعف ناحیه انتظامی کهکیلویه و بویراحمد خبر داد 

 م انتظامی محلی: ناحیه انتظامی کهکیلویه و بویراحمد دچار محرومیت مضاعف است درست: یک مقا

الدن و اسالم از  بی سی: مشکل آمریکا در پاکستان جدا کردن ماجرای بن نمونه تیتر مغایر با متن:  بی

 تروریسم است 

 یرد گ سی: احساسات ضد آمریکایی در پاکستان اوج می بی شکل درست با توجه به متن:  بی

 نمونه تیتر بدون منبع: روسیه فقط باید در عملیات ضد تروریستی تحت پرچم سازمان ملل شرکت کند 

شکل درست: یک نماینده دوما: روسیه فقط در عملیات ضد تروریستی تحت پرچم سازمان ملل شرکت 

 کند  می

مواردی که موضوع خبر  طور که ذکر شد در خورد و همان تیترهای بدون منبع در اخبار زیاد به چشم می

 در معرض مناقشه قرار دارد، باید گوینده و منبع مشخص باشد. 

 نمونه تیتر عجیب: استاندار خراسان: بسیج یک نیروی عادی نیست و نباید با آن بر خورد منفی شود. 

 توان )با توجه به متن خبر( پیشنهاد کرد:  تیتر را می 1برای این خبر 

 با بسیج نباید برخورد منفی کرد  استاندار خراسان رضوی:

 استاندار خراسان رضوی: بسیج عامل ایجاد ترس نیست 

 نمونه تیتر بدون فعل: شدیدترین تدابیر امنیتی در مرزهای آمریکا با کانادا و مکزیک 

 شکل درست: تدابیر شدید امنیتی در مرزهای آمریکا با کانادا و مکزیک اجرا شد 
 

 تيتر تحريف شده 

وشتن تیتر اخبار مربوط به شخصیت های حقیقی و حقوقی که بیش از یک مسوولیت دارند باید به برای ن

دقّت، هویتی معرفی شود که موضوع خبر در حیطه ی مسوولیت همان هویت قرار دارد. به عنوان نمونه 

رد. حال آقای علی الریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، ریاست مجلس را نیز برعهده دا

اگر آقای الریجانی در ارتباط با حوزه انتخابیه خود و در مقام نمایندگی مردم قم کاری بکند یا نامه 

ای به رییس جمهوری بنویسد در تیتر خبر آن  باید از عنوان مسوولیت نمایندگی مردم قم در  سرگشاده

 مجلس استفاده شود. 

هر چند که مغایرتی « مهوری در مورد وضع آب قمنامه سرگشاده رییس مجلس به رییس ج»نوشتن تیتر 

 با واقعیت ندارد، اما در واقع با تحریف خبر برابر است. 
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 شروع تيتر با حرف اضافه 

 شود.  هزار نفر، آزمون سراسری دانشگاه ها برگزار می 511نمونه: با شرکت یک میلیون و 

 کنند  ها شرکت میتن در آزمون سراسری دانشگاه  511شکل درست: یک میلیون و 
 

 هاي موردي در تيتر  اشتباه

 نادرست: شایعه توزیع کمربندهای سرطانزا در رشت تکذیب شد 
در تیتر نه فقط زاید است، بلکه « شایعه»در مورد این تیتر توضیح چند نکته ضروری است: آوردن واژه 

ی دوگانه )مثبت و در ذات خود مفهوم« تکذیب شایعه»شود. زیرا  موجب سردرگمی مخاطب هم می
 سازد:  منفی( در ذهن مخاطب می

 ـ موضوع در حد شایعه است و واقعیت ندارد. زیرا تکذیب شده است. 2

 ـ شایعه )شایعه بودن موضوع( تکذیب شده، پس موضوع واقعیت دارد! 1

 شکل درست تیتر: توزیع کمربندهای سرطانزا در رشت تکذیب شد 

 باشد، بهتر است تیتر به این صورت نوشته شود. « شایعه»اگر اصراری به استفاده از واژه 

 توزیع کمربندهای سرطانزا در رشت شایعه است 

 ای بیش نیست  یا: توزیع کمربندهای سرطانزا در رشت شایعه

 نادرست: رهبر جنبش توحید اسالمی لبنان : دولت آتی این کشور هم دست نشانده خواهد بود 

 می لبنان : دولت آتی لبنان هم دست نشانده خواهد بود درست: رهبر جنبش توحید اسال

 تن کشته بر جای گذاشته است  11نادرست: الجزیره: حمله ی طالبان به کابل و قندهار 

 کشته بر جا گذاشت  11درست: شبکه الجزیره: حمله ی طا لبان به کابل و قندهار 

 های مسلح در زاهدان پایان یافت نادرست: هفتمین مجمع ساالنه پیشگیری از وقوع جرم در نیرو

 درست: هفتمین مجمع سالیانه پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح پایان یافت 

نادرست: در دیدار ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس او بر فعال شدن دیپلماسی خارجی 

 ایران تأکید کرد 

 درست: ظریف بر فعال شدن سیاست خارجی ایران تأکید کرد 

 شود  وزیر امور خارجه: سیاست خارجی ایران فعال می یا:

 نادرست: مردم حلب در حال ترك این شهر هستند 

 درست: مردم در حال ترك شهر حلب سوریه هستند  
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 کنند  یا: مردم، شهر حلب سوریه را ترك می

 نادرست: عربستان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل در آمد. 

 شورای امنیت سازمان ملل درآمد درست: عربستان به عضویت 

 به کاربردن نقطه در پایان تیتر نادرست است. 

 شکل بهتر: عربستان سعودی عضو شورای امنیت سازمان ملل شد 
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 ب ـ لید خبر و گزارش

ترین رکن خبر و گزارش و نخستین پاراگراف )بند( آن است و باید  ی خبر و گزارش مهم لید یا چکیده

و تنظیم شود که مخاطب یا خواننده پس از خواندن آن، تا حد زیادی به لحاظ ذهنی و ای نوشته  به گونه

دریافت اطالعات، قانع و مجاب شود و منتظر اطالعات دیگری )غیر از جزییات بیشتر خبر و گزارش در 

 های زیر را داشته باشد:  ها و مشخصه بندهای بعدی( نماند. لید خبر باید ویژگی

یا آنکارا ـ  31/9/2391خبر. برای نمونه: تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی  شناسنامه یا مبدأ .2

گروه  -ایرنا -گروه تحلیل و تفسیر خبر یا  تهران  -ایرنا  -یا  تهران   1123دسامبر  32سی،  بی بی

 ...نظرسنجی  یا گروه اطالع رسانی  و

ده باشد. اما اگر منبع در تیتر آمده ذکر منبع خبر، در صورتی که در پاراگراف یا بند دوم خبر نیام .1

 است باید در لید هم تکرار شود. 

)چه کسی( چه  هها یا عناصر خبری. در لید باید از عناصر کی )زمان(، کجا )مکان(، کِ پرسش .3

 خصوص سه عنصر نخست، استفاده شود.  )گفته یا رویداد(، چرا )علّت( و چگونه )کیفیت(، به

های خبری شامل تازگی، شگفتی، ندرت، درگیری و برخورد،  در تنظیم لید باید به ارزش .4

 .ی تأثیر یا دست کم یکی از آنها، توجه شود دامنه

های دو پهلو، چند معنا، مبهم و  ها و جمله ها، عبارت یعنی استفاده از واژه« تابی کژ»در لید باید از  .5

 د. نگارش و درست نویسی به دقت رعایت شو دارای ایهام، اجتناب و آیین

 ی یک لید درست:  سطر و حداکثر چهار سطر باشد. نمونه 1حجم لید حداقل  .6

: در جریان درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی اوکراین  با (AFP)کی یف ـ خبرگزاری فرانسه 

مخالفان دولتِ  این کشور که امروز سه شنبه در شهر کی یف روی داد، هفده تن از معترضان در اثر 

 تن از آنان به شدت زخمی شدند.  نیروهای اوکراینی کشته و دستِ کم سیتیراندازی 

 : )آغاز پاراگراف دوم( وزارت کشور اوکراین  )منبع خبر( اعالم کرد... AFP به گزارش

نکته مهم آن که تنظیم لید خبر )پاراگراف اول( و پاراگراف دوم و بندهای بعدی باید براساس سبک 

تر و  تنظیم شود. یعنی ابتدا مطالب بسیار مهم، سپس مهم و آن گاه مطالب کم اهمیت« هِرَم وارونه»خبری 

 ها کوتاه باشد.  در آخر سابقه خبر بیاید. پاراگراف
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 در خبر « شروع پاراگراف )بند( دوم»

ها هر روز بارها با این عبارت در پاراگراف دوم )بعد از لید( خبرها روبه  خوانندگان و مخاطبان رسانه

 « .. اعالم کرد....به گزارش روز... شنبه خبرنگار ایرنا روابط عمومی»اند:  شده ور

 این عبارت، اشکال اساسی محتوایی و ساختاری دارد: 

دهد، بلکه فقط به  به هیچ وجه زمان رویداد را نشان نمی« به گزارش روز... شنبه خبرنگار ایرنا»عبارت 

تواند باشد  د. استفاده از این عبارت فقط در مواردی درست میزمان دسترسی خبرنگار به خبر داللت دار

که خبرنگار ایرنا موفق شده باشد رویدادی در گذشته را که از اذهان پنهان مانده، کشف کند. در این 

تواند دارای اهمیت باشد و در خبر ذکر شود وگرنه زمان دسترسی  صورت زمان کشف رویداد هم می

هم از قول روابط عمومی...(که چه بسا دیگران هم به جزییات آن دسترسی  خبرنگار به رویدادی )آن

اند، چه اهمیتی دارد که در خبر ذکر شود؟ )بیان این نکته نافی اهمیت و ضرورت ذکر زمان رویداد  داشته

 در تنظیم خبر نیست(. 

ندارد، استفاده از عبارت .. که خبرنگار در تولید آن نقشی .افزون بر این در خبر دریافتی از روابط عمومی

معنی است. حتی زحمت خبرنگار در بازنویسی و تنظیم  به طور کامل بی« به گزارش روز... خبرنگار ایرنا»

 کند.  مجدد خبر دریافتی از روابط عمومی هم، استفاده از این عبارت را توجیه نمی

ار نزد مخاطب هم هست. در استفاده خبرنگار از این عبارت در عین حال نشان دهنده ی ضعف خبرنگ

.. در انتشار خبر تأخیر داشته است؛ بلکه گمان .این جا مخاطب تلقی نخواهد کرد که روابط عمومی

خواهد برد خبرنگار در کسب خبر کاهلی کرده و مسوول تاخیر در دریافت و انتشار خبر است. یا 

یا « ماند... ری که از رویدادها عقب میخبرنگا»خبرنگار، زمان وقوع رویداد را از قلم انداخته و تصویر 

 در ذهن مخاطب نقش خواهد بست. « خبرنگار کم دقت»

توان  گونه که در واقعیت هم چنین است، می در این گونه موارد برای اجتناب از این عوارض، همان

.. .ومی.. گذاشت. به این شکل: روابط عم.مسوولیت زمان اعالم و انتشار خبر را به عهده روابط عمومی

 .. شنبه اعالم کرد... .روز

ها ترجیح این است که خبرنگار کمترین حضور ممکن را در  در تنظیم خبرهای دریافتی از روابط عمومی

توان به جای عبارت  خبر داشته باشد. اما اگر به دالیلی اصرار به حضور )نقش( خبرنگار در خبر باشد می

گزارش ایرنا به نقل از »یا « .. حاکی است....از روابط عمومی گزارش خبرنگار ایرنا به نقل»باال نوشت: 

 .. .یا« خبرنگار ایرنا از روابط عمومی... کسب اطالع کرد...»یا « .. حاکی است....روابط عمومی
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 ج ـ منبع در خبر و گزارش

به خوبی نگاران، تحلیلگران و مخاطبان آنها به اهمیت ذکر منبع در خبر و گزارش  خبرنگاران، روزنامه

شود. یکی در  ای همکاران ایرنا یادآوری می خاطره ی حرفه 1آگاه هستند. در مورد اهمیت منبع در خبر، 

داخل کشور و دیگری در خارج: چند سال پیش رادیو تهران، خبری مهم از ایرنا را بدون ذکر منبع آن 

ولیدی خود آن رسانه است. اما در بخش خبری خود منتشر کرد. اقدام رادیو به معنای آن بود که خبر، ت

ساعتی بعد که بخشی از خبر تکذیب و اصالح شد، رادیو تهران در بخش خبری خود اعالم کرد که خبر 

اولیه را از ایرنا دریافت کرده است و مسوولیت نادرستی خبری را که در بخش خبری قبلی به عنوان خبر 

. البته ناگفته پیدا است که هم اقدام اولیه رادیو در اختصاصی خود منتشر کرده بود، به عهده ایرنا گذاشت

 انتشار بدون ذکر منبع خبر، غیراخالقی بود و هم اعالم بعدی آن که خبر را از ایرنا دریافت کرده است. 

وارد شمال « پ.ك.ك»حدود یک سال قبل از آن که ارتش ترکیه برای تعقیب و سرکوبی نیروهای 

های ترکیه مطرح و مورد بحث بود. تا این که  با شدت و حدّت در رسانهعراق شود، این موضوع هر روز 

رویترز به نقل از یک افسر ارتش ترکیه )بدون ذکر نام( از  2386در غروب یک روز خرداد ماه سال 

 رویدادی که همه در انتظارش بودند، خبر داد: ارتش ترکیه وارد شمال عراق شد. 

خبر را به صورت خبر فوری به نقل از رویترز انتشار دادند و انتشار های خبری ترکیه این  همه ی رسانه

جزییات بیشتر را به دریافت اطالعات بیشتر از منابع موثق موکول کردند. دفتر ایرنا در آنکارا هم این خبر 

ک های ترکیه و رویترز منتشر کرد. اما خبرنگار شبکه ی الجزیره در آنکارا )ی کوتاه را به نقل از رسانه

ساله خود، از خبرنگاران خارجی  21پزشک اردنی تحصیل کرده ترکیه( که به اعتبار سابقه درخشان 

رفت، همین خبر را بدون ذکر منبع و به عنوان خبر تولیدی خود منتشر کرد.  معتبر در ترکیه به شمار می

خبری اوج گرفته  کمتر از یک ساعت بعد، ارتش ترکیه این خبر را تکذیب کرد و هیجانی که در محافل

بود، فروکش کرد. اما بحثی دیگر در محافل خبری ترکیه اوج گرفت: اهمیت ذکر منبع در خبر و این 

که چگونه اعتبار به سختی به دست آمده خبرنگار معتبر الجزیره با یک اقدام غیراخالقی، به عنوان 

 به باد رفت. « سارق خبر»

( وارد شمال عراق شد. اما این که پشت پرده انتشار 2386ان ماه البته ارتش ترکیه حدود پنج ماه بعد ) آب

شد احتمال داد که شاید مقام ها، ارتش یا محافلی در  خبر نادرست رویترز چه بود، در ابهام ماند. فقط می

ای، جهانی و دولت عراق را  العمل )واکنش( منطقه اند عکس ترکیه با انتشار این خبر نادرست قصد داشته

 اند.  بل ورود نظامی به شمال عراق بسنجند و با این هدف، خبرنگار رویترز را بازی دادهدر مقا
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انتشار و تحلیل رویدادها در قالب خبر و گزارش خبری و تحلیلی بدون ذکر منبع ممکن است؛ اما به یقین 

خبر و ای بزرگی هم هست. زیرا  که کاری غیراخالقی است، خطای حرفه درست نیست و افزون بر این

گزارش بدون ذکر منبع، ناقص بوده و صحت )درستی( آن محل تردید خواهد بود. افزون بر این در 

صورت نادرستی خبر یا تکذیب آن، بسیار بیشتر از اهمیت موضوع خبر به حیثیت و اعتبار خبرنگار و 

 رسانه ناشر آن آسیب خواهد خورد. 

سوولیت در خبر و گزارش، پیوند ناگسستنی دارد. یعنی در واقع ذکر منبع در خبر و گزارش با مقوله ی م

در انتشار خبری با منبع یا منابع معتبر، خبرنگار و منبع یا منابع خبری مسوولیت دارند. یعنی اگر خبری که 

منبع در آن معرفی نشده، به هر دلیلی نادرست از آب در بیاید، مسوولیت پیامدهای آن به تمامی به عهده 

انه خواهد بود. به عبارت دیگر ذکر منبع در خبر نشان دهنده میزان صحت محتوای خبر و خبرنگار و رس

اعتبار آن نزد مخاطب هم است، به این معنی که مسوولیت صحت خبر با منبع خواهد بود. اگر خبرنگار با 

 خبر تلقی خواهد شد. « ناقل امین»داری مضمون خبر را نقل کرده باشد،  امانت

« منبع امین»یا خود باید شاهد رویداد باشد که در این صورت خود « امین مخاطب»وان خبرنگار به عن

ها  کند، یا رویداد را به نقل از منبع یا منابعی که به اعتبار آن خبری خواهد بود که تنظیم و منتشر می

رنگار و اطمینان دارد، منتشر خواهد کرد. اما از نظر حقوقی )قانون مطبوعات(در هر صورت ناشر )خب

 رسانه( مسوول انتشار خبر و پیامدهای آن است.
 

 اعتبار خبرنگار ـ اعتبار منبع 

داری در نقل و انتشار رویدادها، یکی از عوامل مهم تضمین اعتبار خبرنگار و به طریق اولی رسانه  امانت

 در نزد مخاطب است. 

ز دامنه عملکرد خود، منبع معتبر و منبع یا منابع خبری رسمی هم، در حوزه اختیارات و مسوولیت و نی

ها است. بنابراین  موثق هستند. یعنی مسوولیت قانونی و رسمی منبع یا منابع خبری، ضامن اعتبار آن

 کنند، درست و معتبر است. اخباری که خبرنگاران به نقل از چنین منابعی تهیه و منتشر می

به حضور پررنگ منبع در طول خبر نیست. اما حداقل  در تهیه و تنظیم اخبار به نقل از منابع معتبر، نیازی

یک بار ذکر منبع در طول خبر ضروری است و حتی در طول خبر شاید نیازی هم به تکرار منبع نباشد. 

های بحث برانگیز  هایی از خبر که مضمون آن مورد مناقشه است. در این صورت در بخش مگر در بخش

خواند  شود تا برای مخاطب روشن و مشخص باشد که آن چه میخبر، ضروری است که منبع خبر تکرار 
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نظر منبع خبری رسمی است و نه خبرنگار و رسانه. استثنای این نکته در مواقعی است که منبع یا منابع 

ترین مقام های رسمی کشور که در این صورت  ای برخوردار است. مانند عالی العاده خبری از اهمیت فوق

 ن بخش خبر، بدون اشکال و چه بسا نشانگر اهمیت خبر خواهد بود.تکرار منبع در چندی

شود، به دالیل مختلف )از  گاهی وقت ها همین اخباری هم که به نقل از منبع یا منابع معتبر منتشر می

آید. در این صورت مسوولیت عمده اخالقی نادرستی  مصلحت تا اشتباه منبع( نادرست از آب در می

به این که خبرنگار با امانتداری آن را نقل کرده باشد، با منبع یا منابع خبری  چنین اخباری، مشروط

 خواهد بود. در عین حال که خبرنگار و رسانه هم بری از مسوولیت نخواهند ماند؛ بویژه از نظر قانونی. 

د نسبی اما در مواردی که منبع یا منابع خبری دارای مسوولیت رسمی و قانونی نیستند، اما مورد اعتما

خبرنگار و رسانه هستند و خبرنگار و رسانه، اعتبار خود در نزد مخاطب را هزینه تضمین اعتبار منبع 

کنند، حضور تا حدی پررنگ منبع در طول خبر، نادرست نخواهد بود. در این گونه موارد خبرنگار  می

یزان حضور منبع در طول است که متناسب با شناخت خود از منبع یا منابع خبری غیر رسمی، در مورد م

 گیرد.  خبر تصمیم می

اند اعتبار  نگاران و گزارش نویسان مواردی بوده که نتوانسته ای خبرنگاران، روزنامه البته در زندگی حرفه

اند. در چنین  ها بوده منبع یا منابع خبری غیر رسمی را تضمین کنند، اما ناگزیر از نقل رویداد از آن

ر بخش از خبر با ذکر منبع و با امانتداری در اختیار مخاطب قرار گیرد و مواردی الزم است که ه

طور غیر مستقیم به مخاطب نشان دهند که فقط ناقل رویداد از زبان منبع هستند. حتی  خبرنگار و رسانه به

در  کنند، تردید داشته باشند،  اگر خبرنگار و رسانه نسبت به صحت آنچه از منبع یا منابع خبری نقل می

مرحله ی نخست باید بکوشند درستی یا نادرستی خبر را از منبع یا منابع دیگر استعالم و پس از احراز 

صحت یا درست بودن خبر، آن را منتشر کنند. اما اگر بدون احراز صحت خبر، به هر دلیلی ناگزیر از 

ضامن صحت خبر نیستند. در  تنظیم خبر به تلویح به مخاطب نشان دهند که توانند در انتشار آن باشند، می

این گونه موارد در ابتدای هر پاراگراف )بند( خبر، باید منبع همان بند معرفی شود و تکرار منبع در طول 

ترین روش ممکن در تنظیم خبر خواهد بود. یا اگر  ای خبر نه تنها اشکالی نخواهد داشت بلکه حرفه

ست(، باید به صراحت به مخاطب یادآور شود که مشکلی ایجاد نکند )تشخیص این نکته با خبرنگار ا

 قادر به تضمین صحت خبر نیست. 
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 خبر چند منبعي

های دیگر یا  های دیگر آشنا هستند. رسانه خبرنگاران و اصحاب رسانه به خوبی با قاعده نقل خبر از رسانه

 کنند.  منابع دیگر گزارش می خود، منبع و تولید کننده اصلی خبر هستند یا این که خبر را به نقل از منبع یا

در صورت نخست خبرنگار کافی است که یک بار در خبر منبع اولیه را معرفی کند. برای نمونه اگر خبر 

خبرگزاری »را از یک خبرگزاری خارجی مانند رویترز نقل کرده باشد، الزم است که یک بار عبارت 

 را در طول خبر ذکر کند. ..« به گزارش خبرگزاری رویترز.»یا « رویترز گزارش کرد...

ای دیگر نقل کرده  ای نقل کند که خود آن رسانه هم خبر را از رسانه اما اگر ایرنا خبری را از رسانه

رسانه در خبر ایرنا معرفی شود. برای نمونه اگر رویترز خبری را به نقل از  1است، الزم است هر 

جهان داده باشد و ایرنا آن را دارای ارزش باز انتشار  ای از ای در نقطه تلویزیون یا رادیو یا روزنامه

)پاراگراف اول یا لید(: خبرگزاری رویترز از )نام  28/9/91توان نوشت: تهران ـ ایرنا ـ  تشخیص دهد، می

 شهر و کشور( گزارش کرد... 

 .. .پاراگراف )بند( دوم: رویترز به نقل از )نام رسانه( نوشت:

یرنا، رویترز به عنوان منبع اولیه معرفی شده باشد، دیگر در طول خبر نیازی به وقتی که در ابتدای خبر ا

های بعدی خبر بدون اشکال  تکرار رویترز به عنوان منبع خبر نیست. اما تکرار منبع دوم در پاراگراف

 خواهد بود. 

د. مثال بعد از های مختلف، فرمت خبری متفاوتی دارن در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که رسانه

دهند. مثل: تهران ـ ایرنا ـ  ذکر مبدا، منبع و تاریخ انتشار خبر، متن آن را در اختیار مخاطب قرار می

: و در ادامه اگر خود منبع اصلی خبر باشند،  30/10/2013 : یا پاریس ـ خبرگزاری رویترز ـ8/21/91

مشاهدات عینی خود از صحنه رویداد را یعنی خبرنگار ایرنا یا رویترز شاهد وقوع رویداد باشند و 

گزارش کرده باشند، دیگر نیازی به تکرار منبع در طول خبر نخواهد بود. اما اگر خبرنگار ایرنا یا رویترز 

عالوه بر مشاهدات خود، اطالعاتی هم از شاهدان دیگر و نیز مقام های مربوط دریافت کنند، الزم است 

 بع همان بخش در گزارش خبری خود بیاورند. که هر بخش از خبر را با معرفی من

بندی خبری است که منابع مختلف از  آید که خبرنگار ناگزیر به جمع گاهی وقت ها مواردی پیش می

اند و هر یک نکاتی را بیشتر مورد توجه قرار داده و حتی برخی  ها قرار داده یک موضوع در اختیار رسانه

 اند.  دهتوجه بو ها به نکات دیگری بی از آن



 
 

 48 

توان نکات مشترك خبر با منابع  در این گونه موارد متناسب با سیاست خبری و برآورد نیاز مخاطبان می

یا معرفی همه منابع خبری و نکات اختصاصی هر یک از منابع را با « منابع خبری»متعدد را با عنوان کلی 

 ذکر همان منبع در متن تنظیمی جا داد. 

های دیگر )به طور معمول خارجی(  زتاب اخبار ایران یا یک موضوع در رسانهبندی خبری مانند با جمع

شیوه عملی خاص خود را دارد. در این گونه موارد خبرنگار نکات برجسته موضوع مورد توجه هر یک 

 بندی خبری خود قید خواهد کرد.  ها )منابع( را با معرفی همان رسانه در طول جمع از رسانه

اند که برای کسب اطالع از پیامدهای آن رویداد،  ها خبر رویدادهایی را تنظیم کردهاما خبرنگاران بار

های طبیعی و حوادث و منازعات  اند. مانند اخبار مربوط به پدیده ناگزیر به مراجعه به منابع مختلف بوده

عتبر .. در این موارد برای اطالع از شدت وزش باد و میزان بارندگی خبرنگار باید از منبع م.و

دار( یعنی از اداره هواشناسی محل، اطالعات الزم را کسب کند. همچنین در مورد میزان  )صالحیت

خسارات وارد شده باید به شهرداری یا فرمانداری یا هالل احمر یا هر ارگان معتبر دیگر محلی مراجعه 

بر بگیرد. بدیهی است که کند و در مورد تلفات احتمالی هم از نهادهای بهداشتی و درمانی یا انتظامی خ

گونه خبرها، خبرنگار، هر بخش اطالعات خبری را با ذکر منبع ذیربط همان اطالعات ارایه  تنظیم این در

 کند. 
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 د ـ سابقه در خبر 

 های خبر نویسی است و خبر بدون ذکر سابقه ناقص خواهد ماند.  ذکر سابقه از ضرورت

بقه در ساختار خبر، از نکات بسیار مهم در خبرنویسی دادن سا ترین محل برای قرار تشخیص مناسب

 جدید است. 

خبرنویسی سنتی از این نظر مشکل چندانی نداشت و با قرار دادن یک یا دو پاراگراف و بیشتر به عنوان 

 سابقه موضوع در انتهای خبر، خیال خود را آسوده کرده بود. 

شده و در یک تا چند پاراگراف کوتاه و در اما در خبرنویسی جدید سابقه ی موضوع خبری، شکسته 

شود. به این ترتیب که بالفاصله بعد از هر پاراگراف حاوی نکته جدید خبری، سابقه  طول خبر توزیع می

 شود.  همان نکته نیز )اگر وجود داشته باشد( به اختصار در پاراگراف بعدی گنجانیده می

 خبر زیر را بخوانید: 

 د: رو تیتر: مجلس تصویب کر

 تیتر: حضانت کودکان تا هفت سالگی به عهده مادران خواهد بود

  13/18/2381خبرگزاری جمهوری اسالمی،  -شناسنامه خبر: تهران 

لید: مجلس شورای اسالمی با تصویب نهایی یک طرح اصالحی در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، 

 هفت سالگی به عهده داشته باشند.  به مادران اجازه داد تا سرپرستی کودکان خود را تا سن

« قانون مدنی 2269اصالح ماده »... شنبه با عنوان .بند دوم: نمایندگان در این طرح اصالحی که روز

تصویب شد، قضاوت درباره سپردن کودکان به هر یک از والدین را پس از هفت سالگی به عهده 

 دادگاه گذاشتند. 

ت و نگهداری اطفال مذکر و مونث، مادر تا سن هفت سالگی آنان برای حضان»بند سوم: طبق این مصوبه 

اولویت دارد و پس از آن در صورت بروز اختالف، دادگاه با رعایت مصلحت کودك، در مورد 

 حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت. 

 اصل ِ همین خبر را این بار با افزودن سابقه و توضیحات مکمل بخوانید: 

 ؛ رو تیتر: مجلس تصویب کرد

 تیتر: حضانت کودکان تا هفت سالگی به عهده مادران خواهد بود 

  13/18/2381خبرگزاری جمهوری اسالمی،  -شناسنامه خبر: تهران 
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لید: مجلس شورای اسالمی با تصویب نهایی یک طرح اصالحی در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، 

 هفت سالگی به عهده داشته باشند.  به مادران اجازه داد تا سرپرستی کودکان خود را تا سن

 1بند دوم )سابقه(: مطابق قانون مدنی کنونی، زنان در صورتی که از همسران خود جدا شوند، پسران را تا 

توانند سرپرستی کنند. پس از این مهلت قانونی، مادران ناچارند  سالگی و دختران را تا هفت سالگی می

 سپارند. سرپرستی فرزندان را به پدران آنان ب

« قانون مدنی 2269اصالح ماده ».. شنبه با عنوان .بند سوم: نمایندگان در این طرح اصالحی که روز

تصویب شد، قضاوت درباره سپردن کودکان باالتر از هفت سال به هر یک از والدین را به عهده دادگاه 

 گذاشتند. 

نگهداری اطفال مذکر و مونث، مادر بند چهارم: طبق این مصوبه مجلس شورای اسالمی برای حضانت و 

تا سن هفت سالگی آنان اولویت دارد و پس از آن در صورت بروز اختالف، دادگاه با رعایت مصلحت 

 کودك، در مورد حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت. 

ها است، تصریح دارد  قانون مدنی که هم اکنون مبنای قضاوت در دادگاه 2269بند پنجم )سابقه(: ماده 

سالگی و طفل مونث تا هفت سالگی بعد از والدت او اولویت  1مادر برای نگهداری طفل مذکر تا  که

 دارد. پس از انقضای این مدت، حضانت اطفال مذکر و مونث با پدر است.

بند ششم )توضیح مکمّل(: تصویب این طرح که از پشتیبانی نمایندگان زن مجلس برخوردار بود، امید 

 ی داده که پس از جدایی از همسرانشان، در سرپرستی فرزندان خود، محدودیّت دارند.ای به مادران تازه

بند هفتم )توضیح مکمل(: این مصوبه مجلس شورای اسالمی پس از تایید شورای نگهبان قانون اساسی 

 قابل اجرا است. 

ع و اصول قانون بند هشتم )سابقه برای بند هفتم(: تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شر

 حقوقدان انتخابی دارد.  6فقیه انتصابی و  6اساسی از وظایف شورای نگهبان است که 

کند. آنچه این تفاوت  خبر از یک موضوع نقص خبر اول و کمال نسبی خبر دوم را آشکار می 1مقایسه 

بندهای ششم، هفتم  را ایجاد کرده، افزودن سابقه )در بندهای دوم و پنجم( و ارایه توضیحات مکمل )در

 و هشتم( به مضمون خبر دوم است. 

شود در خبر دوم که در هشت پاراگراف )بند( تنظیم شده، بعد از روتیتر، تیتر و  طور که مالحظه می همان

ای از موضوع خبر )تصویب نهایی یک طرح اصالحی در قانون  شناسنامه خبر، بند اول )لید( چکیده

 ر مجلس شورای اسالمی( را ارایه داده است. مدنی جمهوری اسالمی ایران د
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 بند دوم به ذکر سابقه اختصاص یافته و وضعیت ناشی از اجرای قانون فعلی را توضیح داده است. 

 بند سوم و چهارم توضیح بیشتر در مورد موضوع خبر داده است. 

 تری از موضوع خبر ارایه شده است.  در بند پنجم سابقه کامل

 ح مکمل به همراه تاثیری که این مصوبه خواهد داشت، آورده شده است. در بند ششم توضی

 گذاری در جمهوری اسالمی ایران اختصاص یافته است.  بند هفتم به توضیح در مورد روند قانون

 بند هشتم هم سابقه توضیحی در مورد بند هفتم ارایه کرده است. 

مستقل در نظر گرفته و تنظیم شود تا بتواند به رسانی با هویتی  هر خبر باید یک بسته ی کامل اطالع

 آید، پاسخ بدهد.  پرسش هایی که در ذهن مخاطب به وجود می

کنند.  خبرنگاران و روزنامه نویسان محترم هر روز سلسله اخباری بر محور یک موضوع روز تهیه می

چیزی دستگیر مخاطب  بسیاری از این خبرها سابقه ندارد و در نتیجه در موارد زیادی از اصل موضوع

 شود.  نمی

 

 خبر چند منبعی با سابقه

این خبر، چند منبعی و متناسب با رسم الخط و شیوه نگارش درستِ خبرنویسی همراه با سابقه، تنظیم شده 

 فرمایید:  است که مالحظه می

 کند  تیتر: تهران برای حذف دالر و یورو از سبد نفتی تالش می

  13/15/89ی جمهوری اسالمی شناسنامه: تهران، خبرگزار

ای که  های تازه بند اول )لید(: در شرایطی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه، بر سر تحریم

کند یورو و دالر را از  گیرند به توافق رسیدند، تهران تالش می صنایع نفت و گاز ایران را هدف می

 معامالت نفتی خود خارج کند. 

ژوییه، از مذاکرات ایران و چین در زمینه استفاده از واحد  13ی رویترز بامداد جمعه بند دوم: خبرگزار

 معامالت نفتی تهران خبر داد.  پول چین )یوآن(، در

تر رویترز گزارش داده بود که ایران از درهم امارات متحده عربی، در مبادالت نفتی  بند سوم: پیش

 استفاده خواهد کرد. 
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رییس بانک مرکزی امارات متحده عربی، ضمن « سلطان ناصر السویدی»ع از قول بند چهارم: همین منب

« بیشتر یک شوخی»ابراز تعجب از احتمال تغییر یورو به درهم امارات در معامالت نفتی ایران، آن را 

 دانسته بود. 

آنکتاد  معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران، در حاشیه ارایه گزارش« محمدرضا رحیمی»بند پنجم: 

)سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد( روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به 

ایران از هر ارزی برای فروش نفت »گیری از درهم امارات برای فروش نفت گفت:  پرسشی مبنی بر بهره

 « کند. استفاده می

دالر و یورو در مبادالت است. معاون اول بند ششم، به گفته رحیمی ایران خواستار از رده خارج شدن 

 کند.  گوید تهران با تمام کشورها به جز رژیم اسراییل رابطه برقرار می رییس جمهوری می

مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس و وزیر دفاع کابینه نخست « اکبر ترکان»بند هفتم: به گفته 

دار شد،  سوولیت وزارت خانه راه و ترابری را عهدهکه در کابینه دوم هاشمی نیز م« هاشمی رفسنجانی»

 هایی مجبور شده است.  ایران برای آن که مشتریان را به خرید نفت خود جلب کند، به دادن تخفیف

بند هشتم: براساس آمار منتشر شده وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران، تهران نفت را به مشتریان 

 فروشد.  تر از دیگر کشورهای تولید کننده نفت می ارزان ای سه تا هفت دالر اروپایی خود بشکه

الملل شرکت نفت ایران  بند نهم: سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، براساس آخرین آمار امور بین

سنت افزایش  53تیر ماه جاری، در قیاس با روز پیش از آن، با  31گزارش داد بهای نفت صادراتی ایران 

 هر بشکه رسید.  سنت برای 67دالر و  71به 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، « حمیدرضا کاتوزیان»بند دهم: این در حالی است که 

در قبال تذکر مجلس در مورد »تیر ماه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر گفته بود:  18روز دوشنبه 

 « ایم. ارایه نشدن قرارداد گازی ایران و پاکستان هنوز پاسخی دریافت نکرده

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت و گو با همین منبع در « سید عماد حسینی»بند یازدهم: 

روز جمعه یکم مرداد ماه با اعالم این که مهلت دولت برای ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت و روشن 

س که شامل احضار کردن رابطه مالی میان شرکت نفت و دولت تمام شده است، از اقدام های بعدی مجل

 وزیر نفت به صحن مجلس است، خبر داد. 
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بند دوازدهم: هم زمان خبرگزاری فارس در گزارشی به ارایه نشدن اساسنامه نفت تا پایان تیر ماه پرداخته 

سال است که با وجود تاکید هر ساله قانون بودجه کل کشور،  13کند که حدود  و این نکته را بیان می

 یه نشده است. این اساسنامه ارا

های مجلس شورای اسالمی را  بند سیزدهم: ارایه نشدن اساسنامه جدید شرکت نفت، انتقاد مرکز پژوهش

 نیز به همراه داشته است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون خط امام « محمدرضا خبار»بند چهاردهم: در همین حال 

، «قبح دروغ گفتن ریخته»یران، با بیان این موضوع که مجلس در گفت و گو با ایلنا، خبرگزاری کار ا

گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی  این که دولت می»اظهار داشت: 

 « در آن باقی نمانده است.

رکورد دار باالترین « نژاد محمود احمدی"بند پانزدهم: این در حالی است که دولت نهم به ریاست 

 فتی تاریخ ایران است. درآمد ن

.. که .کیفیت ذکر سابقه در اخبار مربوط به تصادفات، جرایم فردی و اجتماعی، رویدادهای طبیعی و

، مانند «شود نقل محافل می»گیرد و در اصطالح  یابد، یا مورد توجه جامعه قرار می خصلتی عام می

 ویرایش تقدیم شده، بخوانید:  رویدادهای عام دیگر است. برای مثال خبر زیر را که با اندکی

 روتیتر: فرمانده انتظامی استان تهران:

 تیتر: فیلم اینترنتی قتل مردی به دست یک زن با ضربات چاقو، ساخته بیگانگان است

 25/22/2388کرج ـ ایرنا /

های بیگانه فیلم اینترنتی قتل مردی به دست یک زن با ضربات  رییس پلیس استان تهران گفت: رسانه

 اند.  تعدد چاقو در کرج را به صورت ماهرانه دستکاری کرده و ساختهم

روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرج واقعه مورد « علیرضا اکبرشاهی»به گزارش ایرنا سرتیپ 

در محله  2388استفاده قرار گرفته را تشریح کرد و افزود: این قتل در تاریخ یازدهم دی ماه سال  سوء

 رخ داده است. های کرج  اوقافی

های اینترنتی در فیلمی مدعی شد جنایت هولناك دیگری این بار در کرج در حضور  یکی از سایت

 پلیس و ماموران اورژانس رخ داد. 

زند، بعد از مدتی  این سایت در توضیح فیلم خود آورده است: زنی با چاقوی خود به شکم مردی می

 ایستد.  به تماشا می کند و نشینی می رسد و عقب پلیس از راه می
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این سایت افزوده است: مقتول مرد جوانی بود که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر از نوع شیشه و کراك 

 داشته و بارها از همسر خود خواسته بود که به هر طریق ممکن مواد مورد نیاز او را تامین کند. 

ز حادثه از همسرش خواسته که با تن دادن سردار اکبرشاهی گفت: بنا به اعترافات قاتل، فرد مقتول در رو

 به مسائل غیراخالقی پول موادش را تامین کند. 

وی اضافه کرد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد که قاتل با مقتول درگیر شده و با چاقویی که در دست 

 داشته، ضربات متعددی با چاقو به شوهرش وارد کرده است. 

نایت فوق درون منزل شخصی رخ داده بود و مقتول برای رهایی رییس پلیس استان تهران یادآور شد ج

 افتد.  شود که در وسط خیابان بر اثر شدت جراحت به زمین می خود از خانه خارج می

، ماموران 221های پلیسی  اکبرشاهی گفت: همشهریان )شهروندان( به سرعت با تماس با مرکز فوریت

 ه قرار دادند. نیروی انتظامی را در جریان اتفاق رخ داد

 برد.  وی یادآور شد متهم دستگیر شده هم اکنون در اختیار مراجع قضایی است و در زندان به سر می

رییس پلیس شهرستان کرج نیز جمعه گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، فیلم منتشر شده در این 

 ر کرج را دروغ )کذب( دانسته بود. سایت اینترنتی مبنی بر تکرار جنایتی مشابه میدان کاج تهران در شه

ایم.  سرهنگ ناصر اصالنی گفته بود: چنین خبری از اساس دروغ است و چنین موردی در کرج نداشته

عباس علیپور رییس پلیس آگاهی استان تهران هم ضمن تکذیب خبر منتشر شده در این سایت  سرهنگ

 دان کاج در کرج گزارش نشده است. به خبرنگار ایرنا گفته بود: هیچ موردی مشابه جنایت می

پاراگرافی )بند( که مشابه رویداد میدان کاج تهران است، سابقه رویداد کرج به  23در تنظیم این خبر 

نسبت خوب در ساختار خبر جا گرفته است. اما سابقه الزم و کافی در مورد رویداد میدان کاج تهران 

توانست بعد از بند سوم و به عنوان بند چهارم خبر عرضه  داده نشده است. سابقه رویداد میدان کاج می

 شود. 

رویدادهای عام که در جامه ی خبر به مخاطبان ارایه می شود، در موارد زیادی نیازمند یادآوری پیشینه 

)سابقه( خود است تا تصویر کاملی از رویداد به مخاطبان عرضه شود. یعنی در تنظیم خبر رویدادی که 

رود در آینده نیز تداوم  یشه دارد و اکنون در سیمایی جدید بازتولید شده و احتمال میدر گذشته هم ر

 رود، الزم است سابقه آن به اختصار آورده شود.  یابد یا انتظار وقوع آن می

 خبر زیر را هم که با اندکی ویرایش تقدیم شده، بخوانید: 
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 هر استهای پایتخت هنوز سر به مُ تیتر: راز ناپدید شدن مجسمه

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مراسم اهدای جوایز دو « محمدهادی ایازی»تهران ـ 

و « شود مجسمه در تهران نصب می 65تا پایان سال جاری "های فضای شهری اعالم کرد:  ساالنه مجسمه

 اند.  دستگیر نشدههای پایتخت هنوز  ماه دزدان سریالی مجسمه 9این در حالی است که با گذشت 

های پایتخت به درستی معلوم نیست. این موضوع هنگامی مطرح شد که در  زمان نخستین سرقت مجسمه

های ستارخان و باقرخان به جای خالی آثار خود  تعطیالت نوروزی سال گذشته چشم سازنده ی مجسمه

 1خاتم،  د معین، شهریار، صنیعهای استا افتاد. این اتفاق ابتدا جدی گرفته نشد، ولی زمانی که مجسمه

مجسمه انتزاعی در خانه هنرمندان ایران، شریعتی، مادر و فرزند، نواب و حتی یک مجسمه مقابل 

 ها را به خود جلب کرد.  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ناپدید شد، توجه رسانه

اق مرموز واکنش نشان دهند و ها باعث شد مسووالن شهری نسبت به این اتف انتشار این اخبار در رسانه

سخنگوی شهرداری تهران و رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران این اخبار منتشر شده را که 

 ها اقدام کرده؛ بشدت تکذیب کردند.  جایی مجسمه شهرداری به جا به

اثبات  ها به ها و سردیس ها شکل دیگری به خود گرفت و سرقت تندیس زنی با این اظهارنظرها گمانه

 رسید. 

هنگامی که موضوع سرقت مطرح شد، شهردار تهران در حاشیه جلسه علنی شورای شهر به میان 

 کند. « اظهار نظر پلیسی»های عجیب  خبرنگاران آمد تا درباره این سرقت

این کار »تلقی کرد و گفت: « اقدامی سازماندهی شده»های شهر را  دزدیدن مجسمه« محمدباقر قالیباف»

 « رت باندی صورت گرفته است.به صو

 را به خود گرفت و از شکایت شهرداری در این زمینه خبر داد. « مالباخته»قالیباف موضع 

چند روز پس از این اظهار نظرها، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از ضبط شدن صحنه 

 رل ترافیک خبر داد. های مرکز کنت های ربوده شده شهرداری در دوربین سرقت یکی از مجسمه

های شهر  این فیلم کمک بزرگی به باز شدن گره سرقت مجسمه»وعده داد « محمد جواد شوشتری»

 «. کند تهران می

رییس پلیس « نیا حسین ساجدی»، «سرنخ»در اردیبهشت ماه سال گذشته، همزمان با انتشار خبر این 

ند روز آینده خبر داده بود، اما با گذشت چند پایتخت با اطمینان از دستگیری این دزدان)سارقان( در چ

گزارش سرقت، دیر هنگام به پلیس »ماه از این وعده محقق نشده، موضع دیگری را پیش گرفت و گفت: 
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ارجاع داده شده و این مهم )تاخیر( موجب شده تا دالیل جرم و آثار باقی مانده از مجرمان در صحنه از 

 « بین برود.

مجسمه تا پایان سال  65های فضای شهری، از نصب  مراسم اهدای جوایز مجسمه در« محمدهادی ایازی»

ها کی  ها را تازه کرد و معلوم نیست تهرانی در تهران خبر داد که داغ پایتخت نشینان در مورد این سرقت

 های چند تُنی شهرشان آگاه شوند.  توانند از راز سرقت مجسمه می

پاراگراف )بند( خبر، فقط بند اول )لید خبر( مربوط به  21شد از گونه که در این خبر مالحظه  همان

 1های جدید در پایتخت است. آخرین بند در واقع تکرار مضمون بند اول است و در هر  نصب مجسمه

های جدید در  ها در پایتخت یادآوری شده است. یعنی نصب مجسمه بند نیز موضوع سرقت مجسمه

تخت را تداعی کرده است. در این خبر همکار محترم با استفاده ماهرانه ها در پای پایتخت، سرقت مجسمه

مقوله دزدی »و با چینش مناسب سابقه موضوع، خبری کامل در مورد « تداعی معانی در خبر»از 

 به مخاطب ارایه کرده است. « ها در تهران مجسمه
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 گزارش 

داسـتان کامـل و بازسـازی     ،گـزارش " عاصـر م گابریل گارسیا مارکز نویسنده و روزنامـه نگـار  ی به گفته 

 . "رویداد استدرست کمال یافته رویداد است. به عبارتی گزارش، بازسازی موشکافانه و 

از نگاه صاحبنظران عرصه های روزنامه نگاری و ارتباطات، گزارش ) تحلیلی، تفسیری و تشریحی ( بـا     

ن زوایای تاریک و مبهم آن، و با استفاده از چند عبور دادن مخاطبان از الیه های سطحی رویداد و شکافت

منبع آنچه را که روی داده است روشـن و آشـکار پـیش روی خواننـدگان، قـرار مـی دهـد و رویـداد را         

 ملموس تر و عینی تر می سازد.

گاهی رویدادهایی در جامعه ی ما و جوامع پیرامـون رخ داده یـا جریـان دارد کـه نیازمنـد      "به بیان دیگر، 

یح زوایای آن و روشنگری و تحلیل است و باید با نقد و بررسی و دیدگاه های دیگران بیامیزد تا آن تشر

گـزارش عهـده دار    "چه روی داده است و بازتاب ها و پیامدهای آن به روشنی بـه مخاطـب انتقـال یابـد.    

 چنین وظیفه ای است.

انه ی وقوع یک رویداد یا انتشار یک گزارش اعم از تحلیلی، تفسیری و تشریحی )توصیفی( اغلب به به 

خبر نوشته می شود. هدف از این نوع گزارش ها، برجسته کردن و تاباندن نور به گوشه ای از یک پدیده 

و روشن کردن زوایا و جنبه هایی از یک موضوع است. هدف، انتقال پاره ای از اطالعات در مورد یـک  

طالع کمی دارند. هدف،  انتقال پیامی است که با دقـت و  رویداد به کسانی است ك از آن بی خبرند یا ا

 روشنی به خواننده می رسد و بر اصل سالم نویسی و ساده نویسی استوار است. 

در گزارش ها، نویسنده با گردآوری اطالعات مربوط به رویداد یا موضوع مورد نظـر، گزینـه ای از ایـن    

ات تکمیلی است همراه با دیدگاه هـایی کـه مـنعکس    اطالعات را که شامل اخبار جدید، سوابق و اطالع

کننده ی نقطه نظرهای گزارشگر است تدوین می کند. به بیان دیگر، گزارشگر در کنـار چیـدن اخبـار و    

درج سابقه ی موضوع و ارایه ی اطالعات و ذکر منبع یا منابع، دیدگاه های خود را نیز اغلب به صـورت  

 یه می کند.   غیر مستقیم و از زبان دیگران ارا

نکته مهم این که گزارش به دلیل محتـوا و جـذابیت هـایش قـدرت تاثیرگـذاری بـاالتری در همسـنجی         

)مقایسه( با خبر دارد. کارشناسان و صاحب نظران، در یک تقسیم بندی گـزارش را بـه سـه دسـته تقسـیم      

 کرده اند:
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  گزارش تفسیری –الف 

 ،یاسـ یس یدر عرصـه هـا   یدادیـ رو ایـ  یو تحول رییتغ ای یانامهطرح و بر یاجرا ای یبه اقدام میتصم اگر

و تعبیـر و   حیتوضـ  ازمندیجامعه ن اتیح یو خالصه همه عرصه ها یورزش ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

داده شود  صیتشخ ای ،دحال و آینده و نشان دادن جهات و ابعاد گوناگون پنهان مانده آن باش یروشنگر

 . ردیگ یرا به عهده م فهیوظ نیا ،یریتفسگزارش  ،ردوجود دا یازین نیکه چن

بـا   دادیـ روی و تعبیر ابعاد شناخته و ناشناخته و آشکار شده و پنهان مانده  حیتوض ،یریتفسگزارش  یعنی

 حیو توضـ  انیـ مفسـر در ب  یشخصـ  دگاهیـ د ،نیمفسر است. بنـابرا  دگاهیهدف روشن کردن موضوع از د

از  اوتمتفـ  یرهایتـوان تعبیرهـا و تفسـ    یها مـ  دگاهیرو به تعداد د نیاز اکننده دارد.  نیینقش تع دادیرو

 و کار دارد.  سر دادیرو یکه با هست یینه با چرا ریواحد داشت. تفس دادیرو کی

 گزارش تحلیلی -ب

که در جغرافیایی مشخص علت یـا علـل مختلـف دارنـد و در زمـان جـاری مـی شـوند و بـه           رویدادهایی

درآینـده هـم ادامـه     زیـاد  احتمال به  ته )سابقه( داشته باشند ودر حال روی دهند وعبارت دیگر اگر گذش

 قابلیت تحلیل را خواهند داشت.  ،یابند

 فیـ تعر ریتوان نقطـه مقابـل تفسـ    یم یوکار دارد، تا حد سر دادیرو ییبا چرا شتریرا از آنجا که ب لیتحل

 نـده یآ ینـ یب شیگرفتن احتماالت مختلـف و پـ   در نظر ،ابعاد مختلف سهیمقا ،و علل ییچرا یکرد. بررس

 یشخص دگاهیدهستند و از  یمشخص دگاهید یدارا ماعبه شکل  لگرانیاست. تحل لگریکار تحل داد،یرو

 پردازند.  یم  دادیرو لیبه تحل

ها و تیبر اساس واقعباید و  یداور شیبدون پ لگریکند که هم مفسر و هم تحل یم جابیا یحرفه ا رفتار

 کنند.  لیو تحل ریرا تفس دادیرو ،ت کسب شدهاطالعا

 گزارش تشریحی )توصیفی( -ج

 یلیتکم یا هیو حاش یاطالعات اصل هیکه به شرح و بسط همه جانبه و تهو نیز رویدادها  یخبر یهاسوژه

های غیر خبری که دارای جـذابیت باشـد، قابلیـت    داشته باشد یا سوژهنیاز مختلف  یاز جنبه ها یو بررس

جایگاه مهمی دارد و بـه  تشریحی تصویر سازی در گزارش توصیف و آنجا که  ازش شدن را دارد. گزار

عبارتی تصویر، زبان و شیوه بیان گزارش است، گزارش را تصویر سازی یا نقاشی رویداد بـا واژگـان در   

 می توان تعریف کرد.  ذهن مخاطب هم
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، مقاله،  مصاحبهیادداشت، امه نگاری )خبر، در میان گونه های مختلف روزنتشریحی و توصیفی گزارش 

و...( به دلیل خصلت خالقانه و بیان هنرمندانه آن در باز آفرینی واقعیت رویـداد، بیشـترین    بولتن، میزگرد

 قرابت را با هنر و نویسندگی دارد. از این رو دشوارترین گونه روزنامه نگاری و قله آن به شمار می رود.

ه، مطالب بیش تری در باره ی گزارش و مصـاحبه و شـیوه ی تنظـیم آن ارایـه     در بخش سوم این مجموع

  خواهد شد.
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 آیین نگارش و درست نویسی

زمانی افزایش می یابد که در آن آیین نگارش و اصول درست ها گزارش خبرها و میزان تاثیرگذاری 

 پایين تر  به برخي موارد اشاره مي شود: .نویسی لحاظ و رعایت شده باشد

 

 الف نشانه گذاری

نشانه گذاری در نوشتار به ویژه خبر و گزارش، نقش عالیم )نشانه های( راهنمایی و رانندگی در جاده را 

دارند و با نشان دادن ارتباط معنایی و دستوری واژه ها، عبارت ها و جمله ها، کار خوانـدن و درك مـتن   

 ا به شرح زیر است:می کنند. کاربرد هر یک از این نشانه ه      را آسان 

 کاربرد نشانه

نشانه ی  وقف کامل است و در پایان جمله می آید به جز جملـه هـای عـاطفی و     -2 .نقطه -2

 نمونه: دولت یازدهم شکایت دولت پیشین از رسانه ها را پس گرفت. پرسشی.

ق.م.  311پـس از نشـانه ی  اختصــار:  ج. ا. ا. )جمهـوری اســالمی ایـران(،  ســال      -1

 از میالد مسیح(،  ج. آل احمد )جالل آل احمد( )قبل

 نشانه ی درنگ کوتاه است و میان بخش های یک جمله بلند می آید: -2 ،ویرگول -1

 ، هر چه گشتم آن را نیافتم.وقتی به کالس برگشتم، کتابم روی میز نبود

 _با توجه به اهمیت دیدگاه روسیه نسبت به توافق ژنـو و رویـدادهای مربـوط بـه آن،    

" رویکررد روسریه بره فواژرو  نرو" بررا  بولتن )مجموعه اخبار( پیوست با عنوان 

 آگاهی شما ارسال می شود.

 به جای واو عطف میان واژه های همپایه: -1

ــات      ــدان در انتخاب ــربازان و کارمن ــه وران، س ــارگران، پیش ــان، ک ــجویان، معلم دانش

 شرکت کردند.

ی عصر، دو راهی یوسف آباد، خبرگـزاری  بین اجزای نشانی: ایران، تهران، خ ول -3

 طبقه ی پنجم، دفتر پژوهش و بررسی های خبری.   ،2943جمهوری اسالمی، ش 

میان اسم، لقب و صفت: شیخ الرییس، ابن سینا، فیلسوف ایرانـی، در  حکمـت و    -4

 پزشکی شهره ی جهان است.

نقطه  -3

 ویرگول؛ 

دارند: توجـه بـه حقـوق معلـوالن ؛ از      جمله یا عبارت مستقل که پیوند معنایی 1میان 

 .شعار تا عمل

من هشت سال در آن جا جان کندم بی آن کـه کسـی باشـد کـه بـر بـی گنـاهی مـن         
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 گواهی دهد؛ از ترس شهادت ندادند.

برای آغاز کردن نقل و قول:  ناگهان فریاد کشید: اجازه نمی دهـم، بـه مـن     -1 دو نقطه : -4

 .توهین کنید

 پادگان نیست. : دانشگاهحسن روحانی

ناحیه حزب اهلل را درگیر کنند: حملـه هـای پراکنـده     1آن ها قصد دارند از 

ــم        ــب رژی ــده از جان ــاد ش ــزب ی ــای ح ــرور نیروه ــان و ت ــای لبن ــه مرزه ب

صهیونیستی. نیز بمب گذاری ها و حمله های تروریسـتی )دهشـت افکنـی(    

 از جانب گروه های افراطی.

دارد: وکالـت، اسـتادی دانشـگاه، روزنامـه      برای شرح و توضـیح:  او چنـد شـغل    -1

 ...نگاری و

برای بیان اجزای یک چیز: وسایل الزم بـرای کوهنـوردی: کفـش، کـاله، شـال       - 3

 ..گردن، دستکش و

برای نشان دادن انتساب یک یادداشت یا گزارش به نویسـنده ی آن.  از: محمـد    – 4

 کاظمی
 

 ...شده سخن:برای نشان دادن بخش حذف  -2 .. .سه نقطه -5

برای بیان سخن ادامه دار: خطر شیوع )گسترش( بیماری های وبا، گرمـا زدگـی،    -1

 .. در تابستان بیشتر است..اسهال و

 ...برای محرمانه نگاه داشتن نام اشخاص: آقای -3

 ..... شما زبانم الل.کالم ناتمام: شما  -4

 در پایان جمله های پرسشی. -2 نشانه پرسشی؟    -6

میلیـون نفـر )؟(    11ای تردید در درستی یک مطلب: آمار جمعیت تهـران  بر -1

 است.

در پایان جمله های عاطفی: )بیانگر تعجب، آرزو، افسوس، تحسـین، دعـا و    -2 نشانه عاطفی!  -7

ــده       ــوز وارد نش ــاش! هن ــب ب ــرین! مواظ ــت(. آف ــد اس ــرت و تأکی ــرین، حس نف

 خداحافظی کرد!

نفر )!( در رشـته علـوم سیاسـی     1ال گذشته برای بیان حیرت و تعجب: در س -1

 فارغ التحصیل شدند.
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 آه! -پس از اصوات: هان! ای دل عبرت بین   -3

 نشانه خطاب: آقای دکتر! دارویی که تجویز کردید خیلی مؤثربود. -4

خدای من! به بنده ی ناتوان خود رحم کن که با سرپیچی از احکام مقدس تـو،    

ایـن رو کیفــر )مجـازات( ســخت تـو را بــا رضــا             لـذت فــراوان بـرده اســت و از  

 می پذیرد.

 برای مشخّص کردن سخن منقول از گفته یا نوشته ی دیگران: -2 » «گیومه  -8

 «آدمی مخفی است در زیر زبان»مولوی می فرماید: 

بـرای مشــخص کــردن عنــوان مقالــه، نشــریه، فــیلم، کتــاب و نــام اشــخاص،   -1

نویسـنده ی فرانسـوی در   «  آندره ژیـد »ه های خاص: مکانها، اصطالحات و واژ

" می نویسد که  " بسیار آسرا  اسرت کره انسرا  دخمه های واتیکان» کتاب  

 «.کاری را تحقیر کند که قادر به انجام دادنش نیست

 برای نقل گفت و گوی اشخاص داستان و نمایشنامه در آغاز سطر می آید: -2 -خط فاصله  -9

 گوش کن! -

 ه ی شنیدن این حرفها را ندارم.حوصل -

 برای بیان فاصله ی زمانی و مکانی:« به»و « تا»به معنی  -1

 کیلومتر است. 411اصفهان  -تا: فاصله ی تهران 

 مشهد وارد ایستگاه شد. -به: قطار تهران 

 را کپی کنید. 15-41صفحات 

 می آید.  -  -خط فاصله  1جمله ی معترضه داخل  -3

ــین  -4 ــب: وســایل ســمعی  واژه ی 1ب  -بصــری،  فرهنــگ فارســی   -شــبه مرکّ

 انگلیسی  

قـالب   1در هنگام نقل مطلبی اگر بخواهیم چیزی به اصل کالم بیفزاییم بین  -2 قُالب ] [ -21

 قرار می دهیم.

قـالب قـرار مـی      1در تصحیح متون کهـن توضـیحات یـا افـزوده هـا درون       -1

مـود و رهـا کـرد. ] پرسـیدند چـرا      گیرد. آهویی به دام مجنـون افتـاد اکـرامش ن   

 گفت: از او چیزی به لیلی می ماند. چنین کردی؟[

 دستورهای اجرایی در نمایشنامه: -3

 غفرانی: خوب فیصله، کار کمتر ]به دور و بر نگاه می کند[
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افزودن اطالعات اضافی به صورت واژه، عبارت در وسط متن داخل کمانـک    -2 کمانک ) ( -22

 می آید:

 سایه( در این مجله چاپ شده است. .الف .از هوشنگ ابتهاج )هشعری 

 معنی و معادل یک واژه: -1

 اغلب نام کتاب را با حروف ایتالیک )مورب( می نویسند.

 ذکر تاریخ، نام پیشین: -3

 ه( در شهر همدان )هگمتانه( متولّد شد. 534عین القضات )ف. 

 دل: ارزیابی / ارزشیابی  کلمه معا 1بین « یا»به معنی  -2 ممیّز / -21

 31/9/2391برای جدا کردن روز، ماه، سال:  -1

 ) سی دالر و چهل سنت( 31/ 41برای جدا کردن اجزای پول:  -3

 برای جدا کردن مصراع های شعر نو: -4

 تا شقایق هست / زندگی باید کرد.

 نشانه رجوع به زیرنویس صفحه * -2 ستاره * -23

 دید.نشانه آغاز یک مطلب ج -1

 .. (.برای ارجاع به ماده ای خاص در فرهنگ ها، معادل ر.ك )رجوع کنید به -2 پیکان  -24

 در فرمول های شیمیایی معنای نتیجه می دهد. -1

 در زیر نویس هایی که دنباله مطلب به صفحه بعد کشیده می شود. -3

 نشانه تکرار واژه ها در سطرهای زیرین: -2 ً     ایضاً -25

 علوی  دانشجوی  رشته ریاضیات محض سال دومآقای  

 ً      ً      ً        ً        ً        ً   منوچهری    ً  

 اول     ً   زیست شناسی    ً      ً     خانم پاك آبین
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 درست نویسی -ب
 

بنویسیم                 ننویسیم                                                                                

                                                                                         .........                                              .......  

  ابتدا                                                                              ابتداء

      انتها                                                                              انتهاء

 امال                                                                              امالء

 بیضا                                                                            بیضاء 

 اقتضا                                                                           اقتضاء 

 اعضا                                                                           اعضاء 

 رجا                                                                             رجاء 

 شعرا                                                                            شعراء

  فضال                                                                          فضالء 

 اهدا                                                                             اهداء

 القا                                                                              القاء

 ایفا                                                                              ایفاء

 ابقا                                                                              ابقاء

 ارتقا                                                                           ارتقاء

 منشا                                                                              منشاء

 

 زبانـان  فارسـی  تلفظ در  آوردیم باال در را آن از هایی ونهنم که عربی معدود های واژه آخر ساکن همزه

 بـه  مختـوم  هـای  اسم قاعده  شوند، واقع موصوف یا مضاف که وقتی  ها، کلمه گونه این شود. می حذف

   پس شود. می جاری آنها مورد در فارسی در "الف"
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  بنویسیم                                                                   ننویسیم

 جوایز اهدای                                                              جوایز اهداء

  نقش ایفای                                                                  نقش ایفاء

 غریزه ارضای                                                           غریزه ارضاء

 شیمیایی سالح امحای                                            شیمیایی سالح امحاء

  انسانی های مهارت ارتقای                                     انسانی های مهارت ارتقاء

 وری بهره القای                                                        وری بهره القاء

  کار ابتدای                                                                  کار ابتداء

  راه انتهای                                                                   راه انتهاء

  درست امالی                                                            درست امالء

 وقت اقتضای                                                             وقت اقتضاء

 سو ظن                                                                  سوءظن

  سو تفاهم                                                              سوء تفاهم

  ابقه                                                              سوء سابقه سو س

 سو استفاده                                                          سوءاستفاده

  اثرات سو                                                             اثرات سوء

 "سـوء "دلیل ما این است که یا فارسی بنویسیم یـا عربـی.   ما فرزندان دلیل و برهانیم. ! "نحن ابناء الدلیل "

چهـار سـو    .یعنی جهت "سو"با برداشتن همزه )ء(  فارسی نمی شود.  .عربی  است "بد و زشت"به معنای 

 .یعنی چهار جهت

معلوالن    معلولین                                                                

  مسئولین                                                                  مسووالن

  محققین                                                                 محققان/ پژوهشگران

مالن/ دست اندرکارانعاملین                                                                  عا  
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 عالمت جمع فارسی. "ان"نشانه  )عالمت( جمع و نیز مثنای عربی است و  "ین"

 سابق                                                                 پیشین

 قرن )عربی است(                                              سده )فارسی است(

  وم هجری در روستای رودك نزدیک سمرقند دیده به جهان گشود.رودکی در سده ی س

نزدیک  در نزدیکی                                                        

نزدیک سفارت ایران.    زاید و اضافی است(  "ی"در نزدیکی سفارت ایران   )در و   

 نمونه: انفجار، نزدیک سفارت ایران در بیروت رخ داد.

 

ی رغم                                                            به رغمعل    

 تحت شعاع                                                        تحت الشعاع 

ر قرار است واژه عربی است و اگ1الزم اجرا                                                            الزم االجرا  ) این 

 از آن ها استفاده کنیم  باید به همین شکل عربی به کار برده شوند. یا فارسی بنویسیم یا عربی(.

 تحت پوشش بیمه                                                زیر پوشش بیمه

تتحت تاثیر تبلیغات                                               زیر تاثیر تبلیغا  

با عنوان/ زیر عنوان تحت عنوان                                                          

 تحت هر شرایطی                                                 در هر شرایطی/ در شرایطی...

 صیانت                                                                پاسداشت

بال                                                                    بختاق  

 اکولوژی                                                             بوم شناسی

 آلیاژ                                                                   همجوش

فرونشست                                              افول                       

 آناتومی                                                              کالبدشکافی

باستانی  آنتیک                                                                 
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پیشی                           آوانس                                         

اهمال                                                                   سهل انگاری  

ایده آل                                                                دل خواه  

خنده دار      کمیک                                                            

 بلیط                                                                    بلیت

 ضرب و جرح / ضرب و شتم                               درگیری، کتک کاری، زد و خورد

         و  واژه های یاد شده )سمت راست( و نیز آن هایی که پـایین تـر، ذکـر شـده  در خبرهـا، گفـت وگوهـا        

 گزارش های ایرنا آمده است. زبان فارسی سرشار از واژگان نغز است.

شکرگذار                                                   شکرگزار. ملت ایران باید شکرگزار نعمـت امنیـت و آزادی   

 باشد. 

دیشه ی سیاسی اسـالم، مسـووالن خـدمتگزاران    خدمتگذار                                           خدمتگزار. در ان

 کشورند.

 بدور، بدست                                                                                 به دور،  به دست

 کج دار و مریض                                                                           کج دار و مریز

  3سه دهم درصد          درصد                                                                             /3

 چهار و پنج دهم درصد یا ریشتر   درصد  یا ریشتر                                                          5/4

 شوروی                                                 شوروی سابق                                

است! از این رو در خبرها و گزارش ها نبایـد از   "سوابق"شوروی، سال ها است به گذشته پیوسته و جزو 

واژه ی سابق استفاده کرد. درست: امام خمینی پیام تاریخی خود را به میخاییل گورباچف رهبر شـوروی  

 صادر کرد.

  نده گان                                                                  تدوین کنندگانتدوین کن

  تهیه کننده گان                                                                      تهیه کنندگان

  نامبردگان                نامبرده  گان                                                          
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 دل شده گان                                                                         دلشدگان

 واژه                                                                                       واژگان

     عالقه مند                                                عالقمند                                 

  همکاری جمعی   همکاری دسته جمعی                                                   

 گروه های دسته جمعی                                                   گروه های جمعی

 خودکشی جمعی                                       خودکشی دسته جمعی            

  جمع الجمع می شود و نادرست است. ،دسته همان جمع است و دسته جمعی

 گزارش قرائت شد                                                         گزارش خوانده شد

 سال های گذشته                       سنوات اخیر                                             

 جلسه                                                                                   نشست

حسن روحانی در نشست چهارشنبه چهارم دی ماه گفت: مایه ی تاسف است که برخی هنوز پیـام مـردم   

   خرداد را نشنیده اند. 14در حماسه انتخابات 

 مورد تاکید قرار می دهند                                                   تاکید می کنند

 استفاده می کنند    مورد استفاده قرار می دهند                                             

 مورد بهره برداری/ مورد بررسی قرار می دهند         بهره برداری/ بررسی می کنند

 تعقیب کردن                                                  مورد تعقیب قرار دادن

 رییس جمهوری      رئیس جمهور                                                            

بـرای   –یک نوع نظام )سیستم( سیاسی است. شخصیت منتخـب ملـت    "جمهوری"یعنی مردم.  "جمهور

 رییس مردم نیست بلکه رییس یک بخش از نظام یعنی قوه مجریه است. –حسن روحانی  نمونه

  وزیر معدن و تجارت                                                          وزیر صنعت، معدن و تجارت 

 زیر امور اقتصادی و داراییوزیر اقتصاد                                                                     و

 وزیر ارشاد                                                                      وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

 در خبرها و گزارش ها دقت کنیم که نام های شخصیت ها و نهادها را درست و کامل بنویسیم.
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بنویسیم                                                                   ننویسیم                                        

 سازمان همکاری های اقتصادی)اکو(                                  سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

  لمللی هوانوردی )ایکائو(سازمان هوانوردی                                                          سازمان بین ا

 سازمان کنفرانس همکاری اسالمی                                  سازمان کنفرانس اسالمی

 سازمان  تجارت جهانی                                                      سازمان جهانی تجارت

 زیرا این سازمان، جهانی است. .سازمان جهانی بهداشت  سازمان بهداشت جهانی                                    

 سازمان تجارت سازمان ملل                               سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل )آنکتاد(

 پیمان آتالنتیک شمالی                                   سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

 به وسیله ی                                                                 توسط                

چیز واقع شدن، میانه روی و میـانجی شـدن اسـت. بهتـر      1میان  .میانه قرار گرفتن ،میانه ،توسط یعنی میان

تحمیلـی   نمونه: نیروگاه برق نکا در مازندران در جریان جنـگ بنویسیم.  "به وسیله ی  "است به جای آن 

 عراق علیه ایران به وسیله ی نیروهای رژیم بعث بمباران شد.

 هم چنین: شیشه توسط بچه شکسته شد. )نادرست(

 بچه شیشه را شکست.)درست( 

 منتشره                                                                         منتشر شده

 صدر فهرست                                  راس فهرست                           

واحـد   "راس"در راس هیاتی وارد تهران شد                                در صدر هیاتی وارد تهـران شـد. زیـرا    

 شمارش چارپایان است!

 تن                نفر                                                          

واحـد شـمارش    "نفر"تن برگزار شد.  در آن انفجار چهار تن کشته شدند.  511ضور هزار و همایش با ح

شتر است! در مسابقه ی شترسواری امارات عربی متحده که در شارجه برگزار شد صد  نفـر شـتر رقابـت    

 کردند.
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برد، می رسد میشود، میگویند، میبرد، میرسد                                 می شود، می گویند، می  

 بیماریهای واگیردار                                              بیماری های واگیر

 اشاعه صلح                                                             گسترش صلح 

 بنا به گزارش                                                           به گزارش 

 بنام خدا                                                                  به نام خدا

عالمان به نام   )نادرست(                                عالمان بنام. بنام یعنی مشهور. فردوسی حماسه سرای بنام 

 ایران

وزیر امور خارجه             وزیر خارجه                                                

 مسئله                                                                     مساله 

 توریسم                                                                 گردشگری 

دهشت افکنی     تروریسم                                                             

 مابقی                                                                   بقیه 

 صبح ناشتا                                                            ناشتا

 قتل و عام                                                              قتل عام

اضر                                                     هم اکنون، زمان حاضردر حال ح  

تکرار است. اما زمان می تواند هم حاضر باشد هم  ،حال، همان حاضر است. از این رو حال حاضر

 گذشته و هم آینده. 

 نخواست نامش فاش شود                                     خواست نامش فاش نشود

اخیرا                                                                    به تازگی   

 استراتژیک                                                          راهبردی 

 برضد، برعلیه                                                        ضد، علیه

سالح                                                     اسلحه                 

سیستم                                                                   نظام، سامانه  
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 اسلحه ها                                                               سالح ها

 در، منظور در خانه، در اتاق                                     درب                               

 مستوفی الممالک رئیس الوزرای احمدشاه              نخست وزیر احمدشاه   

 رئیس، مسئوالن، قائم مقام                                      رییس، مسووالن، قایم مقام

 به همان شکل )با همزه ( نوشته می شود. اسم های خاص مانند سرگئی الوروف و...

  (تاریخ میالدی                                                                             تاریخ میالدی )تاریخ خورشیدی(

درون کمانک یا  –درست آن است که در خبرها و گزارش ها تاریخ میالدی به همراه تاریخ خورشیدی 

 رده شود.آو -پرانتز 

     اخراج  کردند و اعالم کردند                                                  اخراج و اعالم کردند...                              

 در عبارت باال باید فعل نخست حذف شود. ضرورت حذف فعل به قرینه.

 .رکت سهامی بیمه را تاسیس کردنمونه: دولت فعالیت برخی شرکت های خارجی بیمه را تعطیل و ش

نمونه: با استناد به گزاره های فقهی، حذف یارانه افراد را در صورت ناراضی بـودن آنهـا، از نظـر شـرعی     

نخسـت بایـد حـذف     "مـی داننـد  "دارای اشکال )می دانند( و آن را نادیده گرفتن حق انسانی می داننـد.  

 شود.

 برای                                                     جهت                                    

   قرار گیرد. "برای"جهت یعنی سمت و سو و نمی تواند به جای 

 "بـرای "بایـد از وازه ی   "جهـت "نمونه: درخواست رییس دولت دهم جهت مناظره )نادرست(. به جـای  

 استفاده کرد.

ایی کردن شعار انتخاباتی حسـن روحـانی اسـت.    تدوین حقوق شهروندی گامی جدی و عملی برای اجر

 )درست(.

 ... از این ظرفیت می توان برای حضور اقتصادی ایران در افغانستان استفاده کرد. )درست(.

  پیرامون                                                                              درباره
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یر زمینـی پیرامـون آن نیـز خشـک خواهـد شـد. در ایـن جملـه         اگر تاالبی خشک شود سفره های آب ز

 پیرامون مربوط به محدوده جغرافیایی می شود، درست است. 

اظهارنظرها پیرامون سخنان حسن روحانی.  در این جمله درست آن اسـت بنویسـیم، اظهارنظرهـا دربـاره     

  سخنان حسن روحانی.

گفت و گو                                    صحبت                                           

نمونه: صحبت نااهل را عذابی است الیم )سعدی(. صحبت یعنی همنشینی و در خبرها و گزارش ها نمـی  

گفـت وگـو کـرد.     "کـاترین اشـتون  "بنشیند. وزیر امور خارجـه ی ایـران بـا     "گفت و گو"تواند به جای 

 )درست(.

صول اما بازه یعنی یک دوره ی زمانی. از این رو نمی توان یکـی را بـه جـای    بازده /  بازه. بازده یعنی مح

 دیگری نوشت. نمونه ها:

 بازده می دانند. قم را یک طرح پر هزینه و کم  "مونوریل"کارشناسان، 

 2391در بازه زمانی هفت ماه نخست سال 

هـوم جدیـد و محصـول قـرارداد     امت /   ملت.  امت پیروان یک دین و پیامبر را گویند  ا ما ملت یک مف

وستفالی و یکی از چهار رکن تشکیل دهنده ی یک کشور و به جمعیتی گفته می شود که درون مرزهای 

واژه را  1اعتباری کنار هم زندگی می کنند و  اغلب هویت ملی مشترك دارند.  از این رو نمی توان این 

 به جای همدیگر نوشت یا معنا کرد. 

در.    در خبرها و گزارش ها باید زمان زمامداری و عملکرد جرج بـوش پـدر و پسـر    بوش پسر  /  بوش پ

 جدا و مشخص شود. نمی توان یکی را به جای دیگری گرفت.

 در این رابطه                                                                   در این ارتباط/ در این پیوند

 اوتند. نمونه ها: رابطه و ارتباط  با هم متف

 کشور. 1رابطه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان 

 ایران با تمام کشورها به جز رژیم صهیونیستی رابطه برقرار می کند.

                  ....... در این ارتباط/ در این پیوند، رییس جمهوری گفت که
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 . به نام پروردگار درست است.بنام یعنی مشهور اما به نام یعنی به اسم..  .بنام /  به نام

واژه به لحـاظ معنـا متفاوتنـد و نمـی تـوان بـه جـای همـدیگر          1آگهی )تبلیغات(/آگاهی )معرفت(.  این 

 استفاده کرد. 

 دوره  / دور

 درست آن است که بنویسیم سه دور مذاکرات نه سه دوره مذاکرات.

غاز به کار کرد.درست آن است که بنویسیم نهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی آ   

 دوره/ دوران

 برای زمان نه چندان بلند و طوالنی، چند ماه تا چندین سال، دوره به کار می بریم. 

 دوره زمامداری شورای نظامی در مصر/ دوره ی کودکی، دوره ی احمدی نژاد

اگیـر  اما برای عصری چند صد ساله و طوالنی که در آن تحولی عظیم در تـاریخ بشـر و دسـتاوردهای فر   

اطالق می شود. مانند دوران مدرنیتـه )تجـدد و نواندیشـی( از آغـاز      "دوران"انسانی به وجود آمده است 

قرن پانزدهم میالدی تاکنون. نمونه:  مهم ترین ویژگی دوران جدید این است که انسان، حق مـدار شـده   

 است.

 به حساب آید. "دوره"می تواند جمع چندین  "دوران

ثابت/  اثبات   

تحلیلگر   ،و واژه به لحاظ معنا با هم متفاوتند.  ثابت یعنی ایستا، پایدار، محکم. برای نمونه1 این

 آمریکایی: کاخ سفید در باره ی توافق هسته ای ژنو ثابت قدم نیست 

معلوالن تاکنون اثبات کرده اند "برای نمونه یعنی نشان دادن، روشن کردن، آشکار نمودن.   "اثبات"اما 

. یا  نشانه های اثبات حسن نیت ایران و "در عرصه های ورزشی به قله ی موفقیت برسند انندکه می تو

 افغانستان نسبت به همدیگر.

 آذربایجان/  جمهوری آذربایجان

استان ایران است اما جمهوری آذربایجان  کشور  همسایه ی ایران است.   1آذربایجان )غربی و شرقی( 

ه جای دیگری نوشت. از این رو نمی توان یکی را ب  
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 اجتماع/ جامعه

بیش تر به معنای تجمع کردن یا گرد هم آمدن است. اما جامعـه یـک مفهـوم نـوین و بـه معنـای        ،اجتماع

شهروندان با افکار و گرایش های گوناگون که بر اساس نکات مشـترك فـراوان درون مرزهـای ملـی یـا      

 کنند.می جهانی زندگی

 تراض به رفتارهای رژیم شاه در مسجد سید عزیزاهلل اجتماع کردند.نمونه: عده ای از مردم در اع

 جامعه ی در حال گذار ایران، روند پیشرفت و تکامل را به شکل تدریجی طی می کند.

 

" مفعولی بعد از فعل نمی آید. "را"  

 نمونه: مجلس ایران نرخ سودی که نصیب شرکت ها می شد را کاهش داد. )نادرست(

سودی را که نصیب شرکت ها می شد کاهش داد. )درست(مجلس ایران نرخ   

 مطالبی که از دیدگاه خودش بیان کرده بود را مطرح کرد. )نادرست(

 مطالبی را که از دیدگاه خودش بیان کرده بود، مطرح کرد. )درست(

ویرگول )،( نمی آید.  "كه"قبل از حرف ربط   

نمونه: او قصد داشت به خانواده سه شهید اعالم کند، که رهبری می خواهد با خانواده های شـهدا دیـدار   

 کند. )نادرست(

او قصد داشت به خانواده سه شهید اعالم کند که رهبری می خواهد با خانواده های شهیدان دیدار کنـد.  

 .)درست(

نشـجویانی باشـد، کـه فریـادگر اسـتقالل و آزادی      نمونه: دانشگاه می خواهد نماد مقاومت و ایستادگی دا

 میهن خویش شدند. )نادرست(

دانشگاه می خواهد نماد مقاومت و ایسـتادگی دانشـجویانی باشـد کـه فریـادگر اسـتقالل و آزادی مـیهن        

 خویش شدند. )درست(

ت دارد. که به جشن درخت و شمع شهر ،کلیمی ها نیز جشن شب یلدا را به نام ایالنوت برگزار می کنند

 )نادرست(

کلیمی ها نیز جشن شب یلدا را به نام ایالنوت برگزار می کنند  که به جشن درخت و شمع شهرت دارد. 

 )درست(.
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جزء فعل مركب با هم آورده شود.  2  

 اقدام شود. منجر  شد. تهیه کردند.

 نحوه استفاده از اعداد

زیرا  7/4... درست است نه .نی زمین )ریشتر(زمین لرزه ای به قدرت چهار و هفدهم در مقیاس امواج درو

گاهی در نوشته این دو عدد جا بجا مـی شـود و هفـت و چهـاردهم ریشـتر خوانـده مـی شـود کـه بسـیار           

 ویرانگر است!

 میلیون بنویسیم. 311میلیارد و  2میلیارد را  3/2 

رقمی. 1دهای .. بنویسیم. همین طور دیگر عد.آذر را بهتر است شانزدهم آذر روز دانشجو 26  

 

گیومه تو درتو استفاده نشود 2  

چرا رتبه ایران در کسب و کار بهتـر   "را  به شکل  "بهتر نمی شود؟ "کسب و کار "چرا رتبه ایران در  " 

 بنویسیم. "نمی شود؟
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از واژه ها و جمله های كوتاه استفاده كنیم.ساده بنویسیم و    

بهتر است بنویسیم                                                بهتر است ننویسیم                          

 در این گزارش بطور سالیانه.......                          در این گزارش سالیانه....

زاید است. "بطور"   

راف گفتنی است/ الزم به ذکر است...     این عبارت ها  زاید است و ضرورت ندارد ابتدای بند یا پاراگ

 بیاید.

 نامناسب بودن آب و هوا                                                             هوای بد

 مطالبات مالی شرکت                                                                 طلب شرکت

روستاها                       مناطق روستایی                                                     

سال جاری                                                                                امسال   

سال گذشته                                                                            پارسال   

دیروز                                                 روز گذشته                              

شب گذشته                                                                          دیشب   

 حاشیه شهر بغداد                                                                  حومه بغداد

رفت و آمد کنند                                                                تردد کنند              

 همه ساله                                                                              هر سال 

شده اند با ارعاب روبرو شده اند                                                        تهدید  

 به حالت تعطیل درآمده                                                        تعطیل شده

انگلستان                                                                             انگلیس   

ازآن جا که               از آنجایی که                                                          

 با این وجود                                                                        با وجود این، با همه این

 فورا                                                                                   به سرعت 

همچنان                                                         کماکان                       
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مانند گذشته         کمافی السابق                                                             

رونی درونیات                                                                            وضع درونی، امور د  

 استراتژیک تر                                                                    راهبردی تر

 عدم وجود                                                                         نبود

پادگان       پادگان نظامی                                                               

 کودك خردسال                                                               کودك 

 تانکر حامل مواد سوختی                                                    تانکر سوخت

انتظامییک فروند هلی کوپتر متعلق به نیروی انتظامی                     یک چرخبال نیروی   

   به ضمیمه ایفاد می گردد                                                    به پیوست ارسال می شود

...خواهشمند است اقدام الزم                                                     ممتنی است اقدام الزم…   

گردش کار                             سیر گردش کار                                      

الفیل الفیل                                                                      عام سال عام  

القدر القدر                                                                     لیلة شب لیلة   

اطالع رسیده                     اطالع واصله                                                                                        

الموت الموت                                                          ملک ی ملک فرشته  

خطرناك، ریسک ریسک خطرناك                                                                

کالم                                                                  بخشی از کالم   فرازی از   

نظر                                                                           دیدگاهنقطه   

یاد شده                          ، مذکور                                         فوق الذکر  

          مکفی                             کافی

 مطمع نظر                                                                         مطمح نظر، مورد نظر

کاندیدا، نامزد         کاندید                                                                     

قدردانی             تقدیر                                                                    
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رمثمرثم                                                               مثمر / ثمر بخش     

اشتراك مساعی                     تشریک مساعی                                             

 درخت نخل خرما                                                             درخت خرما، نخل خرما

بازنویسی دوباره                                                               بازنویسی، دوباره    

سقوط، به پایین                                                سقوط به پایین                    

ی، بوی خوش ی بوی خوش                                                          رایحه رایحه  

متحّد شدن با هم                                                               متحّد شدن، با هم   

باال                                                                     عروج، به باال عروج به  

 مرغک کوچک                                                               مرغک، مرغ کوچک

ی کوه لّهی کوه                                                                  ق اوج قلّه  

 فینال آخر                                                                         فینال، آخر

                            نوشتن                                            به رشته تحریر در آوردن

                       ظاهر شدن                                               به منصّه ظهور رساندن

 اطالع یافتن                                                   اطالع حاصل کردن

                         کُشتن                                                        به قتل رساندن

 

 عربی، جمع نبندیم های جمع های فارسی را با نشانه واژه

جات/  ها                              پروانه کارخانجات / کارخانه 

ها پروانه  

ها                                      دستورات / دستورها جات/  دسته دسته  

 ها آزمایشات / آزمایش                           ها    باغات /  باغ 

 بازرسین /  بازرسان                         ها  گرایشات / گرایش   

 بنادر  /  بندرها                                                اساتید /  استادان

ها میادین / میدان                                     اقدامات /  اقدام ها  
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 صفت را به خاطر اسم، مؤنث نکنیم

 .ی تأنیث بگیرند آوریم، الزم نیست نشانه های مؤنث می ه برای اسمهایی ک در زبان فارسی صفت

 زنان شاعره /  زنان شاعر

 ی محترم )مادر گرامی( ی مکرمه  /  والده والده

 متون قدیمه /  متون قدیم

 این جانبه  /  این جانب

 

 اشتباه است« یّت»مصدر جعلی ساختن با 

 های فارسی به کار رود. با واژهی مصدر جعلی عربی است و نباید  نشانه« یّت»

 خوبیّت ندارد  /  خوب نیست

 دوئیّت  /  دوگانگی

 

 ساختن قید در زبان فارسی با عالمت تنوین عربی نادرست است

 ناچاراً  /  به ناچار

 جاناً  / جانی

 گاه گاهاً  /  گاه

 تلفناً  /  تلفنی

 بعضا / بعضی اشخاص، بعضی موارد

 

د جمع عربی هستند و ما آنها را دوباره با عالمت های جمع عربی  یا فارسی جمع جمع بستن واژه هایی كه خو

 :می بندیم، اشتباه است. مانند

 .اوالد که جمع ولد است و به نادرستی آن را اوالدها می نویسیم

 .نذور که جمع نذر است و به نادرستی آن را نذورات می نویسیم

 .امورات می نویسیم امور که جمع امر است و به نادرستی آن را

 سموم که جمع سم است و به نادرستی آن را سمومات می نویسیم.

 .مراسم که جمع رسم است و به نادرستی آن را مراسمات یا مراسم ها می نویسیم

  ادامه دارد.....
 



 
 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشدرست نویسی نگارش و  نییآ

 )بخش  سوم(
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 مقدمه
 

 ن عمل )تجربه( فلج است. )کانت( عمل بدون نظر، کور است و نظر بدو

 

رسانه های ارتباطی به ویژه خبرگزاری ها در همه ی کشورها به عنوان مجاری انتقال پیام، در فرایند 

انتقال رهنمودهای رهبران فکری و سیاسی جامعه و نیز سازماندهی توده های مردم، شکل دهی به افکار 

می، گروه های مرجع و گروه های مخالف و منتقد عمومی و بازتاب پیام و انتقادهای افکار عمو

 )اپوزیسیون قانونی(، نقش چشمگیری داشته و دارند. 

اقتصادی  ،فکری ،های اجتماعی به دیگر سخن، رسانه ها میانجی )واسط( عمده و مهم میان جامعه و گروه

این در ایران کنونی، به  سیاسی از سوی دیگر، هستند. باالتر از سو و میان دولت و نظام  و سیاسی از یک 

دلیل نبود یا ضعف احزاب سیاسی مستقل، رسانه ها از جمله خبرگزاری ها حتی باید نقش احزاب سیاسی 

 را هم ایفا کنند. 

های متفاوت اجتماعی را  آن ها از یک سو خواسته های گوناگون )مطالبات مختلف( و حتی متضاد گروه

ها، مصوبه ها و کارکرد  منتقل می کنند و از سوی دیگر تصمیمسیاسی  به هیات حاکم و دولت یا نظام 

دهند. هم چنین رسانه ها می توانند  ی جامعه انعکاس می )عملکرد مثبت و منفی( نظام را به بدنه و پیکره 

 تنظیم کننده ی روابط دولت با مجموعه ی نیروها و گروه های اجتماعی و جامعه ی مدنی باشند.

رکاران آن ها برای انتقال پیام به مخاطبان و انجام دادن مسوولیت و رسالت خویش رسانه ها و دست اند

روش ها، عناصر، مهارت ها و قالب ها ی ویژه مانند گزارش بهره می گیرند. از این رو  ،از ابزارها

شناخت گزارش و کسب مهارت گزارش نویسی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران، اهمیت و ضرورت 

 دارد.

و حاصل نظر و عمل کارکنان « آیین نگارش و درست نویسی گزارش»این مجموعه که سومین بخش  در

     ها است، دوستان با مفهوم و تعریف گزارش، و همکاران محترم ایرنا به ویژه محمد تقی روغنی

مراحل و شیوه های تدوین گزارش، آیین  ،انواع گزارش ،ویژگی های گزارشگر، اصول گزارش نویسی

  نگارش و درست نویسی آشنا می شوند.   

                                                                                                      

 اداره كل پژوهش  و بررسی های خبری                                                                                                                        

                                                                                                                        



 
 

 82 

 مفهوم  و تعریف گزارش 

 

ساخته          گزارش، اسم مصدر از بن مضارع یا فعل امر گزاردن به اضافه پسوند مصدر) گزار + ش( 

می شود. گزاردن و گزارش در متن های گوناگون و نثر و نظم )اشعار( با معناهای متفاوتی آمده است. از 

جمله معناهای آن در نثر و نظم فارسی، آوردن، ابالغ و رسانیدن، در میان نهادن و اظهار کردن، شرح و 

 تفسیر کردن و اطالع دادن است.

 To"باز پس آوردن یا بازگشت اطالعات است و در زبان انگلیسی مصدر  ریشه التین گزارش به معنی

Report" .به معنی گزارش دادن است 

گزارش، یک نوع خبر توصیفی و تفسیری و بیان توصیفی و تصویری و تحلیلی یک رویداد )واقعه( یا 

تحلیل و تحقیق  موضوع است. تعریف جامع تر و قابل پذیرش تر آن، این است که گزارش، تلفیق خبر و

است، به اضافه بازسازی هنرمندانه صحنه ها، موضوع ها، رخدادها )حوادث( و واقعیت های مهم زندگی 

 اجتماعی و سیاسی.

گزارش نیز باید دارای ارزش های خبری باشد و موارد اثرگذار چون عوامل درون سازمانی و برون 

و نگارش گزارش، کامل ترین کار در عرصه ی سازمانی در شکل گیری و انتشار آن نقش دارند. تهیه 

رسانه و روزنامه نگاری است و مجموعه عناصر روزنامه نگاری شامل خبر، گفت وگو )مصاحبه( و حتی 

مولفه های مقاله نویسی را نیز در خود دارد. هم چنین دید و شم خبری و دانش و اطالعات نویسنده در 

 آن تاثیری اساسی و تعیین کننده دارد.

زارش در عین حال که وسیله ی انتقال اطالعات، اخبار و بررسی های گزارشگر است، نشان دهنده گ

میزان دقت گزارشگر  در جمع آوری اطالعات و تحقیق، قدرت تفکیک مطالب و مهارت وی در تنظیم 

م به متن نیز هست. هدف از انواع و تمام گزارش ها، بیان درست واقعیت ها و رویدادها و انتقال پیا

 مخاطبان با بهره گیری از خبر، توصیف، گفت وگو و پژوهش )تحقیق( است.

 

 ویژگی های گزارشگر 

 نوع ویژگی فردی و  حرفه یی برخوردار باشد:  1هر گزارشگری باید دست کم از 
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 ویژگی های فردی

ل رویدادها و  گزارشگر باید فردی کنجکاو، پیگیر با انگیزه ی قوی برای یافتن دالیل، علت ها و عوام -

فرایندهای مختلف باشد. تیزبینی، نکته سنجی، قدرت تفکر و سرعت انتقال سریع از دیگر ویژگی های 

یک گزارشگر محسوب می شود. صبر و حوصله ی زیاد  عامل مهمی در موفقیت گزارشگر  به شمار می فردی 

گی در این حرفه، نیازمند الزمه ی تهیه خبر و گزارش، پیگیری، تحرك و دوندگی است و دوندآید. 

 داشتن توانایی جسمی است.

 

 ویژگی های حرفه یی 

آشنایی با خبر و ارکان و ارزش های آن و تسلط به مبانی کار خبرنگاری و درست نویسی )بخش های  -

 نخست و دوم آیین نگارش و درست نویسی خبر و گزارش(. 

 دآوری اطالعات و اخبار خواندن مستمر خبر و مجله و کتاب و قدرت بحث و نیز گر  -

 داشتن بایگانی )آرشیو( شخصی -

 قرار گرفتن در مسیر اخبار و اطالعات -

 مهارت نویسندگی و تجزیه و تحلیل داده ها و آشنایی با روش علمی پژوهش  -

 توانایی استفاده از رایانه و بهره برداری از اینترنت  -

 قدرت استفاده از منبع یا منابع مختلف -

 یکی از زبان های انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی و...  آشنایی دست کم با -

 

 اخالق گزارشگری 

اخالق حرفه ای حکم می کند که ما به عنوان گزارشگر از وارد شدن به حریم خصوصی افراد و مسایل  -

 زندگی شخصی آنان بپرهیزیم.

دادهای اجتماعی یا روندهای اقتصادی در گیر و دار رقابت های سیاسی یا انتقاد از دیگران در جریان رخ -

 و فرهنگی جانب انصاف و عدالت را رعایت کنیم.

اگر شخصی مطلبی را به ما گفت و اطالعاتی را در اختیارمان گذاشت و خواست تا از ذکر نام و  -

 مشخصات وی خودداری شود باید  خواسته ی او را اجابت کنیم.
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خبر، گزارش یا گفت وگو )مصاحبه(، خوش برخورد باشیم و  هنگام رو به رو شدن با دیگران، برای تهیه -

 رفتاری شایسته از خود نشان دهیم.

آیین » * نکات بیش تری در مورد اخالق گزارشگری، خبرنگاری و روزنامه نگاری در بخش چهارم 

 خواهد آمد.« نگارش و درست نویسی گزارش

 

 اصول گزارش  نویسی

 ت دست کم به چهار اصل اساسی توجه شود: در تهیه و نگارش هر گزارش الزم اس
 توصیف و بازگویی عینی -1

همان گونه که اشاره شد گزارش، بیان واقعیت ها و بازگویی حوادث و رویدادها و انتقال اطالعات به 

مخاطبان است. یک گزارش خوب افزون بر بیان واقعی صحنه ی رویداد و تشریح حوادث باید دلیل، 

ر ا بازگو کند، ناگفته ها را بشکافد، پرده از روی بخش های پنهان واقعیت  علت و نحوه ی رخداد آن

بردارد و از جوانب مختلف و زوایای گوناگون به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد. در رویدادهای 

اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بیان علت و ریشه های رویداد از کارهای اصلی و اساسی  است 

 باید در پی یافتن و ارایه آن به مخاطبان ِگزارش باشد.که گزارشگر 
 پرهیز از پیش داوری -2

یکی دیگر از اصول ِپایه و اساسی در هر گزارش، توجه به حقیقت و پرهیز گزارشگر از پیش داوری 

است. پرهیز از پیش داوری به معنای تهیه گزارش بی هدف و بدون نتیجه گیری نیست، بلکه گزارشگر ِ 

آوری اطالعات، تحقیق و در مسلط، جنبه های گوناگون موضوع را  بررسی  می کند و با جمع کارآمد و

آن چنان که بوده است و نیز ریشه های با کارشناسان و مردم، اصل رویداد )واقعه(  صورت نیاز گفت وگو

 .تشریح و تبیین می کند، آن برای مخاطبان

 شناخت مخاطبان  -3

 از چند جنبه قابل تامل و بررسی است.شناخت مخاطبان و توجه به آن 

گزارشگر باید در ابتدا و آغاز کار، مخاطبان خود را بشناسد و بداند گزارش را برای چه کسانی تهیه  -

و دغدغه ی جامعه، مشکالت کشورش و نیاز ساکنان آن چیست. داشتن « مساله ی مردم»می کند. 

میت دارد. برای نمونه، در زمان حاضر، مسایل اولویت در گزینش ِموضوع )سوژه( گزارش، بسیار اه

 درونی و بیرونی )سیاست داخلی و خارجی( ایران، باید اولویت نخست گزارش نویس ایرانی باشد. 
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گزارش های بلند و تکرار واژه ها و عبارت ها همراه با ابهام و روان نبودن متن گزارش نمی تواند  -

 ها و نتایج مورد نظر گزارشگر  را برآورده سازد.خوانندگان زیادی  داشته باشد و انتظار

یک گزارشگر حرفه یی در کنار بازگو کردن ابعاد مختلف موضوع مورد بحث در گزارش و پرداختن  -

به جبنه های گوناگون آن از دیدگاه های متفاوت، به رشد جامعه و عمق بخشیدن به دیدگاه  مخاطبان نیز 

شگر ضمن بازگویی و بیان علت ها و تشریح پیامدهای رویداد وتوجه توجه دارد. به عبارت دیگر، گزار

 به خواسته های مردم، ارتقا ی بینش مخاطبان را نیز مد نظر قرار می دهد.

شناخت و درك درست ویژگی ها، عالقه ها و سلیقه های مخاطبان که بتوان با آنان ارتباطی اثرگذار  -

 برقرار کرد.

موجود، از گزارش نوشته ای بی اثر و بدون خاصیت خواهد ساخت که یا بی توجهی به واقعیت های  -

 مخاطبانی نخواهد یافت یا تاثیری بر آنان  نخواهد گذاشت.

 نفی گزارشگر محوری – 4

مخاطب زمانی به خواندن گزارش ترغیب و تشویق خواهد شد که موضوع از جنبه های مختلف،  بررسی 

ا گزارشی است که در آن دیدگاه ها و رویکردهای گوناگون شده باشد. گزارش زنده، جذاب و گیر

است یعنی سخن نخست و پایانی )حرف اول « متکلم وحده»مطرح شده باشد. مطلبی که در آن نویسنده 

زند، شاید بتواند یک مقاله ی خوب باشد، اما نمی تواند یک گزارش مناسب و آخر( را خود می

 محسوب شود.

 

 انواع گزارش 

وم آیین نگارش و درست نویسی گزارش اشاره شد که  صاحبنظران عرصه ی رسانه و  در بخش د
 روزنامه نگاری، 

گزارش را به سه دسته ی تفسیری، تحلیلی و توصیفی )تشریحی( تقسیم بندی می کنند. برخی دیگر از 
 –که پایین تر نوع گزارش خبری و  نیز موضوعی  به موارد یاد شده اضافه کرده اند  1این صاحبنظران،  

 به طور خالصه  بررسی شده اند.  -هر پنج  نوع 
 

 گزارش خبری 

گزارش های خبری در پی وقوع یک رویداد به منظور تبیین و تشریح چگونگی وقوع حادثه و پیامدها و 
آثار واقعه و ریشه ها و علل وقوع آن تهیه می شود. عنصر زمان یکی از مهم ترین ویژگی ها در    

 ای خبری است و از عنصر تازگی برخوردار است.گزارش ه
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به طور کلی رسانه های جمعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مخاطبان برای دریافت اطالعات بیشتر از 

زوایای مختلف یک رویداد و ارضای حس کنجکاوی آنان، به درج گزارش های خبری روی            

ذاری بیشتر خبرنگار و گزارشگر بر مخاطب و وارد کردن پیام می آورند. در این گزارش ها، امکان اثرگ

 و دیدگاه خود در متن و مطلب، وجود دارد.

گزارش از رخدادها، سخنرانی ها، گردهمایی ها و همایش های مختلف از جمله گزارش های خبری 

 است.

 

 گزارش تحلیلی

اد و نگاهی عمیق به ابعاد مختلف هدف از تهیه گزارش تحلیلی ورود به الیه های درونی موضوع و روید

آن است. در این نوع گزارش، خبرنگار و گزارشگر درصدد نشان دادن ابعاد و جوانب موضوع و 

کالبدشکافی آن بر اساس گردآوری های مستند، یافته های علمی و کارشناسی، حاصل گفت وگو با 

اه شامل موضوعی پیچیده و منحصر صاحبنظران و دیدگاه های استادان دانشگاه  است. گزارش تحلیلی گ

 به فرد می شود و آن چه را که از دید جامعه و عموم مردم پنهان است آشکار می کند.

در گزارش تحلیلی سعی گزارشگر آن است که انگیزه ها، علل و عوامل یک واقعه یا فرآیند را کشف 

انه ای، میدانی، رویکردهای کند و در این راه از داشته های خود، منابع علمی، پژوهش های کتابخ

کارشناسانه )در قالب مصاحبه ی مکتوب یا حضوری(، اسناد و مدارك،  افکارسنجی، جمع آوری و 

 تحلیل آماری کمک می گیرد.  

در گزارش تحلیلی ارایه یک جمع بندی و نتیجه گیری روشن و دقیق بسیار مهم و در حقیقت مهم ترین 

شنهادها و راهکارها )چاره اندیشی ها( اشاره شود. ذکر فهرست منابع یا وجه کار است و در آن باید به پی

 پی نوشت ها در پایان گزارش تحلیلی، به غنا و اعتبار آن می افزاید.

 

 گزارش تفسیری 

ها، اظهارنظرها و برداشت ها و تفسیرهایی است که در گزارش تفسیری شامل خبرها، اطالعات، دیدگاه

د، موضوعی خاص و یا جنبه هایی از یک واقعه ی مهم خبری یا زوایایی از یک باره یک رویداد، فراین

 مساله ی فرهنگی، سیاسی،  اقتصادی نوشته می شود.
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هدف از این گزارش برجسته کردن و تاباندن نور به گوشه ای از یک پدیده و روشن کردن زوایا و 

     واند به این مقصود کمک کند باید جنبه هایی از یک موضوع است. از این رو  هر اطالعاتی که بت

 جمع آوری و استفاده شود.

گزارش تفسیری اغلب به بهانه وقوع یک رویداد و انتشار یک خبر مهم نوشته می شود  و گزارشگر  با 

مروری بر اخبار مربوط به آن رویداد و پیشینه ی آن، می کوشد تفسیرها و برداشت ها ی گوناگون از آن  

 یین و ارایه کند.رویداد را تب

 

 گزارش تشریحی ) توصیفی( 

گزارش های تشریحی و توصیفی در بیشتر مواقع برای بازگویی موضوع های گوناگون اجتماعی، 

     شخصی، رویدادهای طبیعی، مکان ها )بناهای باستانی و تاریخی و پیشینیه، ویژگی ها و وضع کنونی

ه غالب آن توصیف جنبه های مختلف  موضوع، رویداد آن ها(، شخصیت ها و اشیا نگاشته می شود. وج

 و پدیده مورد نظر و بیان تمام  صحنه هایی است که گزارشگر شاهد آن بوده است.

توصیف مشاهده ها و تصویر پردازی هنرمندانه ی رویدادها، پدیده ها و موضوع ها )سوژه(، گزارش را 

ارشگر قرار می دهد تا بتواند اثرگذاری و نفوذ خواندنی تر می کند و فضای مناسبی را در اختیار گز

 گزارش روی مخاطبان را افزایش دهد.

زبان گزارش توصیفی، زبان احساس همراه با بیان عواطف است و گزارشگر بیش از آن که به آمار و 

 ارقام و نفوذ در عمق و الیه های درونی موضوع بپردازد، با بهره گیری از عنصر تخیل به شرح صحنه ها

می پردازد و با دیدی هنرمندانه موضوع را تبیین می کند. در گزارش توصیفی، تصویر پردازی و بهره 

گیری از عنصر تخیل نقش اساسی در تدوین مطلب ایفا می کند. تخیل واقعیتی است که از ذهن فعال و 

 می سازد.قدرت تجسم و احاطه گزارشگر بر زبان سرچشمه می گیرد و متن گزارش را جذاب و زیبا 

 

 گزارش های  موضوعی 

گزارش های موضوعی را که بسیار شبیه به گزارش توصیفی یا تشریحی است می توان به گزارش از 

 مکان، شخص و سفر تقسیم کرد.

یکی از دالیل اصلی جدا کردن این نوع گزارش ها با عنوان گزارش موضوعی، بررسی دقیق تر و 

این دسته از گزارش ها است. در هریک از این گزارش ها، کاربردی شیوه های گردآوری و تدوین 
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نویسنده به شرح و بسط موضوع و بازگویی جوانب مختلف آن می پردازد و تالش می کند دیدگاهی 

 روشن و جامع نسبت به موضوع )سوژه( به خواننده عرضه کند.

ورد موضوع در ذهن مخاطب پس از خواندن گزارش، دیدگاهی متفاوت با آن چه که پیش از آن در م

خود داشته است به دست می آورد. کمترین اثر گزارش موضوعی می تواند افزایش اطالعات مخاطبان 

 باشد.

وجه اصلی این نوع گزارش ها، مشاهده و توصیف مشاهده ها است. جمع آوری اطالعات آرشیوی و 

 ی است.گفت و گو نیز از مواردی است که در بسیاری از گزارش های موضوعی ضرور

 

هدف از گزارش از مکان ارایه تصویری از ظاهر یک محل به همراه ویژگی ها و  -گزارش از مکان 

مختصاتی است که آن را از سایر مکان ها متفاوت می سازد. در تهیه و نگارش گزارش از مکان باید به 

 موارد زیر توجه کرد.

ه می کند در نخستین گام باید آن چه را گزارشگری که از یک مکان گزارش تهی توصیف مشاهده ها: -1

 که مشاهده می کند به روشنی برای مخاطبان خود، بازگوید.

هر مکانی دارای تاریخچه و پیشینه )سابقه ای( است که تشریح آن در گزارش  تاریخچه و پیشینیه: -2

ضروری است. در گزارش یک بنای تاریخی رکن اصلی گزارش، پرداختن به تاریخچه محل و 

 سرگذشت آن است.

موقعیت مکانی محلی را که از آن گزارش می نویسیم به دقت تشریح کنیم. مکان  موقعیت و جغرافیا: -3

مورد نظر در کدام کشور و کدام شهر قرار دارد. توصیف وضع راه های منتهی به مکان نیز در برخی از 

 نیز توصیف کنیم.گزارش ها ضروری است و در صورت نیاز مسیر های منتهی به محل را 

هر مکان و محل دارای ویژگی هایی است که خوانندگان گزارش عالقه دارند از  ویژگی های مکان: -4

آن ها آگاه شوند. اگر گزارشی که تهیه می کنیم در مورد آرامگاه سعدی یا حافظ یا خواجوی کرمانی 

است، آوردن )درج( اطالعاتی در یا شاهچراغ در شیراز است یا در باره ی یک زیارتگاه یا امام زاده 

مورد نسب و اعقاب آن شخصیت یا شاعر یا امام زاده، مستند بودن این اطالعات، شمار زایران، چگونگی 

تزیین بنای محل، سنگ یا ضریح مقبره، نذرهای مردم و...از ویژگی ها )خصوصیاتی( است که باید در 

 گزارش نوشته شود. 
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ی و زوایای زندگی، کار، عادت ها و ویژگی های )خصوصیات( ویژگی های فرد -گزارش از شخص 

رفتاری اشخاص یا شخصیت ها اگر با قلمی شیوا به تصویر کشیده شود گزارش از شخص شکل می 

گیرد که خوانندگان فراوانی را به سوی خود جذب خواهد کرد. گزارش از شخص تنها به افراد مشهور 

یاری موارد گزارشگران مجرب و کارآمد، گزارش هایی جذاب و شناخته شده محدود نمی شود و در بس

و خواندنی از اشخاص کم تر شناخته شده یا ناشناس می نویسند. در تهیه و نگارش گزارش از شخص 

 باید به موارد زیر توجه کرد.
 آرشیو و اطالعات بانک -1

به منابعی است که         برای کسب اطالعات در مورد اشخاص مشهور و شناخته شده نخستن گام مراجعه

می توان اطالعاتی را در مورد آنان به دست آورد. هنگام مراجعه به بانک اطالعات و آرشیوهای خبری 

باید اطالعات مناسب را با ذکر منبع در دفتر یادداشت خود بنویسیم. بخشی از این اطالعات می تواند به 

 طور مستقیم در گزارش مورد استفاده قرارگیرد.

  گفت و گو با اطرافیان – 1

یک گام مهم برای تهیه گزارش از شخص، مراجعه به دوستان، آشنایان، اطرافیان و اعضای خانواده ی او 

است. آنان ناگفته های زیادی را در مورد شخص مورد نظر به دست خواهند داد. در گزارش هایی که از 

ا را به تناسب شغل و شخصیت فرد مورد نظر افراد غیر مشهور تهیه می شود محور این نوع گفت و گوه

انتخاب کنیم. در مورد افراد سرشناس به سراغ منتقدان آنان نیز برویم و نقطه نظرهایی را که این افراد 

 دارند بشنویم.
 گفت وگو )مصاحبه( با شخص    -3

امکان  رکن و محور اساسی در گزارش از شخص، گفت و گو با خود اوست. مصاحبه با اشخاص مشهور

دستیابی به اطالعات مورد نظر گزارشگر و پاسخگویی به پرسش های از پیش تعیین شده و پرسش ها یی 

 )سواالتی( را که در طول جمع آوری اطالعات آرشیوی یا اطرافیان به وجود آمده فراهم می کند. 

زیادی برای در مصاحبه با افراد غیرمشهور برعکس اشخاص معروف که زندگی خصوصی آنان جذابیت 

خوانندگان دارد، باید به مطالبی پرداخت که برای عموم مردم جذاب و خواندنی باشد. در هنگام 

مصاحبه، اصول حرفه ای برای ایجاد فضایی مناسب را به دقت رعایت کنیم و اجازه ندهیم محیط گفت 

 و گو تیره و غیردوستانه شود.

 



 
 

 90 

 محورهای گزارش از اشخاص       

بیشتر مردم به زندگی شخصی و خانوادگی اشخاص مشهور عالقه دارند. و خانوادگی:  زندگی شخصی*

         یک بازیگر تیاتر یا سینما که در نمایش ها و فیلم های پرفروش ایفای نقش یا در مجموعه های

مورد  )سریال های( تلویزیونی بازی می کند یا یک موسیقیدان یا خواننده، الگوی مردم به ویژه جوانان و

توجه آنان است. کسانی که کارها و فیلم های او را دیده اند یا آوازش را شنیده اند عالقه دارند، 

      اطالعاتی در مورد زندگی شخصی وی داشته باشند.

چگونگی گذران زندگی شخص از محورهایی است که باید در گزارش از افراد مورد روال زندگی یا  

که شخص چند ساعت از روز و چند روز از هفته را به کار اشتغال دارد، توجه قرار دهیم. این نکات 

میزان درآمد، رضایت از زندگی خانوادگی، شمار اعضای خانواده، نوع کار و اشتغال آنان، از جمله 

 مطالبی است که قابلیت مطرح شدن را دارد.

خاص مشهور از نکاتی است که پرداختن به خلق و خو و رفتار اش اخالق، رفتار و ویژگی های شخصیتی:*

به گزارش جذابیت بیشتری می بخشد. فرصتی که برای مصاحبه با شخص مورد نظر به دست می آوریم 

بهترین فرصت برای آگاهی از ویژگی های اخالقی و رفتاری او است. شیوه لباس پوشیدن، نما )دکور( 

یزی محیط نیز می تواند از جمله محل کار یا خانه، تابلوی نقاشی یا عکس در محل و حتی رنگ آم

موضوع هایی باشد که گزارشگر را به استنباط هایی در مورد شخص برساند تا در گزارشش از آن ها 

 استفاده کند.

در طول تهیه گزارش از شخص به دنبال ویژگی هایی باشیم که منحصر به فرد یا جالب و خواندنی است. 

ت بررسی کنیم و اگر خصوصیات مهمی را مشاهده کردیم در ویژگی های اخالقی و رفتار وی را با دق

 گزارش بیاوریم.

به گزارش از شخص جذابیت می بخشد وضع معیشتی و   یکی از نکته هایی کهدرآمد و وضع معیشتی: * 

زندگی افراد مشهور و شناخته شده است. شماری از ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و سایر افراد 

خوبی دارند و از نظر مادی مشکلی ندارند ولی درآمد برخی از آنان نیز پاسخگوی   سرشناس درآمد

 یک زندگی بی دغدغه نیست. 

آگاهی از عالیق فردی و فعالیت های فوق برنامه و اوقات فراغت افراد  عالیق فردی و کار و حرفه:* 

چنین گزارش که مشهور از جمله محورهای جالب توجه در گزارش از شخص محسوب می شود. هم 

می نویسیم باید ویژگی های کار و شغل فرد مورد نظر را تشریح کنیم. نقش این حرفه در جامعه چیست؟ 
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مردم چه ارتباطی با این حرفه دارند و آثار و تاثیر این شغل در زندگی آن ها چیست؟ از شخصی که 

نش آن ترغیب و یا مجبور کرد گزارش تهیه می کنیم علت انتخاب این شغل و دالیلی که وی را به گزی

 پرسش کنیم.

رویدادهای یک سفر یعنی اتفاقاتی که در مسیر رفتن )عزیمت( تا بازگشت رخ می دهد  -گزارش از سفر  

حاوی نکات و موضوع های جالبی است که می تواند در قالب یک گزارش تدوین شود تا مورد استفاده 

ریحی و توصیفی نوشته می شود ولی در برخی گزارش ها دیگران قرار گیرد. گزارش از سفر به سبک تش

عناصری از تحلیل و بررسی های کتابخانه ای نیز دیده می شود و یا گزارشگر با افراد مختلف      

شود. در تهیه و مصاحبه هایی انجام می دهد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در گزارش استفاده می

 وارد و نکته های زیر توجه کرد.نگارش گزارش از سفر باید به م

گاهی سفر به دلیل گشت و گذار و تفریح انجام می شود ولی در طول سفر حوادثی رخ      علت سفر: *

می دهد و گزارشگر با رویدادهایی رو به رو )مواجه( می شود که تصمیم می گیرد مجموعه رویدادها و 

 علت آن ها را در قالب یک گزارش بیاورد.

خواندنی ترین بخش سفر، دیدنی هایی است که گزارشگر در سفر مشاهده می کند. آن چه  :دیدنی ها*

که گزارشگر در مسیر رفت و بازگشت می بیند، شهرها، روستاها و مکان های تاریخی و محل های 

تماشایی، خواننده را در فضای محیط قرار می دهد و بردانسته های او می افزاید. گزارش سفر به طور 

ول طوالنی تر از سایر گزارش ها است. از این رو توجه داشته باشیم که از زیاده گویی و پرگویی معم

 پرهیز کنیم.

در طول سفر وقایعی رخ می دهد که به دلیل ارزش های خبری و اهمیت موضوع، گزارش  رویدادها:*

زگو کنیم. در گزارش از را خواندنی تر می کند. از این ور بهترن است آن ها را در البه الی گزارش با

سفر بخشی را به خاطرات مهم خود و وقایعی که تاثیر زیادی بر ما گذاشته است اختصاص دهیم. این 

 خاطرات برای دیگران نیز جالب خواهد بود.

اگر در سفر با جمعی از مردم همراهیم، رفتارها و ویژگی های آنان و خاطراتی که از نشست و  مردم:*

با آن افراد داریم می تواند بخشی از گزارش سفر باشد. اگر قصد داریم زوایای برخاست و برخورد 

زندگی اجتماعی مردم را بازگو کنیم به موضوع هایی مانند امنیت، نظم، بهداشت و درمان، ازدواج، 

طالق، تفریح و شادی، سطح و میزان تحصیالت، وضع مدارس و دانشگاه ها و مواردی مانند آن، توجه 

 کنیم.
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مونه هایی از گزارش های پنج گانه ی باال  )به ویژه چهار نوع گزارش نخست( را می توان هر روز در ن

خروجی های مطبوعاتی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( به ویژه گروه های اداره کل 

 پژوهش و بررسی های خبری ِ این سازمان، مشاهده و مطالعه کرد.

 

 یاد شده مراحل نگارش  گزارش های 

 طرح پرسش و انتخاب موضوع )سوژه(  .1
پرسش، با تفکر و تامل در مسایل و   .گزارشگر ابتدا باید پرسشی داشته باشد و بر مبنای آن، موضوع )سوژه( انتخاب کند

موضوع های مهم روز و رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می آید و سوژه ها 

و موضوع  ها برگزیده می شوند و گزارش های پنج گانه  بر پایه ی این موضوع ها  بر پایه ی آن مسایل

انتخاب و نگاشته خواهند شد. هم چنین این گزارش ها می تواند موضوع هایی را در بگیرد که خبر روز 

خود به  نیستند اما مساله و دغدغه ی بیشتر مردم اند و یک رسانه از جمله ایرنا بنا بر مسوولیت و سلیقه ی

آن ها توجه نشان می دهد. در انتخاب سوژه و موضوع گزارش، شم خبری گزارشگر و درك عمیق وی 

از وضعیت فکری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و منطقه ای که او درون آن زندگی می 

 کند، تعیین کننده خواهد بود.

 
 جمع آوری اطالعات  .2

ن راه های به دست آوردن داده ها و اطالعات به ویژه در گزارش های یکی از مهم تری مشاهده:  -الف 

توصیفی، خبری، تفسیری و موضوعی، مشاهده دقیق پدیده ای است که قصد توصیف آن را داریم. اگر 

موضوع مورد نظر، یک واقعه، یک فرآیند اجتماعی و یا یک شخصیت، مکان و سفر  است، باید این 

می تیزبین مورد توجه قرار دهیم. نگاه گزارشگر به پدیده باید نگاهی بسیار موضوع را به دقت و با چش

 عمیق تر و نافذ تر از نگاه گذرای یک ناظر عادی باشد.

مقصود از مشاهده، فقط نگاه کردن نیست. بسیار اتفاق می افتد که انسان ها نگاه می کنند اما نمی بینند. 

دیده ها را می بیند بلکه زوایای ناپیدا و روابط میان ابعاد و گزارشگر نه تنها  ظاهر و چهره ی پیدای پ

جنبه های مختلف یک پدیده با یکدیگر و جوانب گوناگون پدیده ها با سایر عوامل را در می یابد و آن 

 را به تصویر می کشد.

ورد گزارشگر، همه ی اخبار و اطالعات مربوط به پدیده یا  موضوع گزارش م مطالعه و گفت وگو: –ب 

نظر را از راه گفت وگو با کارشناسان آن موضوع، حضور در محل و مکان، خواندن کتاب و مقاله ی 
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مربوط، تهیه ی آمار و ارقام کتابخانه یی، اسناد و بانک اطالعات، خواندن روزنامه ها و دیگر نشریات، 

 ابی می کند. جمع آوری و مسیر رویداد و  روند واقعه یا پدیده را به دقت بررسی و ریشه ی

در گردآوری اطالعات، انتخاب منابع موثق و قابل اعتماد از عمده ترین نکاتی است که باید مورد توجه 

قرار داد. در بررسی منابع گوناگون برای گردآوری اطالعات، باید توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات و 

بروز پدیده، پیامدها و چاره جویی یا چاره  داده ها را داشته باشیم تا روابط میان پدیده ها، علل و عوامل

 اندیشی ها را  کشف و ارایه کنیم. 

حاصل یا خالصه ی آن چه را که مشاهده و مطالعه می کنیم باید با ذکر منبع و به یادداشت برداری:  -ج

ای دقت یادداشت کنیم؛ صحنه ها، جزییات رخدادها، واژه ها یا کلماتی که رد و بدل می شوند، حاشیه ه

رویداد و هر آن چه را که به گزارش حیات، جذابیت و گیرایی ببخشد، ضبط متن گفت وگو  با 

صاحبنظر و کارشناس و پیاده کردن و  یادداشت مهم ترین مطالب و محورهای گفت وگو، فیش برداری 

 از منابع مکتوب و... 

م است آمار، ارقام، اخبار، دیدگاه برای تهیه یک گزارش به ویژه تحلیلی الزدسته بندی یادداشت ها:  -د 

گزارشگر برای آن که در پایان مرحله جمع آوری اطالعات با  ها و ایده های زیادی را جمع آوری کنیم.

انبوهی از اطالعات ریز و درشت مواجه نشود بهتر است از همان آغاز کار، اطالعات به دست آمده را بنا 

کند. در مرحله دسته بندی موضوع ها الزم است تمام  به حجم مطالب و سلیقه ی خود تقسیم بندی

اطالعات حاصل از مطالعه، مشاهده و مصاحبه را ارزیابی کنیم و با هدفی که از آغاز برای خود تعیین 

کرده ایم انطباق دهیم تا اگر بخشی از اطالعات به دست آمده در مسیر اصلی گزارش و اهدافمان نیست 

 آن ها را کنار بگذاریم. 

سته بندی و ترتیب چیدن مطالب در کنار یکدیگر از عمده ترین نکاتی است که در اثرگذاری بر د

مخاطب و انتقال پیام، نقش عمده و اساسی ایفا می کند. آن چه که یک گزارش تحلیلی را برجسته می 

ات و کند و قدرت اثرگذاری به آن می بخشد توانایی گزارشگر در نحوه ی کنار هم قرار دادن اطالع

 اخبار به گونه ای است که به خودی خود بتواند پیام مورد نظر گزارشگر را به مخاطب انتقال دهد.

نکته را در نظر داشته باشیم: نخست آن که مطلب تا حد امکان و تا  1در تدوین و تنظیم گزارش همواره 

بی مورد گزارش پرهیز  آن جا که به اهداف گزارش لطمه ای وارد نکند مختصر باشد و از طوالنی کردن

کنیم. دوم آن که از مطالبی استفاده شود که گام به گام خواننده را به سوی هدفی که در نظر داریم 

 نزدیک کند.
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در آخرین مرحله و پیش از تدوین نهایی گزارش، با خواندن دقیق متنی   بازنگری و تکمیل اطالعات: –ی 

لی گزارش از خود بپرسیم که آیا همه اطالعات الزم در که تهیه کرده ایم در مورد کاستی های احتما

مورد موضوع برای ارایه به مخاطب فراهم شده است؟ آیا پیام گزارش روشن و قانع کننده خواهد بود؟ 

آیا پرسش بدون پاسخی برای خواننده ی گزارش باقی می ماند؟ آیا با این داشته ها به هدفی که از تهیه 

می یابیم؟ آیا هنوز نکته های مهمی در مورد گزارش وجود دارد که مبهم یا  گزارش در نظر داریم دست

 بی پاسخ باقی مانده باشد؟

اگر مطالب جمع آوری شده پاسخ به پرسش ها نمی دهد باید منابع تازه یی بیابیم تا اطالعات  

ابع که می تواند به موردنظرمان را به گزارش اضافه کنیم. همان گونه که پیش تر اشاره شد یکی از این من

تکمیل، جذابیت و مستندسازی گزارش تحلیلی کمک کند گفت  وگو با کارشناسان است. در گزینش 

اخبار و اطالعات و نیز نگارش گزارش، مصاحبه با کارشناسان و آوردن نقطه نظرها ی آنان،  افزودن 

 زارشگر باید مد نظر قرار گیرد.پیشینه ی موضوع به گزارش و  ذکر مستقیم یا غیرمستیقم  دیدگاه های گ

 

 شیوه ی نگارش گزارش  

پیش از شروع به نوشتن گزارش، باید فکر کنیم و با مروری بر تمام  تعیین چارچوب کلی گزارش: -1

اطالعات جمع آوری شده، اهداف مورد نظر را در ذهن خود مرور کنیم و با طرح این پرسش که هدف 

تند؟ چارچوب کلی گزارش و خط سیری را که باید از آغاز تا چیست و مخاطب گزارش چه کسانی هس

 پایان طی کند در ذهن خویش ترسیم کنیم یا محورها و میان تیترهای آن را روی کاغذ بیاوریم.

آن گاه تیتر )عنوان( و لید )چکیده( مناسب را انتخاب کنیم. تیتر و لید گزارش باید دارای ویژگی هایی 

خواننده را به سوی خود جذب کند. پیوند منطقی موضوع ها و ارتباط هر بند از باشد که در نگاه نخست، 

گزارش به بند پیشین نکته ی ضروری در گزارش است. تغییر موضوع در گزارش باید به شکلی آرام و 

کند صورت پذیرد و گزارشگر حلقه اتصال الزم میان موضوع پیشین با موضوع تازه را هوشیارانه بیابد تا 

 گزارش بدون از هم گسستگی باشد.سیر 

 انتخاب تیتر  -2

    تیتر یا عنوان گزارش، نخستین محل ایجاد ارتباط مخاطب با گزارش است. این نقطه ی آغاز باید 

انگیزه های الزم را در خواننده ایجاد کند و حس کنجکاوی او را برای خواندن گزارش برانگیزد. تیتر 
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رگذار است. از این رو  تیتر باید کوتاه، گویا، جذاب و تا جایی که در جذب مخاطبان بیش از لید اث

 ممکن است هماهنگ با لید و متن گزارش و دارای پیام روشن و آشکار باشد. 

 انتخاب لید -3

این لید اغلب در گزارش هایی استفاده می شود که هدف از آن بیان یک خبر تازه و مهم  لید خبری: -

هنگامی در گزارش استفاده کرد که خبر دارای تازگی و جذابیت الزم برای  است. از لید خبری باید

 جلب نظر مخاطبان باشد و بتواند آنان را به سوی خود بکشاند و  با گزارش همراه کند.

جمله یا جمله هایی را که با تصویربرداری و توصیف یک بخش از موضوع )سوژه( مورد  لید توصیفی: -

واند تصویری را ترسیم کند که مخاطبان را جذب کند و آنان را در فضای نظر نوشته می شود می ت

محیط قرار دهد. چنین جمله هایی در آغاز گزارش لید توصیفی نامیده می شود و گزارشگر با بهره 

 گیری از عنصر تخیل و قصه پردازی، مخاطب را به فضای موضوع گزارش هدایت می کند.

زمانی است که گزارش با بیان تاریخجه ی یک موضوع یا از نقطه ی  کاربرد لید تاریخی لید تاریخی: -

 آغاز یک رویداد و نه براساس اهمیت مطلب آغاز شود.

زمانی که سخنان یک شخص یا شخصیت، ویژگی الزم برای یک لید را داشته باشد یعنی  لید نقلی: -

ارش استفاده کرد. لید نقلی می جذاب یا حاوی مطلبی تازه و مهم باشد می توان از آن به عنوان لید گز

فرد مورد نظر بدون هیچ کم و کاستی در « عین اظهارات»جمله از  1تواند نقل قول مستقیم باشد و یک یا 

 نوع است: لید نقلی مستقیم و لید نقلی غیرمستقیم. 1آغاز گزارش درج شود. لید نقلی بر 

به یک پرسش اختصاص داد؛ پرسشی که نخستین بند از گزارش را می توان  لید پرسشی )سوالی(: -

کنجکاوی خوانندگان یا شنوندگان گزارش را برانگیزد و آنان را در پی یافتن پاسخ به این پرسش به 

 خواندن و دنبال کردن گزارش عالقه مند سازد.

در این نوع لید با استفاده از اطالعات و توصیف اوضاع و احوال، مخاطبان با موضوع  لید تشریحی: -

سوژه(گزارش آشنا می شوند. لیدهای تشریحی گاه بار خبری بیشتری می یابند وگاه جنبه های توصیفی )

 آن ها قوی تر است.

اگر موضوع گزارش و نتایج حاصل از آن با یک ضرب المثل معروف انطباق و هماهنگی  لید تمثیلی: -

 داشته باشد، می توان آن را با یک ضرب المثل آغاز کرد.
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 ن متن و انتخاب سبک و ساختار گزارش تدوی -4

هنگام نگارش و تدوین متن گزارش یکی از نکته های مهمی که باید در نظر بگیریم و یکی از اساسی 

ترین ویژگی ها برای تهیه متن، حفظ تناسب و در نظر گرفتن رابطه کمی و کیفی گزارش از نظر حجم 

 است که گردآوری کرده ایم.مطالب، ذکر جزییات و چگونگی استفاده از مطالبی 

    میزان استفاده از اطالعات جمع آوری شده، مشاهده های شخصی، گفت وگوها )مصاحبه ها(، 

پژوهش ها )تحقیقات(، آمار و ارقام، فیش های تهیه شده از کتاب و مجله و چگونگی پیوند دادن آن ها 

گزارشگر بر موضوع، هنر نویسندگی و  به یکدیگر و چگونگی انتخاب میان تیترها، به تسلط و احاطه ی

توجه به خواسته های خوانندگان بستگی دارد. برای تدوین متن منسجم گزارش می توان از سبک ها و 

 روش های زیر استفاده کرد:

در این روش گزارشگر، موضوع را به ترتیب رخداد یا به ترتیبی که در جریان  سبک ترتیبی )تاریخی(: -

ته است می نویسد و ممکن است مهم ترین بخش گزارش در مراحل پایانی آن آن رخداد قرار گرف

 آورده شود.

برای جذاب شدن آغاز گزارش می توانیم از سبک تاریخی همراه با لید استفاده کنیم. در این صورت 

چکیده ای از مهم ترین نکته یا پیام گزارش را در ابتدای آن بنویسیم. این سبک می تواند در گزارش 

 ای خبری از حوادث و رویدادها یا گزارش های توصیفی و موضوعی کاربرد داشته باشد.ه

در این روش چکیده ای  از مهم ترین بخش گزارش را در ابتدای متن  می آوریم و  سبک هرم وارونه: -

هر بخش از گزارش بر پایه ی اهمیت، انتخاب و در پی یکدیگر قرار داده  می شود. در این روش، 

ش را به بخش های مختلف تقسیم و هر بخش را به شکل هرم وارونه تنظیم کنیم و سپس هر بخش گزار

را بر پایه ی اهمیت و ترتیبی که به پیوستگی و روند منطقی گزارش لطمه وارد نکند در پی بخش با 

قه و... اهمیت تر قرار دهیم. در سبک هرم وارونه، در هر بخش از گزارش، اطالعات، آمار، ارقام و ساب

 گنجانده می شود.

در این سبک، گزارشگر همچون یک راوی، آن چه را که دیده، شنیده و جمع آوری و  سبک روایی: -

تدوین کرده است، برای مخاطبان روایت می کند. سبک روایی به دلیل نوع ارتباطی که گزارشگر با 

د می تواند اثرگذارتر باشد و مخاطب بر می گزیند و او را به شکل مستقیم مورد خطاب قرار می ده

احساس پیوند بیشتری میان مخاطب و موضوع گزارش ایجاد کند. انواع گزارش های تفسیری و توصیفی 

 ) تشریحی( و موضوعی را می توان با استفاده از سبک روایی نوشت.
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 شیوه ی درج منبع  - 5

ر متن گزارش یا پایان آن به اهمیت، غنا همان گونه که اشاره شد استفاده از منابع گوناگون و ذکر منبع د

و اعتبار گزارش می افزاید. الزم است در پایان گزارش به منابعی اشاره شود که در متن گزارش آمده و 

هم چنین همه ی منابعی که در متن، ارجاع داده شده است باید در فهرست منابع مشاهده شود. ارجاع 

 نما( با یکدیگر متفاوت است.پایان متنی ِ کتاب، مقاله و سایت )تار

 ارجاع پایان متنی کتاب )تالیف(:

 نام خانوادگی، نام. )سال نشر(. عنوان. محل نشر، ناشر، جلد، نوبت چاپ، صفحه.

 همانند: 

، ص 1(. مقدمه یی بر روش های تحقیق در فلسفه. تهران، نوآوران شریف، ج 2391بالغت، سید رضا. )

215 

 )ترجمه(: ارجاع پایان متنی ِ کتاب 

نام خانوادگی، نام. )سال نشر(. عنوان. نام خانوادگی مترجم، نام مترجم. )سال ترجمه(. محل نشر، ناشر، 

 جلد، صفحه.

 همانند:

 2388(. مفاهیم اساسی در فلسفه ی تعلیم و تربیت. ترجمه ی بالغت، سیدرضا. )2999وینچ، کریستوفر. )

  36خورشیدی(. تهران، خسرو شیرین، صفحه 

 رجاع پایان متنی مقاله: ا

 نام خانوادگی، نام. )سال نشر(. عنوان. نام نشریه، دوره یا سال، شماره، صفحه.

 همانند: 

(. بررسی دموکراسی به مثابه ی سبک یا روش زندگی. مجله روان شناسی و علوم 2391فروزانفر، جواد. )

 19، شماره یکم، ص 42تربیتی، سال 

 نما یا پایگاه اطالع رسانی/ فارسی یا عربی یا التین(:ارجاع پایان متنی سایت )تار

 نام تارنما، نام و نام خانوادگی نویسنده. عنوان، تاریخ، صفحه، ستون 

،  صفحه نخست، 91اسفند  21همانند: فرارو، محمود رضا امینی، رخدادهای مصر به چه سمتی می رود؟  

 «.نگاه ویژه» ستون 
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 آیین نگارش

پرهیز از به کار بردن تعبیرها و جمله های کلیشه ای و تکراری، بهره گیری از ساده ابتکار و نوآوری، 

ترین واژه ها و ترکیب ها و رعایت کوتاه نویسی از نکاتی است که یک گزارشگر باید در نگارش 

 مطلب، به آن ها توجه کند.

ه های آشکار  و روشن را بر نویسنده ی گزارش برای نوشتن و انتقال اطالعات و پیام، واژساده نویسی:  -

می گزیند و با دقت روی ارزش واژه ها و تناسب آن با ادراك خوانندگان، عبارت های مورد نیاز را در 

نوشتن به کار می برد. ساده نویسی برخالف تصور برخی، کاری ساده نیست و به تمرین نیاز دارد و شاید 

ر یک کالم به مفهوم بیان مقصود به زبانی ساده و بیش از مهارت، نیازمند جسارت است. ساده نویسی د

 تشریح مفاهیم پیجیده با بیانی قابل فهم برای خوانندگان و پرهیز از به کاربردن  واژه هایی نامانوس است.

وجه است. نخست نوشتن جمله ها و بندها )پاراگراف ها( ی  1کوتاه نویسی دارای  کوتاه نویسی:-

کل متن و پرهیز از درازنویسی. جمله ها را تا حد امکان کوتاه بنویسیم.  کوتاه و دیگری کوتاه نوشتن

کلمه ها یا واژه های آشنا و معمول را به واژه های ناآشنا و دور از ذهن ترجیح دهیم. واژه ها، عبارت ها 

و جمله های زاید را حذف کنیم. تالش کنیم تا حد امکان جمله ها و واژه ها را گونه گون )متنوع( 

 نویسیم و دچار تکرار نشویم.ب

اگر بهترین موضوع های خبری و گزارش های مهم روز با عبارت هایی رعایت قواعد دستور زبان:  -

نادست و واژه هایی اشتباه )غلط( تنظیم شود، افزون بر لطمه یی که به زبان فارسی وارد می آورد، 

نویسنده و از آن جمله خبرنگاران و  تاثیرگذاری آن بر مخاطبان نیز کاهش می یابد. وظیفه ی هر

 گزارشگران، حفظ زبان و خط فارسی و رعایت دقیق قواعد دستور زبان فارسی است. 

بند یا پاراگراف شامل یک یا چند جمله است که یک موضوع واحد و مشخص بند )پاراگراف( نویسی:   -

گزارش شامل بندهایی است که  کند و بدون فاصله پشت سر هم نوشته می شود. هر خبر ورا بیان می

میان آن ها ارتباطی منطقی و پیوستگی معنایی وجود دارد. ارتباط و همبستگی میان بندهای نوشته را باید 

از نظر لفظ و از نظر معنا به شکلی ایجاد کنیم که پیوستگی و ارتباط جمله ها از میان نرود و سیر مطلب 

نکته مهم نوشته شود. افزایش نکات  1هر بند یک یا حداکثر روان، گویا و منطقی باشد. بهتر است در 

 مهمی که در یک بند کنار هم قرار می گیرند میزان اثرگذاری آن ها را کاهش می دهد.
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بازبینی یا بازخوانی هر متن پس از پایان نگارش و پیش از امضا و نهایی شدن،  یک  بازخوانی و اصالح: –

د خبر و گزارش نیز چنین اقدامی پیش از ارسال روی خروجی امر الزم و ضروری است و در مور

 ضروری تر  است.
 آیین نگارش و درست نویسی گزارش

 

 بنويسيم                                                                    ننويسيم         

 

 راهنمای تور/ راهنمای گردشگر       تور لیدر/ لیدر تور                                              

 پورسانت                                                                   درصدانه

نمونه ی درست: برخی از راهنمایان تور با دریافت درصدانه )پورسانت( از فروشندگان صنایع دستی، 

 موجب می شوند میزان جذب گردشگر خارجی کاهش یابد.

 میت ارضی                                                           یکپارچگی سرزمینیتما

 بالعکس                                                                     برعکس

 اماکن دولتی                                                             مکان های دولتی

 خورشیدی 2389میانه سال                                                      2389ط سال اواس

 فارغ التحصیالن دانشگاه                                           دانش آموختگان دانشگاه 

 صحیح                                                                     درست

 د واجدین شرایط                                          شمار واجدان شرایطتعدا

 دستگیر شدند/ دستگیری                                     بازداشت شدند/ بازداشت

 بهبوحه/ بهبوهه                                                    بحبوحه

 جمع بندی/ نتیجه گیری                                جمع بندی پایانی               

 از سمت خود کناره گیری می کند                    از سمت خود کناره می گیرد

 به دنبال به پا خواستن شهروندان...                     به دنبال )در پیِ ( به پا خاستن شهروندان...

 برابر                                       مقابل                            

نمونه درست: در برابر ِ چنان رفتار نامناسبی تنها یک انسان شریف گشاده رو می توانست از کوره در 

 نرود. او که آدم فهمیده و با اصل و نسبی بود از کوره در نرفت.
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بر، گروه های دیگر در افغانستان از نمونه ی خبری: طالبان، مخالف درس خواندن دختران هستند. در برا

 تحصیل زنان و دختران استقبال می کنند.

 بهره جویی حداکثری                                          بهره جوی بیشینیه / بهره برداری بیشینه 

 مقایسه                                                                همسنجی 

 ن وجود                                                   اما/ با این وجوداما با ای

 بر این اساس                                                       بر این بنیاد/ بر این پایه

 بر مبنای این خبرها                                              بر پایه این خبرها

 ا                                                          تندرو   افراط گر

 مذاکره                                                             گفت وگو

 قدم/ در  قدم  اول/  قدم های اولیه                     گام/ درگام نخست/ گام های آغازین یا نخستین

 توان/ قدرت موجود                                             پتانسیل موجود    

 اشاره کرد و تصریح کرد                                  اشاره و تصریح کرد/ لزوم حذف فعل به قرینه لفظی

 مطبوع/ متبوع                                                  دولت متبوع

 ه راستگویی آدم دوست داشتنی و مطبوعی چون آقای اصغر یوسفی شک کنم.دلم رضا نمی داد که ب

 فیلتر                                                                   صافی

 فریم عینک یا فریم عکس قاب                           قاب عینک یا قاب عکس

 صدابردار                       میکروفون                                   

 سکوالر                                                             عرفی گرا

 دکترین                                                             آموزه

 امپراطوری                                                        امپراتوری

 اطاق                                                                 اتاق

 طوفان                                                              توفان 

 بلیط                                                                 بلیت 

 ساتور                               ساطور                            

 طومار                                                            تومار

 وزرا                                                              وزیران 
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 شهدا                                                            شهیدان

 ل                                                             پذیرش قبو

 بعد از                                                           پس از

 وزیر دفاع  اسراییل                              وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

 خواستند            خواستار شدند                                

 جوب های آب عریض                          جوی های عریض )پهن( آب

 وبسایت                                                     تارنما

 کاریزماتیک                                              فرّه مند

 از آن جا که               از آنجائی که                              

 تکنولوژی                                                  فناوری

 تکنولوژیک                                              فناورانه 

 در طول                                                     طی/ طرف

 از این راه                          از این طریق                     

 تالی فاسدها                                               تالی های فاسد

 اتاق فکرها                                                اتاق های فکر

 کارت زردها                                             کارت های زرد 

 : مسیر بهارستان تا پاستور و چینش کارت های زردبنویسیم

 شهادت                                                      گواهی 

 حضرت زهرا )ع(                                       حضرت زهرا )س(

 مقابله                                                          رویارویی 

 بله یعنی مصاحبه*مقا

 فعالیت های                                                  فعالیت

 بنویسیم: این بانک خصوصی یک سال بعد فعالیت بانکی خود را آغاز کرد.

 مخالفت های                                             مخالفت

 رهنگی دولت یازدهم ادامه می دهد. جریان راست تندرو به مخالفت خود با برنامه های ف

 نسبت به                                                       به/ با
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نسبت به حقوق »نمونه: عارف قزوینی با سفرهایش مردم را با حقوق اجتماعی آشنا کرد. به جای 

 «اجتماعی...

 مونه ی/ الگوی حکومتی مدل حکومتی                                              ن

نمونه :  مردم مصر انتظار می کشندتا ببنید چه مدل )الگوی (حکومتی در کشورشان موفق از کار بیرون 

 می آید.

 جامعه عمل                                                   جامه ی عمل

 ی عمل بپوشانیم. بنویسیم: آیا وقت آن نرسیده است که شعارها و آرمان هایمان را جامه

 در طی                                                          در/ طی 

بنویسیم: کشورهای مختلف طی سده های متمادی با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی دفاع و 

 حمایت کرده اند.

 عده ی زیادی  عده ای بی شمار                                                 عده یی/

 نبودند. « بی شمار»دی کشته شدند. آنان که شهید شدند  29نادرست: عده ی بی شماری از مردم قم در 

 دبیر شورای عالی امنیت ملی « علی شمخانی»دریادار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی              

 و شخصیت ها به کار برده نمی شود.     عنوان های نظامی و لشگری مانند دریادار برای این افراد 

 بین                                                                      میان 

 عربی است  "بین"

 نمونه: االرهاب الیفرق بین المسلم و المسیحی.

 بنویسیم:  شمار دشمن هایی که شارون میان تندروهای بهودی برای خود ساخت، کم نیستند

 نویسیم: اختالف نظرهای شدیدی در بین گروه های مخالف دولت سوریه وجود دارد.ن

 بنویسیم: در این میان فعال کردن دیپلماسی منطقه ای اهمیت دارد.

 استان زاگرس نشین کشور  از همه محروم تر است. 22بنویسیم: استان ایالم در میان 

ه از گیومه ابتدا و پایان چند واژه یا عبارت کافی به تکرار گیومه در خبر و گزارش نیاز نیست. استفاد

 است. برای نمونه

 جزو شبکه های جدید اجتماعی هستند.  "نت "، "لینکدین"، "اینستاگرام "، "پین ترست "ننویسیم: 

 توافقات اولیه                                                                       توافق های آغازین 

 لین قدم                                                                           نخستین گاماو
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 ممنوع خروج                                                                       ممنوع الخروج

 ملیات گوناگون/ عملیات جمع بسته نمی شود عملیات های گوناگون                                                  ع

 مقام معظم رهبری مدظله العالی                                             مقام معظم رهبری / رهبر انقالب

 وب سایت/ سایت                                                               وب گاه/ تارنما

 نوگرایی/ نواندیشی                                                            مدرنیزاسیون           

نمونه: ویلیام گود جامعه شناس آمریکایی در نظریه نوگرایی ) تئوری مدرنیزاسیون(  دگرگونی های به 

وجود آمده در خانواده را نتیجه ی دگرگونی های ساختاری جامعه  و دگرگونی های عقیدتی 

 لوژیکی( می داند.)ایدیو

 هزار عضو یک جریان کارگری...  31هزار نفر از اعضای یک جریان کارگری تظاهرات کردند.     31

 چندین هزار نفر از کارگران                                                      چند هزارکارگر/ هزاران کارگر

ند                 چندین هزارکارگر مهاجر در قطر، از چندین هزار نفر از کارگران مهاجر در قطر بازگشت

 این کشور بازگشتتند.

 بازگشتند                                                                                بازگشت

 سال دوری از میهن در دوازدهم بهمن به ایران بازگشت. 24امام خمینی پس از 

 دماغ/ دماغ

 نی بینی )عضوی از صورت یا چهره( اما دِماغ یعنی ذهن و فکردَماغ یع

 پیاله یی بدهش گو دِماغ را تر کن )حافظ(. –نمونه: اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز 

 گذار/ گدار                                                          

واژه با هم  1ن، گذر کردن، رسیدن. این گدار یعنی پل، محل عبور، پیج. گذار یعنی طی کردن، رفت

 متفاوتند.

 درست است.« گذار جامعه شناسی در گدار تاریخ»

 نمونه ی دیگر: نباید بی گدار به آب بزنید. آقایان! هر خطری را به جان بخرید جز نارضایتی بانوی تان.

 اسینمونه ی خبری: قانون اساسی توافقی؛ پیش شرط گذار لیبی به توسعه و ثبات سی

من در بیروت بوده ام. اگر گذارتان به این شهر افتاد پی خواهید برد که در آن دریا و آفتاب و آزادی 

 وجود دارد. 
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معـادل فارسي برخي واژه هاي بيگانه کـه فرهنگسـتاز زبـاز و ادب فارسـي م ـو ب      

 کرده است:

 

 معـادل فارســي                             واژه بيـگانه                                                    

 

 آباژور                                                                                           نـورتاب

 بیوگـرافی                                                                      سرگذشت، زندگی نامه، شرح حال

 فانتـزی                                                                                          تفننی

 آبونه                                                                                             مشـترك

 کاشـانه                                                آپارتمان                                       

 پارلـمان                                                                                        مجلـس

 برگهفـرم                                                                                              

 آتلیه                                                                                            کارگاه

 پرسـنل                                                                                         کارکـنان

 یخ زن                                                      فریزر                                      

 آرشـیو                                                                                         بایـگانی

 فراتاب-نورافکنپروژکـتور                                                                                   

 فالسـک                                                                                       دما بان

 آرم                                                                                              نشـانه

 مهـر و موم                                                         پلمـپ                               

 فلـش                                                                                          پیکـانه

 آسان بر)انسان( باالبر)بار(                      آسانسور                                                                               

 پلی کپی                                                                                    دسـتگاه تکثیر

 مفولکلور                                                                                      فرهنگ مرد

 آکادمـی                                                                                    فرهنگستان

 پمپاژ                                                                                          تلمبه زنی

 برگه                                              فیش                                             
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 آلبـوم                                                                                         جُنگ

 تئـاتر                                                                                          نمایـش

 بل                                                                                          بافهکا

 آیفـون                                                                                      آوا بر

 نظـریه                                تئـوری                                                      

 کابیـن                                                                                       اتاقک

 اپراتـور                                                                                         کاربر

 بهـارخواب -تراس                                                                                            مهتابی                

 کارنما-کاالنما-کاتالوگ                                                                                      فهرست                  

 گروه مخالف                                                                                    اپوزیسیون

 تست                                                                                            آزمـون

 بزرگـراه                                       اتوبان                                                     

 کارتابل                                                                                         کارپوشه

 رگذشت شرح حال خوداتوبیوگرافی                                                                       س                     

 تکنسـین                                                                                         فن ورز

 کامپیـوتر                                                                                        رایانه

 خود به خود -خودکار                                                               اتوماتیـک                      

 تکنیک                                                                                         فن

 بهـا نما                  اتیکـت                                                                       

 تله تکست                                                                                    پیـام نما

 کپسـول                                                                                       استوانک

 ویرایش                                                                    ادیت                      

 شمارگان -تیـراژ                                                                                          شـمار         

 روگرفت -رونوشت                                                  کپـی                                                         

 ارگانیزاسیون                                                                                سـازمان

 آبزنجکـوزی                                                                                     
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 کپی رایت                                                                                   حق نشر

 اسـانس                                                                                        عطـر مایه

 پژوهـانه                                           حق التحقیق                                       

 کریستال                                                                                        بلوره

 اسـپری                                                                                         افشـانه

 حق التدریس                                                                               آمـوزانه

 طبقه -کالسـه                                                                                        رده

 آرایه                                         دکـور                                                 

 کمپـوت                                                                                       خوشاب

 اسـکورت                                                                                    همـروان

 کاال برگ                                                                                   کوپن       

 اف اف                                                                                     در باز کن

 تضمین-ضمانت                           گارانـتی                                                        

 اکـیپ                                                                                      گروه مجهـز

 دوپیـنگ                                                                                   زور افـزایی

 پاس گان                                                                                گارد         

 اندیـکاتور                                                                                 نامـه نـما

 جایگاه                              لژ                                                                

 انسـتیتو                                                                                      موسـسه

 زونکـن                                                                                      پروندان

 نور افشان                                                                           لوسـتر            

 انیـمیشن                                                                                    پویا نمـایی

 بهـا مهـر                          ژتون                                                               

 لوکـس                                                                                      تجملی

 زنهاره -اولتیمـاتوم                                                                                 اتمام حجت

 مجموعه-سلسله -ی                                                                                       رشتهسـر          



 
 

 107 

 صورت-سیاهه-لیست                                                                                        فهرست                     

 پیام نـگار                                                                          ایمـیل             

 سـریال                                                                                      زنجیـره

 کره نباتی                  مارگارین                                                               

 ایندکـس                                                                                   نمـایه

 رمز -سـمبل                                                                                      نماد

 نمونک                                                            ماکت                          

 بادی گـارد                                                                              جان پاس

 ـادیهسندیکا                                                                                     اتح

 مانیفست                                                                                   بیانیه

 بارکـد                                                                                     رمزیـنه

 حس گر                                    سنسور                                                 

 مایکروویو )اجاق (                                                                   تنـد پز

 بارم                                                                                          شمارك

 یارانه                                                                    سوبسیـد               

 مکانیزه                                                                                     ماشینی

 نوار             باند                                                                              

 سوژه                                                                                       موضـوع

 موکت                                                                                     فرشینه

 دفتـرك                                             بروشـور                                     

 سوییت                                                                                  سـراچه

 میکروفون                                                                              صـدابر

 چارباغ                                                                          بلـوار           

 سیفون                                                                                   آب شویه

 ریز           میکرو                                                                          

 بن                                                                                          بها برگ
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 سینک                                                                                   ظرف شویی

 هم زن                                            میکـسر                                       

 بورس                                                                                     بها بازار

 شارژ                                                                                      هزینه سرانه خدمات

 ویلچـر                                                                                   چرخک

 بوفه                                                                                       چینی جا

 نوبـت                          شیفت                                                          

 هارمونی                                                                                 هماهنگی

 بوکس                                                                                   مشت زنی

 گام                                                           فاز                              

 ایوانگاه-بالکن                                                                                      ایوانک

 خبـرنامه      بولتن                                                                                 

 صورت حساب-فاکتـور                                                                                  برگ خرید

 کنسانتره                                                                                 افشرده

 ترازنامه                                                      بیالن                                

 فاکـس                                                                                   دورنـگار

 

 ادامه دارد....
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 مصاحبه در گزارش تینگارش و  اهم نییآ
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 مقدمه

رسانه ها هم میانجی ارتباط و پیام دهنده هستند هم خود، پیام انـد از ایـن رو محتـوای آن هـا و همچنـین      

 . استرساندن پیام شان در همه ی زمینه ها مهم و تاثیرگذار ی شیوه 

از راه گزارش و استفاده از ابزار و فنون )تکنیک هـای( گفـت وگـو یـا     تباط جمعی، وسایل اررسانه ها و 

دارنـد  و فرهنگـی  قدرت باالیی در بیان و شفاف کردن افکار از جمله افکار سیاسی مصاحبه در گزارش، 

 و تا حد زیادی، ذهنیت و رفتارها را هدایت می کنند.

مربوط به سیاست ها، تصمیم ها و  - ارایه اطالعات رسانه ها در جمع آوری، دسته بندی، شفاف سازی و

 نقش اساسی دارند.   - پیامدهای اجرای تصمیم ها  که جامعه و حکومت به آن ها نیازمندند

      رسانه ها  در موارد و پرسش های اساسی چون پیام چیسـت ؟ پیـام را چـه کسـی مـی فرسـتد؟ بـرای چـه         

بحران  ،یام(، حامل پیام کیست؟ تاثیر پیام کدام است؟ آیا پیاممی فرستد؟ برای که می فرستد؟ )مخاطب پ

 زا است یا در راستای ثبات و حفظ  وضع موجود است؟ شفاف سازی می کنند.

، بـا ایجـاد امکـان    نگـارش گـزارش و مصـاحبه   راه از  رسانه ها در راستای شفاف سازیدست اندرکاران 

دموکراسـی در جامعـه  را  تضـمین مـی کننـد. از       تبادل اطالعات میان مردم و حکومت، کارکرد اصـول 

ی از عالقـه  مـردان هـا اسـت کـه مـردم از کارهـای دولـت و دولت      گزارش و مصـاحبه هـای رسـانه    طریق 

 د. شونشهروندان آگاه می 

همچنین رسانه ها  قادرند پیش از وقوع بحران، اطالعات هشداردهنده به جامعه و حاکمیت ارایه کننـد و  

با آگاهی دادن به مدیران و نهادهـای مسـوولِ  اجـرای سیاسـت هـا و تصـمیم هـای         ،انپس از وقوع بحر

موقعیـت هـای حساسـی     ،آن جلوگیری نمایند زیرا بحـران هـا   (تعمیقژرف شدن )مربوط، از گسترش و 

است و این مهم های کشور  پاسخ دهی شفاف و روزانه ی مقام ،هستند که الزمه ی کنترل و مدیریت آن

 انجام می گیرد.  ر، گزارش و مصاحبه خباز طریق 

و حاصـل نظـر و عمـل    « آیین نگارش و اهمیت مصاحبه در گزارش»در این مجموعه که چهارمین بخش 

همکاران محترم ایرنا به ویژه محمد تقی روغنی ها است، دوستان با مفهوم و تعریف مصاحبه، فایده های 

انواع مصاحبه، ابزارهای مصاحبه، آمادگی پیش از  ،مصاحبه کردن، ویژگی های مصاحبه کننده و شونده

  مصاحبه، فنون )تکنیک های( مصاحبه، تنظیم و تدوین مصاحبه و آیـین نگـارش و درسـت نویسـی آشـنا      

  می شوند.   

 اداره كل پژوهش و بررسی های خبری                                                                                                                          
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 مصاحبه و  اهمیت آن

 

مصاحبه عبارت است از پرسیدن هدفمند از یک شخص )یا اشخاص صاحبنظر( برای کسب اطالعـات و  

افکار و ضبط مناسب پاسخ ها به منظور انتشـار آن هـا. مصـاحبه یعنـی وادار کـردن دیگـران بـه صـحبت                

هـای مهـم فکـری، اجتمـاعی، اقتصـادی، فرهنگـی،       یا در باره ی دیگـران یـا موضـوع   ی خودشان در باره

 سیاسی و بین المللی.

ما چه یـک روزنامـه نـویس باشـیم     به حساب می آید.  ، گزارشگر و پژوهشگرمصاحبه ابزار کار خبرنگار

ان هـای  که می خواهیم مطلبی در باره یک موضوع یا یک چهره ی سرشناس بنویسیم چه نویسنده داسـت 

تخیلی یا مسایل تاریخی یا نویسنده رمان باشیم، به مصاحبه و اطالعـات تخصصـی مصـاحبه شـونده نیـاز      

 خواهیم داشت.

از راه مصاحبه می توانیم اطالعات منحصر به فرد تخصصی، مطالـب جالـب از شـاهدان عینـی و مطالـب      

 آیند جمع آوری کنیم.مستندی را که به راحتی از کتابخانه ها و بایگانی ها به دست نمی 

یکی از راه های جمع آوری اطالعات برای تهیه گزارش، مصاحبه است. مصاحبه به عنوان مهم تر آن که 

یکی از منابع مهم اطالعات در اغلب گزارش ها کاربرد دارد. مصـاحبه گـزارش را زنـده تـر مـی کنـد و       

و منحصر به فردی را در اختیار مخاطبان  جالب ه هایبر تنوع بخشیدن به آن، مستندات بیشتر یا نکتافزون 

 هد.قرار می د

 

 مصاحبه كردن ه هایفاید

هیچ خبرنگار، گزارشـگر، پژوهشـگر و نویسـنده ای نمـی توانـد ادعـا کنـد همـه چیـز حتـی مطلـب و             -

موضوعی را که تصور می کند در آن تخصص دارد، به طور کامل می داند. افزودن یک نظر یا گفتـه از  

و صاحبنظر به نوشته و خبر و گزارش ما یکی از بهترین راه های دادن اعتبار به آن است و  یک کارشناس 

 باعث می شود کار ما تحقیقی و پژوهشی به نظر آید.

مصاحبه به ما امکان می دهد درباره ی موضوع ها و کسانی بنویسـیم کـه بـه آن هـا عالقـه داریـم و یـا         -
 طلب نوشته شود.شایستگی آن را دارند که در باره شان م

مصاحبه ها به ویژه برای روزنامه نگاران و پژوهشگران، می تواند منبـع بـی پایـانی از اطالعـات بـالقوه       -

پسـندند کـه در     یی، مطـالبی را مـی  ی مقاله و گزارش فراهم کند. از این مهم تر سردبیران حرفهبرای تهیه

 آن ها از مصاحبه بهره گرفته شده باشد.
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 و مصاحبه شونده مصاحبه كننده

عقیـده ای رایـج   یکی از پرسش های پایه یی این است که آیا هر کسی می تواند مصـاحبه انجـام دهـد؟    

بـه جـز روزنامـه نگـار یـک       این تصـور درسـت نیسـت.    .که فقط روزنامه نگاران مصاحبه می کنند است

ت و اعتمـاد بـه نفـس    خبرنگار و گزارشگر و هم چنین پژوهشگر هم که قادر به حرف زدن و شنیدن اسـ 

تواند مصاحبه کند. شرط اصلی مصاحبه کردن این است که فرد بتواند مصاحبه شونده را انتخاب دارد می

و مجموعه ای از پرسش های هدفمند را مطرح و پاسخ ها را به دقت ضبط و ثبـت و سـپس تنظـیم کنـد.     

 کنیم. اگر ما بتوانیم این معیارها را رعایت کنیم پس می توانیم مصاحبه

بسـتگی دارد. یکـی از   و سـردبیر  گزارشگر خبرنگار، پژوهشگر، انتخاب مصاحبه شونده به طرح و هدف 

مصاحبه شوندگان و اطالعـاتی اسـت    (اظهاراتسخنان )عواملی که به اعتبار و ارزش گزارش می افزاید 

 که آنان مطرح می کنند.

لمـی، اسـتادان دانشـگاه و کارشناسـان،     در گزارش های تخصصی و تحلیلی بهره گیری از چهـره هـای ع  

هـای  مناسبت و ضرورت بیشتری دارد. در گزارش های موضوعی، خبری و توصیفی، استفاده از دیـدگاه 

مردم کوچه و بازار  اهمیت بیش تری می یابد. از این رو هم افراد عادی و هم افراد شـناخته شـده شـامل    

ن، هنرمندان و...می تواننـد بـه عنـوان مصـاحبه شـونده      مقام های رسمی، استادان، صاحبنظران، ورزشکارا

 انتخاب شوند.

ه و خیابان گرفته تا یک کارشـناس جهـانی، یـک هـدف     هرکسی، از یک آدم معمولی کوچدر مجموع 

احتمالی برای مصاحبه کننده است. اینکه با چه کسی مصاحبه کنیم به طرح و هدف مـا بسـتگی دارد. در   

 گروه تقسیم کرد: 1ان را می توان به این ارتباط، مصاحبه شوندگ

این گروه از جهتی ویژه و استثنایی هستند؛ ویژه از آن جهت که کار بسیار خوب یـا  م احبه شوندگاز مهم: 

بدی کرده اند. این گروه می توانند شامل افراد هنرمند، بـا هـوش و بـا اسـتعداد، مختـرع یـا افـراد بـدنام،         

 انگشت نما و اختالس کننده باشند.

این گروه، اطالعات داخلی یا ویژه ای دارند که برای گزارش و پژوهش  به آن  م احبه شوندگاز متخ ص:

نیاز داریم. کارشناسان، مسووالن روابط عمومی ها، سخنگویان مطبوعـاتی، کـارگزاران و شـاهدان یـک     

 رخداد، همگی منابع بالقوه برای مصاحبه های تخصصی هستند.

 ببیننـد بخواهنـد و  پرسش های مـا را  از مکن است پیش از مصاحبه یک نسخه مصاحبه شوندگان گاهی م

 :. این کار آن ها ممکن است چند دلیل داشته باشدکه باید در اختیار آنان قرار دهیم
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 د در یک زمان خاص چه انتظاری از آنان می رود.نبدانت دقبه خیلی کار دارند و نیاز دارند  -

 دارند.نیاز به آمادگی  -

 مکن است زبان اصلی آنان زبان اصلی مصاحبه کننده نباشد. م -

کـه پیامـدهای     کـاری  دادن ترسـی قابـل درك از انجـام    ؛ وحشـت و  ممکن است وحشت داشته باشند -

 سند.شنارسانه یی و حقوقی آن را نمی 

 .باشند «خراب کردن مصاحبه»ممکن است نگران  -

 

 انواع مصاحبه 

ی موضوعی  هخواهیم یک گزارش کامل تهیه کنیم یا مطلب مفصلی درباراگر می :م احبه رو در رو -

و شخصیتی بنویسیم، دیدار رو در رو بهتر است. مگر این که فرصت کافی نداشته باشیم و شخص مـورد  

 نظر دور از دسترس باشد.

و مصاحبه رو در رو، از جهت هایی ارضاکننده ترین نوع گفت وگو )مصاحبه( است. در یک مصـاحبه ر 

در رو، محیط، حرکت بدن، حالت چهره و... مصاحبه شونده می تواند اطالعات بالقوه مفیدی برای کـار  

 ارایه دهد. مصاحبه رو در رو بیشترین بهره را  نصیب گزارشگر و خبرنگار می کند.

 اگر به دلیل کم بودن فرصت، دوری راه یا موانـع دیگـر، امکـان مصـاحبه رو در رو     :م احبه راه دور -

وجود نداشته باشد یکی از راه هـای گفـت وگـو، اسـتفاده از تلفـن اسـت. در ایـن نـوع مصـاحبه امکـان           

برقراری ارتباط دوستانه کمتر است و نمی توانیم از حاالت چهره و حرکات بدنی فرد در حـین مصـاحبه   

ن تر است و طرف با پایان دادن به مصاحبه یا کوتاه کردن آن از راه تلفن آسا ،آگاه شویم.  افزون بر این

 خودش را راحت می کند. «  متاسفم یا باید بروم»گفتن 

ه ی دوری از ما زندگی می کنـد، شـاید از نظـر صـرفه     فاصلکه مصاحبه شونده در  به طور خالصه زمانی

جویی در وقت و هزینه ی سفر، مصاحبه تلفنی عاقالنه تر باشد. اگر اهمیت مصاحبه شونده برای ما بیشتر 

 می توانیم بگیریم راحت تر است. تلفنی ر تخصص او است تا شخصیتش،  نوع اطالعاتی که به خاط

دوری از ما یا خارج از کشور زندگی می کند و ی بسیار اگر مصاحبه شونده در فاصله  :م احبه کتبي -

راه  تماس تلفنی نیز با وی دشوار است، مصاحبه کتبـی )اینترنـت یـا ارسـال نامـه و پرسـش نامـه( بهتـرین        

کـه نامـه،    نآاز کـه پـیش   مصـاحبه کتبـی بهتـر اسـت      یدریافت پاسخ به پرسش ها است. البته در صورت

و در صـورت  را بـه دسـت آورده   ، موافقت مصاحبه شونده مپرسشنامه یا پست الکترونیکی را ارسال کنی
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یه باشـد. مصـاحبه   نیاز، توضیحاتی را به او بدهیم تا نسبت به موضوع و چگونگی استفاده از مصاحبه توج

 کارساز است. (تحقیقاتیپژوهشی )کتبی بیشتر در موارد رسمی مانند ارتباط با محافل دانشگاهی و 

مصاحبه یی است که در آن در مورد یک یا چند نکته بحث می شود اما موضوع هـا   :م احبه سطحي -

 به صورت عمقی و ریشه ای شکافته نمی شود.

که در آن، گزارشگر یا پژوهشگر به بررسـی ریشـه ای موضـوع هـا        مصاحبه یی است :م احبه عمقي -

می پردازد و با ایجاد چالش در صدد کشف واقعیت و حقیقت، تشریح یک رویداد یا مساله ای پیچیده و 

 تمرکز روی موضوعی خاص بر می آید و در آن جزییات را شکافته و ریشه یابی می کند. 

گفـت و گوهـای    ،قیقی یا بعضی از انواع گـزارش هـای موضـوعی   تحتحلیلی و برای تهیه گزارش های 

 ضروری است و به قوت و نفوذ گزارش می افزاید.و انتقادی  رف ژ ،عمقی

در مصاحبه های عمقی برای استفاده از آن ها در گزارش های تحلیلی یا تحقیقی در باره ی یک موضوع 

یـافتن بـه مجموعـه ای از افکـار یـا           خاص و مهم، ممکـن اسـت انجـام دادن چنـد مصـاحبه بـرای دسـت       

دیدگاه های گوناگون، ضروری باشد. در این موارد مصاحبه شوندگان به دقت و از جریان های مختلف 

 فکری و سیاسی انتخاب می شوند تا محتوای گزارش، ژرف، استداللی و  راهگشا باشد.

باشیم. دور )بعید( اسـت کـه همـه مصـاحبه     در این نوع مصاحبه ها، باید تا حد امکان دیدگاهی باز داشته 

شوندگان به پرسش های ما جواب مشابه بدهند یا نظر مشابهی طرح کنند. در واقع ممکـن اسـت متوجـه    

 شویم که در نظرات و جواب های داده شده تضادها و ناسازگاری هایی وجود دارد. 

یا نهـاد یـا    شرکت یا سازمان یک مصاحبه مطبوعاتی هنگامی تشکیل می شود که :م احبه مطبوعاتي -

یا زمانی کـه   .کندیا خبرهای مهمی ارایه را اعالم ویژه یی ی در نظر دارد موضوع وزارت خانه و شخصیت

خواهنـد بـه   و فـرد و نهـادی را مـی    مطبوعـات عالقـه زیـادی بـه موضـوع خاصـی دارنـد       ها و خبرگزاری

گزارشگران خبرنگاران و این نوع مصاحبه، ر . دگیردکنند مصاحبه مطبوعاتی شکل می وادار پاسخگویی

افراد عالقه مند برای شنیدن اعالمیه یا موضوعی گرد هم می آینـد و پـس از آن حاضـران مـی تواننـد      و 

 پرسش های خود را مطرح کنند.

پرسـش مطـرح    1نشست های مطبوعاتی محفلی آزاد هستند که در آن هر خبرنگاری می توانـد یـک یـا    

یا یک یک رابط می خواند یا خبرنگاران و پژوهشگران می توانند به طـور مسـتقیم بـا    کند. پرسش ها را 

 شخصی که مصاحبه می کند، مطرح کنند.
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یـا یـک سـاعتی    در حالی که بیشتر مصاحبه ها به یک بار حضور مختصر و کوتاه  :م احبه دراز مدت -

ممکـن  تحلیلـی و تخصصـی    گزارش هـای ، خالصه می شود، بعضی از در مکان مصاحبه مصاحبه کننده

 داشته باشد.نیاز طی یک دوره زمانی شخصیت یا صاحبنظر است به مصاحبه های طوالنی با یک 

     ی است که در آن مصـاحبه کننـده نظـرات مـردم عـادی را جمـع آوری       یمصاحبه :نظر و صداي مردم -

بـاره میـزان    درو پـژوهش  و بـرای تحقیـق   در نظرسنجی هـا یـا نظرخـواهی هـا     کند. این نوع مصاحبه می

 .مانند یارانه ها به کار می رود باره یک موضوع خاص اطالعات و طرز فکر مردم در

پرسشنامه ها در شرایطی شود. شکل شفاهی و تلفنی یا کتبی و پرسشنامه یی انجام می 1این مصاحبه ها به 

سشنامه ها  باید خالصه و روشن ، مفید هستند. پرمکه پاسخ های معین برای سوال های سرراست نیاز داری

  باشند و جای خالی برای توضیح و اظهار نظر احتمالی پاسخ دهنده وجود داشته باشد.

 

 ابزارهای مصاحبه 

بهتر است همه مطالبی کـه در جریـان یـک مصـاحبه مطـرح مـی شـود، بـرای اسـتفاده           :ضبط اطالعات -

 ه ضبط و ثبت آن را مشخص خواهد کرد.احتمالی در آینده ضبط شود و نوع مصاحبه، بهترین شیو

امروزه ضبط صوت بخشی جدایی ناپذیر از ابزار کار بسیاری از مصاحبه کننـدگان اسـت. ضـبط صـوت     

افزون بر اطمینان از سالمت خود ضبط صـوت، اطمینـان    هرچه کوچکتر و کم حجم تر باشد، بهتر است.

 ری است.از وجود چند باتری خوب و تازه برای هر مصاحبه نیز ضرو

مزیت مشخص ضبط صوت این است که در شرایط عادی، هر گفت و گویی را با دقت کامل ضبط مـی  

کند. ضبط صوت به ما امکان می دهد تمام توجه خود را به مصاحبه شونده معطوف کنیم و محـیط را در  

 نظر بگیریم و نگران نوشتن مطالب نباشیم.

یاداشـت  دفتر زرگترین جذابیت های استفاده از خودکار و شاید یکی از ب :خودکار و يادداشت برداري -

قـدر کـه ممکـن اسـت از دیـدن ضـبط صـوت نگـران شـود، از دیـدن            این باشدکه مصاحبه شونده همان

ترین عیب آن این است که هنگام احساس آرامش خواهد کرد. اما مهمخودکار و دفتر و کاغذ یادداشت 

 . متوجه کنی ندهشوبه خود مصاحبه  منوشتن نمی توانی

نوشتن باعث می شود که تماس چشمی ما با مصاحبه شونده قطع شود که این حالت در مصاحبه بـا یـک   

افراد دیگر ممکن است آن را ناراحت کننده یا حتی توهین آمیز تلقـی   .ستا به نفع ما ،فرد خیلی عصبی

 کنند یا به حساب بی عالقگی ما بگذارند.
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شـد.   مخـواهی  (مواجـه رو بـه رو ) با مشکل سـرعت در نوشـتن    مخاب کنیاگر روش نوشتن مصاحبه را انت

مکـث کنـد یـا     منوشتن حرف های کسی که با سرعت عادی حرف می زند بدون ایـن کـه از او بخـواهی   

 .شدابحرف هایش را تکرار کند خیلی سخت و شاید غیرممکن 

در بعضی م زیرا ه ها استفاده کنیاز تند نویسی در مصاحبم به جای خالصه برداری می توانی :تندنويسي -

، ماز موارد استفاده از ضبط صوت ممکن نیست اما ضعف تند نویسی این است که اگر مدام تمرین نکنـی 

 ان کاهش خواهد یافت.مسرعت

برای آشنایی بـا شـیوه خالصـه بـرداری یـا تنـد نویسـی در یـک مصـاحبه مـی تـوانیم بـا گـوش دادن بـه                     

 زیونی تمرین کنیم. تمرین مداوم سرعت کار را افزایش خواهد داد.مصاحبه های رادیو تلوی

اگرچه اتکای محض به حافظه برای ضبط و ثبت یـک مصـاحبه غیرعـادی اسـت، امـا ممکـن        :حافظه -

مصـاحبه باشـد. زبیـایی سـپردن اطالعـات بـه       و ابزار ثبت است مواردی پیش بیاید که مناسب ترین شیوه 

کـه عقـب    منگران محدودیت های نوشتن آن در همان لحظـه باشـی   منیستیحافظه در این است که مجبور 

ان از خود مصاحبه پرت شود. مهم ترین اشکال اتکای صرف به حافظه برای مصاحبه هـا  میا حواس مبمانی

کـه گفتـه    مان بنویسـی مو یا چیزهایی از خود ماین است که ممکن است شنیده های خود را فراموش کنی

 نشده باشد.

بط صوت، خودکار، دفتر یادداشت، تندنویسـی و حافظـه دیگـر ابزارهـای مصـاحبه عبارتنـد از:        به جز ض

 تلفن، دوربین عکاسی، دفترچه تماس، کارت دیدار و نشانی )کارت ویزیت(، رایانه و واژه پرداز.

 

 آمادگی پیش از مصاحبه 

ن کـه دربـاره موضـوع آن    پیش از انجام دادن مصاحبه به تحقیق و پژوهش محتاجیم مگـر ایـ   :پژوهش *

اطالعات کافی داشته باشیم. مصاحبه ها در زمانی محدود انجام می شـود، پـس بهتـر اسـت از ایـن زمـان       

 ما حایز اهمیت بیشتری اسـت. و گزارش باره مسایل مهمی استفاده شود که در نوشته  درگفت وگو برای 

 پژوهش خوب باعث طرح پرسش های هوشمندانه و مفید می شود.

عنوان یک مصاحبه کننده موظف هستیم به موضوع عالقه نشـان دهـیم و آن را بـا عالقـه دنبـال کنـیم.       به 

هرچه مطلع تر باشیم حرفه ای تر جلوه خواهیم کرد و احتمال این کـه پرسـش مهـم تـری طـرح کنـیم و       

جواب بهتری بگیریم، بیشتر است. همچنین در طول تحقیق ممکن است به موضـوع هـای دیگـری بـرای     

 نوشتن گزارش در باره آن برخورد کنیم.
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بهترین جا برای هر نویسنده یا پژوهشـگری، قسـمت مرجـع کتابخانـه هـا، بایگـانی        :هاي پژوهشمکاز *

برای نگـارش گـزارش از   بریده موضوعی مطالب خود را نگهداری می کنند. )آرشیو( نشریات است که 

)نوشـته خودشـان یـا     کتـاب شـرح حـال آنـان     ق،تحقیـ  مفیدترین منبـع  ،افراد شناخته شدهشخصیت ها و 

روابط عمومی ها  می توانند تازه ترین اطالعات را درباره سازمان دیران بیشتر مهم چنین  دیگران( است.

 خود یا شخصی که نماینده اش هستند ارایه دهند.

هر نشریه ای را  عنوان ها، مولفان و نشانی های مدر حالی که مشغول تحقیق هستی  :ثبت منابع اطالعات *

 .مداری احتمالی آینده نگهه ی . این یادداشت ها را برای مراجعم، یادداشت کنیمکنیکه با آن مشورت می

بسیاری از نویسندگان، بایگانی خاصی از هر چیز که به حـوزه تخصصـی آن هـا مربـوط اسـت، درسـت            

یات و کتاب ها و غیره. از این منابع نیـز  می کنند: بریده های نشریات، تصویرهایی )فتوکپی هایی( از نشر

 می توانیم برای کسب آمادگی پیش از مصاحبه استفاده کنیم.

در عمـل نـه فقـط پرسـش هـای مـا بلکـه         .پرسش ها مواد و عناصر اصلی مصاحبه ها هستند :پرسش ها* 

خواهـد   چه یک مصاحبه  شـونده بـه مـا خواهـد گفـت، تـاثیر       ان نیز به شدت برآنمحرکت بدن و رفتار

 گذاشت.

نـدارد و مهمتـرین    وجـود  پرسش های یـک مصـاحبه   (تعدادشمار )قانون ثابت و تغییرناپذیری درباره ی 

گزارش تحلیلی و که در خدمت هدف ما برای نوشتن  مموضوع این است که پرسش هایی را مطرح کنی

 باشد.خبریِ چند منبعی 

ان می رسـد، هـر قـدر بـی اهمیـت، یادداشـت       مهنبه ذو مربوط به موضوع هر پرسشی را که از هر عنوان 

ذهنمان مفید است. می توانیم بعـد هرکـدام را کـه بخـواهیم حـذف      . این فقط برای به کار انداختن مکنی

 کنیم اما همه را بنویسیم.

و نوشتن مطالب به ترتیب زمان وقوع به ما و مصاحبه شونده در مورد یادآوری مطالب و پرسش ها گفتن 

طرز تنظیم پرسش ها مـی توانـد تـاثیری مهـم در نـوع جـوابی کـه        ترتیب و خواهد کرد.  بیان آن کمک

 داشته باشد. مکنیدریافت می

که آرامش یافته و به خود  مبه مصاحبه شونده فرصت دهی م.همیشه مصاحبه را با پرسشی آسان شروع کنی

هـای  پرسش هنگام طرح باشد.طوالنی ها آن  هایتواند کلی و پاسخهای نخستین میپرسش مسلط شود.

حساس صبر کنیم تا مصاحبه شونده بر خودش مسلط شود و احساس آرامش کند. پرسش های ما همیشه 

باید روش مند و مربوط به موضوع باشد. از جمله های طوالنی با عبـارت هـای معترضـه کـه شـامل چنـد       
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فاده کنیم و سن، میزان تحصیالت پرسش می شود، استفاده نکنیم. در طرح پرسش ها از زبان مناسب است

 اقتصادی مصاحبه شونده را هنگام تنظیم و طرح پرسش ها در نظر بگیریم. -و پیشینه ی اجتماعی

بـاره بعضـی از مسـایل     ، مصاحبه شونده پیش از مصاحبه ممکن اسـت شـرط کنـد کـه در    ها گاهی وقت

. آمادگی قبول آن را داشته باشیم یدپیش می آو مقام ها در مورد افراد سرشناس ین وضع ام. نکنیش سپر

 و پرسش های حساس را در مراحل شروع مطرح نکنیم.

که می پذیرند مصاحبه کنند به طور خودکار می پذیرند هرچه را که در طول مصاحبه می  اشخاص زمانی

ده در مراحلـی از مصـاحبه ممکـن اسـت چیـزی      . با این حال مصـاحبه شـون  مو پخش کنییم گویند بنویس

د که قصد نداشته بگوید یا متوجه شود که ممکن است  دردسرسـاز باشـد. بـه ایـن دلیـل از مـا مـی        بگوی

 خواهد آن را حذف کنیم. در این گونه موارد به لحاظ اخالقی موظف هستیم، این کار را بکنیم.

ایـد  روز  قبل از آن، زمانی است کـه ب  به طور مشخص پیش از رفتن به مصاحبه و  : آمادگي هاي ديگر* 

 .م، تهیه کنیم. فهرستی از کارهایی را که باید انجام دهیمیه اهمه چیز را آماده کرد ممطمئن شوی

و الزم اسـت کـه تـاثیر حرفـه ای      مبرای نخستین بار به دیدار افراد می روی معمولبه طور در هر مصاحبه 

 .مضع مرتبی داشته باشیو. پس بهتر است سر و مروی آنان بگذاری

ان سعی کنیم ابتدا با کسانی مصاحبه کنـیم کـه صـاحب نـام نیسـتند و ذکـر نـام آن هـا و         در صورت امک

 حضور نزد آنان باعث ترس ما نمی شود. 

م و بایـد بـه یـاد داشـته     قـرار داریـ  واال نویسنده در موقعیتی خبرنگار، پژوهشگر و ما به عنوان با این همه، 

 باالیی در نظر دیگران برخورداریم.باشیم که به خاطرکار مهم اطالع رسانی از اعتبار 

و     مفیــد اسـت. بسـیاری مواقـع مــردم     1بیشـتر مصـاحبه هـا بـرای مصــاحبه شـونده و مصـاحبه کننـده هـر         

، و بازتاب دهـد  عالقه مند است حرف های آنان را بشنودخبرنگار و پژوهشگری از این که شخصیت ها 

 سپاسگزارند.

که انجـام   م، به عنوان یک حرفه ای، به یاد داشته باشیمی کنیمصاحبه میا شخصیتی زمانی که با شخصی 

موقعیت و شغل مصاحبه شونده در درجـه   مو وظیفه ما پرسیدن است. به خاطر داشته باشی موظیفه می کنی

 دوم اهمیت قرار دارد.

و د نکتـه سـنج   افـر افت و گو، خود را در معرض خطر موشکافی و دقـت  گ مصاحبه شوندگان با پذیرش

و  مهسـتی و اقتـدار  قرار می دهند. ما به عنوان مصاحبه کننده در موقعیـت قـدرت   شگر، که ما باشیم،  پرس

 یک مصاحبه کننده  احساس اضطراب کنند. (مقابلبرابر ِ )حتی افراد بزرگ ممکن است در 
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 م. اگر با فرصت فراوان به محل برسـی ماین است که کمی زود به محل برسیحضوری مصاحبه مهم قانون 

محل مصاحبه شونده را خوب بشناسیم. چند  .مجلوگیری کنی ،از دستپاچگی خود هنگام ورود ممی توانی

دقیقه را صرف جمع و جور کردن خودمان، مرور پرسش ها، کشیدن نفس عمیق برای تسلط بر اعصـاب  

 و تمرکز بر مصاحبه ای بکنیم که در پیش داریم.

یم و با او دست بدهیم. برخورد نخستین )اولیه( مهـم اسـت. بـد    هنگام برخورد با مصاحبه شونده لبخند بزن

 نیست به صاحبنظر یادآوری کنیم چه کسی هستیم و برای چه به او مراجعه کرده ایم.

باره وضع هوا یا طرز رسیدن به محل مصاحبه صحبت  ممکن است دری حضوری مصاحبه آغاز پیش از 

ها راهی خوب برای ایجاد فضایی دوستانه است. تا هنگـامی  بیاورند. همه این و آب و برای ما چای  مکنی

، مصـاحبه را شـروع   مو برخود تسلط نیافتـه ایـ  ایم مصاحبه شونده در جای مورد نظر مستقر نشده  که ما و

 .منکنی

 

 فنون )تکنیک های( آغاز و انجام مصاحبه  

نقطه ای برسـد کـه بـه سـکوت     به و نامربوط ا و حرف های اولیه ه که تعارف ماجازه ندهیآغاز مصاحبه 

همیشه به یاد داشته باشیم که برای انجـام دادن وظیفـه ای رفتـه ایـم و مصـاحبه شـونده        کامل منتهی شود.

ممکن است هزار و یک کار دیگر داشته باشد. کنترل داشتن بر کارمان به معنای داشتن رفتار بـی ادبانـه،   

رام گذاشتن به افکار واحساسات آنان، یا تسـلط بـر   تالش برای مجبور کردن دیگران به اطاعت بدون احت

 آنان نیست. بلکه به معنای استفاده درست از فرصت و جهت دادن به کار مصاحبه است.

ابتدا و همیشه از مصاحبه شونده بپرسیم آیا اجازه می دهد از ضبط صوت اسـتفاده کنـیم. بعضـی آدم هـا     

 فت و گو کنند.توانند گوقتی ضبط صوتی در برابرشان باشد نمی

کلی و آسان که به افـراد   (سوالپرسش )باید با یک  باشیم،های خود را به دقت مرتب کرده ش سپراگر 

 .مامکان تسلط بر اوضاع را بدهد، شروع کنی

صورت و بـدن مـا نشـان مـی دهـد کـه بـه        های سر تکان دادن به نشانه تایید، لبخند زدن و دیگر حرکت 

اندازه گیری ایـن کـه بـا حرکـات بـدنی تـا چـه حـد                .مآن عالقه داری و به محرف هایش گوش می دهی

 می توانیم روی افراد تاثیر بگذاریم، دشوار اما قابل توجه است.

 واکنش های ما به سخنان مصاحبه شونده می تواند او را به ادامه دادن و ارایه اطالعات بیشتر تشویق کند.

ازنده باشد. وقتی که در سخن مصاحبه شونده فاصله کوتـاهی  در یک مصاحبه، سکوت بجا، می تواند س
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و براساس گفته هـای او سـرتکان    م، چند ثانیه صبر کنیمافتاد، به جای این که پرسش بعدی را مطرح کنی

 .میا لبخند بزنی مدهی

 محتی اگر عالقه خاصی به آن حرف ها نـداری  مگوش دهیبه دقت می گوید صاحبنظر همیشه به آن چه 

و بـی اعتنـایی   ، بـی تـوجهی   م، خمیازه نکشـی مبه ساعت خود نگاه نکنی .ز این شاخ به آن شاخ می پردیا ا

 .ممناسب نشان دهیمثبت و در برابر آن چه گفته می شود، واکنش  مو همیشه سعی کنی منشان ندهی

      گوید که جالب به نظر مـی رسـد امـا  بـه جـای توضـیح بیشـتر سـکوت          اهی مصاحبه شونده چیزی میگ

 .مبه دست آوریاز او اطالعات بیشتری  با طرح پرسش  ممی کند. در اینجا ما باید بکوشی

پیش از این که به  م،، الزم است از او توضیح بخواهیمای مصاحبه شونده نشویههنگامی که متوجه پاسخ 

گـاهی  ونده( او )مصـاحبه شـ  مخالفت کردن با انتقاد و بحث کردن درباره موضوع و  سخنانش ادامه دهد.

 می تواند مفید باشد. 

کـه حرفـی    مکه بزرگترین نگرانی ما شاید این باشد که به مصـاحبه شـونده ای برخـورد کنـی    شرایطی در 

گفتن نداشته باشد، عکس آن نیز ممکن اسـت پـیش بیایـد. ممکـن اسـت مصـاحبه شـونده شـخص         برای

 به او ندهیم. اجازه ی این کار را باشد و به حاشیه برود. (حرافیپُرگویی )

. به عنوان یـک  مدر جریان مصاحبه، مصاحبه شوندگان ممکن است مطالبی بگویند که ما با آن ها مخالفی

کار خوبی نیست زیـرا بـه آن   و نزاع و ناراحتی، قاعده کلی، درگیر شدن شدید یا کشیده شدن به مجادله 

در مـورد یـک موضـوع    آنـان   مببینـی  مبلکه مـی خـواهی  م که درباره طرز فکر خود حرف بزنی مایجا نرفته

 .و چه راهکاری ارایه می دهند چگونه فکر می کنندمشخص 

بـا احتـرام بـه      سـت، سـکوت خواهـد کـرد.     ا اگر مصاحبه کننده احساس کند که اطالعات ما بیشتر از او

 حرف های او گوش کنیم، عالقه نشان بدهیم و بگذاریم احساس کند که چیزی به شما یاد می دهد.

آخرین پرسشم این است که... بـا یـک پرسـش دیگـر پـیش از      »که  با گفتن این جمله ممی توانیر پایان د

 که مصاحبه تمام  می شود. مبه مصاحبه شونده خبر بدهی« پایان مصاحبه...

پیش از ترك محل مصاحبه، نام کامل مصاحبه شونده و در صورت داشـتن تردیـد در مـورد امـالی آن،     

بپرسیم و حرفه و عنوان و آثار و خالصه یی از زندگینامه ی علمی و کارشناسـانه ی او   امالی دقیق آن را

از مصاحبه شونده بپرسیم اگر چیزی از قلم افتاده باشد، آیا می توانیم باز هم با او تماس  را یاداشت کنیم.

 بگیریم.
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  عکس مصاحبه شونده و درخواست او  

احبه شونده نیاز داریم. اما گرفتن آن را به پایان مصـاحبه محـول   برای انتشار متن مصاحبه ما به عکس مص

کنیم. در پایان کار بپرسیم: می توانم عکس بگیرم؟ هنگام عکس گرفتن دقت کنیم که مصـاحبه شـونده   

در حالتی طبیعی و عادی باشد و تا حد امکان آن چه به مصاحبه یا کارش ارتبـاط دارد، در عکـس دیـده    

 شود.

و چاپ تنظیم و سرشناس دوست دارند بدانند مصاحبه در چه زمانی شخصیت های تمند و حتی افراد ثرو

بـه شـما اطـالع     امـا دارد بستگی ریه نظر سردبیر و رسانه یا نشبه  مبگویی م،خواهد شد. اگر نمی دانیمنتشر 

 خواهم داد. 

و  بـرای چـاپ  یر سـردب این غیر عادی نیست که مصاحبه شونده بخواهد پیش از تحویل مـتن مصـاحبه بـه    

به مصاحبه شونده ارایه شود، کار انتشار به چهار دلیل اگر مصاحبه پیش از با این همه   .، آن را ببیندانتشار

 خوبی نیست:

 *تاخیر و تلف شدن وقت.

 *تقاضای مصاحبه شونده برای تغییر متن آن، بدون توجه به طرز نگارش مصاحبه کننده.

 ر نقل قول ها حتی اگر به دقت گفته های او را نوشته باشیم.*تقاضای مصاحبه شونده برای تغیی

 *تقاضا برای افزودن یا کاستن از مقدار نوشته.

مصاحبه کننده، رسانه مواردی هست که نشان دادن مطلب به مصاحبه شونده به نفع همه )مصاحبه شونده، 

وعی بنویسیم که اطالع چندانی . به ویژه اگر گزارش تحلیلی را می خواهیم در باره موضو خواننده( است

از جزییات آن نداریم یا به طور کامل اطمینان نداریم که زمان مصاحبه همه مطالب را درست نوشته ایـم.  

 در این موارد خواستن نظر آن کارشناس )مصاحبه شونده( کاری بسیار معقول است.

 شونده نشان بدهیم عبارتند از:دالیلی که بر پایه ی آن باید نوشته را پیش از انتشار  به مصاحبه 

 *بررسی اطالعات فنی و تخصصی.

 *برای تضمین دقت ودرستی ) صحت( کلی آن.

 *برای کسب اطمینان از این که به حیثیت و اعتبار او  لطمه ای وارد نمی شود.

نتشـار  *هنگام تحویل متن مصاحبه به سردبیر، بتوانیم او را قانع کنیم که مطلب، بررسی شده و آمـاده ی ا 

 است.
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 تنظیم  مصاحبه تدوین و 
 پياده کردز  -

م. پیاده کنـی و منسجم و روان ، حاال باید آن را در شکلی قابل خواندن ماگر مصاحبه ای را ضبط کرده ای

نـوار   -همان روز مصـاحبه    -قانون خبرنگاری و روزنامه نگاری می گوید که در نخستین فرصت ممکن 

 د مزیت دارد:را پیاده کنیم. این کار چن

مصاحبه در ذهن ما تازه است و می توانیم واکنش های خود را نسبت بـه آنچـه گفتـه شـده و رفتـار و      * 

 حرکات مصاحبه شونده به یاد بیاوریم و نکات الزم را اضافه کنیم.

 اگر چیزی از قلم افتاده یا الزم است می توانیم با مصاحبه شونده تماس بگیریم.* 

 به را پیاده کنیم زودتر می توانیم به نوشتن گزارش تحلیلی برسیم.هرچه زودتر مصاح *

 افزودز اطالعات خودماز  -

آن هـایی کـه    ان را عـالوه بـر  مـ یادداشت های کوتـاه خود  مهنگام پیاده کردن نوار، ممکن است بخواهی

ر متن مصاحبه ما به عنوان پژوهشگر باید د .م، به آن اضافه کنیمممکن است در مصاحبه اضافه کرده باشی

 حضور داشته باشیم.
 معنا دادز به نکته ها -

ین فرصـت  نخسـت ، در ماگر به جای ضبط کردن، هنگام مصاحبه فقط نکته هایی را یادداشت کـرده باشـی  

و هم مطلـب را بـا نظـم و ترتیـب مـورد نظـر        متا هم نکات الزم را به آن اضافه کنی مباید آن ها را بخوانی

 .مان تنظیم کنیمخود
 پرسش و پژوهش )تحقيق(   -

، دربـاره اش  مو یـا آن را اشـتباه مـی دانـی     ماگر در مورد چیزی که مصاحبه شونده به ما گفته، شک داری

 هم چنین در مورد نام ها و رویدادهای خاص و تاریخ های مشخص. .متحقیق کنیپرسش و 
 مرتب کردز  -

داشت که به احتمال زیاد، خیلـی بیشـتر از آن    مپس از پیاده کردن نوار، مقدار بسیار زیادی مطلب خواهی

از ایـن رو بایـد بـه    هیچ نظمی نـدارد.  یقین مطالبی که به  م؛نیاز داریگزارش چیزی است که برای نوشتن 

 روش و سبک  هرم وارونه و اولویت و اهمیت مطالب، آن ها را مرتب و تنظیم کنیم.
 حفظ نوارها و يادداشت ها-

. موضـوع مصـاحبه، تـاریخ و محـل     مداریـ  و در جای مطمئنی نگه من پاك نکنینوار را پس از پیاده کرد

ماه نگه داریم تا اگر از ما شـکایت   6نوار را دست کم  .ممصاحبه و نام مصاحبه شونده را روی آن بنویسی

 شد یا توضیحی خواستند، مدرك داشته باشیم.
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 شکايت -

احتمالی از شکایت  مو امانتداری در کار، می توانی با آگاهی از قوانین و مقررات و رعایت اصول اخالقی

اطمینـان  برای خودداری از شـکایت احتمـالی مصـاحبه شـونده      .ممصاحبه شوندگان و افراد در امان باشی

و گـزارش و تنظـیم    همیشه هنگام نوشتن مطلب. درست و دقیق است مچه می نویسی که آن محاصل کنی

 .مذاریان را جای طرف مقابل بگمخودمصاحبه، 

 توجه به مخاطب  -

 :مهنگام تنظیم مطلب به نکات زیر توجه داشته باشی 

 ؟مخاطبان ما چه کسانی هستند* 

 دارند؟ ییا نیازو چه انتظاری چه می خواهند * 

 آنان چیست؟و شیوه ی ارایه ی اطالعات به ک نوشتن سبترین  مناسب* 

 امانتداري    -

و  موفـادار بمـانی  اسـت  گفتـه  مصـاحبه شـونده   ر مطلب و آن چـه  تا آن جا که امکان دارد به روح و جوه

تعبیـر و تفسـیر    هـا  گـاهی وقـت   .مرا تغییر دهد به آن اضافه یا از آن کم نکنیی او ی گفته اچیزی که معن

که در م تر از نقل مستقیم آن باشد. البته به یاد داشته باشی ممکن است خیلی آسانشخص گفته های یک 

در بخش پنجم و پایانی آیـین نگـارش، بـه     .ممفهوم آن بدهیمضمون و تغییری در  میاین جا هم حق ندار

 موضوع مهم اخالق روزنامه نگاری و خبرنگاری پرداخته خواهد شد.
 نگارش   -

 هنگام نوشتن و تنظیم متن مصاحبه و تدوین گزارش به موارد زیر توجه داشته باشیم:

گـذاری و  د استفاده، انـدازه بنـدها )پـاراگراف هـا(، نقطـه     طول جمله، واژگان )لغات( و عبارت های مور

استفاده درست از اعداد، عالیم و نشانه ها،آغاز و پایان بندها )پاراگراف ها(، رعایت قواعـد دسـتوری و   

 امالیی و خالصه توجه به آیین نگارش و درست نویسی خبر و گزارش.
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 آیین نگارش و درست نویسی 
 

   نگارش اعداد     -یکم 

 هزار تن به کام مرگ رفتند. 1/8ننویسیم: در عراق نزدیک به 

 تن به کام مرگ رفتند. 811هزار و  1بنویسیم: در عراق نزدیک به 

 میلیارد طلب خود را دریافت کرد. 4/1ننویسیم: بر مبنای توافق ژنو، ایران 

 طلب خود را دریافت کرد.  میلیون دالر 111میلیارد و  4بنویسیم: بر مبنای توافق نامه ژنو، ایران 
 اعداد يک رقمي -

 با حروف نوشته می شوند.و گزارش در متن خبر  1و  6و  9های عدد جز یک رقمی به  اعداد

 .فیلم برگزیده جشنواره فجر پنج جایزه را به خود اختصاص داد : نمونه

 .مجروح بر جا گذاشت 9رانش زمین در روستای علی آباد فیروزکوه 
 استثناها -

تنها در عنوان )تیتر( خبر و گزارش می تـوان اعـداد را بـه شـکل حسـابی )رقـم(  نوشـت. نمونـه :           

 تن انجامید 5درگیری های قبیله ای درسودان جنوبی  به کشته شدن  

هم چنین در  جدول های آماری،  نتایج مسابقات ورزشی،  طول و عرض جغرافیایی،  مواد قانون، 

صـفحه هـای کتـاب، شـماره شناسـنامه، سـاعت هـای روز،  شـماره          شماره تلفن، شماره خـودرو، 

)پالك( خانه و واحد مسکونی، درجه حرارت، قد و وزن را می تـوان  بـه شـکل حسـابی بـا رقـم       

 نوشت.

 به مواردی که به عنوان استثنا اشاره شد برای اعداد بزرگتر از یک رقمی نیز صادق است.
 و سه رقمي 2اعداد  -

ی را به شکل حسابی یا رقم می نویسند. در این میان اعدادی که بـا عـدد یـک و    و سه رقم 1اعداد 

         بـا حـروف نوشـته     …بقیـه ماننـد  صـد، هـزار و     21مجموعه ای از صفر تکمیل می شـوند بـه جـز    

 می شوند.

واحد مسکونی را در کـرج بـه    751تن زخمی شدند. بنیاد مسکن  27مثال: در تصادف جاده هراز 
 تن کاال صادر شده است.  851واگذار کرد. از آغاز سال جاری تا کنون متقاضیان

 در گردهمایی )تجمع( مقابل دانشگاه صد دانشجو حضور داشتند.
 بیش از هزار نفر مسابقه فوتسال میان تیم های ایران و ژاپن را تماشا کردند.
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 اعداد باالتر از سه رقم -

 ی از ارقام و حروف می نویسند. نمونه ها:اعداد باالتر از سه رقم را به شکل ترکیب

 851هزار و   41

  436هزار و 157یک میلیون و *

 273هزار و   511چهار میلیون و *

 971هزار و  481میلیون و21 *

 میلیون ریال 351میلیارد و  281 *

سـه   برای آسان خوانده شدن اعداد در خبرها و گزارش ها، آنها رااز سمت راست  به صورت سـه رقـم،   

 رقم جدا می کنیم و سپس با ترکیبی از حروف و رقم می نویسیم. مثال :

 521هزار و  564نوشته می شود: یک میلیون و  2564521عدد  *

 میلیون و یکصد 1نوشته می شود:  1111211عدد *

  412هزار و 62نوشته می شود:  62412عدد *
 درصد -

 شوند. مثال: درصدها به صورت ترکیبی از عدد و حروف نوشته می

 …دهم درصد و  1و پنج دهم درصد، هفت و  9درصد،  56درصد، 1 *
 کسري و اعشاري اعداد -

 اعدادکسری و اعشاری را به حروف می نویسند. نمونه : 

 سه  پنجم، یک سوم، هفت و سه دهم و... *

 اعداد ترتيبي -

 اعداد ترتیبی با حروف نوشته می شوند. مثال:

 فصل یکم )اول( *

 س پنجمکال*

 رتبه پانزدهم *

 هفتم تیر*

 سیزدهم آبان*

 مثال: اگر اعداد بخشي از يک واژه با شند و همچنين روزهاي )ايام( هفته با حروف نوشته مي شوند. -

 پنجشنبه، دوشنبه*
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 دوجین، چهارراه، دو قلو، هشت پا *

 :مثال صفت هاي نسبي با حروف نوشته مي شوند. -
 سال تالش موفق شد گواهی نامه رانندگی بگیرد. 21ای پس از  پیرمرد هفتاد و پنج ساله*

 دانش آموز دوازده ساله ای در المپیاد شیمی رتبه دوم را کسب کرد.*

در این نمونه ها می توان شیوه نگارش جمله را عوض و اعداد را از شکل صـفت نسـبی خـارج کـرد. در     

 این صورت آن ها را باید با رقم نوشت:

 سال دارد. 75سال تالش موفق شد گواهی نامه رانندگی بگیرد،  21س از پیرمردی که پ *

 سال دارد.21دانش آموزی که در المپیاد شیمی رتبه دوم را کسب کرد،  *

 مثال: تاريخ را در متن خبري و گزارشي به صورت ترکيبي از عدد و حروف مي نويسند. -

 میالدی. 2967شیدی، هیجدهم ماه مه خور  2358،  دوازدهم فروردین2381پانزدهم مهر ماه  *

 . مثال:براي درج زماز دقيق يک رويداد، ساعت و دقيقه را با عدد و جدا از هم مي نويسند -

 دقیقه 45و  21ساعت  *
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 نگارش واژگان، عبارت ها و جمله ها -دوم 

 
 بنويسيم      ننويسيم

 صادر شده                صادره                                                  

 وارد شده      وارده 

 از طرف              از سوی                                

 ننویسیم: میرکوهی تمام اعتراضات وارده از سوی کانون وکال را رد کرد.

 کرد. بنویسیم: میرکوهی معاون قوه ی قضاییه تمام اعتراض های وارد شده  از طرف کانون وکال را رد

روشنایی، مانند سـوی چشـم    -معنا است: الف  1در ادبیات فارسی به « سو» دلیل آن این است که واژه ی

 جهت مانند چهار سو یعنی چهار جهت -یا  دو چشم بی سو.  ب 

 از سوی/ توسط                                          با فعل معلوم بنویسیم

ارد پوشیدن برقع از سوی / توسط بعضی زنان در این کشـور را ممنـوع   هلند می گوید در نظر د نادرست:

 کند.

 هلند می گوید در نظر دارد نگذارد زنان برقع بپوشند. درست:

یک کشتی تجاری ایرانی که در خلیج عدن مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود در جریان  نادرست:

 یافت.عملیاتی توسط ناوهای دریایی ارتش ایران نجات 

نیروی دریایی ارتش یک کشتی تجاری ایران را که دزدان دریایی در خلـیج عـدن بـه آن حملـه     درست: 

 کرده بودند، نجات داد.

 او از سوی ماموران امنیتی دستگیر شد.نادرست: 

 ماموران امنیتی او را بازداشت کردند.درست: 

 اعالمیه      تراکت

 توس      طوس

 رایزن      مستشار

 خورشیدی تا آغاز جنگ دوم جهانی بلژیک شمار زیادی رایزن )مستشار( به ایران فرستاد. 2326 از سال

 دفتر نمایندگی     کنسولگری

 خورشیدی در لهستان دفتر نمایندگی )کنسولگری( داشت. 2197ایران از سال 

 حرکت های توده ای، هیجانی و عوام گرایی     پوپولیستی
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 نمایشگاه      ویترین                         

 آیا دانشگاه باید نقش ویترین )نمایشگاه( محصول های فکری خود را داشته باشد؟

 سرزمین به معنای 2948فلسطین اشغال شده در سال     اسراییل                        

 رژیم صهیونیستی به معنای حکومت      اسراییل                       

 میانه روی      اعتدال                       

 گفت وگو، میانه روی و خردگرایی کلید حل مساله ی هسته ای ایران است.

 قابل توجهی     قابل توجه ای                                  

 هنرمند بنام کشورمان پیشینیه ی قابل توجهی در عرصه ی هنر موسیقی داشته است.« منصور نریمان»

 دور         بعید                                      

دور به نظر می رشد که برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بتواند به این انتخابات 

 پایان دهد.

 فن ساالر     تکنوکرات

 چشم و هم چشمی ها     رقابت ها         

 خودرو رانی                    اتومبیل رانی                                   

 93چشم و هم چشمی های سه روزه خودرو رانی جایزه بزرگ فرمول یک روز جمعه پانزدهم فروردین 

 در بحرین آغاز شد.

 خودرو    اتومبیل / اتوموبیل 

 عمره گزار     عمره گذار   

 عمره گزاران زن در سال جاری از مردان پیشی گرفتند.

 نما نام      برند

ورود ایران به بازارهای خارجی از طریق حضور نما نام های )برندهای( بین المللی در کشورمان اهمیت و 

 ضرورت دارد.

 انتخابات مختلف )گوناگون(                     انتخابات های مختلف                

 جغرافیای سیاسی     ژئوپلتیک/ ژئوپلوتیک

 رافیای راهبردیجغ               ژئواستراتژیک 

 تبلیغات سیاسی              پروپاگاندا
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 پویا نمایی                             انیمیشین                        

 پیوست           الحاق

نشستی را در پاریس در مورد موضوع پیوست  2393وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه دهم فروردین  

 یمه به روسیه، برگزار کردند.)الحاق( شبه جزیره کر

 کندخارج می            خارج می نماید

 اوکراین         اکراین

 کی یف         کیف

 گروه های شورشی در سوریه           گروه های دهشت افکن )تروریستی(/ گروه های مسلح در سوریه

 یشینهب                              ماکزیمم                       

 یار خویش غذاخوری         سرویس سلف

 هوازی                            آیروبیک                    

  مذهبی  نهی یا  ممنوع ، حرام      تابو                    

 آژیر                آالرام                    

 زن چشمک         فالشر                    

 نگاری صورت                   سونوگرافی                  

 نگاری رگ                                                                 آنژیوگرافی                 

 سازی آکنده                                                              درمی تاکسی                

 پرتونگار                                                                رادیولوژیست                    

 شناسه/  رمز                                                                             کد                      

 نما گذشته                  بک فلش                       

 شهرآورد                                                                          دربی                           

 صدا ی گیرنده/ صدابر                                                                 میکروفون                  

 جلوه                                                                           افکت                          

 نشر حق قانون                                                                  رایت کپی                       

 فرمود/  گفت                                                           فرمودند/  گفتند                        

 آشکارا             عینه به                             
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 .... این موضوع را می توان آشکارا از کودتاهای پی در پی در مصر دید.

 رفت و آمد کنند      تردد کنند      

 زیر قیمت نقد کردن اسناد اعتباری جعلی )صوری(       تنزیل ال سی های جعلی                       

 گشایش/ گشایش یافت      افتتاح/ افتتاح  کرد

 گشایش نمایشی طرح ها )پروژه ها( باید کنار گذاشته شود.

 و...« قانون»، "آرمان» ،"ایران"، "رسالت"ننویسم: روزنامه های

یک بـار از گیومـه اسـتفاده شـود.  هـم       "ابتکار و... رسالت، ایران، آرمان،  قانون،"بنویسیم: روزنامه های 

 و...(.« ایالم»و  "عیالم "چنین گیومه و کمانک )پرانتز( با هم نمی آید. مانند ) 

 خالصه بنویسیم
 

 بنويسيم                               ننويسيم 
 هنگام ورود                    در بدو ورود

 مرکز شهر                   در نقطه مرکزی شهر

 پادگان                     پادگان نظامی 

 کودك                    یک کودك خردسال 

 برجسته کردند               برجسته سازی کردند

 شاهدان                              شاهدان عینی 

 ژنرال بازنشسته                        ژنرال بازنشسته نظامی 

 تانکر سوخت            ر حامل مواد سوختیتانک

 تهدید شده اند          با ارعاب روبرو شده اند

 تعطیل شده             به حالت تعطیل درآمده

 شرق استرالیا سیل آمده      شرق استرالیا دست خوش سیل شده

 داالیی الما نتوانست ویزا بگیرد     داالیی الما، موفق به گرفتن ویزا نشد

 یک چرخبال نیروی انتظامی    یک فروند هلی کوپتر متعلق به نیروی انتظامی 

 نخست وزیر ژاپن استعفا کرد                نخست وزیر ژاپن از سمتش استعفا داد 

 عبداهلل پادشاه عربستان      ملک عبداهلل پادشاه عربستان 
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 ملک، خود به معنای پادشاه است.

 فیصل شاه عراق                                                           ملک فیصل پادشاه عراق    

فیصل شاه عراق همراه با نوری سعید نخست وزیر و برخی دیگر از مقام های ایـن کشـور در اردیبهشـت    

 خورشیدی وارد ایران شدند. 2322

 حمله کرد      مورد حمله قرار داد

 با خانواده خود               با جمعی از اعضای خانواده خود

 مهاجم هم کشته شده است              فرد مهاجم در میان کشته شدگان است

 خانه های غرق شده              خانه های غرق شده در آب  

 تانکر سوخت     تانکر حامل مواد سوختی 

 دی پرسه ) روزنامه اتریشی(       دی بریسه                  

 بدون منازع        بالمنازع

 جهان به حساب نمی آورند. ابرقدرت بدون منازعنمونه: آفریقایی ها دیگر آمریکا را به عنوان 

 تعهد به       تعهد نسبت به 

 نمونه: تعهد آمریکا به پشتیبانی از فیلیپین خدشه ناپذیر است.

 مسیر/ روش        ممشای 

 اقانون هدفمندی یارانه ه مسیر نمونه: خروج از

 تحلیلی از       تحلیلی بر 

 است. "از"حرف اضافه ی تحلیلی 

 نمونه: تحلیل نظری از ریشه های مصرف گرایی

 نگاهی به       نگاهی بر

 است. "به"حرف اضافه نگاهی 

 نمونه: نگاهی به تاثیر متغیرهای محیطی بر مساله فلسطین

 نفت کش های ایران     نفتکش های حامل نفت ایران 

سال پیش در چنین روزی عراق برای نخستین بار به جزیره خارك و نفتکش هـای ایـران حملـه     31نمونه:

 کرد.

 حمله زمانی اتفاق افتاد که او به طرف دفتر کارش می رفت. ننویسیم:
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 حمله زمانی رخ داد که او به دفتر کارش می رفت. بنویسیم:

 اهره تشکیل جلسه داد.اتحادیه عرب برای اعمال تحریم علیه سوریه در ق ننویسیم:

 اتحادیه عرب برای تحریم سوریه در قاهره نشست تشکیل داد. بنویسیم:

دولت پاکستان شایعات مطرح شده در رسانه ها در مورد کناره گیری نـواز شـریف را رد کـرده     ننویسیم:

 است.

 دولت پاکستان شایعه کناره گیری نواز شریف را رد کرد. بنویسیم:

 م توهین به رییس جمهور به تحمل دو سال حبس محکوم شد.به اتها ننویسیم :

 سال زندان محکوم شد. 1به اتهام توهین به رییس جمهوری به  بنویسیم:

 طالبان با ادعای مهدورالدم بودن مقتوالن  سه مرد و دو زن را به قتل رساندند.ننویسیم: 

 خونشان حالل بوده است.زن را کشتند چون می گفتند ریختن  1طالبان سه مرد و بنویسیم: 
 خواستگاه / خاستگاه

 به معنای درخواست، مطالبه، خواستن. در خبر و گزارش کمتر استفاده می شود.خواستگاه: 

. پایین بودن سرانه مطالعه در ایران که خاستگاه بسیاری از اندیشمندان به معنای منشا، ریشه، ذات خاستگاه:

 بوده و هست مایه ی تاسف است.
 / مناسبت هامناسبات

 واژه به لحاظ معنا با هم متفاوتند و نمی توان یکی را به جای دیگری نوشت. 1این 

 ادامه دارد...
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 آیین نگارش و اخالق روزنامه نگاری )بخش پنجم و پایانی(
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 مقدمه

ــا  ــت اخــال   رســانه ه ــران در صــورت رعای ــا و مطبوعــات در ای ــه خبرگــزاری ه ــاری و از جمل         ق خبرنگ

با کارکرد حرفه یـی موجـب اجمـاع و همبسـتگی     نامه نگاری و بدون غرض های شخصی می توانند زرو

 .ملی شوند

موجب حفظ نظم و آرامش عمومی و کاهش احتمـال توسـل بـه    ملی به نوبه ی خود اجماع و همبستگی 

گروه ها و میان آن ها با دولـت را  د، میزان همکاری میان شومی  (منازعاتدرگیری ها )خشونت در حل 

 تر را کم می کند.  افزایش می دهد و خطر اِعمال اجبار غیرقانونی از جانب دولت و گروه های نیرومند

در صورت توجه بـه اخـالق خبرنگـاری و روزنامـه نگـاری،      ، به ویژه خبرگزاری ها و مطبوعات رسانه ها

 انجام می دهند: (طریقراه )کارکرد مثبت را از چند دارند و این و تقویت وفاق ملی کارکرد اجماعی 

. دوم تحدیـد شـدت درگیـری هـای احساسـی و      یـا درگیـری   کاستن از نفس نزاع (طریقراه )از نخست 

ایجاد آمـادگی بـیش تـر بـرای      (طریقراه )جناحی و سیاسی که ریشه اش اختالف نظرها هستند. سوم از 

هـا و  دنظرها میان سازمان هـا و نهادهـای دولتـی و میـان نها     ِرفع اختالف پذیرش شیوه های مسالمت آمیز

تشدید حس  (طریقراه )دسته نهادها با هم. چهارم از  1احزاب و میان این و  گروه های مختلف اجتماعی

 هویت ملی و همبستگی جمعی و تعاون اجتماعی.

تدوین سلسـله بـولتن هـای     در این پیوند، دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا )میز آموزش( به تهیه و

آیین نگـارش  »زیر عنوان  و پایانی آن  اقدام کرده است که بخش پنجم«  آیین نگارش و درست نویسی»

 تقدیم می شود.« و اخالق روزنامه نگاری

 بهره مندی از نظر و دیدگاه شما موجب سپاسگزاری است.

 دفتر پژوهش و بررسی های خبری
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اخالق روزنامه نگاری زنجیره ای از نکته های حرفه ای و ی اطالع رسانی، از دیدگاه صاحبنظران عرصه 

رازداری و اولویـت دادن بـه درمـان    ؛ ماننـد  این حرفه ارزیابی شـده انـد  به عنوان ویژگی صنفی است که 

محکومیـت  درد و رنـج مـردم و کـاهش میـزان     یا کوشش برای کاستن از ی های فردی و اجتماعی بیمار

 در حرفه وکالت.  موکلیک متهم یا 

حـریم خصوصـی   رعایـت  چون مسایل و مفاهیم مهمی روزنامه نگار به سبب خصلت شغلی با خبرنگار و 

امانـت داری و راسـتگویی، خـودداری از    با کودکان و حادثـه دیـدگان،   نیک و انسانی دیگران، برخورد 

 ومفـاهیم  ستفاده ی درست از دروغ و فریب، شجاعت و باور به جریان آزاد اطالع رسانی، بیان واقعیت، ا

  اخـالق »و کار دارد که ایـن رویکردهـا را در مجمـوع     کالم و گزینش نکته ها در کار حرفه ای خود سر

 ده اند.نهانام  «روزنامه نگاری

 

 امانت داری و راستگویی 

بـه  روزنامه نگاران گزارش می کننـد  پژوهشگران، گزارشگران، خبرنگاران، عکاسان و ه کواقعیت هایی 

وابسته است. آنـان  و رعایت امانت داری در انتقال واقعیت به جامعه و حکومت آنان عینی جست و جوی 

بـه آن بخـش از واقعیـت مـی     آنـان  ند. نهرگز جهان پیرامون را چنان که یک قصه نویس می بیند، نمی بی

شـناخت واقعیـت و   رای پافشـاری بـ   پیرامون اتفاق می افتد.  د که به همان نحو، در بخشی از جهانِنپرداز

راه دور کردن تعصب از ذهن از و مستند،  جست و جو برای یافتن نکته های عینی، کسب دقیق اطالعات

، از مهم ترین مصداق های راستگویی در اطالع رسـانی و  متضاد خبرگوناگون و حتی توجه به جنبه های 

 . اخالق روزنامه نگاری است

افـراد،  شـغل  و  سـن  شخصـیت هـا و    ،تاریخ هامکان ها، ت نام ها، درسو بیان دریافت هم چنین دقت در 

، همه در معتبر ی مستقیمدرست بودن منبع و دست نبردن در نقل قول ها ده ها، اطمینان ازادمستند کردن 

و جزو اخالق خبر و روزنامـه نگـاری بـه شـمار      نقش دارندو گزارش دن اطالعات به کار رفته در خبر ش

 .می روند

افشـای درون آنهـا اسـت.    )واقعیت ها( و کالبدشکافی و  عینیت هادرست وزنامه نگاری، روایت راخالق 

در عین حال پیش رو گذاشتن استدالل ها و تـاثیر و تاثرهـا بـه منظـور ایجـاد فضـای       و رسانه کار روایت 

نـده را کـه   فرض ها، نکته ها و توقع های خوانداده ها، مجموعه ای از و گزارشگر، است. روایتگر واقعی 

 ست به او عرضه می کند.ا در پی اطالع از آن ها
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 خودداری از دروغ و فریب 

وضعی که به طـور معمـول در زمـان جنـگ پـیش مـی آیـد، وسوسـه بـرای          انند بسیار باشد م ،وقتی فشار

هـای  نـگ  جروزنامـه نگـارانی کـه    برخی از خبرنگـاران و   پوشاندن واقعیت ها رو به افزایش می گذارد.

ند توضیح داده اند که به چه آسانی ه ارا گزارش کردو هرزگوین، افغانستان، عراق، لیبی و سوریه  بوسنی

در دوره صـلح هـم روی   ، رخ داده و نـگ جصداقت روزنامه نگاری تهدید می شود. این پدیده در زمان 

 .که باید از آن خودداری کرد می دهد

 ،قـرار دارد و در مجمـوع   نروزنامه نگـارا اران و گزارشگران، خبرنگقلب فعالیت های متن و صداقت در 

اما زمانی هم پیش می آید که خبرنگار حتی برای رسیدن به متاسفانه ست. ارسیدن به واقعیت آنان هدف 

د، بـه  ارایـه کنـ  به کمک آن خبر درست و کـاملی   ددست آوردن اطالعات درست که بتوانه واقعیت یا ب

 اجبار دروغ بگوید.

راستی است که گوینده از نادرستی آن اطالع دارد اما مـی خواهـد شـنونده را بـه     نا حرفو فریب دروغ 

سـت. اگـر ایـن را بپـذیریم، چـه      ا گزارش درست رویـدادها  ،روزنامه نگاریخبرنگاری و اشتباه بیندازد. 

 می ماند؟ جایی برای دروغ

 

 حریم خصوصی 

و نیز مقام هـا و  روهی از مردم عادی گمهم ترین علت یا دلیل ِحریم خصوصی شاید ترس از حفظ نشدن 

ما در  جریان اطـالع رسـانی نبایـد    روزنامه نگاران باشد. خبرنگاران و از گزیدن برای دوری شخصیت ها 

مـیالدی   2948اعالمیه جهانی حقوق بشـر مصـوب سـال    پیوند، در این وارد حریم خصوصی آنان شویم. 

 د:کنمی خورشیدی( اشاره و تاکید  2317)

شـامل خلـوت شخصـی،     این حـریم  خصوصی هیچ کس نمی توان به صورت جابرانه وارد شد.به حریم 

مردم حق دارند ی . همه دنیز به حرمت و شخصیت دیگران نباید تجاوز شو است. خانوادگی و محل کار

 از حمایت قانونی در برابر چنین تجاوزها و حمله هایی بهره مند باشند.

را در سال  «شورای شکایت های رسانه ای»نگاران کشورهای گوناگون  پایه، شماری از روزنامهبر همین 

پای قـانونی امضـا   بیشتر کشورها تاسیس کردند و سردبیران مطبوعات خورشیدی(  2371میالدی ) 2992

 رعایت کنند.نگاری و خبرنگاری اصول اخالقی را در روزنامه  ،گذاشتند که به کمک هم
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های زرد از شایعه هایی سرچشمه می گیرد که بیشـتر مـردم تشـنه ی آن     بیشترِ مطالب رسانه ها و روزنامه

هستند. آیا این تشنگی عوامانه می تواند دلیل خوبی برای ایجاد مزاحمـت و ورود بـه خلـوت خصوصـی     

دیگران به حساب آید؟ از دید فروش و از نگاه مالی روزنامه ها، چنین مزاحمتی قابل توجیه اسـت امـا از   

 انسانی، محکوم است. نگاه اخالقی و

حریم خصوصی محترم است. با این همه اگر فرد یا مقامی آن را بـه شـکل سـپری در آورد کـه کارهـای      

قابـل    -زیـان رسـاندن بـه دیگـران     بررا  نمونره  -خالف مصالح عمومی و امنیت ملی را مرتکب شـود  

توضیح و افشای هویـت او  پذیرش نیست. ورود بی پروا به محیط خصوصی یک دزد و درج نام، نشان یا 

که کودکان یا زنان را می دزدد، شکنجه می کند و بعد می کشد نه تنها مفید است که اوج عمـل کـردن   

 به وظیفه ی خبرنگاری و روزنامه نگاری به حساب می آید.

 

  پرهیز  از گرفتن و دادن رشوه 
رشـوه بـرای کسـب اطالعـات     از مقررات شورای شکایت های رسانه ای به پرداخت و دریافـت   26ماده 

 اختصاص دارد:

الف: ارایه پیشنهاد )معامله( برای دریافت یا دادن خبر و اطالعات به صورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم )از     

 طریق نماینده( ممنوع است.

ب: پرداخت یا دریافت پول برای دریافت یا دادن ِ خبر، اطالعات و تصویر، چه مسـتقیم و چـه از طریـق    

 ید صورت گیرد.واسطه، نبا

 

 رابطه خبرنگار/گزارشگر و منبع 

حیاتی و اساسی است. در عین حال، منابع ِ خبر هم دل  ،نگاری نامهخبرنگاری و روزکار وجود منبع برای 

 مشغولی هایی دارند که متناسب با آن می کوشند از چشم روزنامه نگاران وگزارشگران فعال، دور بمانند. 

برنگار را نه باید پاسدار سرسخت منافع منبع خبری به حساب آورد و نـه بایـد او را   البته روزنامه نگار و خ

  دوستی نابکار و اهل نارو زدن قلمداد کرد.

رابطه روزنامه نگار با منابع خبری، به ویژه وقتی احساس شود که ممکن اسـت میـان ایـن دو سـوء تفـاهم      

بع خبری از روزنامه نگاران سود ببرند.  در برابـر،  بروز کند، بسیار پیچیده می شود. گاهی ممکن است منا

 روزنامه نگاران همیشه به منابع خبر و گزارش به عنوان عوامل کمک کننده به افشای واقعیت می نگرند.
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اطالع و آگاهی از این نکته که چه زمانی باید به منابع و اطالعات یک منبع اعتماد کرد، نیاز بـه بصـیرت   

ندی، خونسردی و بی طرفـی روزنامـه نگـار، سـردبیر و خبرنگـار در ایـن زمینـه        در تشخیص دارد. هوشم

 اهمیت دارد.

در مجموع، روزنامه نگاران و گزارشگران باید در حفظ هویت منابع خود )منابع اخبار ویـژه و محرمانـه(   

در پنهان نگاه  تعهد اخالقی داشته باشند. اگر مردم و مقام ها بدانند که خبرنگاران بر سر قول و تعهد خود

 داشتن منبع می مانند جریان آزاد اطالعات از هر سو به سوی روزنامه و رسانه سرازیر می شود.

 

 جریان آزاد اطالع رسانی 

حکـومتی مـردم سـاالر    ی شـیوه  نظـام و  زادی مطبوعات عقیده دارند که در یـک  آروان گامان و پیشپیش

از حکومـت و  مردم  ی یابد. نارضایتی یا رضایتحکومت با موافقت و رضایت حکومت شوندگان معنا م

و آگـاهی  ) اطالع رسانی( و ایـن آگـاه شـدن     برسدو دولتمردان باید به هر حال به اطالع حاکمان دولت 

 مکان وقوع دارد. ادر شرایط جریان آزاد اطالع رسانی بخشی که جزو اخالق روزنامه نگاری است تنها 

)دموکراسـی(  را ضامن مردم سـاالری  و جریان آزاد اطالع رسانی ا آزادی رسانه هبرخی از صاحبنظران، 

 بیان، مساوی فرض می کنند. عقیده و را با آزادی  می دانند و آن
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 درست نویسی                                                  
 

 بنويسيم             ننويسيم                           

 ریز فیلم                  میکروفیلم 

 ریز برگه                  میکروفیش 

 حیاط خلوت             حیات خلوت 

 کرزی              کرزای 

 به زودی رخ می دهد         در شرف وقوع است         

 مشخص نیست               هاله ای از ابهام

 در نظر داشت             مد نظر داشت

 اهمیت ندارد            ندارد محلی از اعراب

 متهم شده             در مظان اتهام 

 دلیل دیگری بود            مزید بر علت شد

 آتش گرفت            طعمه حریق شد

 می چسبد            چسبانده می شود 

 می خرند           خریداری می کنند 

 تهدید می کند                                در معرض خطر قرار داده 

 نوشته است           به رشته تحریر در آورده است 

 کمک کند/ کمک برساند          امدادرسانی کند 

 تالش می کنند/ می کوشند           در تالش هستند

 فرش های دستباف ایران         فرش های دست بافت ایران 

 لمللی انرژی اتمیآژانس بین ا         آژانس بین المللی اتمی 

 کابل را ترك کرده اند         کابل را ترك گفته اند 

 محاصره کرده اند         به محاصره درآورده اند 

 تعلیق کرده اند         به حالت تعلیق درآورده اند 

 حمله کرده اند         هدف حمله قرار داده اند   



 
 

 140 

 کندتایید نمی          د تایید نیست مور

 تظاهرات کردند          ت به تظاهرات زدنددس

 تجمع کردند          دست به تجمع زدند

 تندرویان                                                                             تندروها/ تندروان

 سنخ شناسی، دسته بندی           تیپولوژی

 فنّاوری                                                  فنآوری                              

 فن اوری                                                                             فن آوری

 ایمیل                                                                                  رایانامه

 مسابقه قهرمانی                                                                          تورنمنت   

 آنارشی                                                                              هرج و مرج

 کارکنان           پرسنل 

 کارگاه          آتلیه 

 دمابان          فالسک 

 مهرو موم          مپ پل

 خوشاب         کمپوت 

 ضمانت                    گارانتی 

 پاسگان                    گارد 

 الت/ لوتی گری                الط/ لوطی گری 

 سبقه ی تاریخی                                                               صبغه ی تاریخی

 سازمان پیمان مرکزی )سنتو(                 سنتو 

 دهشت افکنان / گروه های مسلح             شورشیان/ گروه های شورشی سوریه

 جست و جو/ جستجو                                                     جست و جو/ جستجو

 گفت و گو/ گفتگو                                                        گفت و گو/ گفتگو

 هسته ای/ هسته یی هسته ای/ هسته یی                                                          

 کربالی مُعال/ معلی     کربالی مُعلی/ معال 

 شکل درست است(. 1)نگارش واژگان باال به هر 
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 باما و پوتین دیدار و گفت وگو کردنداو            اوباما و پوتین با یکدیگر دیدار وگفت وگو کردند

 یک ایستگاه مرزی مورد بمب گذاری قرار گرفت            در ایستگاه مرزی بمب منفجر شد

 از حسن روحانی انتقاد کردند                          حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند 

 امیر کویت "الجابر الصباح صباح االحمد"شیخ               "شیخ آل احمد الصباح"

 راشد الغنوشی                  رشید الغنوشی 

 بارها                  بارها و بارها

 مقام های آمریکا در ماه های گذشته بارها به خاورمیانه سفر کردند. نمونه:

 آزاد می شود     آزادسازی می شود

 دیبهشت آزاد می شود.نرخ بلیت هواپیما از امروز بیست و هشتم ار نمونه:

 2357انقالب       57انقالب 

کم رنگ نشان دادن اهمیت اصل آزادی، نشانه گرفتن اهداف و خواسته های انقالب اسالمی سال نمونه:

 ملت ایران است. 2357

 دموکراسی/ مردم ساالری       دمکراسی 

 ساالری( است. راه پایان ناامنی در لیبی پایبندی به ارکان دموکراسی )مردم نمونه:

 بی بند و باری      فرهنگ بی بند و باری 

 زیرا بی بند و باری، فرهنگ نیست بلکه ضد فرهنگ است.

 سرلشکر      سرلشگر 

 یعنی فرمانده لشکر. افسری از امیران نظامی که درجه اش باالتر از سرتیپ و پایین تر از سپهبد است.

 جورچین       پازل 

چین )پازل( طرح تروریست ها )دهشـت افکنـان( نـاامن کـردن فضـای انتخابـات       آخرین قطعه جورنمونه:

 عراق است.

 درمان        چاره معالجه 

 درمان بیماری های اقتصاد مصر را باید در درون جستجو کرد. نمونه:

 حدود و ثغور      حدود و صغور

 در قانون مطبوعات حدود و ثغور آزادی مطبوعات مشخص است. نمونه:

 کارزار         ن کمپی
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 ضرورت دارد کمپین )کارزاری( برای توقف شکنجه در جهان راه افتد. نمونه:

 جن پساکی/ جین پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ننویسیم:

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا« جن ساکی» بنویسیم:

   نوامبر منتشر خواهد شد.    27گزارش جدید آژانس ننویسیم:

 زارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی هفدهم نوامبر )تاریخ خورشیدی( منتشر می شود.گبنویسیم:

  انتخابات مجلس ایران اسفند برگزار خواهد شد.        ننویسیم:

 خورشیدی برگزار می شود. 2394انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران در  اسفند  بنویسیم:

      .به جاسوسی کرده است ایران، صهیونیست ها را متهم ننویسیم:

 . )فعل ترکیبی(ست ها را به جاسوسی متهم کرده استنیویایران صه بنویسیم:

 اردوغان گفته ترکیه دیگر اعتمادی به سوریه ندارد.   ننویسیم:

 )فعل ترکیبی( اردوغان گفته ترکیه دیگر به سوریه اعتماد ندارد. بنویسیم: 

 مان اطالعات پاکستان است.     شبکه حقانی وابسته به ساز ننویسیم:

 )فعل ترکیبی( شبکه حقانی به سازمان اطالعات پاکستان وابسته است. بنویسیم:

 سرنشینان اتوبوس قصد سفر از قندهار به کابل را داشتند.    ننویسیم:

 )فعل ترکیبی( سرنشینان اتوبوس قصد داشتند از قندهار به کابل بروند. بنویسیم:

مسـاله ی   کم بر روزنامه های امروز ایران حکایت از امید و انتظـار بـرای حـل و فصـل    فضای حا: ننویسیم

 .هسته یی دارد

مسـاله ی هسـته یـی     فضای حاکم بر روزنامه های امروز ایران از امید و انتظار برای حـل و فصـل  : بنویسیم

 )فعل ترکیبی(. داردحکایت 

 ...منجر به ساخت اثر خوبی شده است.ننویسیم:

  )فعل ترکیبی( به ساخت اثر خوبی منجر شده است....:بنویسیم
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 ننویسیم                                                                                      بنویسیم

  

 

 تست    آزمون 

 

 سندروم                                                      نشانه های بیماری

  

 دموگرافیک                                                      جمعیت شناسی

  

ارتوپدی                                                پزشکی استخوان و 

 مفصل ها

  

 سمپوزیوم                                                  گردهمایی تخصصی

  

 پهباد                                           پهپاد )پرنده هدایت پذیر از دور(

  

 لوگو                                                                     نشان واره

  

 اغنا                                                                         اقناع 

 

 راندمان                                                                   بازدهی

  

 استاتوس                                                               وضعیت
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 الیک کردن                                                        تایید کردن

 

 در تمام طول شبانه روز                در شبانه روز/ در تمام شبانه روز

  

 رغم زد                                                         رقم زد

  

 قالبا                                                    غالبا/ اغلب

  

 استاندار                                                  استاندارد

  

 مرسوالت پستی                                   بسته های پستی 

 

 قیمت مرسوالت پستی در ایران افزایش یافت.

  

پارادایم          انگاره مفهومی )تصویری بنیادی از موضوع یک علم 

 است( 

 

نیچروا  بارزانی                                                             نچیروا  بارزانی  

 پایان
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 نابعم

 2378فرهنگ فارسی، محمد معین، جلد های دوم و سوم. تهران، نشر امیرکبیر،  -

 2385فرهنگ جامع سیاسی، محمود طلوعی، تهران، نشر علم،  -

 2368روزنامه نگاری، کاظم معتمد نژاد، تهران، نشر سپهر،  -

 2391گزارش نویسی، محمد مهدی فرقانی، تهران، موسسه اطالعات،  -

 2388محمد تقی روغنی ها، تهران، موسسه ایران، گزارشگری کاربردی،  -

  2391تیترنویسی، مجید رضاییان، تهران، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها،  -

  2376شیوه های مصاحبه در مطبوعات، علی ایثاری کسمایی، تهران، موسسه ایران،  -

 2376، موسسه ایران، اخالق روزنامه نگاری، کارن سندرز، ترجمه علی اکبر قاضی زاده، تهران -

 2383روزنامه نگاری نوین، نعیم بدیعی، حسین قندی، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه،  -

 2377تژا میرفخرایی، تهران، موسسه ایران، فیلترهای خبری، ادوارد. اس. هرمن، ترجمه -

 2374ارتباطات انسانی، علی اکبر فرهنگی، تهران، نشر رسا،  -

 2364(، مهدی ماحوزی، تهران، نشر اساطیر، گزارش نویسی )آیین نگارش -

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


