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تعریف روزنامه نگاری نوین
*شناخت حوزه های فعالیت ،ابزارهای روزنامه نگاری و مخاطب شناسی سایبر
براســاس نــگاه مــک لوهــان ارتباطــات در طــول تاریــخ متناســب بــا حــواس آدمــی بــه خــود رســانه دیــده اســت ،رســانه ای کــه در تناســب بــا
هــر یــک از حــواس آدمــی مقطعــی و عصــری از تاریــخ ارتباطــات را ســاخت و در ادامــه بالنــده کــرد:
 رسانه چاپ در برابر خواندن. رسانه رادیو در برابر شنیدن، رسانه تلویزین در برابر دیدن.از دیــد مــک لوهــان در دوره ای کــه در مــک کیــن کانــادا تدریــس مــی کــرد ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تاریــخ در مســیر رشــد خویــش
عصــر چهارمــی را رقــم خواهــد زد کــه ســه عنصــر خوانــدن ،شــنیدن ،دیــدن یــا رســانه هــای چاپــی شــنیداری دیــداری را دور یکدیگــر
جمــع مــی کنــد و مــا بــه زودی شــاهد عصــری خواهیــم بــود کــه رســانه متشــکل از ســه رســانه پیشــین را بــه ارمغــان مــی آورد.
آنچــه کــه مــک لوهــان گفــت در کمتــر از یــک دهــه و نیــم رخ داده مــا در ســال  1982شــاهد آغــاز اینترنــت و تــا ســال  1990همگانــی
شــدن اینترنــت هســتیم.

تفــاوت عصــر چهــارم بــا ســه عنصــر دیگــر بســته شــدن یــک کتــاب و گشــوده شــدن کتابــی جدیــد بــوده اســت .همــگان ایــن دوره
را کهکشــانی تــازه در عصــر ارتباطــات و در پویــش تکاملــی خویــش ارزیابــی کردنــد امــا بــرای مثــال تفــاوت عصــر رادیــو بــا تلویزیــون یــا دوره
دیــداری بــا شــنیداری تفــاوت دو فصــل از یــک کتــاب اســت .کهکشــانی تغییــر نکــرده اســت و جهــان کهکشــانی تغییــر نکــرده اســت و جهــان
زیــرو رو نشــد امــا بــا آمــدن وب دقیقــا کتابــی بســته شــد و کتابــی دیگــر گشــوده شــد و ایــن اتفــاق بــزرگ ارتباطــی روزنامــه نــگاری را هــر
انــدازه کــه پویــا و متفــاوت شــده بــود نــه تنهــا نــو کــرد بلکــه دریچــه هــای تــازه ای را بــر روی ژورنالیســم گشــود .چالــش جــدی روزنامــه
نــگاری در عصــر وب یــک گشــوده شــدن پــای وبــاگ هــا و بالگرهــا بــود .بالگرهــا آمدنــد.
عصــر وب یــک از کامنــت گذاشــتن هــا یــک گام جلوتــر آمــد حــاال شــهروندان کامنــت هایــی کــه منتشــر نمــی شــد در جهــان شیشــه ای
یــا گلــس ورد منتشــر کردنــد و نشــان دادنــد ایــن چالــش بســیار جــدی بــود امــا مشــکل همچنــان وجــود داشــت .مــا در وب یــک ســراغ هــر
رســانه و هــر شــخصی مــی رفتیــم بایــد نشــانی هــا را ســرچ مــی کردیــم بــا درج نشــانی آن چــه کــه مــی خواســتیم مــی یافتیــم و ســپس بــا
دوران جامعــه شــبکه ای تعریــف روزنامــه نــگاری از دوره هــای قبــل کامــا متفــاوت گردیــد.
عوامل موثر بر مزیت ژورنالیسم آنالین بر روزنامه نگاری چاپی

 - 1عدم محدودیت زمانی و مکانی
 - 2امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها
 - 3امکان استفاده از گرافیک متحرک (موسیقی ،صدا و تصویر)
 - 4امکان ارتباط بی واسطه
 - 5امکان کنش و واکنش دوسویه
 - 6امکان شخصی سازی
 - 7رفتارهای افقی و بدون سلسله مراتب

امتيازات یا ویژگي ها
رسانة نوشتاری ویژة نخبگان است ،به دلیل آن که مخاطب آن باید سواد داشته باشد؛
رســانه هــای نوشــتاری درمقایســه بــا رادیــو وتلویزیــون از ابــزار و امکانــات قابــل دســترس تــر بــرای تولیــد و انتشــار خبــر در شــکل ابتدایــی
آن اســتفاده مــی کننــد و در نتیجــه هــر پیــام مــی توانــد بــه شــیوه هــای گوناگــون کــه رایــج تریــن آن تکثیــر اســت چــاپ و در تیــراژ بــاال

Master:
Mostafa Ajorlou

3

3

منتشــر شــود ،لــذا تنــوع مطبوعــات همــواره بیشــتر از تنــوع دیگــر انــواع رســانه هــا ســت؛
بــرای ایجــاد سیســتم و دســتگاه فرســتنده و گیرنــده رادیــو و تلویزیــون امکانــات ف ّنــی متعــدد و نســبتاً پیچیــده ای مــورد نیــاز اســت کــه
هزینــه هــای هنگفــت را دربــر دارنــد وهمچنیــن در اکثــر جوامــع موانــع قانونــی و سیاســی در راه ایجــاد و تأســیس ایــن گونــه رســانه هــا
وجــود دارد .لــذا در عمــل ،رســانة نوشــتاری بیشــتر از دو رســانه دیگــر نقــش مردمــی کســب مــی کنــد و در شــکل و محتــوا تنــوع بیشــتری
نســبت بــه ســایر رســانه هــا دارد؛
ویژگــی مکتــوب بــودن رســانه هــای نوشــتاری ،آنهــا را بــه عنــوان ســند جلــوه گــر مــی کنــد و بــه مخاطبــان فرصــت انتخــاب مــی دهــد وآنــان
را در زمــان محــدود نمــی کنــد.
محدویتها
در رســانه هــای نوشــتاری ،خبرهــا همــواره بــه طــور کامــل انتشــار نمــی ی ابنــد ،و ایــن امــر بــه دلیــل کمبــود وقــت نیــز صفحــه هــای محــدود
و معــدود اســت ،هــر چنــد کــه برخــی از مطبوعــات باالتریــن تعــداد صفحــه هــا را دارا باشــند؛
رسانه های نوشتاری از مشکل زمانی رنج می برند ،این رسانه ها عمر کوتاهی دارند که به  42ساعت هم
نمی رسد )روزنامه ها( و از سوی دیگر مدت زمان الزم برای تولید یك روزنامه از  5تا  8ساعت است ،به
همیــن دلیــل امــکان بهــره گیــری از تمــام رویدادهــا را ندارنــد؛ محدودیــت مکانــی ،یعنــی مشــکل توزیــع همزمــان در همــه نفــاط یــك کشــور
یــا حتــی یــك شــهر بــزرگ نیــز شــامل آنهــا مــی شــود.

انواع دیگر رسانه های نوین
گفتاری  -تصویری  -خبرگزاری ها
رسانه ها ی گفتاری رادیو ،کاست و صفحه
رســانه هــای گفتــاری (شــنیداری) آن دســته از وســایل ارتبــاط جمعــی انــد کــه مهمتریــن عنصــر ارتباطــی آنهــا صــوت،
بیــان و کالم اســت .زبــان مکتــوب یــا تصویــری در ایــن گونــه رســانه هــا جایــی نــدارد.

رسانه های تصویری تلویزیون ،سینما ،ویدئو
رســانه هــای تصویــری بــرای انتقــال اخبــار و آگاهیهــا از پخــش تصویــر و صــوت توأمــان اســتفاده مــی کننــد .تلویزیــون
نشــانة کامــل وبرجســتة تصویــر بــه عنــوان یــك وســیله ارتبــاط جمعــی اســت.

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

امتيازات یا ویژگيها
 سریع ترین وفراگیر ترین وسیلة ارتباطی هستند؛ کاربــرد سیاســی رادیــو ونمایــش قــدرت بــه وســیله آن یکــی از مهمتریــن ویــژ گیهــای ایــن رســانهدرجامعــه اســت؛
 نقــش رادیــو درمبــارزه بــا بــی ســوادی بــا پخــش برنامــه هــای ویــژه بــرای ســواد آمــوزی وآمــوزشبزرگســاالن تردیــد ناپذیــر اســت .در واقــع مــی تــوان گفــت رادیــو کاربــرد آموزشــی دارد؛
 نداشتن محدویت زمانی و مکانی یعنی پخش  42ساعتة برنامه های گوناگون وهمچنین رساندن صوت به تمام جهان؛ پیشرفت فرستنده ها واستفاده از ماهواره این وسیلة ارتباطی را به وسیله ای بدون مرز تبدیل کرده است؛ ارزانی بهای گیرندة رادیو ،امکان خرید ومصرف بیشتر آن را فراهم کرده است؛ به زبانها و لهجه های مختلف برنامه پخش می کند؛ نیاز به توجه و خواندن همچون مطبوعات وتلویزیون را ندارد .درحین هر کاری می توان به آن گوش داد و ازآن استفاده کرد؛ رادیو های ترانزیستوری ،حمل و نقل این وسیله را آسان کرده است.محدویتها
فرار بودن مطالب نمی توان آن را به عقب برگرداند یا دوباره گوش کرد؛
 به دلیل ّمیسر نیست)
 نمی تواند به عنوان سند باقی بماند (مگر درصورت ضبط که برای همگان ّـرار بــودن کالم ،ایجــاد ارتبــاط دشــوار اســت ونیــاز بــه صــوت گیــرا دارد کــه بتوانــد شــنونده را مجــذوب کنــد ومطمئــن باشــد
 بــه خاطــر فـ ّکــه شــنونده بــه برنامــه هــا توجــه دارد.
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امتيازات یا ویژگيها
 تلویزیون کاملترین وسیلة ارتباطی از نظر برخورد با حواس پنجگانه انسان است؛ همزمان می تواند از بیان تصویری ،نوشتاری وگفتاری بهره بگیرد؛ تلویزیــون حتــی بــا گرفتــن محتــوا و پیــام همچنــان مــی توانــد بــه عنــوان یــك وســیلة ارتباطــی قــویباقــی بمانــد .بــه بیــان دیگــر آنچــه تلویزیــون را از دیگــر وســایل ارتبــاط جمعــی متمایــز مــی کنــد ،محتــوای
آن نیســت ،بلکــه مکانیســم وعملکــرد آن بــه عنــوان یــك وســیلة تصویــری اســت؛
 استفاده از تلویزیون به عنوان یك وسیله آموزشی؛ تلویزیــون بــه دلیــل قــدرت ایجــاد انگیــزه وتحــرک ،دارای قــوة جــذب اســتثنایی و فــوق العــادة مخاطــباســت؛
 قــدرت تحریــك و تهییــج احساســات وایجــاد ارتبــاط ســریعتر بــا بهــره گیــری از تصویــر وصــوت توأمــان کــه رنــگ نیــز بــه ایــن قــدرت مــیافزایــد یــك امتیــاز دیگــر تلویزیــون اســت؛
 فراگیری با توجه به توسعة فنی و تکنولوژیك ماهواره ها.محدویت ها
 امکان استفاده در هر زمان از تلویزیون وجود ندارد؛ مخاطب به کار دیگری نمی تواند بپردازد و باید همة حواس خود را متوجه تلویزیون کند تا از آن بهره گیرد؛فرار هستند؛
 مطالبی که در تلویزیون بیان می شوندّ ، عدم امکان حمل ونقل آسان برخالف سهولتی که در کار حمل ونقل رادیو ومطبوعات وجود دارد؛ از بُعد فرهنگی یك برنامه تلویزیونی به طور یکسان از سوی مخاطبان دریافت نمی شود.خبر گزاریها
خبرگــزاری یــك ســازمان خبــری مطبوعاتــی اســت کــه وظیفــه و مأموریــت آن جســت وجــو ،تحقیــق ،جمــع آوری و
تنظیــم اطالعــات و پیامهایــی اســت کــه ضرورتــ ًا بایــد آنهــا را در مرکــزی انباشــت نمایــد و ســپس ایــن اخبــار را بــه
مشــتریان خــود )روزنامــه ها؛رادیوهــا و تلویزیونها؛مراکــز اقتصــادی ،سیاســی ،ســفارتخانه هــا و ( ...ارســال کنــد.
امتيازات یا ویژگيها
 سرعت عمل؛ وابســتگی رادیــو و تلویزیــون و مطبوعــات بــه خبرگزاریهــا از لجــاظ تهیــة اخبــار ،زیــرا کــه هیــچ یــك از آنهــا قــادر نیســتند بــه تنهایــیشــبکة اطالعاتــی وســیعی را در ســطح جهــان بــرای انجــام کارهــای خبــری خــود تأســیس کننــد.
 مهمترین مانع این کار هزینه سرسام آور تأمین چنین شبکه هایی است؛ خبرگزاریها فروشندگان عمدة اخبار و پیامهای مطبوعاتی اند؛ خبرگزاریهــا ســبب رشــد اقتصــادی و عامــل صرفــه جویــی در ســازمانها ی مطبوعاتــی بــه شــمار مــی رونــد در ازای آبونمــان کــه دریافــتمــی کننــد.
محدویت ها
 مخاطبان استفاده کنندگان مستقیم پیامهای خبرگزاری ها معدودند؛همه اخبار و پیامهای خبرگزاریها قابل انتشار نیستند؛ پیامهــای خبرگــزاری هــا عینـاً بــه مــردم عرضــه نمــی شــوند .مطبوعــات ،رادیــو و تلوزیــون؛ اخبــار ،گزارشــهای ،پیامهــا و اطالعاتــی را کــهخبرگزاریهــا در اختیارشــان قــرار مــی دهنــد بــا توجــه بــه سیاســت و هــدف مشــخص خــود بــه صــورت یــك محصــول نهایــی تولیــد و عرضــه
مــی کننــد.

ساختار سازمانی رسانه ها
ســاختار ســازمان هــاي رســانه اي تحــت تأثيــر انــواع گوناگــون متغيرهــا قــرار دارد  .رهيافــت هــاي رســمي بــه ســاختاربندي ســازمان هــاي
رســانه اي بــا ايــن مســئله ســروكار دارنــد كــه چگونــه اجــزاي يــك ســازمان بــه لحــاظ وحــدت فرماندهــي ،حــوزه كنتــرل ،تقســيم كار و
تفكيــك بخــش هــا از يكديگــر ،بــا هــم ســازگاري پيــدا مــي كننــد .رهيافــت هــاي غيررســمي بــه ســاختاربندي ســازمان هــاي رســانه اي ،بــا
جنبــه روابــط انســاني و ايــن فــرض ارتبــاط دارنــد كــه كار توســط افــراد انجــام مــي پذيــرد.
صاحبــان و مديــران رســانه هــاي گروهــي امــروزي ،ســاختار ســازمان هــاي خــود را بــر پايــة بســياري از عوامــل داخلــي و خارجــي اســتوار

Master:
Mostafa Ajorlou
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مــي ســازند .عوامــل داخلــي بــا اهميــت شــامل كاركردهــاي مديــران ،انــدازة ســازمان هــا ،منابــع موجــود و تكنولــوژي و مأموريــت ســازمان هــا مــي
شــوند .ســازمان هــا همچنيــن بــا اثــرات اجتمــاع يشــدن ،حرفــه اي گرايــي و رفتارهــاي مديــران و زيردســتان ســروكار دارنــد.
عوامــل خارجــي بــا اهميــت شــامل آگهــي دهنــدگان ،دولــت ،رقابــت ،ه م صنــف ي هــا و عمــوم مــردم مــي شــوند .بــازار رســانه هــا را مــي تــوان
بــه شــكل روزافــزون رقابتــي توصيــف كــرد  .بــا گســترش ايســتگاه هــاي تلويزيونــي مســتقل كابلــي ،مجــات و روزنامــه هــاي محلــي ،رقابــت بــراي
جلــب توجــه مخاطبــان و دالره اي آگهــي دهنــدگان افزايــش يافتــه اســت  .كاهــش درآمــد ناشــي از آگهــي هــا ،رياضــت اقتصــادي را ضــروري
ســاخته اســت.
ســازمان هــاي رســانه اي بــه طــرق گوناگــون بــا ســخت گيــري هــاي اقتصــادي دســت و پنجــه نــرم مــي كننــد .بودجــه هــاي عملياتــي تحــت
نظــارت دقيــق تــري قــرار مــي گيرنــد .از هزينــه هايــي ماننــد هزينــه تلفــن ،مســافرت ،خريــد زمــان ماهــواره ،اســتفاده از هليكوپتــر و اضافــه كاري
در بســياري از اتــاق هــاي خبــر كاســته شــده اســت  .در اصــل ،از مديــران رســانه هــا خواســته مــي شــود كــه كار هميشــگي خــود را بــا پــول
كمتــري انجــام دهنــد .ناركارآمــدي هيــچ جايــي در ســازمان رســانه اي امــروزي نــدارد.
مديــران بــا اســتفاده از رهيافــت پيشــامدهاي احتمالــي ،بــه تحليــل متغيرهــاي مربوطــه و ســپس انتخــاب ســاختار مناســب مــي پردازنــد .بــه دليــل
اينكــه ايــن متغيرهــا دائم ـاً تغييــر مــي كننــد ،مديــران بايــد بــه شــكل متنــاوب بــه تحليــل مجــدد و ارز شــيابي كارآيــي و اثربخشــي ســاختار
خــود اقــدام كننــد.

درباره خبر
قبــل از بیــان نــکات مختلــف دربــاره قالــب هــای گوناگــون روزنامــه نــگاری اعــم از خبــر ،گــزارش و مصاحبــه و یادداشــت و یــا کســت و پادکســت
توجــه بــه مســاله ســوژه اســت.

سوژه چیزی است که دیگران دوست دارند درباره آن ببینند و بشنوند و بخوانند و بدانند.

در نشریات آن الین؛ توجه یک روزنامه نگار باید به مخاطب و ذائقه مخاطب باشد.

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

ليد
ً
به اولین عبارات خبر یا همان پاراگراف اول خبر مخصوصا در سبك هرم وارونه که خواننده را هدف می گیرند.
لیــد در واقــع خالصــه مهــم تریــن مطلــب خبــر اســت کــه در یــك «لیــد» قــرار داده و او را غافلگیــر مــی کنــد یــا دو جملــه خواننــده را
در جریــان اصلــی تریــن بخــش خبــر مــی گــذارد و او را بــه خوانــدن بقیــه خبــر ترغیــب مــی کنــد .لیــد بــر حســب اینکــه کــدام یــك از عناصــر
خبــری را در خــود جــا داده باشــد نــام آن عنصــر را بــه خــود مــی گیــرد .
انواع لید
نام فرد یا نهاد عامل رویداد در آن می آید »:که»
لید موضوع رویداد در آن مطرح می شود »:چه»
لید مکان رویداد مطرح است »:کجا» لید .
لید حاوی زمان رویداد است »:چه وقت»
لیــد توصیفــی اســت و نحــوه وقــوع خبــر را توصیــف مــی
کنــد »:چگونــه»
عالوه بر این چند نمونه لید دیگر هم در خبرنویسی رایج شده اند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهیم کرد .
 1لیدهــای اســتنباطی :در ایــن لیدهــا غالبـاً اســتنباط روزنامــه نــگار از یــك رویــداد ،عنصــر اصلــی را تشــکیل مــی دهــد .و شــامل لیدهــای تــك
موضوعــی و تلفیــق مــی باشــد  .لیــد تــك موضوعــی بــه ســه صــورت مســتقیم ،عمقــی و تشــریحی ارایــه مــی شــود کــه بــا مثــال بــه آنهــا اشــاره
مــی کنیــم .
رهبر معظم انقالب از دولت های اسالمی انتقاد کرد لید تك موضوعی مستقیم:
مثل «کنگره آمریکا امروز الیحه مقابله با خشونت را که به موجب آن پلیس» لید تك موضوعی عمقی:
مثل فدرال در کلیه نقاط دنیا مستقر و به دستگیری مجرمان می پردازد با حداقل آرای الزم تصویب کرد
بن الدن فرمانده القاعده در حالی که دست راستش تکان نمی خورد و از « ..لید تك موضوعی تشریحی:
مثــل دو مــاه قبــل الغرتــر بــه نظــر مــی آمــد در مصاحبــه ای بــا شــبکه تلویزیونــی الجزیــره بــا همــان صراحــت لهجــه همیشــگی بــر ادامــه مبــارزه
بــا آمریــکا تأکیــد کــرد » 2 .مــردم اصفهــان مــی پرســند باالخــره متــروی اصفهــان کــی راه انــدازی مــی شــود؟ « لیــد پرسشــی:
مثل :ده سال قبل بود که عراق روستای حلبچه را بمباران شیمیایی کرد و حاال « لید دارای پس زمینه:

6

مثــل پزشــکان خبــر از شــهادت زنجیــره ای مجروحــان شــیمیایی در ایــران مــی دهنــد » 4 .واشــنگتن بــر خــاف مصالــح مــرم مظلــوم
افغانســتان کمــاکان بــه حضــور نظامــی « لیــد مبتنــی بــر نقــل قــول:
مثل خود در این کشور ادامه می دهد .وزیر امور خارجه ایران در یك کنفرانس خبری ضمن اعالم این خبر گفت :
… 5 .رییــس جمهــور آمریــکا از مبــارزه بــا تروریســم حــرف مــی زنــد امــا دســتور حمــات تروریســتی «لیــد متعــارض»:
مثــل بــه اقصــی نقــاط دنیــا را صــادی مــی کنــد ».
تيتر
در تعریــف تیتــر گفتــه انــد تیتــر چکیــده مهــم تریــن مطلــب جــز اســت کــه بــه طــور دقیــق و روشــن بیــان شــده باشــد بــه عبــارت دیگــر
تیتــر بایــد بــا حداقــل کلمــات یــا حداکثــر معنــی را برســاند  .تیتــر «  :بایــد گفــت » لیــد خواننــده را بــه خوانــدن متــن خبــر ترغیــب مــی
کنــد « همــان طــور کــه در خصــوص لیــد گفتــم تیتــر در حقیقــت خالصــه عنصــر جــذاب خبــر اســت کــه بــه  ».خبــر بایســتی خواننــده را
بــه خوانــدن لیــد تشــویق کنــد.
بوسیله آن خواننده جذب خبر می شود .
تفــاوت تیتــر بــا لیــد در ایــن اســت کــه تیتــر یــك جملــه کوتــاه و فشــرده اســت در حالــی کــه لیــد همــان مطالــب در یــك یــا دو جملــه
طوالنــی بیــان مــی دارد .یکــی از روزنامــه نــگاران حرفــه ای تیتــر را بــه قالبــی تشــبیه کــرده اســت کــه بــه وســیله آن خبرنــگار مــی توانــد
خواننــده را بــه دام خوانــدن خبــرش بینــدازد  .یکــی از هــدف هــای تیتــر ،جداکــردن مطالــب مختلــف روزنامــه و مجلــه از یکدیگــر و ایجــاد
ســهولت در انتخــاب وخوانــدن مطالــب اســت .در حقیقــت خواننــده بــا خوانــدن تیترهــای مختلــف ،مطلــب جالــب توجــه را بــرای خــود انتخاب
مــی کند.بــه عبارتــی مــی تــوان گفــت تیتــر در ایــن زمــان شــبیه عالمــت هــای راهنمایــی در خیابــان و جــاده هــا کــه راننــدگان را هدایــت
مــی کنــد ،عمــل مــی نمایــد .
قواعد نوشتن تیتر
 1تیتر باید با مطالب خبر هماهنگ و منطبق باشد .
 2در نوشتن تیتر باید از واژه های آشنا و رسا استفاده کرد .
 3تیتر باید روشن ،دقیق و بدون ابهام باشد .
 4تیتر معموالً باید حاوی فعل باشد .
 5کلمات در تیتر نباید تکرار شوند .
 6همانند لید ،تیتر هر چه کوتاه تر باشد بهتر است .
 7در انتهــای تیتــر نقطــه گذاشــته نمــی شــود  .شــکل تیتــر تیتــر بایــد دقیــق و بــدون ابهــام باشــد و پیــام خبــر را بــه روشــنی بیــان کنــد.
معمــوالً تیترهــای کلــی و غیــره مشــخص ،کــه بــدون اســتفاده از فعــل نوشــته مــی شــوند ،پیــام خبــر را بــه طــور ناقــص بیــان مــی کنــد.
برای مطالب خبری ،باید از نوشتن تیترهای کلی خودداری کرد و پیام را به صورت صریح بیان کرد .
بــرای مثــال بــه ایــن تیتــر توجــه کنیــد  :کنگــره بزرگداشــت عطــار نیشــابوری در مشــهد ایــن تیتــر مبهــم مشــخص نمــی کنــد کــه
ایــن کنگــره برگــزار شــده اســت و یــا اینکــه در چــه زمانــی برگــزار مــی شــود .بایــد توجــه داشــت کــه تیتــر همــواره بایــد بــه صــورت مســتقل
و بــدون واســطه ،معنــای کامــل داشــته وخالــی از ابهــام باشــد ،مــی نویســیم ،بایــد تیتــر دارای معنــای » نقــل قــول « زیــرا تیتــر اصــل خبــر
اســت حتــی زمانــی کــه تیتــر را بــه صــورت مشــخص و بــدون ابهــام باشــد .بــا ایــن حســاب ،تیتــر مبهــم بــاال بــا افــزودن یــك فعــل ،مفهــوم
پیــدا مــی کنــد  :کنگــره بزرگداشــت عطــار نیشــابوری فــردا در مشــهد برگــزار مــی شــود
اجزای تیتر
در روزنامــه هــا و مجلــه هــا بــرای پــاره ای از مطالــب و اخبــار ،عــاوه بــر تیتــر اصلــی ،تیترهــای دیگــری بــا حــروف کوچکتــر در بــاال و پاییــن
تیتــر اصلــی قــرار مــی دهنــد کــه عبارتنــد از تیتــر اصلــی :یاتیتــری کــه مهــم تریــن مطلــب خبــر را بیــان کنــد .در پــاره ای از خبرهــا ،ایــن
تیتــر ،تنهــا تیتــر خبــر اســت.
و به همین دلیل با درشت ترین حروف نسبت به تیترهای فرعی نوشته می شود.
مثال  :ادامه جنگ بسوی تکریت
روتیتــر ،تیتــری اســت کــه در بــاالی تیتــر اصلــی قــرار مــی گیــرد و بــا حــروف کوچکتــر نوشــته مــی شــود .در واقــع روتیتــر،
مقدمــه یــا مؤخــره تیتــر اصلــی و یــا بــه صــورت مســتقل اســت.باید بــه گونــه ای باشــد کــه بــا برداشــتن آن لطمــه ای بــه تیتــر اصلــی خبــر
وارد نیایــد .
مثال :روتیتر :توسط رییس جمهور اعالم شد :تیتر اصلی :مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت می یابد
زیرتیتــر  :زیرتیتــر ،معمــوالً بعــد از تیتــر اصلــی و بــا حــروف کوچکتــر نوشــته مــی شــود .مطلــب زیرتیتــر مــی توانــد مکمــل تیتــر اصلــی و
روتیتــر ویــا مســتقل از آنهــا باشــد .مثــال  :روتیتــر :توســط رییــس جمهــور اعــام شــد  :تیتراصلــی :مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی شــدت مــی
یابــد زیرتیتــر :دومیــن دادگاه مفاســد اقتصــادی آخــر همیــن هفتــه برگــزار مــی شــود
ســوتیتر  :در پــاره ای از مــوارد کــه خبــر طوالنــی اســت و حــاوی مطالــب متعــدد مــی باشــد ،مــی تــوان خالصــه ای ازمطالــب مهــم را بعــد

Master:
Mostafa Ajorlou
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از تیتــر اصلــی بــا زیرتیتــر بــه صــورت جملــه هــای مســتقل بیــان کــرد .خالصــه تیتــر را در اصطــاح مــی گوینــد کــه بــا ســتاره یــا نقطــه هــای
درشــت در ابتــدای جملــه مشــخص مــی شــود » ســوتیتر «  ،روزنامــه نــگاری  .دارنــد جــدا «خبرشــدن» پیشــتر یــاد گرفتیــد کــه چگونــه از میــان
رویدادهــای اطــراف خودتــان آنهایــی را کــه قابلیتهســتند کــه بــه یــك خبرنــگار مــی گوینــد کــدام اتفــاق «ارزش هــای خبــری» کنیــد .همچنیــن
دانســتید در حقیقــت ایــن انتخــاب کنــد «خبــر» را جهــت انعــکاس آن بــه عنــوان  .در ایــن جلســه مــی خواهیــم شــما را بــا پنــج ارزش خبــری
دیگــر کــه بیشــتر توســط رســانه هــای غربــی و بــر علیــه کشــورهای جهــان ســوم اســتفاده مــی شــود آشــنا کنیــم.

خبرنویسی موبایلی
نوشتن خبر در موبایل
) 1برای نوشتن خبر موبایلی باید خبر به نهایت ممکن کوتاه باشد.
) 2در انتخاب تک تک کلمات باید فکر شود و در جهت اراده و سوگیری خبر بکار گرفته شود
) 3از زبان بسیار ساده که قابل خواندن و فهمیدن باشد باید استفاده شود
) 4نهایت خبر باید در  100کلمه و کوتاه تر یعنی  4تا  5پاراگراف که هر پاراگراف نباید بشیتر از  4سطر باشد ،خالصه شود.
نکته در خبرنویسی موبایلی:
 )1یادمان باشد هر چه مطلب کوتاه تر باشد بهتر است
 )2استفاده از صفت در خبر موبایلی و کلیه خبرها پرهیز شود
 )3از اسامی مخفف استفاده شود ،مگر اینکه اراده از استفاده کلمات در سوگیری خبر شود.
 )4بعد از اتمام خبر با نگاه انتقادی خبر را بخوانید و اضافات خبر را حذف کنید.

عادات ذهنی روزنامه نگار آنالین

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

عادات ذهن روزنامه نگار آنالین
از ویژگیهــای یــک خبرنــگار یــا روزنامــه نــگار موفــق مســلح بــودن بــه روش هــای نویــن تفکــر اســت و از جملــه مهــارت هــا در ایــن روش هــای
نویــن افزایــش چابکــی ذهــن اســت تــا در نتیجــه آن امــکان تفکــر بــه روش هــای مختلــف و بــه صــورت همزمــان امــکان پذیــر شــود ،برخــی از
عــادات ذهنــی کــه یــک خبرنــگار بایــد در خــود پــرورش دهــد عبارتنــد از:
 )1خبرنــگار بایــد بــه دنبــال الگوهــا ( عــدم الگوهــا) باشــد الگــو را شناساســیی کنیــد ،هنجارهــا و ناهنجاریهــا را در فراینــد معمــول کارهــا
اســتخراج نماییــد ،الگوهــا شــناخته و نســبت بــه آن اشــراف داشــته باشــید کــه در صــورت عــدم الگــو و شکســته شــدن آن بتوانــد اهمیــت موضــوع
را دریابــد
 )2میکروسکوپی نگاه کند و جهانی بیاندیشد
 )3خبر را ابتدا برای خودش بنویسد و اهمیت آن را تشریح کند
خبرنــگار بایــد بــه خــودش ایــن پاســخ را بدهــد کــه ایــن خبــر حــاال چــه اهمیتــی دارد و چگونــه بــرای دیگــران
مهــم مــی شــود
 )4گذشته را بکاود و آینده را تصور کند.
 )5همه ی احتماالت را در نظر بگیرد و به همه چیز شک کند.
معمــوال خبرنــگاران بایــد شــکاک باشــند امــا عکــس آن نیــز بســیار پــر اهمیــت اســت ،یعنــی اینکــه ذهــن خــود
را بــه روی همــه ی احتماالــت حداقــل در آغــاز کار بازکنــد اصــل شــکاک بــودن ایــن مســئله را ترغیــب مــی کنــد کــه در درســتی و صحــت آنچــه
مــی شــنود و میبینــد ،تردیــد و حقایــق را بررســی کنــد.
ویژگیهای نویسندگی آنالین
) 1نویسندگی آنالین پیوندی است بین نویسندگی برای مطبوعات و نوشتن گزارشهای مخصوص شبکه های پخش اخبار.
) 2سبک کوتاه و ساده ای که گویندگان خبری ترجیح می دهند از آن استفاده کنند.
) 3در این نویسندگی همزمان با رعایت قواعد دستوری و نوشتاری از لحن گفتاری مناسب باید استفاده کرد.
نکتــه  :توصیــه شــده اســت همانطــوری بــرای اینترنــت مطلــب بنویســید کــه گویــا داریــد بــرای دوســت تــان ایمیــل مینویســید .یعنــی هــم رعایــت
ســاختار را بکنیــد و هــم دوســتانه و بــی تکلــف بنویســید.
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خبـر ،عنـاصر و ارزشهای خبـری
مــاده اوليــه در روزنامــه نــگارى خبــر اســت .خبــر محــور اصلــى مطالــب مطبوعــات را تشــكيل مــى دهــد .درواقــع ،خبرنويســى مهمــت ريــن
بخــش روزنامهــن گارى اســت و بــراى اينكــه خبــر يــك رويــداد بــه نحــوى مطلــوب و چشــمگير تهيــه شــود ،میتــوان آن را بــه ســبك هــاى
مختلفــى تنظيــم كــرد.
مهمترين عناصر شش گانه ى خبرى:
كــه (چــه كســى)؟  /كــى (چــه وقــت)؟  /كجــا (در چــه مكانــى)؟  /چــه (چــه موضوعــى)؟  /چــرا (بــه چــه دليــل)؟  /چگونــه
(شــرح واقعه)؟
اخبار نشريات با ذكر عناصر شش گانه در خبر و براساس ارزش هاى هفتگانه ى خبرى شامل:
دربرگيــرى ،شــهرت ،برخــورد ،اســتثناء و شــگفتى ،بزرگــى و فراوانــى تعــداد ،مجــاورت و تازگــى تنظيــم مــى شــوند .مهمتريــن
بخــش هــاى خبــر بــا توجــه بــه ارزش هــاى خبــرى تعييــن مــى شــوند.

ـر :تــازه تریــن رویــدادی اســت کــه بــرای گــروه زیــادی از مــردم جذابیــت داشــته باشــد  .خبــر گــزارش از واقعیــت
خبـ
هاســت .امــا هــر واقعیتــی را نمــی تــوان خبــر نامیــد .
ً
خبــر پیامــی اســت کــه احتمــال صحــت و ســقم در آن وجــود دارد  .اصــوال هــر اتفاقــی کــه در اطــراف مــا رخ مــی دهــد مــی توانــد یــك خبــر
باشــد نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه رســانه هــا اخبــار را از میــان رویدادهــا و اتفاقــات روزمــره انتخــاب مــی کننــد و ایــن انتخــاب ،وظیفــه
خبرنــگار اســت .
به نظر می رسد هرچیزی که مردم منتظر شنیدن آن باشند ،دارای ارزش خبری است.
ارزش های خبری
تصور کنید در طی روز چند اتفاق برای شما افتاده باشد شما وقتی به خانه می رسید کدام یك از این اتفاقات
را برای خانواده خود تعریف می کنید  ...حال با هم ارزش های خبری را مرور می کنیم .یادتان باشد هیچ وقت
این ارزش ها را فراموش نکنید .
 1دربرگیری ()Impact
اولین ارزش جهت انتخاب یك اتفاق به عنوان خبر دربرگیری است یعنی اینکه آن اتفاق برای تعداد فراوانی
از افراد جامعه قابل توجه باشد مثل نتیجه انتخابات
 2شــهرت  Fame prominency/اســت بــه ایــن ترتیــب هــر اتفاقــی کــه پیرامــون یــك فــرد مشــهور رخ بدهــد ارزش خبــر شــدن
«شــهرت» ارزش بعــدی دارد
 3درگیــری ،کشــمکش و برخــورد ( )conflictهــر اتفاقــی کــه در آن درگیــری ،برخــورد ،جنــگ ،ســرقت و جنایــت وجــود داشــته باشــد
ارزش خبــر شــدن دارد.
درگیری به شکل های مختلف ممکن است رخ دهد که به برخی از آنها اشاره می کنیم
الف) برخورد انسان با انسان مثل دعواها و کتك کاری های بین دو نفر یا دو گروه .
ب) برخورد انسان با طبیعت مثل بالهای طبیعی از قبیل سیل ،طوفان و زلزله .
 4اســتثنا و شــگفتی ( )oddityمعمــوالً اتفاقــات نــادر و عجیــب بــرای همــه جالــب توجــه اســت و آن را بــرای دیگــران روایــت مــی کننــد.
بــه همیــن دلیــل ایــن موضــوع یعنــی اســتثنا و شــگفتی یکــی از ارزش هــای خبــری بــرای انتخــاب یــك رویــداد بــه عنــوان خبــر اســت.به ایــن
خبــر در بــاره اولیــن تصاویــر
 5بزرگــی و فراوانــی ،تعــداد و مقــدار ( )maghitudeبــا توجــه بــه ایــن ارزش مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه هــرگاه اتفاقــی بــرای گــروه
و یــا تعــداد بیشــتری از افــراد رخ دهــد قابلیــت خبــر شــدن را دارد.
 6مجاورت (جغرافیایی معنوی) )proximity(.
هــر حادثــه بــرای افــرادی کــه در پیرامــون آن رویــداد زندگــی مــی کننــد دارای ارزش بیشــتری مــی باشــد .از همیــن روســت کــه خبرنــگاران
یــك رســانه معمــوالً اخبــار رویدادهایــی را مخابــره مــی کننــد کــه مربــوط بــه حــوزه فعالیــت آن رســانه باشــد.یادتان باشــد مجــاورت فقــط مــادی
و جغرافیایــی نیســت بلکــه مجــاورت معنــوی هــم باعــث انتخــاب خبــر مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر برخــی رویدادهــا بــه لحــاظ معنــوی بــرای
گروهــی از افــراد جامعــه مهــم اســت .مثـ ً
ا هــر خبــری کــه مربــوط بــه مســلمانان و یــا ایرانیــان ســایر نقــاط جهــان باشــد بــرای جامعــه اســامی
مــا دارای اهمیــت اســت .
 7تازگــی و نوبــودن ( )Timelynessبــرای اینکــه بــه اهمیــت ایــن ارزش خبــری پــی ببریــد بایــد بدانیــد در دنیــای مطبوعــات اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه روزنامــه مثــل نــوزادی اســت کــه در همــان روز تولــد جــان مــی ســپارد .پــس خبرنــگاری موفــق اســت کــه خیلــی زود تــازه
تریــن اتفــاق را شــکار کنــد و هــر چــه ســریع تــر آن را بــه صــورت خبــر درآورد.
البتــه دو موضــوع «محــل وقــوع رویــداد» و نیــز « اســتمرار رویــداد» نیــز مــی توانــد جــز ارزش هــای خبــری مــد نظــر قــرار گیــرد کــه مــن
برحســب تجربــه بــه آنهــا رســیده ام و ضروریســت کــه بــه ایــن دو مــورد نیــزدر خبرنویســی درکنــار دیگــر ارزش هــای خبــری توجــه شــود .

Master:
Mostafa Ajorlou
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رابطه عناصر خبری و ارزش های خبری
ارزش هــای خبــری بــه خبرنــگار مــی آموزنــد چگونــه از میــان رویدادهــا و اتفــاق هــای اطــراف خــود یکــی را جهــت خبرشــدن انتخــاب کنــد.
پــس از اینکــه یــك رویــداد بــرای خبــر شــدن انتخــاب شــد نوبــت عناصــر یــا همــان ارکان خبــر اســت کــه کامــل شــود ،یعنــی اینکــه رویــداد
بــه شــکل روزنامــه ای و رســانه ای آن تنظیــم گــردد .همانطــور کــه قبـ ً
ا گفتیــم بــرای تنظیــم مطلــوب یــك خبــر طــوری کــه خواننــده آن ســر
در گــم نشــود ،شــما بایــد در متــن خبــر خــود بــه شــش ســؤال ) چــه کســی چــه چیــزی کجــا چــه وقــت چــرا چطــور( پاســخ دهیــد .حتمـاً
مــی دانیــد بیــن ارزش هــای خبــری هفتگانــه و عناصــر پنــج گانــه خبــری ارتباطــی مســتقیم وجــود دارد .بــرای مثــال ارزش خبــری
شهرت به طور مستقیم با عنصر چه کسی در ارتباط است .
نگاهی دیگرگونه به ارزش های خبری
صحــت و نادرســتى آن معلــوم نیســت .شــایعات دارای انــواع و اقســامی
در تعریــف شــایعه ،خبــرى اسـ
ـت کــه فــاش شــده اســت کــه ّ
اســت کــه برخــی از آنهــا جــرم بــوده و حتــی تکــرار آن بــا تحقــق شــرایط چــون اجــرای حــدود ،موجــب اجــرای حــد قتــل میشــود .بنابرایــن،
یکــی از ســنگینترین جرائــم رســانه ای را بایدشــایعات خبــری دانســت .گاه شــایعه دربــاره شــخص و مســائل حریــم خصوصــی افــراد اســت کــه
جایــگاه اجتماعــی مهــم و اساســی ندارنــد ،و گاه نســبت بــه شــخصی اســت کــه طــرح حتــی مســائل حریــم خصوصــی او نیــز میتوانــد در امنیــت
عمومــی جامعــه اخــال ایجــاد کنــد .شــایعاتی کــه بــه حــوزه عمومــی ارتبــاط برقــرار میکنــد ،در قالــب اراجیــف (بــه تعبیــر روایــات) دســته
بنــدی میشــود کــه از نظــر اســام حتــی حکــم قتــل نســبت بــه مرجفــون صــادر میشــود.
اســام همــواره بــه انســان توصیــه میکنــد تــا دربــاره آن چــه بــه آن یقیــن و علــم نــدارد ،زبــان نگشــاید همچنــان کــه قــرآن کریــم میفرمایــد:
«ال تقــف مــا لیــس لــک بــه علمــان الســمع و البصــر و الفــؤاد کل اولئــک کان عنــه مســئوال؛ بــه چیــزی کــه علــم و اطمینــان
نــداری ،اعتمــاد مکــن و آن را بــر زبــان میــاور ،زیــرا گــوش و چشــم و دل و اندیشــه آدمــی مســوول خواهنــد بــرد».
پیامبــر اکــرم (ص) نیــز فرمودهانــد« :خــدا بیامــرزد کســی را کــه کالم خداپســندی را بــر زبــان آورد و پــاداش گیــرد و یــا آنکــه
ســکوت حکیمانــه کنــد و (از مبتالشــدن بــه کیفــر ســخنان ناســتوده) ســالم بمانــد».
حضــرت ســپس فرمــود« :تــو آزاد نيســتى بــه هــر ســخنى كــه دلتبــدان تمايــل دارد ،گــوش فــرا دهــى ،زيــرا خــداى عــز و جــل مىفرمايــد:
گــوش وچشــم و ...مســؤوليت دارنــد .هــر يــك از ابــزار ادراكــى ،اعــم از حــس ظاهــر  -ســمع و بصــر و -...و حــس باطــن -عقــل و انديشــه و-...
حجــت الهىانــدو آدمــى بــا در اختيــار داشــتن چنيــن ابــزارى مســؤول اســت و بايــد در صــراط صحيــح گام بــردارد.

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

پرهیز از تحقير و تمسخر نكردن ديگران
قــرآن بــه منظــور رعايــت حرمــت گــذاري مــردم نســبت بــه يكديگــر و جلوگيــري از اختــاف هــا و بدبينــي هــا در جامعــه اســامي ،پيروانــش را
از مســخره كــردن يكديگــر و صــدا زدن بــا القــاب ناپســند ،بازداشــته اســت:
«یــا ایهــا الذیــن آمنــوا الیســخر قــوم مــن قــوم عســی ان یکونــوا خیــرا ً منهــم والنســاء مــن نســاء عســی ان یکــن خیــرا ً
منهــن و التلمــزوا انفســکم و التنابــزوا بااللقــاب بئــس االثــم الفســوق بعــد االیمــان و مــن لــم یتــب فاولئــک هــم الظالمــون؛
اي كســاني كــه ايمــان آوردهایــد! نبايــد گروهــي از مــردان شــما گــروه ديگــر را مســخره كننــد ،شــايد آنهــا از اینهــا بهتــر
باشــند و نــه زنانــي زنــان ديگــر را مســخره كننــد ،شــايد آنــان بهتــر از اينــان باشــند و يكديگــر را مــورد طعــن و عيــب
جويــي قــرار ندهيــد و بــا القــاب زشــت و ناپســند ،يكديگــر را يــاد نكنيــد».
در شــأن نــزول ایــن آیــه آمــده اســت کــه شــخصی بــه نــام «ثابــت بــن قیــس» شــنوایی ضعیفــی داشــت و بــه همیــن جهــت ،همیشــه کوشــش
میکــرد زودتــر بــه مســجد بیایــد تــا در کنــار رســول خــدا (ص) جــای گزینــد .اتفاق ـاً یــک روز آمدنــش بــه تأخیــر افتــاد .مــردم نمازشــان را
خواندنــد و آمــاده شــنیدن ســخنان نبــی اکــرم (ص) شــدند کــه «ثابــت بــن قیــس» وارد مســجد شــد و بــه شــیوه همیشــگی میگفــت :راه را
بــاز کنیــد ،راه را بــاز کنیــد .و از روی شــانههای مــردم میگذشــت تــا نــزد پیامبــر (ص) بــرود .یکــی از نمازگــزاران بــه او گفــت :بــه مجلــس
رســیدی ،همیــن جــا بنشــین« .ثابــت بــن قیــس» بــا خشــم و ناراحتــی همــان جــا نشســت .وقتــی هــوا روشــن شــد ،گفــت :آن کــس کــه بــه
مــن گفــت همیــن جــا بنشــین ،چــه کســی بــود؟ آن مــرد خــود را معرفــی کــرد« .ثابــت بــن قیــس» گفــت :تــو پســر همــان زنــی هســتی کــه
( ...مــادرش در زمــان جاهلیــت مرتکــب کارهــای زشــت میشــد) .آن مــرد خجالــت کشــید و ســر بــه زیــر افکنــد .آن گاه آیــه مزبــور نــازل شــد
کــه یکدیگــررا بــه زشــتی یــاد نکنیــد.
نويســندۀ الميــزان بــه نكتــه ای دربــاره ايــن آيــه اشــاره كــرده و آن اينكــه در آيــه آمــده اســت« :القــاب زشــت خــود را آشــكار نكنيــد» ،بــه جــاي
اينكــه بگويــد «القــاب زشــت يكديگــر را آشــكار نكنيــد ».بيــان آيــه نشــان میدهــد كــه از نظــر قــرآن ،جامعــه اســامي پيكــره اي واحــد اســت
كــه هركــس بــه آن خســارتي وارد كنــد ،گويــا بــه خــود خســارت زده اســت .ايــن موضــوع ،بــه مســئوليت جمعــي مســلمانان دربــاره يكديگــر
اشــاره میکنــد تــا كســي تصــور نكنــد اگــر بــه حريــم ديگــران تجــاوز كنــد ،خــود از آســيب در امــان میمانــد .بــه ايــن ترتيــب ،هــر گونــه كــم
توجهــي بــه معيارهــاي اخالقــي و حرمتشــكني در جامعــه ،بــه همــه زيــان میرســاند و بــه هميــن دليــل بايــد بــه لحــاظ عــوارض عمومــي و
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فراگيــر آن ،از وقــوع چنيــن امــوري جلوگيــري كــرد.
مقــام نصیحــت و خیرخواهــی :فــردی کــه بــرای مشــورت در امــری نــزد کســی رفتــه ،خیرخواهــی او بــر مشــورت دهنــده واجــب اســت و
درصورتــی کــه خیــر و صــاح مشــورت کننــده متوقــف بــر غیبــت طــرف مشــورت از کســی باشــد ،غیبــت جایــز خواهــد بــود.
ـتفتا :هــرگاه اســتفتا متوقــف بــر نــام بــردن ظالــم باشــد ،غیبــت او جایــز خواهــد بــود ،ماننــد اینکــه بپرســد فالنــی حــق مــرا
ـام اسـ
 مقـخــورده اســت ،راه نجــات مــن و دســتیابی بــه حقــم چیســت؟ در غیــر ایــن صــورت جایــز نیســت.
 مقــام نهــی از منکــر :در مــواردی کــه نهــی از منکــر منــوط بــه غیبــت اســت ،غیبــت کــردن بــه قصــد بازداشــتن از منکــر جایــزخواهــد بــود.
 درمبــارزه بــا بدعتگــذار و فتنهگــر :غیبــت کــردن از فتنهگــران و بدعتگــذاران در دیــن جایــز ،بلکــه بــه قصــد بــر حــذرداشــتن مــردم از نزدیــک شــدن بــه آنــان واجــب اســت.
برای دفع ضرر از غیبت شونده :چنانچه بدگویی از کسی موجب دفع ضرر و خطر از او گردد ،بدگویی جایز است.ـکار :آنجــا کــه عیــب کســی بــرای او حالــت وصــف غالبــی پیــدا کــرده کــه بــدان شــناخته میشــود و بــدون ذکــر
ـان و آشـ
ـب نمایـ
 عیـآن شــناخته نمیشــود.
ـان گواهــی دهنــده نــزد قاضــی ،فاســق باشــند ،اظهــار فســق آنــان نــزد حاکــم شــرع از ســوی
ـان و راویـ
ـرح گواهـ
جــان :چنانچــه گواهـ ِ
کســی کــه از فســق آنــان مطلــع اســت ،جایــز میباشــد .چنــان کــه بازگــو کــردن فســق راویــان احادیــث نیــز جایــز خواهــد بــود.
در محتواهــای رســانهای بعضـاً مالحظــه شــده اســت کــه غیبــت در قالــب اســتفاده از واژگان و الفــاظ رکیــک و نامناســب رخ میدهــد .از امــام
صــادق (ع) نقــل شــده اســت کــه پيامبــر فرمودهانــد« :ناســزا گفتــن بــه مؤمــن ،نافرمانــي اســت و جنگيــدن بــا او کفــر و خــوردن گوشــت او
(غيبــت کــردن از وي) معصيــت خداســت و احتــرام مــال مؤمــن ،هماننــد احتــرام خــون اوســت»
«سب مؤمن ،انسان را در آستانة تباهي و هالکت قرار ميدهد»
در روايت ديگري از آن حضرت نقل شده است:
ّ

مفید بودن خبر

مفیــد بــودن خبــر بــه معنــای لغــو نبــودن ،هدفمنــدی و کاربــرد داشــتن آن بــرای مخاطبــان اســت .بــه طــور کلــی اخبــار
هدایــت گــر ،کمــال بخــش ،پندآمــوز ،غفلــت زدا ،آموزنــده و هشــداردهنده کــه در مســیر آگاه ســازی و ایجــاد رشــد معنــوی مخاطــب قــرار
دارد ،مــورد توجــه و تاکیــد قــرآن اســت .چنانکــه در آیــات قــرآن آمــده اســت افزایــش آگاهــی و رشــد معنــوی معمــوالً از دو طریــق تعلیــم و
تزکیــه حاصــل میشــود و ایــن هــر دو از طریــق خبررســانی بــرای مخاطبــان نیــز قابــل حصــول اســت .اطــاع رســانی و اخبــار مفیــد بــه هــر
شــکلی صــورت بگیــرد متضمــن نوعــی آمــوزش و تعلیــم اســت .ایــن آمــوزش بــه تناســب مضامیــن خبــری متفــاوت اســت .در نتیجــه بــاال
بــردن ســطح آگاهیهــای فــردی و اجتماعــی در حوزههــای مختلــف فرهنگــی ،دینــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،علمــی و غیــره از طریــق خبــر ،در
زمــره کارکردهــای اطــاع رســانی رســانه قــرار میگیــرد .ارشــاد و راهنمایــی نیــز بخــش دیگــری از کارکــرد اطــاع رســانی مفیــد اســت کــه
در جهــت رشــد معنــوی انجــام میشــود
عاقبت اندیشی در خبر
یکــی از اصــول خبررســانی ،تحلیــل از عاقبــت کار بــه ویــژه نتایــج ،جایگاههــا و پــاداش عقایــد توحیــدی یــا انحرافــی اســت .جمعــی از یهــود
نــزد پیامبــر اکــرم (ص) آمدنــد و درخواســت کردنــد :عقایــد خــود را بــرای آنهــا شــرح دهــد ،آن حضــرت فرمــود :مــن بــه خــدای بــزرگ و
یگانــه ایمــان دارم و آن چــه بــر ابراهیــم و اســماعیل و اســحق و یعقــوب و موســی و عیســی و همـهی پیامبــران الهــی نــازل شــده حــق مــی
دانــم ،و در میــان آنهــا جدایــی نمیافکنــم ،آنهــا گفتنــد :مــا عیســی را نمیشناســیم و بــه پیامبــری نمیپذیریــم .ســپس افزودنــد :مــا
هیــچ آیینــی را بدتــر از آئیــن شــما ســراغ نداریــم!
افشای اخبار دروغ
انتشــار اخبــار دروغ معمــوالً بــا ســوء نیــت همــراه اســت و گاهــی بــرای توطئــه اســت .تــا جایــی کــه برخــی از افــراد و رســانهها ممکــن اســت
بــا هــدف بحــران ســازی دســت بــه انتشــار اخبــار دروغ بزننــد؛ در چنیــن وضعیتــی وظیفــه نهادهــای خبررســانی ایــن اســت کــه بــا روشــن
کــردن حقیقــت و افشــای اخبــار دروغ بــه مقابلــه بپردازنــد و کســانی را کــه در معــرض چنیــن اخبــاری قــرار گرفتهانــد از واقعیــات مطلــع
ســازند .در قــرآن کریــم بــر افشــاگری و خنثــی ســازی اخبــار دورغ تاکیــد شــده و ایــن امــر در جــای خــود ضــروری بــه حســاب آمــده اســت
برخورداری از فصاحت
زبــان مهمتریــن وســیله برقــرار ارتبــاط در طــول تاریــخ بشــر بــوده اســت .حتــی امــروزه ابــزار و امکانــات گوناگــون پیشــرفته ای بــرای ایجــاد
ارتبــاط بــه وجــود آمــده اســت .هنــوز نمیتــوان گفــت کــه کالم نقــش اساســی را در پیــام و ایجــاد ارتبــاط بــر عهــده دارد .در قــرآن آیاتــی
وجــود دارد کــه نشــان دهنــدهی اهمیــت ایــن موضــوع اســت .یکــی از آنهــا از قــول حضــرت موســی بیــان شــده اســت کــه هنــگام مأموریــت
بــرای ابــاغ رســالت از خداونــد میخواهــد بــرادرش را کــه از او فصیــح تــر اســت در ایــن مأموریــت بــا او همــراه کنــد« .وأخــي هــارون هــو
أفصــح منــي لســنا فأرســله معــي ردءا يصدقنــي انــي أخــاف أن يکذبــون» و بــرادرم هــارون زبانــش از مــن فصیحتــر اســت او را همــراه مــن
بفرســت تــا یــاور مــن باشــد و مــرا تصدیــق کنــد میترســم مــرا تکذیــب کننــد (قصــص.)34/
از نظــر قــرآن پیــام خبــری همانگونــه کــه بایــد بــا دســته بنــدی ،فصاحــت و شــفافیت تــوأم باشــد و بــا وضــوح ابــاغ شــود ،بایــد بــدون نقــص
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و کامــل نیــز باشــد؛ چــون ضــرورت ابــاغ پیــام واضــح و مبیــن ارتبــاط مناســب مطالــب بــا یــک دیگــر و قطــع نشــدن بخشهــای ضــروری
خبــر اســت
تسریع در اخبار هشدار دهنده
در قــرآن کریــم بــه ایــن کارکــرد مهــم خبــر ،یعنــی هشــدار دهــی و کمــک بــه تصمیــم گیــری کــه گفتــه شــد بایــد بــه موقــع و بــا ســرعت
صــورت گیــرد ،توجــه شــده اســت .در قــرآن آمــده اســت کــه وقتــی درباریــان فرعــون بــرای قتــل حضــرت موســی توطئــه کردنــد ،یکــی از
مومنــان ،بــا شــتاب و بــه ســرعت خبــر را بــه موســی میرســاند و بــه او هشــدار میدهــد کــه از شــهر خــارج شــود .موســی نیــز بیدرنــگ
بــه ایــن خبــر ترتیــب اثــر میدهــد و از شــهر خــارج میشــود و خــود را از خطــر دور میکنــد)
إن المــأ ْيأتمــرون بــک ليقتلــوک فاخــرج إنّــي لــک مــن ال ّناصحيــن .فنخــرج منهــا
«و جــاء رجــل مــن أقصــي المدينــه يســعي قــال يــا موسـي ّ
خائفــا يترقــب قــال رب نجنــي مــن القــوم الظالميــن» (در ایــن هنــگام) مــردی بــا ســرعت از دورتریــن نقطــه شــهر [مرکــز فرعونیــان] آمــد
جمعیــت بــرای کشــتن تــو بــه مشــورت نشســتهاند فــورا ً از شــهر خــارج شــو ،کــه مــن از خیرخواهــان تــوأم!».
و گفــت« :ای موســی! ایــن
ّ
موســی از شــهر خــارج شــد در حالــی کــه ترســان بــود و هــر لحظــه در انتظــار حادثــه ای عــرض کــرد« :پــروردگارا! مــرا از ایــن قــوم ظالــم
رهایــی بخــش!» (قصــص 20/و .)21

سبکهای خبرنویسی

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

عنصر جذاب
عنصــر مهمــی کــه روزنامــه نــگاران بــه تشــخیص خــود از میــان عناصــر خبــری انتخــاب مــی کننــد و در آغازخبــر (یــا کــه در جلســه هــای
بعــدی آن را خواهیــد آموخــت) مــی آورنــد تــا خواننــده تشــویق و ترغیــب بــه خوانــدن «لیــد» همــان نــام دارد و یــك خبرنــگار حرفــه ای
بــا در نظــر داشــتن ارزش هــای خبــری مــی توانــد ایــن «عنصــر جــذاب» خبــر شــود عنصــر جــذاب را تشــخیص دهــد .بــرای مثــال اگــر
خبــری پیرامــون فــرد مشــهوری مثــل رییــس جمهــور باشــد بهتــر اســت عنصــر چــه کســی بــه عنــوان عنصــر جــذاب در ابتــدای خبــر بیایــد
حتمـاً و الزامـاً مهــم تریــن عنصــر خبــر نیســت بلکــه عنصــری «عنصــر جــذاب» الزم اســت همیــن جــا توضیــح دهــم کــه اســت کــه بــا نظــر
خبرنــگار بــه عنــوان مطلــب مــورد عالقــه اجتمــاع انتخــاب شــده اســت .موضــوع دیگــر اینکــه انتخــاب یــك عنصــر بــرای شــروع خبــر ،قانونــی
الزم االجــرا نیســت بلکــه مــی تــوان در تنظیــم خبــر از دو یــا چنــد عنصــر اســتفاده کــرد .شــیوه هــای نوشــتن خبــر درمطبوعــات را
ســبك هــای خبرنویســی مــی گوینــد.
بــه عبــارت دیگــر وقتــی یــك خبرنــگار خبــر خــود را انتخــاب کــرد بایــد بــا مناســب تریــن شــیوه آن را تنظیــم نمایــد موضــوع اساســی در
تنظیــم خبــر و اســتفاده از ســبك هــای خبرنویســی ایــن اســت کــه یــك خبرنــگار بایــد بدانــد خبــر را بــرای خوانــده شــدن و نــه فقــط بــرای
چــاپ شــدن مــی نویســد.
درحقیقــت شــما بایــد طــوری خبــر خــود را تنظیــم و طــوری از مناســب تریــن ســبك خبرنویســی اســتفاده کنیــد کــه خواننــده روزنامــه
بــدون اینکــه متوجــه شــود مجبــور بــه خوانــدن خبــر گردد.بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ ســبك هــای خبرنویســی مــی رویــم کــه مرســوم تریــن
ایــن ســبك هــا عبارتنــد از :
* سبک های هرم وارونه
در ایــن ســبك نــگارش خبــر ،قاعــده هــرم حــاوی جــذاب تریــن و در بســیاری از مواقــع حــاوی
مهــم تریــن بخــش خبــر اســت و کــم ارزشتریــن مطلــب کــه حــاوی بــی اهمیــت تریــن بخــش
هــای ماجراســت در نــوک هــرم قــرار مــی گیــرد.
در واقــع در ســبك هــرم وارونــه مطالــب بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت آنهــا از بــاال بــه پاییــن
تنظیــم مــی شــوند  .داســتانی در مــورد چگونگــی پیدایــش ایــن ســبك در روزنامــه نــگاری وجــود
دارد.
بــر اســاس ایــن قصــه پــس از کشــف تلگــراف ،روزنامــه نــگاران و بــه ویــژه روزنامــه نــگاران
آمریکایــی هنــگام بــروز جنــگ داخلــی آمریــکا بــه هنــگام مخابــره خبــر از تــرس قطــع ارتبــاط
تلگرافــی ابتــدا اصــل مطلــب را مخابــره مــی کردنــد و ســپس اگــر ارتبــاط قطــع نمــی شــد ،ســایر
جزییــات خبــر را مخابــره مــی کردنــد .بــرای راحتــی اســتفاده از ایــن ســبك بهتــر اســت شــما
تصــور کنیــد همــواره جنــگ اســت و شــما مجبوریــد ابتــدا اصــل خبــر را بگوییــد .
مزایای سبك هرم وارونه
الف مزایای سبك هرم وارونه برای خوانندگان
 1ایــن ســبك بــه شــیوه طبیعــی نقــل قــول وقایــع توســط مــردم نزدیــك اســت و لــذا مــردم و خواننــدگان بــا آن ارتبــاط بهتــری پیــدا مــی
کننــد .
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 2تکلیــف خواننــده بــا خبــر در همــان پاراگــراف هــای اول مشــخص مــی شــود و او مــی توانــد اگــر تمایــل بــه دانســتن خبــر نداشــت وقــت
خــود را صــرف خوانــدن بقیــه مطلــب نکنــد .
ب مزایای سبك هرم وارونه برای خبرنگار
 1چون اصل مطلب در لید می آید کار تیتر زدن هم برای خبرنگار آسان می شود .
 2اگــر بــه دلیــل تراکــم صفحــه قــرار باشــد بخشــی از مطلــب حــذف شــود بــه راحتــی مــی تــوان بخــش هــای انتهایــی را کــه از اهمیــت
کمتــری برخوردارنــد حــذف کــرد .
معایب سبك هرم وارونه
 1خبرنگار از دید و نظر خود مهم ترین بخش خبر را انتخاب می کند و لذا او بر روی تنظیم خبر ،اعمال نظر می کند .
 2خواننده چون لید را خوانده از خواندن مابقی مطالب منصرف می شود .
 3آنچه در لید آمده یك بار دیگر در متن خبر تکرار می شود .
* سبک الماس خبری ...
ســبك المــاس خبــری ( )news diamondکــم کــم جــای ســبك خبرنویســی هــرم وارونــه ( )inverted pyramidرا در خبرنویســی
آنالیــن مــی گیــرد .
سبك الماس خبری ()news diamond
سبك خبرنویسی الماس خبری با دو خصیصه وب کامال سازگار است:
سرعت و عمق؛ فرایند نوشتن در اتاق های خبری بر پایه این دو قدرت بازنگری خواهند شد .
پــاول برادشــاو مــی گویــد رســانه هــای نویــن از یــك ســو اجــازه نشــر ســریع تــر خبرهــا را مــی دهنــد (تلویزیــون و رادیــو ،بعــد موبایــل و ای
میــل و حــاال موبــاگ هــا یــا همــان وبــاگ هــای موبایــل پایــه) و از ســوی دیگــر وب؛ رســانه ای کامــل بــرای روزنامــه نــگاری اســت کــه بطــور
بالقــوه عمیــق تــر و گســترده تــر از شــاهان ســابق محتــوا و تحلیــل؛ یعنــی روزنامــه هــا و مجــات اســت .
بنابراین او فرایند جدید نوشتن در دنیای آنالین را با تاکید بر دو عنصر سرعت و عمق این چنین به تصویرمی کشد :
هشــدار ( :)Alertهمیــن کــه خبــر بــه وقــوع مــی پیونــدد ،روزنامــه نــگار یــك هشــدار
بــرای دبیــر مــی فرســتد .مشــترکان موبایلــی و ای میلــی اخبــار یــا آن هایــی کــه از
خبرخــوان هــا اســتفاده مــی کننــد؛ بــه ســرعت در جریــان خبــر قــرار مــی گیرنــد .ایــن
رونــد هشــدار در عیــن حــال بــا انتســاب مالکیــت خبــر بــه اعــام کننــده اولیــه آن همــراه
اســت .
نسخه اولیه (:)Draft
گام دوم بــه یــك پســت وبالگــی بیــش تــر شــبیه اســت تــا بــه یــك مطلــب چاپــی یــا
رادیــو و تلویزیونــی .نســخه اولیــه در حمایــت از هشــداری کــه داده شــده اســت مثــل
گــزارش هــای خبرگــزاری هــا بــه ارائــه نــام هــا ،مــکان هــا ،جزئیــات و منابــع مــی پــردازد
و هرچــه جزئیــات بیــش تــری بــه دســت مــی آیــد؛ آپدیــت مــی شــود .نقــش مهــم نســخه
اولیــه ایــن اســت کــه خواننــدگان هشــدار را بــه ســایت بکشــاند؛ امــا در عیــن حــال بــه
اطــاع رســانی در فضــای وبــاگ هــا هــم ادامــه مــی دهــد .
همیــن کــه خبــر بــه وقــوع مــی پیونــدد ،روزنامــه نــگار یــك هشــدار بــرای
دبیــر مــی فرســتد .مشــترکان موبایلــی و ای میلــی اخبــار یــا آن هایــی کــه از خبرخــوان
هــا اســتفاده مــی کننــد؛ بــه ســرعت در جریــان خبــر قــرار مــی گیرنــد .ایــن رونــد هشــدار در عیــن حــال بــا انتســاب مالکیــت خبــر بــه اعــام
کننــده اولیــه آن همــراه اســت .
مطلب  /بسته (:)Article / Package
ایــن مرحلــه در واقــع بیــن ســرعت و عمــق قــرار دارد ،تقریبــا حــال و هــوای یــك مطلــب کالســیك روزنامــه ای را دارد و شــبیه مطالــب 3
دقیقــه ای رادیــو و تلویزیــون اســت )مــی بینیــد کــه روزنامــه نــگاری آنالیــن کمــاکان نمــی توانــد خــودش را از دســت بســته هــای ســنتی
خبــری نجــات دهــد( .قضــاوت در ایــن بــاره کــه آیــا چنیــن مطلبــی در ابدیــت اینترنــت اصــا از اهمیــت برخــوردار اســت یــا نــه؛ نکتــه ای
مهــم اســت .
بافت (:)Context
مطلــب آنالیــن مــی شــود و بــا توجــه بــه بافــت ]یــا همــان فضــای حاکــم بــر خبــر[ توســط تعــداد فراوانــی از لینــك چــه لینــك هــای داخلــی
و چــه لینــك هــای خارجــی آپدیــت مــی شــود .در ایــن مرحلــه منبــع خبــر بــه یــك پورتــال منبــع تبدیــل مــی شــود .
تحلیل  /بازتاب (:)Analysis / Reflection

Master:
Mostafa Ajorlou
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بعــد از خبــر نوبــت تحلیــل مــی رســد .در فضــای آنالیــن؛ ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه هــر واکنشــی در هــر کجــای فضــای بــاگ هــا رخ مــی
دهــد؛ جمــع آوری شــود بــه ویــژه از طریــق  -وبــاگ هــا و فــروم هــای خودتــان و منابــع مطلــع و کســانی کــه خبــر بــه آن هــا مربــوط بــوده اســت
افــرادی کــه خبــر را  -پوشــش مــی دهنــد ممکــن اســت تجــارب خودشــان را در وبــاگ هایشــان منتشــر کننــد .پادکســت هــا هــم در اینجــا جــزو
منابعــی بــه شــمار مــی آینــد کــه در ایــن مــوارد بحــث بــه پــا مــی کننــد .
حالت تعاملی (:)Interactivity
ایــن مرحلــه ممکــن اســت بــه منابــع فراوانــی نیــاز داشــته باشــد؛ امــا مــی توانــد در عیــن حــال کاربــر را هــم درگیــر موضــوع کنــد و بــه گونــه
ای اطــاع رســانی کنــد کــه ســایر رســانه هــا قــادر بــه آن نیســتند .یــك فــروم یــا فلــش اینتراکتیــو ( )Flash interactiveو یــا یــك ویکــی
( )wikiمــی توانــد «دنبالــه بلنــدی « بســازد کــه کاربــران را تــا مــدت هــا پــس از تولیــد خبــر بــه دنبــال خــود بکشــاند .
شــخصی ســازی ( :)Customizationایــن حالــت در واقــع اتوماتیــك ســازی از ســوی روزنامــه هاســت .یعنــی ارائــه ســرویس هــای پایــه ای
مشــترکان؛ مثــل آپدیــت ای میلــی و مبتنــی بــر آر اس اس اتــکا بــه نیازهــای اجتماعــی (انطبــاق بــا عالئــق جدیــد ســایر خوانندگانــی کــه خبــر
را خوانــده انــد) و روزنامــه نــگاری مبتنــی بــر دیتابیــس ( – )database-driven journalismکــه در آن بســیاری از مــوارد بــر حســب متــا
تــگ هــا همگــرا مــی شــوند و یــا مــواردی کــه دیتابیــس مــی توانــد در اختیــار محیــط ارتباطــی کاربــر قــرار دهــد مطــرح اســت . -
و باالخره اینکه به فرهنگی هم نیاز هست که به تحقق چنین امکاناتی باور داشته باشد .
پاول برادشاو می گوید الماس خبری می کوشد تا تغییر یك محصول قرن نوزدهمی )خبر( به یك محصول
قــرن بیســت و یکمــی را بــه تصویــر بکشــد :روزنامــه نــگاری مــدام گوینــده ( )iterative journalismدر رســانه هــای نویــن؛ اینکــه خبــر تــا
ابــد «ناتمــام» اســت .
بخــش خبــریِ رســانه هــای جمعــی از پرطرفدارتریــن بخــش هــای مطبوعــات و برنامــه هــای رادیــو و تلویزیــون اســت بــه شــرط آن کــه ویژگیهــای
تنظیــم و تدویــن اخبــار در ایــن رســانه هــا رعایــت شــود .خبرگزاریهــا نیــز از ایــن قاعــده مســنثنی نیســتند.
ایــن وســیلة ارتباطــی نیــز بــرای جــذب مشــتری و افزایــش آبونمــان (اشــتراک) بایــد در ارســال اخبــار شــرایط و ویژگــی هایــی را رعایــت کنــد تــا
دریافــت کننــدگان اخبــار را راضــی و اقنــاع ســازد.
بــه همیــن دلیــل بایــد ویژگیهــای رســانه هــای جمعــی را شــناخت و در واقــع امتیــازات و محدودیتهــای آنهــا را مــد نظــر قــرار داد تــا بــا توجــه
بــه آنهــا ،بــه تنظیــم مناســب خبــر بــرای هــر یــك از رســانه هــای جمعــی دســت یافــت.
الف رسانه ها نوشتاری مطبوعات
آن دســته از رســانه هــای همگانــی کــه بــرای پخــش و انتشــار اخبــار ،اطالعــات ،آگاهیهــا و ایجــاد ارتبــاط میــان مــردم و انتقــال ارزشــها از زبــان
و بیــان مکتــوب اســتفاده مــی کننــد ،رســانه هــای نوشــتاری )مطبوعــات( نــام مــی گیرنــد کــه در عیــن حالــی کــه دارای امتیــازات و امکاناتــی
هســتند ،محدودیتهــای نیــز شــامل آنهــا مــی شــود.
* سبك تاریخی
در ایــن روش تنظیــم خبــر بــر خــاف ســبك هــرم وارونــه مطالــب بــا توجــه بــه ارزش آنــان نوشــته نمــی شــوند بلکــه بــه همــان صورتــی کــه بــه
لحــاظ زمانــی تحقــق یافتــه انــد در قالــب خبــر ارایــه مــی شــوند .
در ایــن ســبك روزنامــه نــگار بــه داوری نمــی پــردازد و کاری نــدارد کــه کــدام بخــش ماجــرا مهــم تــر اســت تــا آن را در پاراگــراف اول (لید)خبــر
ارایــه کنــد .از ایــن ســبك بیشــتر بــرای تهیــه گــزارش هــا ،مقــاالت تحقیقــی و نوشــتن صــورت جلســات رســمی اســتفاده مــی شــود  .معایــب
ســبك تاریخــی
 خواننده باید وقت زیادی را صرف خواندن خبر نماید تا مهم ترین مطلب را به دست آورید . به دلیل طوالنی بودن و عدم ترغیب خواننده به خواندن ،ادامه مطلب او را خسته می کند . -صفحه آرایی این گونه خبرها مشکل است .

*سبك پایان شگفت انگیز
ایــن ســبك یکــی از جــذاب تریــن شــیوه هــای تنظیــم خبــر اســت .چــرا کــه قفــل ماجــرا در پایــان خبــر بــاز مــی شــود و خواننــده را شــگفت

د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

*سبك تاریخی به همراه لید
همانطــور کــه از نــام ایــن ســبك برمــی آیــد ایــن شــیوه تلفیقــی از دو ســبك هــرم وارونــه و ســبك تاریخــی اســت و بــرای پوشــش اخبــار شــهری
و حادثــه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .بــرای تنظیــم خبــر بــه ایــن روش ابتــدا چکیــده مهــم تریــن مطالــب بــا کمــك ســبك هــرم وارونــه
در لیــد خبــر نوشــته مــی شــود و ســپس بــه کمــك ســبك تاریخــی ماجــرا بــه همــان صــورت اتفــاق افتــاده اســت شــرح داده مــی شــود  .ســبك
تاریخــی بــه همــراه لیــد در بســیاری از مواقــع بــه داســتان شــبیه مــی شــود .روزنامــه نــگار حرفــه ای در ایــن ســبك بایــد از هــر تکنیــك هنــری
برگرفتــه از نقاشــی ،ســینما ،داســتان نویســی و … بــرای افــزودن بــه کشــش دراماتیــك بهــره گیــرد .
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زده مــی کنــد.
از سبك پایان شگفت انگیز بیشتر در رویدادهایی که خود دارای چاشنی شگفتی و استثناء هستند استفاده می شود.
بــه مثــال زیــر دقــت کنیــد  « :پلیــس تهــران ،ســارق فروشــگاه شــهروند را بازداشــت نکــرد » .نــادر کــه بــه عنــوان جــوان تریــن ســارق شــهر
معــروف شــده ،هنگامــی کــه همــراه پــدر و مــادر خــود بــرای خریــد بــه فروشــگاه شــهروند رفتــه بــود از فروشــگاه خــارج نشــد .دو ســاعت بعــد
وقتــی پلیــس و نگهبانــان فروشــگاه پــس از بــه صــدا در آمــدن آژیــر خطــر خــود را بــه محوطــه داخلــی فروشــگاه رســاندند نــادر را کــه هراســان
بــه هــر طــرف مــی دویــد یافتنــد  .پلیــس تنهــا بــه یــك دلیــل ایــن ســارق جــوان را بازداشــت نکــرد .او ســه ســاله بــود و از فــرط خســتگی در
فروشــگاه بــه خــواب رفتــه بــود» .

گزارش
گزارش
گــزارش ،شــكل گســترش يافتــه ى خبــر اســت كــه مــى كوشــد جزئيــات و مســائل دور از دســترس در يــك خبــر را بــراى خواننــده بازگــو كنــد.
گــزارش بــا تشــريح عناصــر خبــرى مختلــف ،بــه ويــژه بــه دو عنصــر «چــرا» و «چگونــه» پاســخ مــى دهــد .درواقــع ،گــزارش تلفيقــى از خبــر و
تحقيــق و بازســازى هنرمندانــه صحنــه هــا و حــوادث اســت كــه بــا بيانــى توصيفــى ،تشــريحى و تصويــرى بــه خواننــده ارائــه مــى شــود.
ساختار گزارش
گزارش از اجزا و بخش هاى مختلفى تشكيل مى شود كه بايد با توجه به «اصل وحدت» به يكديگر پيوند داده شوند.
برايناســاس ،هــر گــزارش يــك «محــور اصلــى» دارد كــه در واقــع ،موضــوع اصلــى گــزارش اســت و بايــد در سراســر متــن مــورد توجــه قــرار
گيــرد.
گزارشــگر بايــد ابتــدا تصويــرى كلــى از گــزارش را در ذهــن خــود ترســيم كنــد و ســپس بــا جمــع آ ورى اطالعــات و مــواد خــام ،گــزارش را
تنظيــم نمايــد.
مــواد خــام گــزارش عبارتنــد از :آمــار ،اطالعــات ،ارقــام ،نقــل قــول هــا ،تاريخچــه و پيشــينه ،تصاويــر ،اســتدالل هــا ،توصيــف هــا و . ...
يكــى از نــكات بســيار مهــم در تنظيــم گــزارش ،نحــوه ى توزيــع مــواد خــام در سراســر متــن يــا بــه تعبيــرى ،رعايــت »اصــل تناســب « اســت.
بــراى رعايــت ايــن اصــل ،بايــد رابطــه ى كمــى و كيفــى مناســبى بيــن اجــزاى گــزارش برقــرار كــرد كــه بســتگى تــام بــه ذوق و هنــر گزارشــگر
و تســلط او بــه نثــر فارســى و روزنامــه نــگارى دارد .آمــار و ارقــام ،توصيــف هــا ،جزئيــات ،مصاحبــه هــا ،مشــاهدات و  ...بايــد بــا توجــه بــه حجــم
مطلــب ،در متــن پخــش شــود.
استفاده از نقل قول و گفت و گو از جمله عواملى است كه گزارش را زنده و جاندار و روزآمد مى كند.
بهتــر اســت گزارشــگر از نتيجــه گيــرى مســتقيم و صريــح در انتهــاى گــزارش پرهيــز كنــد و نتيجــه گيــرى را بــه خواننــده واگــذارد .پايــان
گــزارش بايــد طــورى تنظيــم شــود كــه مخاطــب را در ارزيابــى و نتيجــه گيــرى صحيــح از موضــوع يــارى نمايــد و درعيــن حــال ،او را بــه تفكــر
وادارد.
ليدنويسى براى گزارش
مهمتريــن كار گزارشــگر پــس از تهيــه ى مــواد خــام ،ليدنويســى اســت .ليدنويســى در مقولــه هــاى اصــول اوليــه روزنامــه نــگارى مختلــف روزنامــه
نــگارى اهميــت دارد ،ا ّمــا در گــزارش بــا توجــه بــه حجــم مطلــب و ضــرورت ايجــاد كشــش و انگيــزه در خواننــده ،اهميــت ويــژه اى مىيابــد.
«ليــد ،اوج هنرنمايــى و قلــه ى گــزارش اســت و از آنجــا دامنــه و چشــم انــداز گــزارش پيــش روى مخاطــب گشــوده مــى شــود» ليــد گــزارش،
حــاوى مهمتريــن نتايــج حاصــل از تحقيقــات گزارشــگر يــا مهمتريــن عناصــر خبــرى بــه دســت آمــده يــا علــل و انگيــزه هــاى تهيــه ى گــزارش
يــا تلفيــق و تركيبــى از تمــام آنهاســت .توجــه بــه ايــن نكتــه ضــرورى اســت كــه ليــد نبايــد بــه عنــوان مقدمــه تلقــى شــود؛ زيــرا مقدمــه در واقــع
زمينــه چينــى بــراى رســاندن مخاطــب بــه اصــل مطلــب اســت .بــه عبــارت ديگــر« ،مقدمــه از دامنــه بــه ســوى قلــه رفتــن اســت ،ولــى ليــد از
قلــه بــه دامنــه نــگاه كــردن اســت» .در گــزارش اغلــب نيــازى بــه مقدمــه نيســت.
انواع ليد گزارش
ليــد خبــرى :وقتــى عناصــر خبــرى كســب شــده در جريــان تهيــه ى گــزارش از ســاير عناصــر گــزارش ،برجســته تــر و مهمتــر باشــند ،از ليــد
خبــرى اســتفاده مــى شــود.
ليــد نقلــى :حــاوى يــك يــا چنــد جملــه ى كوتــاه نقــل قــول اســت كــه مــىت وانــد در ترســيم فضــاى كلــى گــزارش و انتقــال موضــوع بــه
خواننــده مؤثــر باشــد.
ليد توصيفى :وقتى عناصر توصيفى در گزارش جنبه ى غالب و جذابيت الزم براى جلب مخاطب را دارد ،مورد استفاده قرار مى گيرد.
ليــد تلفيقــى يــا تركيبــى :وقتــى از عناصــر مختلــف موجــود در دو يــا چنــد نــوع ليــد (خبــرى ،نقلــى و توصيفــى) اســتفاده شــود ،ليــد
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تلفيقــى شــكل مــى گيــرد.
پاراگراف بندى گزارش
تقسيم گزارش به بندهاى متعدد ،نكته اى است كه بايد حتماً در گزارشنويسى رعايت شود.
ايــن كار هــم فهــم و درك مطلــب را ســادهت ر مــى كنــد و هــم باعــث مــى شــود خواننــده بــا متــن ،بهتــر ارتبــاط برقــرار كنــد؛ ضمن ـاً از
خســته شــدن خواننــده جلوگيــرى مــى كنــد و در صورتــى كــه خواننــده بخواهــد بخــش هــاى مــورد نيــاز خــود را مطالعــه كنــد ،بــه او يــارى
مــى رســاند.
انواع گزارش
گزارش ها بر اساس نحوه ى تنظيم و كاربرد آنها به انواع مختلفى تقسيم مى شوند كه عبارتند ا ز:
گزارش خبرى (رپرتاژ)
گزارشــى اســت از رويدادهــا ،ســخنرانى هــا ،كنفرانــس هــا ،مجامــع و مراســم مختلــف كــه در آنهــا خبــرى بــه وقــوع پيوســته يــا درشــرف
وقــوع اســت .ايــن نــوع گــزارش ،درواقــع شــكل گســترش یافتــه ى خبــر محــض اســت كــه در خــال آن ،مخاطــب بــا جزئيــات بيشــتر در
مــورد كــم و كيــف يــك رويــداد يــا موضــوع آشــنا مــى شــود ،علــت و چگونگــى آن را در مــی يابــد و از طريــق آن ،بــه حــس كنجــكاوى و شــوق
دانســتن خــود ،پاســخ مــى دهــد .ايــن نــوع گــزارش معموالزمانــى تهيــه مــى شــود كــه خبــر اوليــه در مــورد يــك رويــداد اعــام شــده اســت،
ا ّمــا پاســخگوى تمــام نيازهــاى اطالعاتــى مخاطــب نيســت.
درونمايــه اصلــى گــزارش خبــرى را عناصــر و ارزش هــاى خبــرى تشــكيل مــى دهنــد كــه بــه صــورت جامــع و بــا تشــريح و تحليــل آنهــا،
بــه ويــژه بــا پرداختــن بيشــتر بــه دو عنصــر »چــرا « و »چگونــه « تهيــه شــده اســت .در گــزارش خبــرى بايــد در حــد نيــاز از توصيــف و
تصويرپــردازى بهــره بــرد .قالــب هــاى خشــك خبــر ،در گــزارش خبــرى شكســته مــى شــود و تشــريح و توصيــف بــه آن راه مىيابــد .ليــد نيــز
نثــرى توصيفــى و منعطــف پيــدا مــى كنــد.
گزارش (اجتماعى)
ايــن نــوع گــزارش در مــورد مســائل ،مشــكالت و واقعيــت هــاى مختلــف اجتماعــى و بــا توجــه بــه نيازهــاى عمومــى و شــرايط خــاص زمــان
و مــكان تهيــه مــى شــود و از مؤثرتريــن انــواع گــزارش اســت.
خاســتگاه گــزارش هــاى اجتماعــى ،جامعــه و مســائل مهــم مــردم اســت .يــك معضــل ،مســأله يــا واقعيــت اجتماعــى مــورد بررســى قــرار مــى
گيــرد تــا اذهــان عمومــى بــه آن معطــوف گــردد .نتايــج تحقيــق در ايــن گــزارش هــا بايــد دقيــق ،عينــى و قابــل اطمينــان باشــد.
گزارش از محل (مونوگرافى)
گــزارش بازديــد از يــك محــل خــاص مثــل يــك شــهر ،مــوزه ،منطقــه ،اثــر باســتانى و  ...اســت .هــدف از تهيــه ى ايــن نــوع گــزارش ،معرفــى
يــك محــل يــا منطقــه از نظــر تاريخچــه ،وضعيــت فعلــى و  ...اســت .نكاتــى كــه بايــد در تنظيــم مونوگرافــى رعايــت شــود ،عبارتنــد از :بــراى
تجســم بخشــيدن بــه محــل در ذهــن مخاطــب بايــد از توصيــف ،فضاســازى و تصويرپــردازى بهــره گرفــت.
 گــزارش بايــد هــم شــامل توصيــف عناصــر فيزيكــى و مــادى هــم عناصــر ذی روح باشــد .تاريخچــه ى محــل نبايــد در ابتــداى گــزارشقــرار گيــرد؛ زيــرا گــزارش را بــه مطالــب كهنــه تاريخــى و مــرده شــبيه مــى كنــد.
مشــخصات جغرافيايــى محــل يــا ويژگىهــاى فيزيكــى آن بايــد حتــی ا المــكان در البــه الى توصيــف هــا و تصويرهــا و بــه صــورت غيرمســتقيم
ارائه شــود.
حضــور نويســنده گــزارش در محــل بايــد در جــاى جــاى آن ملمــوس باشــد .گــزارش علمــى تخصصــى بــراى تشــريح يــك رويــداد يــا
موضــوع علمــى در يــك زمينــه ى تخصصــى يــا انعــكاس عمــل كردهــا ،فعاليــت هــا ،موقعيــت هــاى يــك مركــز يــا مؤسســه ى علمــى
تحقيقاتــى تهيــه مــى شــود .گــزارش علمــى تخصصــى ممكــن اســت بــراى يــك نشــريه علمــى تخصصــى تهيــه شــود كــه در ايــن صــورت،
اصطــاح هــا ،مفاهيــم و واژه هــا از بــار علمــى و تخصصــى بيشــترى برخوردارنــد يــا ممكــن اســت بــراى يــك نشــريه ى عمومــى يــا صفحــه
هــاى علمــى نشــريها ى تخصصــى تهيــه شــود كــه در ايــن صــورت ،زبــان و مفاهيــم گــزارش بايــد ســاده تــر و قابــل فهــم تــر باشــد.

گرافیک خبری
د رس ر و زنا مه نــگا ر ی نو ین
مدر س  :مصطفــی آ جـر لـــــــو

گرافیک خبری
گرافیک خبری در واقع تصویری از خبر است که قسمتی از رویداد یا تمام آن را نشان میدهد.
ایــن تصویــر توســط گرافیســت هایــی کــه بــا خبــر و زبــان خبــری آشــنایی دارنــد و اکنــون بــه عنــوان عضــو تحریریــه هــای بــزرگ رســانههای
خبــری درآمدهانــد ،ترســیم میشــود.
گرافیک خبری که با اینفوگراف (گرافیک اطالع رسان) متفاوت است گرافیک خبری در دو مورد اساسی به کار می آید:
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. 1عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر به منظور ایجاز و جلوگیری از تطویل خبر در مواجهه با مشکل تراکم مطالب؛
. 2عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر هنگامی که امکان ثبت تصویر رویداد توسط دوربین عکاسی یا فیلمبرداری وجود ندارد.
با گرافیک خبری میتوان رویدادها متفاوتی را به تصویر کشید.
مشخصات الزم برای گرافیک خبری
ً
کامال ساده باشد؛
. 1گرافیک خبری
. 2اطالعات ارائه شده در گرافیک خبری در حد توان طرح باشد؛
. 3ارائه مرحله به مرحله رویداد ضرورت دارد .گرافیک خبری باید همان سیر منطقی رویداد را طی کند؛
. 4عامل انسانی در گرافیک خبری بر عینیت آن می افزاید؛
. 5گرافیــک خبــری در ســایتها ،مجلــه هــا و روزنامــه هــای رنگــی جذابتــر خواهــد شــد ،زیــرا گرافیــک خبــری بــا رنگهــای روشــن بهتــر ســازگار
اســت.
چگونگی عینی کردن و واقعی کردن گزارش خبری
مهمترین نکتهای که در عینی کردن و واقعی نمودن خبر یا گزارش خبری در انتخاب سوژه پیشنهادی است
انتخــاب موضــوع هــای ســاده و عینــی باعــث مــی شــود تــا یــک گــزارش ملمــوس کــه طیــف گســترده ای از مــردم را بــه خــود جلــب مــی کنــد
تهیــه شــود.
راه های عینی کردن و واقعی کردن گزارش خبری
) 1ارائه مشاهدات عینی
) 2کاربرد تصویر
) 3کاربرد صدا
) 4مصاحبه
) 5کاربرد حواس پنج گانه
) 6توجه به جزئیات
) 7مشاهده به سابقه و پیشینه
) 8تسلط به زبان

دروازه بانی خبر و نظریه امپریالیسم خبری
«خــوان ســوماویا» محقــق معاصــر شــیلیای ضمــن بررســی در مــورد ســاختار قــدرت امپریالیســم خبــری ،هدفهــا و ابزارهــای ایــن نظــام
و شــیوههای انتخــاب اخبــار و نیــز قلــب و تحریــف آنهــا را تشــریح میکنــد .مطابــق ایــن دیــدگاه ،هــدف اصلــی نظــام خبــری فراملــی ،کــه
خبرگزاریهــای بــزرگ جهانــی را دربرمیگیــرد ،آن اســت کــه در سراســر جهــان ،ترکیبــی از ارزشهــا و آرمانهــای مــورد نظــر امپریالیســم
فراهــم گــردد .بطــوری کــه بــا اســتفاده از آنهــا ،ثبــات سیاســی ،کارائــی اقتصــادی ،خالقیــت تکنولــوژی ،منطــق بــازار ،مزایــای مصرفگرایــی و
دفــاع از آزادی ،تأمیــن و تضمیــن شــود.
بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور و انتقــال ارزشهــا و شــیوههای زندگــی جوامــع مصرفــی بــه جهــان ســوم ،ابزارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه

Master:
Mostafa Ajorlou
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مهمتریــن آنهــا ،شــامل ســرویسهای سیاســی ـ اطالعاتــی ،ســازمانهای اقتصــادی ـ بازرگانــی و ســرویسهای ارتباطــی ،تبلیغاتــی و
فرهنگــی اســت.
بدیــن ترتیــب ،وظیفــه اصلــی نظــام ارتباطــات فراملــی ،نفــوذ فرهنگــی در شــخصیت انســان و مقیــد ســاختن او بــرای پذیــرش ارزشهــای
سیاســی ـ اقتصــادی ـ فرهنگــی میباشــد و بــه همیــن ســبب مطالعــه در نقــش خبرگزاریهــای بــزرگ غربــی در ایــن زمینــه از اهمیــت
فــراوان برخــوردار اســت .طبــق دیــدگاه خــوان ســوماویا؛ خبرگزاریهــای جهــان ،بــه ســبب خصوصیــات ســاختاری خــود ،معیارهایــی بــرای
انتخــاب اخبــار بــکار میگیرنــد ،کــه در آنهــا بــه منافــع و واقعیتهــای جهــان ســوم توجــه نمیشــود .معیارهــای مذکــور ،خــود بــه خــود
و عمــدا ً بــر منافــع سیاســی و اقتصــادی نظــام فراملــی و کشــورهای بــزرگ ســلطهگر ،اســتوار گردیــده اســت.
به همین جهت ،مکانیسم مرکزی این نظام ،بر حفظ وضع موجود و جلوگیری از دگرگونی اجتماعی تکیه دارد.
هربــرت شــیلر یکــی دیگــر از اندیشــمندان معتقــد بــه امپریالیســم خبــری البتــه در قالــب امپریالیســم فرهنگــی اســت بــه نظــر او «اصطــاح
امپریالیســم فرهنگــی نشــاندهنده نوعــی نفــوذ اجتماعــی اســت کــه از طریــق نابرابــری در تکنولوژیهــای ارتباطــی ایجــاد شــده اســت .یــک
فراینــد یــا پدیــده اتفاقــی نیســت بلکــه امــری هدفمنــد و ســازمان یافتــه اســت کــه از ســوی کشــورهای امپریالیســتی بــرای تســلط بــر اقتصــاد
ســایر کشــورها و کســب برتــری سیاســی نســبت بــه ممالــک دیگــر اعمــال و بــه کار گرفتــه میشــود».
شــیلر هــدف امپریالیســم فرهنگــی ،از کنتــرل شــبکههای ارتباطــی و اطالعاتــی را بــه تســخیر درآوردن هســتۀ مرکــزی رفتــار انســانی یــا بــه
عبــارت دیگــر ،کنتــرل تفکــر و اندیشــه میدانــد .در چنیــن وضعیتــی ،امپریالیســم خواهــد توانســت بــا ایجــاد یــک انفعــال ذهنــی در افــراد،
اهــداف و سیاسـتهای خــود را توجیــه کنــد .بــر ایــن مبنــا کنتــرل آگاهــی از وظایــف اصلــی رســانههای جمعــی غــرب اســت و انفعــال هــدف
نهایــی اداره اندیشــهها اســت و آن چیــز نیســت جــز حفــظ وضــع موجــود بــر مبنــای منافــع نظــام ســرمایهداری
بایــد توجــه داشــت کــه نظریــه امپریالیســم خبــری منتــج از مطالعــه عملکــرد چهــار خبرگــزاری بــزرگ جهــان یعنــی:
آسوشــیتدپرس ،یونایتدپــرس ،فرانسپــرس و رویتــر میباشــد .بــه عبــارت دیگــر وابســتگی شــدید خبرگزاریهــای ملــی و
رســانهها بــه ایــن چهــار خبرگــزاری ،نشــان دهنــده تســلط ایــن خبرگزاریهــا بــر اخبــار جهانــی اســت و امــروزه میتــوان بــا توجــه بــه
رواج اینترنــت ایــن ســلطه را کمرنگتــر نمــود.
 مالکیت رسانه منابع مالی رسانه مراجع رگبار انتقاد -ایدئولوژی کمونیستستیزی و هراسافکنی
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ســه فیلتــر اولــی کــه در اینجــا بــه آنهــا اشــاره شــده ،مهمتــر از بقیــه هســتند .چامســکی و هرمــن در نســخهای از کتابشــان کــه بعــد از 11
ســپتامبر منتشــر کردنــد ،پنجمیــن عامــل را بــه «مبــارزه بــا تــرور و تروریســم» تغییــر دادنــد؛ هــر چنــد آنهــا خاطرنشــان کردنــد ایدئولــوژی
کمونیسمســتیزی و مبــارزه بــا تروریســم هــر دو بــه نحــو یکســانی عمــل میکننــد.
آنهــا ایــن فیلترهــا را بیشــتر بــرای رســانههای آمریــکا ذکــر کردهانــد ،امــا گفتهانــد ایــن  5عامــل بــرای رســانههای هــر کشــور دیگــری
هــم صــدق میکنــد.
بایــد توجــه داشــت اولیــن فیلتــری کــه جلــوی برخــی اخبــار را مــی گیــرد خبرنــگار اســت آن هــم خبرنــگاری کــه بــا ارزش هــای
خبــری آشــنا بــوده و بــا تمســك بــه آنهــا برخــی از رویدادهــا و اتفــاق هــا را انتقــال نمــی دهد.خــب حــال کــه دانســتید تمامــی خبرنــگاران
دانســته یــا ندانســته برخــی از رویدادهــا را سانســور مــی کننــد ،بیاییــد بــا هــم ســری بــه دنیــای رســانه هــای غــرب بزنیــم .جایــی کــه عــاوه
بــر هفــت ارزش یــا بــه عبــارت دیگــر هفــت فیلتــر قبــل ،خبرنــگاران بــا اســتفاده از پنــج فیلتــر دیگــر حــوادث را بــرای تبدیــل شــدن بــه خبــر
انتخــاب مــی کننــد .وقتــی شــما را بــا ایــن پنــج ارزش آشــنا کردیــم،
آن وقــت متوجــه خواهیــد شــد کــه مــردم جهــان ســوم چقــدر تحــت تأثیــر بمبــاران اطالعاتــی و خبــری رســانه هــای غربــی هســتند و
خودشــان خبــر ندارنــد .حتمـاً بعــد از آشــنا شــدن بــا ایــن پنــج فیلتــر طــوری دیگــر بــه اخبــار رســانه هــای دنیــای غــرب نــگاه خواهیــد کــرد.
نگاهــی مملــو از بدبینــی کــه گاهــی اوقــات بــا تــرس و هــراس نیــز همــراه اســت .
تأثیر انحصارات رسانهای بر خبر
شــرکتهایی کــه بــر بــازار رســانهها مســلطاند ،اخبــار ،اطالعــات ،افــکار ،اندیشــه ،فرهنگعامیانــه و دیدگاههــای سیاســی را تحــت ســیطره
و نفــوذ خــود دارنــد .همیــن شــرکتها دقیق ـاً بخاطــر نفوذشــان بــر برداشــت مــردم از جامع ـه ،از جملــه برداش ـتهای آنــان از سیاســت و
سیاس ـتداران ،کــه در رســانهها مطــرح یــا نادیــده گرفتــه میشــوند از نفــوذ قابــل مالحظ ـهای در دوران حکومــت برخوردارنــد
در چنیــن مواقــع انحصــار رســانهای ،صــدای رســانههای غولآســا طنیــن بیشــتری یافتــه و صــدای حاکــی از نارضایتــی رســانههای کوچــک
را در گلــو خفــه میکنــد

18

انواع انحصارات رسانه ای بر خبر

انحصــارات رســانه بــه دو شــکل ملــی و فراملــی صــورت میپذیــرد .انحصــارات رســانهای خبــری ملــی اعــم از خصوصــی بــا دولتــی،
در محــدوده جغرافیایــی یــک کشــور اســت .در اینگونــه انحصــارات ،رســانههای کوچــک یــا بــه صــورت قانونــی اجــازۀ رقابــت ندارنــد و یــا اینکــه
بــه علــت کوچکــی ،توانایــی عــرض انــدام و رقابــت بــا رســانههای بزرگتــر را ندارنــد و از آنجــا کــه اطالعــات نقــش مرکــزی در تصمیمگیــری
فــردی و گروهــی دارد .کنتــرل اطالعــات بــه منزلــه کنتــرل تصمیمگیــری اســت
منظــور از انحصــارات بینالمللــی یــا فراملــی ،انحصاراتــی اســت کــه در ســطح جهانــی بــر جریانهــای خبــری ســیطره دارنــد .هرچنــد
بــا توجــه بــه تنــوع و تکثــر رســانهها و بــه خصــوص اینترنــت در ســطح جهانــی شــاید ایــن تعبیــر زیــاد واقعبینانــه تلقــی نشــود امــا ســیطره
رســانهها و بــه خصــوص خبرگزاریهــای بــزرگ و اســتفاده خبرگزاریهــای ملــی ،محلــی و همچنیــن رســانههای دیــداری و نوشــتاری از آنهــا
باعــث شــده اســت کــه ســیطره خــود را بــر جریانهــای خبــری در ســطوح فراملــی حفــظ کننــد
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