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 مقدمه
ست، خبر مي سم امروزين مطرح ا ساس آنچه در حيطه ژورنالي شرده،بر ا سولي و ف شد و در حالتي کپ سخت با صر خبري تواند   عنا

اي جستجو گر تواند نرم باشد و جهان پيرامون را به گونهو يا مي 1گويندششگانه را بيان نمايد که در آن صورت به آن سخت خبر مي

ثير أا تحت تهآن ها تابع زمان و وابسته به آن هستند.سخت خبر2گويند.و کاوشگرانه روايت کند که در آن صورت به آن نرم خبر مي

اي يعني بيست و چهار ساعت گذشته و يا بيست و چهار ساعت آينده قرار دارند. به تعبيري، سخت خبر ابزار زمانبندي معروف رسانه

 که در حال وقوع بوده و يا اتفاق افتاده است.ها رويداد مهمي است تنظيم رويدادهاي گذشته حال و آينده نزديک هستند. موضوع آن

ستند و در هر مقطع زماني ميرغم انرم خبر ها علي سير زمان ني شان ا ه مطلبي در مورد فردي ئها پرداخت. مثالً اراتوان به آنهميت

 سازي براي آن.شناسند اما از جذابيت زيادي برخوردار است يا لزوم تغيير عادات غذايي مردم و فرهنگکه عموم او را نمي

 خبر ماهيت نرم
بهتر  که اي دارند مثل اينازد و تحقيق محور است. بسياري از نرم خبرها جنبه آموزشي و توصيهپردنرم خبر به جزئيات موضوع مي

که هنگام خريد رايانه چه نکاتي را مدنظر قرار دهيد. در اينجا به  ستتازي بدن بپردازيد و يا ايناستتت قبل از ورزب به نرمو و آماده

هاي ستترب ديده وزنو زياد شتتده بود، حام موهاي ستتفيد در همه قستتمت"م:پردازياي از ليد نرم خبر در مطبوعات ميذکر نمونه

شيدن کفومي شاد به جاي آن کفوشد. حام ديگر به پو شيدن روپوبهاي گ شنه بلند و پو هايي که آدم را مثل بادمجان هاي پا

 که ده سال ، با اين"تي لوهابر"ود. اما پوشيد عادت کرده بهاي آنچناني که سابقاً ميهاي پوست خز و شنلکند به جاي آن لباسمي

شوهرب در زندان گذرانده بود و مي سابق زني مودب و از عمرب را به خاطر کشتن  شود، هنوز هم مثل  سالگي  رفت تا وارد پنجاه 

 3 "رسيد.نظر ميهشيرين ب

احساسات و نقطه نظرات افراد مختلف  فوق هويداست، نرم خبر لحني غير رسمي و خودماني دارد. گنجاندن طور که در نمونههمان

ن نوع جديد، ترين اطالعات را در بردارد اما در ايدر سبک هرم وارونه، سطور پاياني خبر کم ارزب و حتي خبرنگار در آن عادي است.

ست که نميأپايان، بخشي مهم و ت ست که خبر را را بدون ايجاد خلل در متن حذف کرد. امروز يک باور غالب ايتوان آنثيرگذار ا ن ا

صورت پاراگراف آخر، دايره را تکميل مي سيم کرد. در اين  شود که کند. به اين ترتيب خبر در جايي ختم ميبايد مثل يک دايره تر

ست،  شتن اين خبر بوده ا سيده ولي رويدادي که عامل نو ست که خبر به پايان ر ست. در اين حالت مثل اين ا ليد، آن را آغاز کرده ا

بيني و يا با يک نقل قول همراه استتت تا در مخاطب تعليق ايجاد ال، يا پيوؤمه دارد. پايان اين ستتبک، با يک ستتواقعي ادا در جهان

رساني، پرسو برانگيز نيز هست تا خواننده تشويق به تعقيب ماجرا گردد و انديشمندانه و نقادانه به در اينجا خبر، ضمن اطالع کند.

 گزارب خبري به پايان رسيده است. موضوع بنگرد، حتي وقتي که

تواند با يک کودک سيزده ساله آغاز شود که در بيمارستان کنند ميکه چطور مردم با ناراحتي قلبي مبارزه مياين ةيک گزارب دربار

 به انتظار عمل پيوند قلب نشسته و مهلت او براي زندگي رو به پايان است.

 مثال هايي از گزارش نرم خبر

                                                           
 Hard news  ت1

 Soft news ت2
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برند و چه کمکي به افراد مبتال که چطور بستتياري از مردم از آن رنم ميپردازد. ايناحتمامً به تشتترين ناراحتي قلبي مي بدنه مطلب

گردد. همچنين اين برنامه بايد با توان کرد. در ادامه، نويستتنده مجدداً به ستتراد کودک ستتيزده ستتاله، يعني محور مرکزي باز ميمي

سد. اين مطلب ميهمان کودک که در حال انتظا ست به نتيجه بر شيدن ا صادف اتوبوس و ر ک شود. مثالً ت تواند با يک حادثه آغاز 

مرگ مغزي يک مرد بيست ساله و انتقال او به بيمارستان و برداشتن قلبو براي يک کودک سيزده ساله. در اينجا موضوع مربوط به 

سمت بدنه از حد فرد فراتر مي ست، اما در ق شخص باز ميرود ويک فرد ا ساختار دايرهلي در پايان به همان   اي درگردد. اين همان 

 1خبر است. 

تهيه کرده استتت. اين برنامه نوعي  CNNاي استتت خبري که کريستتتين امانپور براي شتتبکه خبر عنوان برنامه "پنم روز در عراق"

مورد استفاده در آن نرم خبر بوده و از  که، سبک مه آننکته قابل ذکر در مورد اين برنا. باشدزارب بلند خبري موسوم به فيچر ميگ

هاي ق را با توجه به تعداد زياد کشتهساخت دايره اي برخوردار است. به اين ترتيب که در ابتدا در يک پالتو وضع وخيم جنگ در عرا

حال براي برقراري ةهاي انجام شده تا ببرنامه به ذکر کار ةکند. سپس بدنگزارب ميسربازان آمريکايي در ماه اخير به نسبت ماه قبل 

گردد و امانپور در رنامه، ماجرا به نقطه اول باز ميپردازد. در پايان بنجام امور عمراني در اين کشتتتور ميامنيت و زندگي عادي و ا

 انپليس عراق و امکجمالت پاياني، زمان برقراري امنيت کامل در عراق و خروج آمريکائيان از اين کشتتتور را منوط به آموزب کامل 

 کند. کنترل امنيت توسط آنان ذکر مي

گزارشتتي از تولد  CNNهاي دوقلوي نيويورک، شتتبکه خبري ريختن برج فرو ةميالدي به مناستتبت ستتالگرد واقع 2007در ستتال 

محسوب مي اب موضوع، نوعي نرم خبردرست در همان روز و ساعت حادثه، پخو کرد. اين گزارب به لحاظ انتخ دوقلوهاي دختر

شود و ها و بازي و جست و خيزشان آغاز مياي دارد. در ابتدا با وضع حال آنال، ساختار گزارب نيز حالت دايرهشود. اما در عين ح

کيد بر بچهأيابد. اين گزارب با ته ميالعمل ديگران و تصاويري از اصل واقعه ادامرات والدينشان از آن حادثه و عکسبه تدريم با خاط

 رسد.ها به پايان ميشان و صحبت آني دوقلو در خانهها

 داليل استقبال از نرم خبر
افزار اتاق اي از آن جمله استقرار نرمتلويزيوني، تحول تکنولوژي رسانه هايامر عبارتند از: تخصصي شدن شبکه ترين دميل اينعمده

هاي مدرن ور به اخبار و ضرورت کاربرد قالبمخاطب محور و بازار مح اي، تثبيت نگاههاي رسانهخبر، تغيير بنيادين تعاريف و تئوري

 تلويزيوني متناسب با مضامين نو.

 گزارش نرم خبر 
هاي پنهان ماجرا دارد. لذا عالوه بر گزارشي که تر و آشکارسازي ميهاي است که نياز به بررسي عميقپتانسيل برخي حوادث به گونه

شتتوند که از فرفيت تحقيقاتي زيادي هاي گزارشتتي ديگري نيز عرضتته ميشتتود، برنامهو پخو ميدر ستتاعات اوليه رخداد تهيه 

يابند و نه العاده ميتر به موضتتوع اهميت فوقحليل و تفستتير رويداد و نگاه عميقهاي خبري، تستتازيبرخوردارند. در اين نوع برنامه

هارد آيتم به کار تهيه مشغول باشد. از نظر هاي ارد از شتاب و فوريت گزاربتواند فاعالم اوليه و فوري آن. به اين ترتيب سازنده مي

شوند. به طور مثال صدابردار، دستيار تصويربردار، ها معموأل با حضور متخصصان فني و هنري، اجرا ميگونه گزاربنيروي انساني، اين

کننده. برنامه سافت آيتم اغلب مستقل است و جزئي زنده يا ضبط شده از رشناس محتوائي و گاه تهيهاي، کامتصدي گرافيک رايانه
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نظر گرفته  شتتود. در مقابل، تجهيزات و امکانات فني بيشتتتري براي آن درهاي مربوط به يک موضتتوع خبري محستتوب نميالمان

ستفاده از بيو از يک دوربين در صورت ها، امکانات حرکتي مثل پروجيپ و استدي کم، اشود. امکانات نورپردازي، انواع ميکروفنمي

 نياز و دوربين مخفي و...

نوع هاي مختلف که از تعدد و تگيرند. کارشناسان و لوکيشناي و ميداني، هر دو مورد استفاده قرار ميدر تحقيقات، پژوهو کتابخانه

دند. طرح و کپشتتن گرافيکي، تصتتاوير گربيني و مشتتخص ميپيوهارد آيتم برخوردارند، در همين زمان  بيشتتتري نيز نستتبت به

 برداري هستند.ي و...( از ديگر اقالم مورد بهرهآرشيوي )شامل عکس و فيلم و سند مکتوب و مواد اينترنت

ها مشاهده ها، خبرنگار متخصص است اما مواردي نيز از همکاري يک کارگردان با اين قبيل برنامهمسئول تهيه و توليد اين نوع برنامه

توان بستتياري از مفاهيم را بدون توستتل به نريشتتن و ها ميکارگيري آنههاي هنري استتت که با بت. دليل اين امر، قابليتشتتده استت

هارد، جذابيت برنامه حول هاي شود. در برنامهکه جذاب بودن برنامه امري مهم و حياتي محسوب ميمصاحبه عرضه کرد، ضمن اين

ضوع برنا ست ؛دارد مه قرارمحور تازگي و بکر بودن مو ضوع تازگي خود را از د شاي مو سافت، اف ست با داده و مي اما در گزارب  باي

صويري و بجلب و جذب توجه مخاطب با ترفند صوتي و ت هاي مختلف، نمايو واقعه از زواياي ديگر و حتي بردن خالقيت کارههاي 

 هاي کوتاه، ضرورت ديدن برنامه را در وي تقويت کرد.بازسازيحتي در صورت نياز با  اي واز طريق انيميشن و گرافيک رايانه

 اي که در چند روز متوالي، از آن بخو خبري پخواي باشد. مجموعهتواند به صورت تک قسمت يا مجموعهاز نظر زماني، برنامه مي

ر ستتيما، گزارب ستتريالي ستتاخته بيني ستتردبيران پخو، معموأل در خبريزي منظم و قابل پيوشتتود. )البته به دليل عدم برنامه

 هاي وابسته به شبکه توليد، جايي برايشود( هر برنامه از حدود سه تا پانزده دقيقه و حتي بيشتر، در نوسان است. در سيستمنمي

هاي زماني هاي مستتتقل خبري، ستتافت آيتم کاربرد بيشتتتري دارد و محدوديتهاي طومني مدت وجود ندارد اما در شتتبکهبرنامه

يک گزارب ستتافت، منوط به  ةاين نکته حائز اهميت استتت که تهي شتتوند.ها قائل ميگونه برنامهمتري براي پخو بلند مدت اينک

نظر خواهد  هوام تهيه و پخو گزارب سافت بي انگيزه و توجيه ناپذير و بدون دليل ب ؛پخو يک گزارب هارد با همان مضمون است

 رسيد. 

 هاي نرم خبرويژگي
 خالف سخت خبر، زمان پخو طومني مدت دارد. برت 1

 تر از سخت خبر است.زمان توليد آن طومني ت2

 سازي است.شناسي صدا و تصوير در نرم خبرها در اولويت اول برنامهيبر خالف سخت خبر، زيبايت 3

 بر خالف سخت خبر، نرم خبر نياز به بهانه خبري دارد.ت 4

 و ميداني در نرم خبر ضروري است. ايو کتابخانهپژوهخت خبر، تحقيق و بر خالف ست 5

 از اولويت برخوردارند. "چطور"و  "چرا"ها  مطرح کردن عناصر خبري خبر در نرمت 6

 نرم خبرها بايد چند صدايي و چندآوايي باشند.ت 7

 طرفي رسانه در نرم خبرها الزامي اما اغلب شکننده است.القاء حس بيت 8

 شونده  اغلب متولي و کارشناس هستند.هاي مصاحبهدر نرم خبرها تيپ ت9

 نرم خبرها مي توانند لحن خودماني و صميمانه و زبان غير رسمي و محاوره داشته باشند.ت 10

 نرم خبرها فرآيند محور هستند.ت 11
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 حادثه اما در نرم خبرها اصل بر متمرکز و مستقيم خبر، سخت در پرداخت موضوع ت12

 .است و نتايم و تبعات حواشي به معطوف و غيرمستقيم

ناشي از هوب  و خبر ابتکاري و انتخابي و خالقه نرم اما منبع  است تصادفي و اتفاقي و روزمره و بيروني منبع سخت خبر عمدتاًت 13

 و درايت خبرنگار است.

 نرم خبر به دليل پيچيدگي موضوعي و تکنيکي نيازمند حضور و عملکرد گزارشگر ارشد است. ت13

 و سبک هاي مدرن خبرنويسي معطوف به نرم خبرها هستند. روايت هاي داستاني ت14

 ثيرات نرم خبرها تدريجي است. أت .ثير آني داردأبر خالف سخت خبر که ت ت15

 ها را نشناسيم.پردازيم که ممکن است آنورند. در نرم خبرها به افرادي ميافراد مطرح در سخت خبرها اغلب معروف و مشه ت16

 سخت خبرها قابليت پخو زنده دارند اما نرم خبرها نه. ت17

سندگي نرم خبرها معمومً تتتت18 صورت يک معضل مطرح مي ةدر مرحل شود.در دو مرحله انجام مي نوي گردد و در اول مسئله به 

 شود.هاي آن پرداخته ميمرحله بعد به راه حل

 مراحل و نحوه ساختن گزارش نرم خبر
 اي و تلويزيوني است. هاي رسانهاجرا و کاربرد تکنيک ةخت خبر است. تفاوت اين دو در نحونرم خبر شبيه به س ةمراحل تهي

 يابي، گردآوري، ويرايو و پخو.شود که عبارتند از: سوژهر مرحله تهيه ميهر گزارب طي چها

سطن بامي اطالعات يابي نرم خبرسوژه شراف گزارشگر به موضوعات حوز به خالقيت و  ستگي دارد. در اين مرحله  خبري ةو ا اب ب

 توان به سه گروه عمده تقسيم کرد.هاي نرم خبر را ميگزارب

 درونمايه اطالع رساني -1

 درونمايه تحليلي -2

 درونمايه احساسي -3

شد اما  مهم درونمايه قالب و محوري آن البته در هر گزارشي ممکن است درصد اندکي از هر يک از سه درونمايه فوق وجود داشته با

 گزارب است .

در مورد درونمايه احساسي بايد گفت که نقو اطالعات و آمار اندک و ناچيز است. در عين حال قرار نيست که  درونمایه احساسی:

ستدممت منطقي و براهين معقول و خردمندانه، مخاطب تحت تاثير قرار گرفته و پيام گزارب را بپذ سبا ا تجوي يرد. بلکه بايد در ج

ست در عين اينکه تحقيق  شت. پس تحقيق از نوع کتابخانه اي ني ساز گ سي و عاطفي براي بيان منظور و نيت برنامه  سا معادل اح

هاي مناسب است. اشخاص مورد مصاحبه از نوع کارشناس ميداني هم  بيشتر متوجه يافتن مصاديق و مصاحبه شوندگان و موقعيت

ستتتند اما مي توانند شتتاهد عيني يا طرفين درگيري باشتتند. کستتاني که مي توانند واقعه را حکايت کنند و جنبه هاي و مستتئول ني

انساني و عاطفي آن را توصيف و تشرين نمايند. تصويربرداري در اين نوع کار از حساسيت فوق العاده برخوردار است. زيرا تصويربردار 

ضوع گزارب قرار گيرد بلکه بايد به دقت به دنبال ضبط معادل بصري مفاهيم در صحنه باشد. به نه تنها بايد از نزديک در جريان مو

طوري که در تدوين گزارب بتوان مفاهيم ثانويه اي را از پيوند نماهاي مجرد و بستتتيط نتيجه گرفت) مونتاژ ديالکتيک( در واقع در 

ست مغز سنده در  فعال اين نوع کار، نيمکره را ست. نثر نوي شود. لحن چنين گزاربا هايي تا حد زيادي به زبان عاميانه نزديک مي 

از موضوع  ملهمتواند توسط گزارشگر و يا شخصيت گردد. روايت برنامه مينوشته هم متاثر از حس و حال عاطفي برنامه تنظيم مي
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عقل باور او لذا استتتتفاده نمادين  و گاه منطقي و ک حستتتي مخاطب مد نظر استتتت و نه ديدها درانجام پذيرد. در اين نوع گزارب

نقدر زياد و پيچيده که مخاطب عام قادر به درک آها دارد )البته نه بينامتني از پديده هاي معمولي جايگاه مهمي در اين نوع گزارب

شردهآن شد( به دليل همين ف شند.تواهاي ديگر ميتر از نمونهي کوتاهها از نظر زمانسازي، اين نوع گزاربها نبا ارائه مثالي در  نند با

يرد. ديدگاه گمادران ستتالمند  مد نظر قرار مي اين مورد خالي از فايده نيستتت. به مناستتبت روز مادر، گزارشتتي از محل نگهداري

 رسان يا تحليلي باشد درقرار باشد درونمايه گزارب، اطالعمناسب است. اگر  ةاو شرط اصلي براي انتخاب درونمايگزارشگر و هدف 

صورت ارائه ارقام و اعداد و نمودارهاي ميله سالمندان زن و تعداد مرگ و مير آناي و دايرهآن  شمار آناي و جمعيت  ها ها و افزايو 

 طلبد.اي ميها همه پژوهو کتابخانهدر طول سال الزامي است که البته اين

 مکان، کالمعناصر اصلي گزارب متکي به درونمايه احساسي به ترتيب اهميت: شخص، 

يه مورد نظر است. تحقيق کتابخانهها متکي به منطق و نگاه آماري و ارائه اسناد براي اثبات فرضگونه گزارباين درونمایه تحلیلی:

ست. تيپاي و ميداني از اهم ضرورت شونده در چنين گزاربهاي اين رويکرد ا سان  هايي معمومًهاي مصاحبه  مسئومن و کارشنا

قابل دفاع محاسباتي  چپ مغز که عملکردب مربوط به محاسبات رياضي و رويکرد معقومنه و ةها نيمکرگونه گزاربينهستند. در ا

اوج يا  ةجايي که نقط روند و درد خط موضتتوعي همزمان با هم پيو ميشتتود. در گزارب متکي بر تحليل، گاه چناستتت فعال مي

ست، بهگيري و جمعمرحله نتيجه مجاب کردن مخاطب از  ةثيرگذاري اين نوع گزارب بر پايأکه تپيوندند. به دليل اينهم مي بندي ا

ست لذا اين کار زمان بر بوده و مدت گزار ستدممت عقلي و خردمندانه ا شگر نميب را بام ميطريف ا ساس تک برد. گزار تواند بر ا

توان هاست. در اين صورت ميجموع يافتهاب از مگيريو نتيجه بلکه اصل بر استنباط او تک فاکتورها سناريو گزارب را تدوين نمايد

 رسان ارزيابي کرد.تر از دو رويکرد احساسي و اطالعها مهميافتهبندي از نقو ذهن او را در جمع

 عناصر اصلي گزارب متکي به درونمايه تحليلي به ترتيب اهميت: سند، کالم، شخص

شونده در اين نوع کار هاي مصاحبهاي اساسي و محوري است. اشخاص از همه طيفکتابخانهنقو تحقيق  رسان:درونمایه اطالع

شتترکت دارند. اعم از مستتئول و کارشتتناس و شتتاهد عيني و طرفين درگيري. گزارشتتگر بيو از همه براي نگارب ستتناريو و روايت 

صا ست. ت سبت افزونموضوع متکي به واقعيت ا شيوي کاربرد به ن که محوريت گزارب اطالعند. گو ايناين نوع کار دارتري در وير آر

ها توجه به چهار محور: خبر اصلي، خبر ابل طرح هستند. در اين نوع گزاربهاي احساسي موضوع هم قرسان است اما تا حدي جنبه

 موازي بسيار مهم است. پايه، خبر پس زمينه و خبر

 يداد، سند، شخص، کالم، مکان : رورسانلي گزارب متکي به درونمايه اطالععناصر اص

 سبک هاي خبرنويسي مناسب با نرم خبر
سنتي چنين به نظر مي سبک  سه  سد که به جز  شگفت انگ"و  "تاريخي همراه با ليد"و  "تاريخي"ر ها و از سبک ة، بقي"يزپايان 

را  اق با ادبيات داستانيبانط مضامين قابلهاي مدرن، با مضامين نرم خبر هماهنگي و پيوند محکمتري دارند. براي مثال جمله سبک

سناريويي قرار داد. مضامين چند مرحلهتوان در سبکمي اي را در سبک چهارضلعي و مقومت مشکل و هاي پايان شگفت انگيز و 

ب موضوعات هاي ساعت شني و گيالسي و وال استريت ژورنال براي پردازپيچيده از نظر فرايند را در سبک تشريحي قرار داد. سبک

 هاي فيچر و مستند خبري کاربرد دارد. حوادث اجتماعي بامخص در قالب اجتماعي حاد و مصاديق بارز

 آسيب ها:
 هاي تلويزيوني شاهد استفاده از آن هستيم. ر است که در برخي از شبکهترين استفاده از نرم خبنازل "زمان پر کن"خبر ت 1
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به تحقيق دارد و  هاي زيرين معنايي که نيازر، مانع از ورود به مقومت عميق و ميهسادگي و سهولت دسترسي به سخت خبت 2

 شود. زمان بر است مي

 و شمار نرم خبرها معيار و محکي براي تشخيص و ارزيابي ميزان انجام پژوهو و توليدات پژوهشي در خبر است. کاربردت 3

 اي، به حال خود رها شده وگنجند علي رغم اهميتشان در فضاي رسانهبسياري از موضوعاتي که در قالب سخت خبر نميتتتت 4

 هاي رقيب سوق مي دهد.جامعه تشنه را به سوي رسانه

مي از گردونه توليد حذف آشنايي گزارشگر با قالب هاي نوين ساختاري و سبکي عمالً طرح بسياري از موضوعات به دليل نات 5

 شوند.

م خبرهاست که بدان توجه کافي بالقوه در بولتن خبري ناشي از عملکرد صوري و مفهومي نر هايبيو از نيمي از جذابيتتتت 6

 شود.نمي
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فصل دوم
 :   شيوه روايت و قصه گويي رد رنم خبراه
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 مقدمه

ر راوي با گو ورا داستاننگاري به حساب آورد و رويکرد اجتماعي اين هنر، ما ترين هنر روزنامهتوان خالقانهگزارشگري را مي

شروط بر اينمي صهگري احترام بگذاريم. روايتکه ما نيز به قواعد روايتآورد؛ م صهگر، ق ست. ق ه هايي کآدم گويي دربارةگو

صداي مردم پررنگدر اطراف ما زندگي مي ست. در ميان انواع گزاربکنند. روايتي که در آن  شه ا شايد بتوان تر از همي ها 

شگر سيگزار ست. ميداني براي بروز خالقيتهنري ترين وي اجتماعي را ح هاي خبرنگاران؛ چرا که در ترين نوع گزارب دان

ساني روبه سائل ان ستان مياين بخو، بيو از هر چيزي با م شگري وارد دا ستيم. در اين نوع گزار شويم، به کاوب در رو ه

کشتتتيم. گزارشتتتگري کنيم و مستتتئومن را به چالو ميها را نقد ميپردازيم، هنجارها و ناهنجاريمردم مي زندگي روزمرة

ايي رو –هاي داستاني اجتماعي، بيو از آنکه گزارب رويدادها باشد، گزارب روندهاست و روندها بستر مناسبي براي گزارب

 است. 

 گزارش داستاني

شتار شنامه و رمان شبيه که اندازه همان به روايي نو ست، نماي صله خبر فاکتورهاي و هاقابليت از ا  وعن اين منابع. دارد فا

صيت گزارب ستند هاييشخ ستان، روايت جريان در گرگزارب که ه شدمي تازه جاني هاآن به دا ستان، خالف بر اما. بخ  دا

  .خوردمي چشم به آن در خبري عناصر کليه و گيردمي شکل واقعي اتفاق و رويداد يک پايه بر کامالً داستاني گزارب

 ويد:گيکي از نويسندگان به نام سن پترزبورگ تايمز در مورد عناصر خبري در يک گزارب داستاني مي "جف کلنيکن برگ"

 عناصر گزارش خبري داستانی (1نمودار)

 
ين مندي از اکنند. با بهرهموارد مطرح شده در شکل بام، نقو پنم عنصري را که بايد در اخبار وجود داشته باشد، بازي مي

ستانپ صر و گنجاندن تک تک آنها در دا شنونده به هاي خبري مينم عن شاندن بيننده و  شرح داد و باعث ک توان حقايق را 

گري به کار هاي خبري با استتتفاده از اين روب و در کنار مراحل و ابزاري که براي گزاربدنبال خود شتتد. در توليد گزارب

   سط جزئيات رويداد پرداخت.توان به توصيف و شرح و بشود، ميگرفته مي

هاست. قبل از هرچيز ها را به درستي در کنار هم قرار دهد مستلزم برخي تالبتوانايي در گزارب خالقانه که بتواند صحنه

ها را چند بخو اعظم آن ذاتي استتتت لکن تکنيک پردازي را در خودمان تقويت کنيم. هرگري و قصتتتهبايد اصتتتول روايت

 هاي ديگران توجه کرد و با مطالعه، دقت و آزمايو و خطا حرکتي رو به جلو داشت.به تجربهشود آموخت و مي

"که"شخصيتهايداستانبهجايعنصر

"چه"طرحاصليداستانبهجايعنصر

"کي"ترتيبوزمانوقوعحوادثبهجايعنصر

"چرا"انگيزهومحرکهابهجايعنصر

"کجا"محلوقوعماجرابهجايعنصر



 

14 
 

کند در حالي که اين گونه هاي داستتتان ستترايي، گزارب اجتماعي را محدود ميکنند که تکنيکخبرگاران اغلب تصتتور مي

شکل روبرو مي سياري از مواقع گزارب ما به اين علت با م ست، ب صيف را شود که ما ني ستيم مرز ميان روايت و تو قادر ني

صه صول ق شخيص دهيم، ا صهت شدن دانيم و محدوده جزئيات را رعايت نميگويي را نميپردازي و ق شگر  کنيم. براي گزار

 1پرداز شويم و به نويسندگي خالق روي بياوريم.اي نداريم جز اين که قصهچاره

ستاني  کاربرد بهترين ست زماني آن روايي تتتتتگزارب دا  خبرها گونه اين در. داريد گفتن براي 2مهيم خبر يک شما که ا

شگر س هاييقول نقل شامل همچنين روايي سبک. گذاردمي نمايو به را مردم کردار و پردازدمي جزئيات بيان به گزار  تا

 .هستند ديالوگ شبيه که

 براي مهيم خبري اگر ويژههب نويسي کوتاه هايتکنيک از استفاده با توانيدمي شما اما هستند، بلند داستاني، اخبار از بعضي

شته گفتن شيد دا شيد تنوع آن به با شند کتاب يک از هاييبخو مثل توانندمي بلند اخبار. ببخ  تلويزيوني اخبار براي و با

 .نيستند مناسب

 وستتطت داستتتاني گفتمان شتتامل و توالي، بر مبتني و خبر مفصتتل شتتروع روي بر اصتتلي تمرکز با( روايي) داستتتاني ستتبک

صيت ست خبر درون هايشخ ضوعي اهميت خبر، شروع در نکات برخي چه، اگر. ا  براي شده، متمرکز آن بر خبر که را مو

شخص مخاطب ستاني سبک به خبر. کندمي م سمو از که گونههمان. شودمي شروع روايت يک با دا ست، ا صول پيدا  ا

 .شودمي رعايت آن نگارب در نويسيداستان

ستاني سبک به خبر صومً دا ستان مياني، بخو در و دارد ثيرگذارتأ و بيادماندني پايان يک و جذاب شروع يک ا  به برخ دا

( ونهوار هرم) خبري هرم از استفاده بدون خبر تنظيم از مثال ترينواضن( داستاني) روايي روب" .يابدمي تداوم روايي شکل

ست صل نکته به هم اغلب که يابدمي ادامه شکل همين به انتها تا و شودمي آغاز دراماتيک ايلحظه با خبر آن، در که ا  يا

 ودناب را خبر کنيد، قطع آن انتهاي از را خبر روايت اگر که باشتتيد داشتتته توجه نکته اين به. استتت وابستتته خبر داستتتان

 :شودمي شروع قبيل اين از نکاتي با داستاني گزارب. کندنمي پيروي وارونه هرم سبک از روب اين ".ايدکرده

 
 از که علت اين به نه لزوماً استتت، حذف قابل غير پايان دارايديگر  مدرن خبري هايستتبک ديگر مانند داستتتاني ستتبک

 يا و جذاب پاياني نقطه ستتبک اين در گزارشتتگر که علت اين به بلکه استتت، برخوردار خبري لحاظ به زيادي خيلي اهميت

                                                           
 93-94، ص 1394، "روايي -گزارب نويسي داستاني"احمد توکلي،  - 1

dramatic story -2  

يکلحظهگيراوجذاببايکنکتهاحساسي

يکروايتيکبرخوردمهم
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ست کرده ايجاد خبر براي ثيرگذارتأ سياري. ا  قبل رند،گيمي نظر در خود خبر تنظيم براي را سبک اين که خبرنگاراني از ب

 1.کنندمي پر را وسط پازل سپس و نويسندمي را آن پايان و شروع چيز هر از

  2هنر نويسندگي خالق

شگر قبل از هرگزارشگر حرفهکار، خبرنگار و توانيم بدون کوشو و تالب مضاعف و پشتما نمي شويم. خبرنگار و گزار  اي 

ا و هاي نيستتتت که يک خبرنگار بايد در گستتتتره اخبار، گزاربکيد بر لزوم مطالعات روزانهچيز بايد اهل مطالعه باشتتتد. تأ

سانه سوژهمقامت ر شدن و  شد )البته براي به روز  شته با ست(، بلکه بيها دا ضروري ا ضوع مهم و   شتر منظوريابي اين مو

ست که مي سندگي فرد را افزايو دهد. براي اين کار راهي نداريد جز اينمطالعاتي ا که کتاب تواند قدرت تخيل، تفکر و نوي

ستان کوتاه و رمان در اين زمينه معجزه مي شدهکند. به ويژه کتاببخوانيد، مطالعه دا شته  اند، آثاري که هايي که خوب نو

نويسي اصل اوليه نويسندگي براي رسانه اند. سادهنويسي معروفنويسي و درستاند و به سادهکها صاحب سبنويسندگان آن

 را بخوانيم و بر روي کلمات و نحوةها است. سعي کنيد از رمان خواندن و داستان کوتاه لذت ببريد، قرار نيست ما اين کتاب

ست ساختار جمالت متمرکز شما  اما به ؛شويم، اين کار تا حدي خوب ا شود. وقتي  شرطي که لذت مطالعه از ما گرفته ن

 ناپذير است.اين اثر بطئي و کُند، اما اجتناببخوانيد به مرور اثر آن را خواهيد ديد، 

 محاسن مطالعه کردن

 
شتتما براي نوشتتتن نيازمند کلمه هستتتيد، کلماتي که ستتاختار يک جمله را تشتتکيل  دهد:دایره واژگانی ما را افزایش می

تان را آن طور که مزم استتت منتقل کنيد. گوستتتاو فلوبر، دهند و اگر به درستتتي انتخاب نشتتوند، قادر نخواهيد بود پياممي

 خواهيد بگوييد تنها يک واژه براي بهبراي بيان هرچه مي»گويد: نويسنده معروف فرانسوي که به استاد نثر معروف است مي

صيف آن وجود دارد، با صفت را يافتحرکت درآوردن و تو صيه شما زماني مي«. يد آن واژه، آن فعل و آن  توانيد به اين تو

ستين شما کمک ميعمل کنيد که توي آ شد. اين دارايي به  سازي و هم به لحاظ تان پر از کلمه با کند که هم به لحاظ معنا

 ها، قدرتمند و موثر عمل کنيد.ايجاد تنوع در افعال و واژه

سی ما مطالعه جمله ساخت مینوی ستند يا نويس و روزنامهسندگان بزرگ دنيا که همزمان رمانبه نوي کند:را خوش  نگار ه

اند توجه کنيد؛ نويسندگاني همچون گابريل گارسيا مارکز، همينگوي، تام ولف، ويليام فاکنر و بسياري ديگر، چرا در هر بوده
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دايرهواژگانيماراافزايشميدهد

جملهنويسيماراخوشساختميکند

گزارشهاجذاب،روان،شيواوفاقدزيادهگوييميشود
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به  ديگر هر يک از اين دو حرفه را در حرفة اند نقاط قوتتوانستتهاند؟؟ به اين علت که با هوشتمندي دو بخو توانمند بوده

اند، چرا که مخاطبان رستتانه به لحاظ ستتطن ستتواد، به شتتدت متنوع ؛اند که بايد ستتاده بنويستتندها آموختهکار بگيرند. آن

 اند.گويي روي آوردهبنابراين اين نويسندگان خواسته يا ناخواسته به ايجاز و خالصه

اصل است  نصر جذابيت در داستان و رمان يکهمچنين اگر چه ع شود:گویی میجذاب، روان، شیوا و فاقد زیاده هاگزارش

ساعات پخو قرار مي شردگي  صر زماني که در ف شتري مياما اين عن شدت گيرد اهميت بي سانه به  يابد، چرا که مخاطب ر

کارگيري باعث شتتده استتت تا گزارشتتگران با بهاي مات رستتانهرمان و داستتتان استتت. اين الزا پاتر از خوانندةکم صتتبر وگريز

 گويي کنند.هاي خود را جذاب، شيوا، روان و بدون زيادهداستان، گزارب

 1اصول داستان نويسي

 
نخستين اصل براي يک نويسنده داستان اين است که قدرت تخيل بام داشته باشد، همچنين فن توصيف را بداند و قدرت 

سازي  صوير شد، هنر گفتت شته با ستي به گوي خالق و پيو برنده را بداند و بداند چگونه ميودا صحنه، به در شود از يک 

ستان نويسي در گزاربتوان گفت تصحنه ديگري رفت و چگونه  نقطه اوج و فرود درست کرد؛ به جرأت مي مامي فنون دا

سي به ويژه گزارب ستاني و گزارب –هاي روايي نوي شما  ؛اعي کم و بيو کاربرد داردهاي اجتمدا سي که  سا با اين تفاوت ا

 اي با واقعيت.در داستان با تخيل سروکار داريد و در گزارب رسانه

ي با نويسترين نوع نگارب نسبت به قصه وداستان است. اومعتقد است: اگر چه هنر قصهگزارب نزديک 2به گفته جيل ديک،

ها، نوع مخاطب، فوريت کارکرد و ... تفاوت ماهيتي دارد اما در لف از جمله هدفهاي مختنويستتتي از ديدگاهمهارت گزارب

 نويسي کاربرد دارد.هاي داستانها و قاعدهکار گزارب نويسي همه هنرها، شيوه

ک يهمچنين بايد پذيرفت اين فنون زاويه نگاه ما به موضوع، زاويه ورود به گزارب و در يک کالم جهان بيني ما براي توليد 

 بخشد.نگر را وسعت ميگزارب فراگير و همه جانبه

سبک و قلم را مي سندگان نامي صاحب  ستان و رمان نوي شما دا شده را بدون وقتي  سندگان فنون ياد  خوانيد چون اين نوي

شتار خود تزريق مي شم بيايد در نو شتهکنند، تأآن که به چ يد در بينهايتان ميثير آن را پس از مدتي همان طور که در نو
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2 - jill dick  نوشتن براي مجله"نويسنده کتاب" 

قدرتتخيلباال

آشناييبافنتوصيف

قدرتتصويرسازي

دارايهنرگفتوگويخالقو

پيشبرنده

هچگونهميشودازيکصحنه،ب

درستيبهصحنهديگريرفت

چگونهنقطهاوجوفرود

درستکرد
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خواهند خالقانه، جذاب و تاثيرگذار گزارشگري ديگر ابعاد حرفه گزارشگري نيز مشاهده خواهيد کرد. بنابراين کساني که مي

 کنند بايد مطالعات داستاني داشته باشند.

ن براي تاخوانيد )به ويژه آثار خوب(، درحال صتتتيقل دادن ذهنشتتتما به عنوان گزارشتتتگر وقتي رمان وداستتتتان کوتاه مي

  هايشود، خالقيتاندازهاي بديعي نيز به روي شما گشوده مي ها و چشمفراگيري ادبياتي فاخرتر هستيد، همزمان دريچه

 انگيز و در يک کالم شوق نوشتن.گيري، پايان شگفتگشايي، عنصر غافليابي، ايجاد گره در داستان و گرهسوژه

 1روايي –نکات مورد توجه در گزارش داستاني 

 
ايد و نگران آيا حاضتتريد فکر کنيد در صتتبحي پرترافيک که طبق معمول آماده رفتن به محل کار خود شتتده :زاویه ورود

ببينيد  کنيدديررسيدن به محل کار خود هستيد، به پرواز درآييد و از پنجره بيرون برويد و وقتي با هراس به اطراف نگاه مي

شما در حال  صدها نفرهمچون  سيد؟ اين گونه نگاهپروازند. هوس نکردهکه  ستاني با اين ايده بنوي ر هاي تخيلي دايد که دا

کند. مهم اين استتت که ما تر شتتدن نگاه ما نيز کمک ميکند، به مرور به خالقانهپردازي ما را تقويت ميعين حالي که ايده

ند خارج از فرمديدن و خالقانه ديدن مي اين باور را در خود تقويت کنيم که انستتتان براي بهتر زيستتتتن و بهتر هاي توا

خواهيد تبديل به گزارشتتو اي داريد و مياي، طور ديگري هم به مناستتبات و مستتائل اطرافو نگاه کند. وقتي ايدهکليشتته

شه شروع کرد؟ فکر کنيد کهکنيد، مانند فرماندهان ارتو روي ميز نق سي کنيد که از کجا بايد حمله را  گر ا اي پهن و برر

کردند؟ زاويه ورود آنها به موضوع چگونه بود؟ وقتي آن را همکاران خبرنگار شما نيز همين ايده را داشتند از کجا شروع مي

 اي بينديشيد که بکر و دست اول و حاصل خالقيت خودتان باشد.پيدا کرديد، به سطل زباله بسپاريد! اکنون به زاويه

ميز پهن است، تنها به زاويه ورود اکتفا نکنيد، براي تهيه گزارب جذاب و موثر قدمهاي اگر هنوز نقشه روي  تعریف سناریو:

کند، منتظر کارگرداني شماست و البته قبل ديگري بايد برداشت، همه اين قدمها که ساختار و محتواي گزارب را تقويت مي

صيت شخ ستان،  شامل دا سناريو نياز داريد،  شما به  ست اتفاق بيفتد با اين تفاوت که در ها و کل ماجرايي از آن  که قرار ا

بيني وها را از قبل پيتوانيم تمام موقعيتفيلم و داستان با تخيل روبرو هستيم و در گزارب با واقعيت. اينجاست که ما نمي

سياري در ب ها هستيم. نقطه شروع دست ماست وليکنيم. با وجود اين نيازمند طرح اوليه با توجه به کليت موضوع و داشته

کند و مزم است گزارشگر برخي مواقع آگاهانه از روندي که گزارب به او از مواقع گزارب خودب نقطه پايان را مشخص مي

سفنداني کنيد حکم گوکند تبعيت کند. حواستان باشد موادي که شما براي گزارشتان تهيه ميپيشنهاد يا حتي تحميل مي

 چوپاني نشوند از دست شما خواهند گريخت، پس به دور آنها حصاري بکشيد.دارند که اگر مديريت و به درستي 

صبر: يني بشتتويد که در طرح اوليه پيودر جريان عمليات تهيه گزارب احياناً با موانع و مستتائلي روبرو مي کار با ادراک و 

ا را به وادي جديدي بکشتتاند و هاي جديد شتتمکرديد، پيو نرفته استتت، ممکن استتت يافتهايد يا آنگونه که فکر مينکرده

شرايط بايد انعطاف سير گزارب را تغيير دهد و ... در همه اين  صبر تحقيقات م ساس ادراک و  شيد. کار خبرنگار برا پذير با
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زاويهورود.

تعريفسناريو•

کارباادراکوصبر•

کنترلقدمها.

تحقيق•

اطالعاتدقيق•

مخاطبهايشمافراموشکارند.

برجستهکردننقلقولهايطاليي•

سادهنويسيورعايتاخالق•
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سريع ساس، به لحاظ فهم نيز بايد زيرک و  ست و کمتر اح شيد و بتوانيد در زمان کم پيچا شخيص دهيامنتقال با د و ها را ت

 ود را در مسير درست قرار دهيد.همواره خ

براي توليد يک گزارب ديدني و موثر مزم استتت: محقق خوبي باشتتيد، اصتتول مصتتاحبه با مردم و  ها را کنترل کنید:قدم

ها را بدانيد، در يک کار ميداني بتوانيد از حواس پنجگانه خود به بهترين شکل استفاده کنيد و در نهايت بر اصول شخصيت

 لط باشيد.نويسندگي مس

شود اطالعات تازه، تحليل و تفسير شود و تحقيق جزو ارکان گزارب و مقوّم اطالعات تازه است و باعث مي بین بردارید:ذره

هاي نامکشوف گزارب با تحقيق است که ديدگاه مخاطب را نسبت به موضوع گزارب بسيط و گسترده کند. به عبارتي ميه

 شود.کشف و گشوده مي

 :است نوع بردو تحقیق

 
 

شیوي: سانه تحقیق آر سي به ر ستر ستند و از طرفي اينترنت نيز د شيو داخلي ه ضوعات متنوع داراي آر ها اغلب درباره مو

ود در شآرشيوي آنالين را براي خبرنگاران فراهم کرده است البته بايد مراقب منابع مشکوک و غيررسمي باشيد. توصيه مي

 شخصي و در خور توجه داشته باشيد.حوزه فعاليت خودتان آرشيوي 

صاحبه: شگري و اقدامي پژوهو محور  تحقیق از طریق م ضروريات اوليه کار گزار شيو براي تکميل گزارب از  مراجعه به آر

يرد گکند. مصاحبه براي گزارب در دو جبهه شکل مياست اما توانايي ژورناليستي شما در مصاحبه است که نمود پيدا مي

صاحبه براي  ضوع گزارب م صص و يا مرتبط با مو سئول، متخ شگران با افراد م صاحبه. گاهي گزار صاحبه براي م تحقيق و م

شود و گاهي با فرد يا افرادي که وگو ميگفت ست پخو  ست آورند و قرار ني شتر خود به د کنند تا اطالعات را براي فهم بي

شتتود تا اند و ... مصتتاحبه انجام ميکه در ارتباط با خبري بودهاند، مستتئول يا مستتئومني درگير ماجرا و يا شتتاهد واقعه بوده

 ها و چرايي و زواياي مهم رويداد شکافته و پديدار و بعد پخو شود.علت

شد:  توان ادعا کرد هيچ گزارشتتي بدون اطالعات نيستتت. اغلب محتوايي که به قطعيت مياطالعات؛ رکنی که باید دقیق با

به کنجکاوي و سوالهاي مخاطبان پاسخ دهيد از جنس اطالعات است: چه شده؟ چرا؟ چگونه؟  کنيد تابراي گزارب تهيه مي

ها نشتتتان از وجود اهميت اطالعات در گزارب دارد و الزاماتي را به گزارشتتتگر کجا؟ کي؟ و ... اين گستتتتردگي و تنوع داده

اي به هيچ وجه اين موضتتوع را ستترستتري کند از جمله اين که اطالعات بايد دقيق باشتتد. يک گزارشتتگر حرفهتحميل مي

 !"مرگ رسانه"برد و اين يعني گيرد چون اطالعات اشتباه اعتماد مخاطب را از بين مينمي

انواعتحقيق

آرشيوي

مصاحبه
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د. انبه حافظه مخاطب خود اعتماد نکنيد. آدمها فراموشکارند، گرفتار و خسته و کم حوصله هاي شما فراموشکارند:مخاطب

در  هايييان همه ماوقع هستتتند نکات اصتتلي و کليدي را تکرار کنيد. مخاطبان را آدمشتتما نبايد فکر کنيد مخاطبان در جر

نظر بگيريد که نسبت به موضوع خالي از ذهن هستند بنابراين سابقه خبر را در گزارب بياوريد. سابقه خبر به درک بيننده 

بر به مخاطب اجازه مقايستته و مقابله ستتازد. گاهي پيشتتينه خکند و اطالعات گزارب را قابل فهم ميو شتتنونده کمک مي

 ها را آشکار کند.ها و قوتها يا ضعفدهد و ممکن است تضادها و درودمي

نقل قولهاي طاليي و به عبارتي آنچه مد نظر است نقل قولي است که برجسته، تاثيرگذار  حرفهاي حسابی را برجسته کنید:

ا هبيان کند و يا داراي اطالعاتي باشد که به ارزب متن بيفزايد. نقل قول و به يادماندني باشد يا حداقل احساسي را به خوبي

 بايد کوتاه باشند، در زمينه استفاده از نقل قول افراط نکنيد و نقل قولها را در گزارب تقسيم کنيد تا بهتر ديده شوند.

ي اها عالوه بر معني، تاثير و حالت ويژهدر ادبيات خبرنويسي ساده نويسي يک اصل است. از آنجا که کلمه با کدام ادبیات؟

هايي را برگزينيد که با معنايي که قصتتد انتقال آن را به مخاطب داريد تناستتب داشتتته باشتتد. کنند کلمهرا نيز منتقل مي

جهي دادن وسازي انتقال مفاهيم پيام ضروري است. موثرنويسي، تاکيد بر نشان دادن به جاي گفتن است. چون نشانآسان

هتر شود و بتر درک ميتصويري ساختن و ديده شدن است و گفتن با گوب سروکار دارد و بديهي است که تصوير راحت از

 شود.ها توصيه ميماند. به کارگيري زبان ساده و صرين در همه زمينهدر ذهن مي

ر طرفي دکند رعايت بيميشود نخستين چيزي که به ذهن خبرنگاران خطور زماني که سخن از اخالق مي شاقول اخالقی:

ند توانطرف باشتتد. منظور اين استتت که گزارشتتگران ميتواند بيدانيم انستتان مستتئول، نميارائه پيام استتت در حالي که مي

د واقعي اي از روننسبت به موضوعي، ديدگاه داشته باشند ولي نبايد نظر و عقيده آنها، جهت گزارب را به شکل غيرمنصفانه

 بدون تعصب به گزارب ورود کنيد. خود خارج کند.

 1روايي ـفنون مورد نياز در گزارش داستاني

 

                                                           
 108همان، ص  - 1

فنون 
گزارشگري

باه براي بازساازي وقاایع( منبع)رعایت ترتیب زمانی وقایع، جمع آوري جزئیات، طرح پرسش از گوینده •
کمک حواس پنج گانه

فنون نگارش

تان ها نخستین شرط سازماندهی بخشهاي مختلف متن بارعایت اصول تطابق زمان است، اگرچه اغلب داس•
ست که در در گذشته اتفاق می افتند اما هر بخش آن با قسمت متفاوتی از زندگی شخصیت داستان درگیر ا

.درجه اول ترتیب و توالی اتفاقات رارعایت کرده و هر بخش در حالتی معلق پایان می پذیرد

سایر فنون
روایت، توصیف، مکالمه، فواصل مناسب، جمالت کوتاه•
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 1تکنيک هاي روايت گري

گوها جهت طرح ريزي وها و گفتگويي روايي بايد به طرز خالقانه و اثرگذار از توصتتتيفبراي استتتتفاده از شتتتيوه داستتتتان

 شوند استفاده کرد.هاي مناسب با رويدادهايي که در هر لحظه خلق ميموقعيت

شرين ست، چرا که اختيارات براي برخي از ت ضور و وجود مخاطب در تمام مراحل ا ستلزم ايمان به ح ها اين نوع گزارب م

تان را از کجا و براستتاس کدام شتتواهد در داستتتان بستتيار کم و محدود استتت. بايد به صتتراحت مشتتخص کنيد که اطالعات

 هاستتت، در داستتتان تکرارچه را که بيان کننده بستتياري از نشتتانهها و آنکه مدام وابستتتگيايد. البته نيازي نداريد گنجانده

 کنيد.

اي منطقي به يکديگر مرتبط کنيد و پس از آن يک گزارب هاي آن را با شتتيوهتوانيد با قستتمت کردن داستتتان روايتمي

هاي براستتتاس چندين روايت مختلف و از ديدگاهدار بستتتازيد. اين روب به خصتتتوص زماني که داستتتتان داستتتتاني دنباله

 کند.شود کارايي بيشتري پيدا ميهاي متفاوت بيان ميشخصيت

 2ساختار داستان پردازي

دهي مطالب براستتاس ترتيب وقوع حوادث و همچنين تمرکز بر موضتتوع اصتتلي، از براي توليد يک گزارب خوب ستتازمان

ست. با توجه سيار زيادي برخوردار ا ستان اهميت ب گيرد قبل از هرچيز بايد پردازي مدنظر قرار ميبه رويکردهايي که در دا

 ذهن و افکارتان را روي يک موضوع متمرکز کنيد و از شاخه، شاخه شدن آن خودداري کنيد.

ونه گتواند از ترتيب واحد بياني برخوردار شود و يا با طرحي کامالً ادبياتيک گزارب روايي پس از مشخص شدن موضوع مي

اما در عين حال اخباري شتتروع شتتود. نحوه آغاز، پرورب موضتتوع در ميانه داستتتان و حتي چگونگي پايان دادن  ماجرا هر 

 کدام بايد فراز و فرود و نقطه اوج خاص خود داشته باشد.

بگيرد و در اواستتط  ها و اثرات حوادث و رويدادها بر يکديگر شتتکلگويد: داستتتان بايد بر پايه پيچيدگيمي 3جان فرانکلين

هاي کور و راه گاه با مشخص شدن گرههاي داستاني در ذهن مخاطب درگير شوند و آنمتن به شدت توسعه يابد. شخصيت

شدن با گزارب از حل ستان، مخاطب در عين همگن  شود و در پايان دا شکالت يکي پس از ديگري مرتفع  هاي منطقي، م

ز توانيد داستانتان را اهاي متفاوت ديگري نيز وجود دارد، به عنوان مثال ميستاني راهآن جدا شود. البته براي گزارشگري دا

ضين دهيد که چه چيز  سپس براي مخاطب تو ست، آغاز کنيد و  ست جايي که همه چيز در اوج خودب ا قلب حادثه و در

سازمان شي تنظيم و  شدت و هيجاني بيفتد. در چنين رو شد تا اين اتفاق با چنان  شدت حائز اهميت باعث  دهي زمانها به 

هستند، چرا که شما ناگزيريد داستان را از زمان حال شروع کنيد، سپس در مورد حوادث گذشته توضين دهيد و آنگاه پس 

 از بازگشت به اکنون شرايط را براي آينده فراهم کنيد.

                                                           
 129-130همان، ص  - 1
 133-134همان، ص  - 2
 نويسنده کتاب شيوه نگارب گزارب هاي داستاني و برنده جايزه ادبي پوليتزر - 3
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ستان درقالبتکنيک توسعه و بسط صحنه ردن نقطه نظرات گوناگون با يکديگر در هاي زماني و مکاني و هماهنگ کهاي دا

توانيد کنيد بايد باي که براي گزارشگري انتخاب ميهاي روايي کاربرد بسيار زيادي دارد. صرفنظر از تکنيک و شيوهگزارب

 کنيد در کنار هم مرتب کنيد. هاي خود را قبل از اين که شروع به توليد گزارب ميتمام داده
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فصل
 (وتيمنتسرگرمي)اينف ـ توليد خبر سوم:  
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  مقدمه
 رشد شبکه هاي اجتماعي و ها واي و ارزان شدن گيرندههاي ماهوارههمزمان با جهاني شدن تلويزيون و شکل گيري شبکه

هايي براي تبديل کارراه خبر در جهان شکل گرفت که در آن ازمدلي از پخو  براي جذب مخاطب همگاني شدن تلويزيون،

 ها جلب مخاطب ازسختي و رسمي بودن اخبار بکاهند. در اين شبکه سعي مي شوداز  و استفاده مي شوداخبار به سرگرمي 

هاي ها به ناچار اخبار خود را به ژانرهاي سرگرمي نزديک کردند و به سبکبنابراين اين شبکه ،اي برخوردار استاهميت ويژه

هاي زنده متمرکز ها، ستتبک زندگي، داستتتان گويي و ايجاد روايتبار روي آوردند که بر روي شتتخصتتيتغيررستتمي ارائه اخ

ست. ست ا شان داده ا شگفتي، حوادث تجربه تاريخي روزنامه نگاري ن شهورچهرهزندگي ، که اخبار مربوط به ارزب   هاي م

سي سيا شي،  ستان ورز ستند که مي توانند در مبه مي اخبار  جذب مخاطب موفقهاي مورد عالقه عموم به لحاظ و دا تر ه

هاي استتتفاده از عناصتتر ستترگرم کننده و مواردي مانند چگونگي روايت اخبار و از لحاظ فنون و شتتيوهستتخت ارائه شتتوند. 

هاي خبري، استتتفاده از عناصتتر نرم، استتتفاده از صتتدا، گرافيک و تصتتوير و همچنين گزينو رويدادهايي با موضتوع گزارب

 در حال حاضر در شبکه هاي جهاني استفاده مي شود. سرگرمي

   سرگرمي ـخبر تعريف

 گرمسر عناصر با توام اخبار ارائه مبتني بر که شودمي اطالق ايرسانه برنامه يا محتوا به "سرگرمي تتتتخبر" يا 1اينفوتيمنت

ز کنندگان رسانه است. امخاطبان و مصرفتالب به منظور افزايو مقبوليت در بين  "سرگرمي تخبر" از هدف. باشد کننده

ها که توامان ترکيبي از استتت و به نوع خاصتتي از رستتانه 3و ستترگرمي 2نظر لغوي اينفوتيمنت واژه مرکب از دو کلمه اخبار

سرگرمي را ارائه مي سبت داده مياخبار و  سياري از فرهنگ لغتکنند ن معمومً همان تلويزيون  "اينفوتيمنت"ها شود. در ب

شود و گستره زيادي تنها به رسانه خاصي محدود نمي "سرگرمي تتتست که اساساً سبک خبرا شود؛ اين در حاليدانسته مي

سانه سانهاز ر شتاري نظير مطبوعات گرفته تا ر شبکه هاي خبري تلويزيوني هاي ديجيتال نظير اينترنتهاي نو شامل ر و  ا 

 مي شود.

پسند در اختيار مصرف سبک از انتقال اطالعات، انواع محتوا و مطالب در قالب سرگرم کننده، جذاب و مخاطباز طريق اين 

. ستا رسانه مخاطبان بين در مقبوليت افزايو منظور به تالب «سرگرمي تتتخبر» از هدف گيرد.ها قرار ميکنندگان رسانه

 ذتل خبر يک از حقيقتاً و بدهند تکيه حتي و بياموزند بخندند، شتتوند، ستترگرم دارند دوستتت حال عين در که مخاطباني

شار سبب به کنوني دنياي در زيرا. ببرند شوار شرايط و روزانه کار ف شيني، زندگي د سان ما  به ريديگ زمان هر از بيو هاان

 در مهمي نقو تاکنون گذشتتته از اخبار، در آن جايگاه و ستترگرمي اهميت. اندشتتده داده ستتوق ستترگرمي و فراغت ستتمت

 .است نموده ايفا مطبوعات

سانه سانه تنگاتنگ رقابت ميدان در نماندن عقب جهت خبري، هاير صاً)اي ر صو سانه خ  جهت و( جديد پرمخاطب هاير

ضايت سمت به مخاطب، افزايو حتي و حفظ شتر هرچه ر سانه مخاطب بي ست زمان اين در. اندآورده روي اير  انواع که ا

                                                           
1- Infotainment 

2 - Information 

3 - Entertainment 
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صر سانه مختلف هايقالب و محتوائي و فرمي عنا صه اين در اي،ر سترب روز به روز و شتافتند اخبار مدد به عر  لتکام و گ

صر. يافتند  تيتر، همچون فرمي عوامل و سو يک از شوخي و طنز و درام روايت، شگفتي، شفافيت، همچون محتوائي عنا

 در و هشتافت اخبار ياري به ديگر سوي از... و نورپردازي دوربين، لنز و نما و زاويه مانند فرمي عناصر و گرافيک رنگ، عکس،

سانه رقابت سخت ميدان  اين از گيريبهره با توانمي. شتافتند خبري هايبخو ياري به مخاطب، اقناع و جذب جهت اي،ر

 1داد. گسترب اخبار به را مخاطب عالقه و نمود اهميت حائز و جذاب مخاطب براي را ايکليشه اخبار سبک،

 "سرگرمي ـخبر"اهميت گزارش 

وستتايل ارتباطي، عالوه بر وفايف مهم خبري و آموزشتتي، راهنمايي و رهبري که در ستتازندگي و آمادگي افراد براي زندگي 

ها به گريز از وفيفه ستترگرمي بودن رستتانه2دهند.اجتماعي نقو استتاستتي دارند، وفايف تفريحي و تبليغي نيز انجام مي

شکالت  ست دارند  3کند.زندگي روزمره و پرکردن اوقات فراغت کمک ميم در واقع مخاطبان عالوه برخبر، در عين حال دو

در مورد انگيزه  4ستتترگرم شتتتوند، بخندند يا گريه کنند و بياموزند و حتي تکيه بدهند و حقيقتاً از يک خبر لذت ببرند.

سرگر شان مي دهد که انتخاب  شواهد و تحقيقات ن صورت ميمخاطبان،  گيرد مي از روي انگيزه آني يا خودجوب مخاطب 

د رسنه از روي مواجهه گزينشي سنجيده، اما پژوهشي ديگر نشان داده است که افراد بسته به خلق و حال خود به نظر مي

ي خبر»هاي براستتاس همين نياز مخاطبان استتت که امروز برنامه 5کنند.ستترگرمي را به طور حستتي و شتتهودي انتخاب مي

شتود، بلکه نوعي سترگرمي را شترح و تفصتيل کمتر حاوي چيزي استت که به طور ستنتي خبر محستوب  مي« سترگرمي

 دهند که براي جلب توجه مخاطب طراحي شده است.مي

صفحه سرگرمي نقو مهمي در نحوه تدوين اخبار، تعيين زمان پخو آنها يا تعيين جايگاه خبر در  ا هايي روزنامه ايفامروزه 

شبکهکنمي ستيم که در آن اخبار جدي و  صلي ارائه، اخبار روزانه و د. در واقع ما با رويکرد جديدي رو به رو ه هاي جريان ا

دهند که داراي عناصتتتري از اند مخاطبان از اين لحاظ اخبار را مورد توجه قرار ميجدي را به نوعي ستتترگرمي تبديل کرده

اند. آنها ارائه اخبار را به ژانر تاک شو هاي بيشتري داشتهه در اين مورد پيشرفتهاي تلويزيوني به ويژبرنامه 6سرگرمي است.

اند. در نهايت ارائه اخبار روزانه و بسيار با اند و محيط ارائه اخبار را به محيطي دوستانه و تعاملي نزديک ساختهنزديک کرده

آورند. ه اخبار به شتتتوخي و جوک گفتن نيز روي ميگيرد و گويندگان در حين ارائاهميت، با لحني غيررستتتمي انجام مي

هاي خبري به تاک شتتو، به نوعي روي آوردن به ارائه نرم اخبار استتت. به اين ترتيب ديگر مخاطبان با نزديک شتتدن برنامه

 در عين هاي خبري را مانند يک برنامه سرگرمي و شوخي وآور و رسمي اخبار روبرو نيستند و ديدن برنامههاي ماللبرنامه

 کنند.حال مفيد نگاه مي

ها به لحاظ سبک نوشتاري گيرد. اين گزاربهاي خبري سرگرمي به وفور مورد استفاده قرار ميهاي خبري در برنامهگزارب

برند و خود را به داستتان نويستي به گزارب نويستي جديد تمايل دارند و بيشتترين استتفاده را از عناصتر ادبي و هنري مي

                                                           
 چکيده -(اينفوتيمنت) سرگرمي –خبر نگاري روزنامه سبک گودرزي، محسن هاشميان، سلمان -1

 7ص -1386 -کافم معتمدنژاد، وسايل ارتباط جمعي - 2

 453ص  1386دهقان،  - 3

 44ص  1384ايتول و همکاران، نرم خبر و سخت خبر؛ خبرنويسي پيشرفته، ترجمه نوروزپور،  -دي - 4

 231ص  1386دهقان،  - 5
6 - Ben-porath, 2007:431 
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هاي خبري مقيد به ارائه اطالعات محض خبري نيستتتند و ضتترورتي هم ندارد که لحن آنها خبري کنند. گزاربمينزديک 

 1شوند.باشد، بنابراين به يکي از مهمترين ابزار نرم کردن خبرها تبديل مي

 "سرگرمي  ـخبر"هاي گزارش ويژگي

 ان، مقدمه، سوال، بدنه اصلي و پايان بندي دارد.گزارب خبري سرگرمي داراي ساختار روايي است و مانند يک داست ت

سوـ           ضعيت و پر صيف دراماتيک و هاي مختلف و تاثيرات ر مورد جنبههايي دشروع گزارب خبري معموم با نوعي تو

 احتمالي خبر است.

 شود.هاي آن در کل متن گزارب خبري پخو شده است و در ديگر عناصر بافته ميپيشينه خبر و حاشيه ت

 زئيات در تمامي متن گزارب پخو شده است و در ديگر عناصر بافته شده است. ج ت

 از زبان عاميانه براي روايت داستان استفاده مي شود. ت

 شود.از توصيفات و اصطالحات ادبي و عامه براي جذاب کردن گزارب استفاده مي ت

 پردازند.اد احساس درگيري ميهاي خبري به برجسته سازي طرفين درگير در يک رويداد و ايجگزارب ت

 شود.مي متن استفاده ميو غيرمستقيم در مبه –با پخو قسمتي از يک مصاحبه  –هاي مستقيم از نقل قول ت

 کند.گزارشگر به عنوان صاحب نظر در مورد خبر افهار نظر مي ت

 پردازد.گزارشگر به انتقاد از يک وضعيت مي ت

 کند که معموم در انتهاي گزارب بيشتر کاربرد دارد.گزارشگر از زبان طنز و شوخي در گزارب استفاده مي ت

 پايان بندي گزارب، پاسخگويي به معما يا پرسو ابتدايي گزارب است. ت

صاحبهدر گزارب تتتت شگر خود به خلق م ستقيم، گزار ست ميهاي م شگر بهها يا حتي حوادث د عامل  زند و کارهاي گزار

 شود.جذابيت گزارب تبديل مي

هاي خبري سرگرمي است اما در نهايت هر گزارب و هر گزارشگري براساس هاي بام توصيفاتي کلي در مورد گزاربگزينه

کند تا گزارب به مذاق مخاطب خوشتتايند آيد. نکته مهم تري نيز استتتفاده ميستتليقه و توانايي خود از فنون ريزتر و فريف

شوند و اين اخبار را با استفاده تهيه مي« تازگي»هاي خبري در مورد اخبار جدي و داراي ارزب خبري ه گزارباين است ک

سي براي مخاطب قابل درک و تحمل مي شگر وقت کند. در گزارباز زبان و فنون گزارب نوي هاي مربوط به اخبار روز، گزار

کشتتند. اما در مورد اخبار مربوط به مستتائل دقيقه بيشتتتر طول نمي 4تا  2کمي براي تهيه گزارب دارد و معموم گزارشتتها 

 تر هستند و بار سرگرمي و استفاده از عناصر نرم در آنها بيشتر است.ها مفصلروزمره و سرگرمي، گزارب

 در تلويزيون "سرگرمي –خبر "عناصر 
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صويري اي تتلويزيون، صداست. اگرچه تلويزيون رسانهيکي از عناصر پايه در : صدا و سرگرمی در برنامه خبري سرگرمی ا1

ساب مي ست. در مورد برنامهبه ح صوير در تلويزيون داراي اهميت ا صدا نيز به اندازه ت صدا آيد، اما  هاي خبري، در عمل 

سبت به ديگر برنامه شتري ن صاوير تنها به تفهيمها ايفا مينقو بي ست و ت صلي ارائه اخبار ا صدا محمل ا تعميق  و کند. 

صوتي کمک مي شتر اطالعات  صوت و کنند. تمامي بخوبي صاحبه، ميزگرد و غيره بر مبناي  هاي خبري مانند گزارب، م

 گيرند.گفتگو انجام مي

 صداي محيط، فنون استفاده از موسيقي، لحن ارائه اخبار و گزارب  عناصر صوتی عبارتند از:

رويداد به عنوان امکاني براي جلب توجه مخاطب و وارد کردن  صتتتداهاي مختلف محيطالف(صااداهاي محیر رویداد: 

گيرد. صتتداهاي محيطي بر استتاس نوع رويداد متفاوت هستتتند. مخاطب به حال و هوا و جو رويداد، مورد استتتفاده قرار مي

 ير است: هاي خاصي دارد که شامل موارد زهاي خبري سرگرمي کاربردها و ويژگياستفاده از صداهاي محيط در برنامه

در ابتداي ارائه خبرها در صورت ممکن تصاويري از رويداد مورد نظر، معمومً حدود دو تا چهار ثانيه صداي محيط رويداد  تتت

صحبت ميپخو مي شروع به  ضوع باعث ميشود و بعد از آن خبرنگار  شود تا در اين مدت مخاطب با محيط کند. اين مو

 ارتباط برقرار کند. 

 گردند.اي حذف ميشوند که با خبر يا رويداد مورد نظر مرتبط باشند و معموم صداهاي حاشيهتنها صداهايي پخو مي ت

گيرد. جدال لفظي، صداي انفجار، شکستن شيشه، صداي گزينو صداهاي محيط بر اساس ارزب خبري آنها انجام مي تتتت

سيقي و آواز متن يک ويدئوي  ضار، مو شويق ح صداي ت ستند که راکت،  تبليغي، گريه يک بچه يا پيرزن و غيره مواردي ه

 هستند. « درگيري»داراي ارزب 

 شود و صداي گزارشگر تنها صداي موجود است.هاي غيرمستقيم، معمومً صداي محيط کم يا حذف ميدر گزارب ت

عناصر

"سرگرمي-خبر"

صدا

تصوير

گرافيک

متن
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م اندازه با صداي خبرنگار ارائه هاي مستقيم، ميزان صداي محيط ابتدا در حد بام و طي ارائه گزارب هدر مورد گزارب تتتت

 شود تا مخاطب زنده بودن و مستقيم بودن گزارب را بيشتر حس کند.شود. اين کار باعث ميمي

 شود.ها و حتي اخبار شنيده ميهاي ورزشي، صداي محيط به هنگام ارائه گزاربدر مورد گزارب ت

سانی دي را به همراه دارد. رويکرد اصتتلي برنامه خبري ستترگرمي، هاي زيالحن افراد به خودي خود پيام: ب(لحن عوامل ان

ها تقريبا خودماني و صتتميمي ها لحن مجرينرم و معطوف به ايجاد ارتباطي صتتميمي با مخاطبان استتت. در اين نوع برنامه

 هاي عناصر لحن عوامل انساني شامل: است. ويژگي

 عتماد به نفس است.لحن گويندگان صميمي و در عين حال محکم و همراه با ا ت

شگران مي تتتت صداي خود را بيو از حد بام نميگويندگان و گزار صحبت کنند  شند با لحني خيرخواهانه   برند و خيليکو

 کنند. در واقع فراز و فرودهاي صداي آنها متناسب با محتواي خبر است.آهسته صحبت نمي

دهند و تا حدي طبيعي و نه احساسي است گزارشگران و گويندگان با استفاده از لحن خود، احساسات خود را نشان مي تتتت

شاد مي شند اين تغييرات در حد شود. اما آنها ميدر مورد خبرهاي غمگين، لحن آنها غمگين و در موارد طنز لحن آنها  کو

 ند.کنطبيعي باشد و از افراط و تفريط خودداري مي

کنند که لحن گوينده با محتواي مطالب هماهنگ هايي را انتخاب ميها اغلب قسمتدر گزارب از صحبتهاي شخصيت تتتت

 باشد.

شود. ها متمايز ميتلويزيون با پخو همزمان صدا و تصوير از ديگر رسانهتصویر و سرگرمی در برنامه خبري سرگرمی:  ا2

ختبار راديويي و مطبوعات بيننده بيشتتتري دارند که با ارائه تصتتاوير مختلف از يک اخبار تلويزيوني به اين دليل نستتبت به ا

بخشتتند. همچنين مخاطبان از ديدن برند و درک بيشتتتري را به او ميرويداد يا يک واقعه، مخاطب را به محيط رويداد مي

بري تلويزيوني با مواردي مانند کنند. از همان ابتداي برنامه ختصتتتاوير يک رويداد به لذت بصتتتري نيز دستتتت پيدا مي

برداري و ... روبرو هستتتيم که کليت ها، ترکيب تصتتاوير، نوع فيلمپردازي، گريم، لباس، نورپردازي، استتتفاده از رنگصتتحنه

 کنند.تصاوير را در تلويزيون ايجاد مي

سازي رایانه ااا3 صویر صر گرافیکی و ت سمتاي: عنا ضوري هاي يک برنتقريبا گرافيک در تمامي ق سرگرمي ح امه خبري 

فعال دارد. آرم اصتتلي برنامه خبري عنصتتري گرافيکي استتت که در کل برنامه حضتتوري مستتتمر دارد. همچنين طراحي 

ستفاده از عناصر گرافيکي انجام شده است. گرافيک اين امکان را فراهم ميزمينه تا  کندهاي ديالوگ و کادرهاي مجازي با ا

ط ارائه خبر، جذابيت ايجاد کند و از ستتوي ديگر بستتياري از مفاهيم و اطالعات ضتتمني و خبرنگار از يک ستتو براي محي

توان تصتتاوير واقعي براي آنها تهيه کرد، با استتتفاده از عناصتتر گرافيکي نشتتان دهد. بنابراين گرافيک و مفهومي را که نمي

ستوانند وضعيتتصاوير گرافيکي مي قابل  تفاده از نمادهاي تصويري براي بينندگانهاي مختلف را که تصويري نيستند، با ا

 فهم کنند.

 بصري:  عناصر از استفاده هايویژگی

 کند.هاي خبري بعدي را معرفي ميسازند و با استفاده از عناصر گرافيکي و متن، بخوخبرها را از هم جدا مي ت

در خبرهاي تالب شده است تا از بيشترين امکانات تصويري استفاده شود و ذهنيتي تصويري از هر رويداد به مخاطب  تتتت

صر  سخ عن شود. يکي از اين فنون در پا صورت گرافيکي و بر روي مي« کجا»داده  آيد که مکان رخ دادن يک رويداد را به 

 آورند. نقشه به نمايو در مي
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شتتود. در مواردي که به علت نبود خبرنگار يا براي توضتتين هر چه بيشتتتر يک رويداد استتتفاده مياز عناصتتر گرافيکي  تتتتت

خطرناک بودن و ... امکان ارائه تصتتاويري از يک رويداد وجود ندارد، کارگردان خبري از عناصتتر گرافيکي براي به تصتتوير 

 جام يک رويداد را به خواننده خود ارائه دهد.کوشد تا درک روشني از چگونگي انکند و ميکشيدن رويداد استفاده مي

است و اي همگرگيرد، عنصر نوشتاري است. تلويزيون رسانهيکي ديگر از عناصر بصري که در خبرها مورد استفاده قرار مي ت

سانه صوتي ر شتاري و  صر نو ستفاده مياز عنا سمتهايي مانند راديو و مطبوعات ا شتار در ق از  يهاي مختلفکند. متن و نو

هاي خبري شتتاخص استتتفاده از شتتود. مهمترين کاربرد نوشتتتاري در بيشتتتر تلويزيونهاي خبري به کار گرفته ميبرنامه

 زيرنويس براي ارائه کوتاه اخبار است.

گردد تا از متن به عنوان عنصتتتري براي اطالع شتتتود و تالب مياما کاربرد متن در برنامه خبري به اين مورد محدود نمي

 بيشتر و ارائه جزييات مختلف استفاده شود.  رساني

 کاربردهاي مهم متن:  ا4

مهمترين کارکرد متن در برنامه خبري مذکور دادن اطالعات در مورد اشخاص ارائه دهنده خبر، گزارشگر يا مهمان برنامه  ت

قرار دارد و همچنين تخصتتص يا  استتت. اين اطالعات معمومً شتتامل نام و نام خانوادگي، مکاني که خبرنگار يا مهمان در آن

ه شود و ارائه آن بپايه علمي آنهاست. اين اطالعات در خبر يا گزارب يا ميزگرد از سوي گوينده و به صورت صوتي اعالم مي

 اند.صورت متني براي کساني است که به تازگي به جمع مخاطبان پيوسته

صاکارکرد بعدي متن در برنامه تتتتت ضين منبع ت سياري از موارد، ارجاع به منبعي که هاي خبري، تو ست. در ب وير و اخبار ا

 تصوير يا خبر از آن اخذ شده، به صورت متني است. 

ترامپ در کنگره امريکا سخنراني »سومين کارکرد متن، ارائه توضيحات اضافي در مورد صوت و تصوير است. براي مثال،  تتتت

کند و مکاني که خبر در آن روي داده شده است، آگاه لم صحبت ميدر اين مورد مخاطب در مورد کسي که در في« کند.مي

 است.« کجا»و « چه کسي»شود. بنابراين در اين موارد متن پاسخگوي عناصر مي

 هاي خبري است. هاي خبري يا گزاربکارکرد بعدي متن، معرفي سر تيتر بخو ت

صه  تتتت سته بندي و خال سوژه کارکرد بعدي ارائه متن در برنامه خبري د شخص به عنوان  اطالعات در مورد يک حادثه يا 

هاي مرتبط با خبر به ترتيب در کنار عکس وي ارائه خبري است. براي مثال، وقتي خبر در مورد شخصي ارائه شود، پيشينه

 گردند.مي

صر گراف تتتت صوير و موسيقي و عنا ست که معموم همراه با ت سازي يک موضوع ا يکي مورد کارکرد بعدي متن در برجسته 

 شود.گيرد. معمومً در مورد خبرهاي مهم و تبليغات از اين کارکرد بيشتر استفاده مياستفاده قرار مي

هايي گيرد، جملههاي نرم نيز به عنوان روشي براي جذاب کردن گزارب مورد استفاده قرار ميهمچنين متن در گزارب تتتت

 شود.شود و حتي براي ارائه جوک از متن استفاده ميائه ميها ارها و افراد و مکانخنده دار در مورد شخصيت

کند. همان طور که اشتتاره شتتد تلويزيون داراي خصتتوصتتيتي فناورانه استتت که فرهنگ عامه و ستتبک زندگي را ترويم مي

با  رادبنابراين، ستترگرمي جزئي جدانشتتدني از تلويزيون استتت و بر ديگر کارکردهاي آن مانند اطالع رستتاني غلبه دارد. اف

سانه سل ميسرمايه فرهنگي بام معمومً به ر سب اطالعات و اخبار متو شتاري براي ک ها و به تازگي شوند و روزنامههاي نو

سترس آنها قرار مي سواد اينترنت، اين امکان را در د ستند که به لحاظ  شترين مخاطبان تلويزيون مردم عادي ه دهد، اما بي

سي و اجتماعي در سطن متوسط صرفاً مي سيا خواهند در مورد اخبار و اطالعات آگاهي و رو به پايين قرار دارند. اين افراد، 
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دي هاي خبري جبه دست بياورند و در عين حال مهمترين دليل روي آوردنشان به تلويزيون سرگرمي است. بنابراين، برنامه

 و سنتي جذابيت چنداني براي آنها ندارد.

صورت يکجا ارائه کنند تغييرات مختلف در حوزه  سرگرمي به  ساني را با  ست تا اطالع ر ارائه اخبار نيز معطوف به اين بوده ا

ساني و بدين ترتيب مخاطبان عامه را نيز حفظ نمايند. در برنامه سائل  –هاي خبري اطالع ر شترين ارجاع به م سرگرمي بي

شيوه برنامهشود. اين برنامهاي زندگي روزمره ديده ميفرهنگ عامه و دغدغه هاي خود را براي مخاطبان عام جذاب ه به دو 

سوژه کند. در مرحله اول ميمي ستفاده از  شد با ا عجيب و »و « درگيري»، «تازگي»هاي خبري هاي خبري داراي ارزبکو

صورت گزارب« غريب صورت روايتيا با ارائه اخبار به  ستان گونه، اخبار را به  صويري و دا ستاهاي ت ني به مخاطبان هاي دا

شتتود که اخبار جدي را به امري جذاب براي مخاطب تبديل خود ارائه کند. در اين شتتکل، بر عناصتتر تصتتويري تاکيد مي

ها، اخبار کند. دومين شتتتکل، به ارائه اخبار مربوط به مستتتائل زندگي روزمره مانند تغييرات فناوري، گزارب جشتتتنوارهمي

شي، گزارب سياري از موارد ديگر مربوط ميهاي مربوط به فرهنگورز سنتي و ب صر هاي  شود که خود به خود حاوي عنا

 جذابيت براي افراد عام هستند.

 راهکارهايي براي استفاده از اينفوتيمنت در اخبار صداوسيما 

ته گرفشوند که بيشتر گزارشها برخبرهاي مربوط به حوادث و رويدادهاي نرم، به صورت گزارب خبري تصويري ارائه مي تتت

 هاي خبري همسو هستند.از ديگر شبکه

صويري از جنبه تتتت صاوير و فيلمگيرد و خبرنگار ميهاي جذاب خبر انجام ميدر اين خبرها گزارب ت هايي را در کوشد تا ت

 ها و جزييات حادثه نشان دهد.مورد حاشيه

 شود.ردم زياد استفاده ميهاي خبري، به ويژه در ابتداي گزارب از تصاوير زندگي جاري مدر گزارب ت

 کنند عناصر تصويري جذاب غيرمرتبط را وارد گزارب تصويري کنند.پردازي سعي ميبا استفاده از روايت ت

 تصاوير پايان گزارب خبري، ادامه و تکميل کننده تصاوير ابتدايي گزارب خبري است. ت

 کنند.جذاب کردن گزارب تصويري استفاده مياز تصاوير مربوط به خبرهاي مشابه يا پيشينه يک موضوع براي  ت

 شود.استفاده بريا جذب مخاطب ، شادماني و بازي مراسمحواشي در حاشيه يک خبر و براي جذاب کردن گزارب، از  ت

 شود.و بامزه کردن يک گزارب استفاده مي جذاب کردن از عناصر گرافيکي براي  ت
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 (2ر)الزامات استفاده از طنز رد خب   :فصل چهارم
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 مقدمه 
صوص خبر و گزارب شتر اهر چند در خ بايد از قالب طنز در شود اما نوقات اخبار در قالب جدي ارائه ميهاي خبري در بي

ت بيان يبهتر مفاهيمي که قابلاست و براي انتقال  پيام ارائه در ممتاز و زيبا دلپذير، قالبي زيرا طنز ؛بهره بوداين خصوص بي

شکار ندارد مي ستقيم و آ ستفاده کرد و بر مخاطب تأثير توانم صالح امر، تنبّه و از آن ا شت و در جهت ا شتري دا گذاري بي

آگاه کردن قدم برداشت. در استفاده از طنز در خبر البته بايد شرايط و معيارها و الزاماتي را رعايت کرد که در سطن مطلوب 

شتي از و فاخ ضا د سابق واحد مرکزي خبر و آقاي حميدر ضور آقاي محمد دموري، خبرنگار  ستي که با ح ش شد. در ن ر با

 الزامات استفاده از طنز مورد بررسي قرار گرفت. ،گويندگان خبر برگزار شد

 در خبر استعاره، تشبيه و ابهاملزوم دقت در استفاده از 
تشبيه و ابهام را در سخت هاي مطرح دنيا تلکس خبر رسميت دارد. فضاي خبر اجازه استفاده از استعاره، در شبکه دشتی:

توانيم از طنز استفاده کنيم که در استفاده از آن بايد زمان و مکان موردنظررا هاي ميدهد اما در نرم خبر و گزاربخبر نمي

س بنابراين بايد بسيار دقت شود که از سبک مناسب  ؛ت خط قرمزها را رد کنيمدر نظر داشته باشيم، چون در طنز ممکن ا

 خبري و به جا استفاده شود.

 لزوم داشتن ضرورت و نقطه ورود و خروج در استفاده از طنز در خبر
ستفاده  دالوري: شد. در ا شته با ساختار خبر طنز معنا ندارد، مگر اينکه در ماهيت خبر به علتي طنز وجود دا از طنز در در 

شد تا به خبر  صحين با ستفاده از طنز دقيق و  شود که ا شد. بايد دقت  بهره. اي نزندلطمهخبر بايد جايگاه آن مورد توجه با

سال ها در دنيا اتفاق مي سي  سيا ستفاده کرد. گيري از طنز در موضوعات  افتد اما بايد دقت کرد که طنز را به جا و  دقيق ا

شد. مثالي بزنم مثالً ضرورت و حتماًطنز در خبر بايد به  شته با صرف در مورد فروب ممپ نقطه ورود و خروج دا هاي کم م

شند. ميود ممپشد و قرار باي تأکيد ميکه در دوره ست که هاي ديگر را نفرو صدي ني شد با طنز مطرح کرد که آيا ممپ 

 برود؟ برق

 و مستندهاي خبريدر متعلقات خبري مانند گزارش ها استفاده از طنز 
شتی: ايماژ خبر در کشتتور ما و ديگر شتتبکه هاي هايي باشتتد. بايد فرف و مظروف را در نظر بگيريم. طنز بايد داراي آيتم د

شود که  ستفاده  ستندهاي خبري و... ا ست. طنز بايد در متعلقات خبري مانند گزارب ها و م سمي بودن ا جهاني جدي و ر

صحبن و دق شد.آن هم بايد به جا و  ستفاده کنيم، در مقابل نيز توانيم ديالوگمثالً ما نمي يق با شاعرانه را در همه جا ا هاي 

شه شه کلي شود. جنس و نبايد همي ستفاده  شد. بلکه از طنز در خبر بايد با توجه به فرفيت آن ا هاي تکراري در ذهن ما با

 تفاوت باشد. احساس استفاده از طنز در فضا رسمي و فضاي گزارب هاي نرم بايد م

 استفاده از طنز در نرم خبرها
 د،. نرم خبرها براي مواقعي استتتت که موضتتتوعات فوري نيستتتتنشتتتدوارد  (soft news)نرم خبرها  90از دهه  گلبهار:

سبي براي  ضاي منا سرگرمي پيو برويم. به نظرم در نرم خبرها ف سمت خبر  شتري دارند که بايد به  سعت بي ضوعات و مو
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ستفاده از طنز  هاي خبري مي تواند پتانسيل طنز هم گارب خبر بايد دقت شود، برخي سبکهاي نوجود دارد. روي سبکا

 داشته باشد.

 لزوم داشتن قصه و روايت براي جذاب کردن گزارش هاي خبري
کنيم. اولين خواهيم آن را بيان روايت جذاب بايد ببينيم چگونه ميخواهد. براي استتتتفاده از طنز در خبر تبحر مي :دالوري

ضوع آنال ست که مو صه ميکار اين ا شود تا ببينيم در کجاي ق ستفاده از طنز يز  ضرورت ا ستفاده کنيم. بايد  توانيم از طنز ا

ست. اين شد. طنز خلق در لحظه ا شته با ست که مکانيزم طنز در  ؟که کجاي خبر بايد طنز وارد کنيموجود دا جوابو اين ا

شد. خبر با شدخبر بايد موجود با شته با صه دا ست دارند که آن را  ؛يد روايت و ق شد مخاطبين دو صه با اگر خبر بر مبناي ق

 تر است.ايد دقت کنيم که کوتاه بودن جذابدنبال کنند. ب

 لزوم داشتن سناريو براي استفاده از طنز در برنامه هاي خبري 
صرفاً دالوري: شد که ما نميجه برنامه  شروع  ستيم ت اطالع زماني  ست و به بن بعضي مطالب را به طور جدي بگوييمتوان ب

شت. در اين برنامه بخشي از کار ما غريزي بود به اين برنامه فلسفه وجودي براي شکلرسيده بوديم. بنابراين  گيري خود دا

شاعرانگي اين غرصورت غريزي احساس مي ستفاده کنيم. برخي مواقع  اد؛ دمي يزه را به ماکرديم که چگونه از هجو و طنز ا

شود که ما در همة خبرها و همة بخوام ستفاده کنيم. ما در ا اين نبايد باعث  شعر ا ضوع را  "جهت اطالع صرفاً"ها از  مو

 توانيم سوار شويم و سناريو براي يک موضوع داشته باشيم.کرديم که در کجاي قصه ميآناليز مي

 طنز نيازمند قدرت بداهه گويي مجري و گوينده خبر
شتی: ست. او مييکي ديگر از پارامترهاي مهم طن د صنايع  تواند باز، قدرت بداهه گويي مجري و گويندة خبر ا ستفاده از  ا

ضمن اين شبيه، بيان خبرها را با لطافت و فرافت همراه کند.  صل از آن، مخاطب را ادبي نظير تمثيل و ت که با جذابيت حا

سند نگاه دارد. اما آيا مديريت خبر، ضي و خر شتاي ميچنين اجازه را که تمام  دهد؟ البته اين نکته را نبايد از نظر دور دا

سئوليت خبر بر عهدة سيت بار م سا ست و با توجه به ح سانه ملي، اين اجازه ميبي مديريت آن ا ستنظير خبر در ر از  باي

ست سيا سانةطرف  سردبير بخو ملي به مديريت خبر و طبعاً گذاران ر شود. آنهاي مختلف خبري تبه  سردبير فويض  گاه 

روايت  هاي خبري و نحوةارشتتتگر، چينو آيتمعناصتتتر خبر را از جمله مجري وگوينده، متن، گز تواند به تدريم همةمي

 موضوعات و غيره را با رويکرد طنز و طنزپردازي و در چارچوب مشخص و حد و حدود تعريف شده، هماهنگ نمايد.

 ر نکردن از خطوط قرمز داشتن مکانيزم براي طنز براي عبو
اما به  شتتود.بچه کوچولو حرف فيلستتوفانه بزند، خنده ايجاد مي براي طنز بايد مکانيزيم خنده داشتتته باشتتيم، مثالً دالوري:

خندند. بنابراين شتوخي با به او مي پايه و بنيادي بزند باز همطور مثال اگر يک فردي جدي و تحصتيلکرده حرف الکي و بي

نياز استتت تا خطوط قرمز مورد توجه  شتتود. بنابراين مکانيزمي براي اين موضتتوع موردتر ميرمز خندانندهردن خط قرد ک

 باشد.

 طنز اجتماعي از  متناقضين
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ست. اجتماع متناقضين هست که  دشتی: ساعه ا ضاد دارند. براي مثال آدم پرحرف و آدم کم طنز خلق ال تاکيد بر تقابل و ت

 .و ... بنابراين رعايت کردن اين تناقض تبحر مي خواهد که بخشي ذاتي و بخشي اکتسابي استحرف، آدم چاق و آدم مغر 

 استفاده از قصه براي جذاب تر کردن خبر
صه ميبيبي دالوري: ست و از خبر و گزارب ق ست دارند. ما سازد، آدمسي به دنبال جذابيت ا صه گوب کردن را دو ها ق

اي خبري را مي بينديم که براي مخاطب مشتتخص استتت که درون بستتته خبري چه هبراستتاس کليشتته اي اخبار و گزارب

 چيزي مي گذرد. اما در بسته خبري جذاب روايتي وجود دارد از ابتداي خبر احساس مي کند که بايد به خبر گوب کند. 

 لزوم حمايت از عوامل خبر  براي ساختن برنامه هاي جذاب خبري
خبري نيازمند حمايت قوي از سوي دست اندرکاران خبر است. بنابراين ساختار حمايت  ساختن برنامه هاي جذاب دالوري:

کننده براي ايجاد خالقيت و نوآوري براي تهيه کنندگان و خبرنگاران موردنياز استتت و نکته اخر اينکه در استتتفاده از طنز 

 بايد با هنرمندي باشد و مخاطب فکر نکند که رسانه سوگيري دارد. 

 لي شکل زير را مي توان به عنوان الزامات مطرح شده در جلسه براي استفاده از طنز در توليدات خبري ارائه کرد:به طور ک
 

 

 
 

 

  

الزامات استفاده از طنز در خبر

عبور نکردن از خطوط قرمز 

داشتن ضرورت و نقطه ورود و خروج در استفاده از طنز در خبر

ياستفاده از طنز در متعلقات خبري مانند گزارش ها و مستندهاي خبر

طنز نيازمند قدرت بداهه گويي خبرنگار و گوينده خبر

لزوم داشتن قصه و روايت در گزارش هاي خبري  
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پنجمفصل 
نز رد توليدات خبريربرسي استفاده از ط  : 
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 مقدمه 

 با رتباطا ايجاد چگونگي اگر ها،رسانه رقابتِ از سرشار دنياي در. است پيام ارائه در ممتاز و زيبا دلپذير، قالبي طنز

 اصتتتلي محتواي اهميت از ها،آن براي جذاب هايپيام ارائه و ستتتاخت طراحي، هايشتتتيوه و هاروب و مخاطبان

شتر مدنظر هايپيام شد بي صوص خبر و گزاربن کمتر آن از نبا ست. هر چند در خ شتر اوقاتي  هاي خبري در بي

صوص بيشود اما ناخبار در قالب جدي ارائه مي  و زيبا دلپذير، قالبي زيرا طنز ؛بهره بودبايد از قالب طنز در اين خ

آن استفاده توان از يت بيان مستقيم و آشکار ندارد مياست و براي انتقال بهتر مفاهيمي که قابل پيام ارائة در ممتاز

آگاه کردن قدم برداشت. در استفاده از گذاري بيشتري داشت و در جهت اصالح امر، تنبّه و کرد و بر مخاطب تأثير

شستي که با حضور آقاي  شد. در ن سطن مطلوب با شرايط و معيارهاي را رعايت کرد که در  طنز در خبر البته بايد 

ررسي به ب ان با سابقه رسانه ملي صوت گرفتهدکتر رشيد کاکاوند و آقاي حميدرضا دشتي از مجريان و کارشناس

 . ايمپرداختهاز قالب طنز خالقانه در خبر چيستي و چگونگي استفاده 

 پیشینه طنز 

هايي سال پيو، هر ساله جشنواره 2500اي ديرينه دارد. در حدود ، طنز ريشهدر فرهنگ شرق و غرب عالم ت

توان به ها ميرفت. از اقسام اين نمايوهايي به صحنه مير آن نمايشنامه شد که ددر يونان باستان برگزار مي

هاي طنز موضتتوعات روزمره به زبان عاميانه و با تحرکات تند و شتتديد تراژدي، کمدي اشتتاره کرد. در نمايو

 شد.بازيگران اجرا مي

که ) .انداي در اين حوزه ايفا کردهسينما، نقو ارزنده ي همچون چارلي چاپلين نيز در عرصةفيلمسازان بزرگ ت

 توان نام برد(جديد مي مشخصا از فيلم عصر

توان به تاريخ بيهقي اشاره کرد. عبيد زاکاني از اند مياز جمله متون کهن ادبي در ايران که به طنز پرداخته تتت

سندگان طنزپرداز ت شهورترين نوي ست. در دورةم شور ما ا صر مقامت علي اکبر دهخدا )از  اريخ ادبيات ک معا

 اي در اين حوزه دارند.جمله چرند و پرند( جايگاه ويژه

خذ شده باشد که از ريشة يوناني أمي satireز در لغت به معني طعنه زدن است و معادل انگليسي آن طن تتتت

 است.

 اند.به قصد اصالح و نه تخريب نيز تعريف کردهها ها و نادرستيهنرمندانه کژي طنز را بيان ت

مفهوم شوخ طبعي قرار دانند. طنز، هزل، هجو و کمدي در راستاي آن را فاخرترين گونه شوخ طبيعي مي تتتت

 هاي مشخص. گيرند اما با تفاوتمي

آميز تصويري است و در سينما و تئاتر کاربرد زيادي دارد. هجو به قصد مسخره کمدي نوعي بيان مطالبه تتتت

و تخريب شخصيت مقابل است اما طنز مقاصد اصالحآيد. هزل قصد اصالح ندارد و هدفکردن و ريشخند مي

 دارد.طلبانه و اجتماعي 

 ها دارد.طنز با بيان فريف مشکالت و کاستي، با زبان شيرين سعي در اصالح آن ت
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ست. طنز ماهيتي تفکر برانگ تتتت ست اما خنده را ه نمود فاهرياگر چه خنديز دارد. پيچيده و چند ميه ا اب ا

 ها.دهد براي نيل به هدف و آگاه کردن انسان از عمق رذالتوسيله قرار مي

وب نامطلهاي شود که اشتباهات يا جنبهمي ادبيات، مقوله طنز به نوعي از آثار منظوم و منثور ادبي اطالقدر  ت

 کشد.ميهاي خنده دار به نقد را به شيوه رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي و سياسي، يا حتي تفکرات فلسفي

 

  رابطه بین طنز و خبر 

هاي رقبا به ويژه  راه يافته استتتت و اين امر با توجه به فعاليت هاي خبريطنز يا ستتترگرمي در دنيا به برنامه

ساس ميشبکه ستفاده ازهاي اجتماعي بيو از هر زمان ديگر اح شت که ا  شود. اما اين نکته را بايد در نظر دا

 خواهد.جدي مانند خبر هنرمندي زيادي مي هايطنز در برنامه

 براعتماد مخاطب، پیش شرط استفاده از طنز در خ 

 کارگيري طنز در خبر، اعتمادسازي در مخاطب رسانه است. نکته مهم ديگر اينههاي بيکي از پيو شرط -

کار گرفته هها بها و کژيي بيان انتقادي نارساييو هميشه نبايد در معناي اصلي خودب يعن که طنز لزوماً

طبعي و بيان شتتيرين موضتتوعات يجاد شتتادي و لطيف کردن فضتتا و شتتوختواند به مفهوم ابلکه مي ؛شتتود

 کار رود.هخبري ب

 نیاز طنز در خبر به بداهه گویی مجریان 

استفاده از صنايع تواند با گوينده خبر است. او ميگويي مجري و پارامترهاي مهم طنز، قدرت بداهه يکي از -

با جذابيت حاصل از که ادبي نظير تمثيل و تشبيه، بيان خبرها را با لطافت و فرافت همراه کند. ضمن اين

آن، مخاطب را راضتتي و خرستتند نگاه دارد. اما استتتفاده از طنز نياز به چارچوب مشتتخص و حد و حدود 

 تعريف شده دارد.

 عناصر طنز خبري 

صويري، - صر طنز ت ست. براي مثال آدم پرحرف و آدم کم حرف، آدم چاق و تأ از عنا ضاد ا کيد بر تقابل و ت

 قابل ارائه است. کيد و جلب توجه کامالًها اين تأشوندهاحبهغر و ... در انتخاب مصآدم م

صر مهم در حوزة - شيوي، هب از ديگر عنا صاوير آر سته از ت شاي ستفاده بجا و  کارگيري طنز در تلويزيون، ا

 تعامل با سوژه برنامه است. بياني تصاوير گرافيکي و حتي نحوة قدرت

ز از راه و ج طنز خبري نياز به آموزب دارندمجريان  استتت.يکي از مهمترين عناصتتر در ارائه طنز، آموزب  -

سب تجربه اجرا ست. مجري و گوينده بايد اآموزب و ک  حاطة مزم را بر زبان بدن و نحوة، قابل فراگيري ني

شد و اين کار نياز به آموز شته با صي از جمله در مقوله زيباييبيان خود دا ص صوير ب تخ صدا و ت سي  شنا

 دارد. 

هاي راديويي و رگذار ديگر در ارائه طنز، حضتور و همفکري و تالب مشتترک ديگر ژورناليستتثيعنصتر تأ -

و  رشتتود. پس صتتدابردار و تصتتويربردا. چرا که خبر تلويزيوني به صتتورت گروهي تهيه مياستتت تلويزيوني

ال اي در حارائه دارند. براي مثال هنگامي که خبرنگار در صتتتحنه تدوينگر هم نقو استتتاستتتي در نحوة
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ست لزوماً صاحبه ا سا زواياي تأکانون بحران  م ست. چه ب شته همان نقطه ني ضا وجود دا ثيرگذارتري در ف

باشتتد در آن صتتورت، اين تصتتويربردار استتت که با توجه به مهارت و پويايي و در جريان موضتتوع بودن، 

شو دهد و تدوينگر برنامه نيز با درايت )حتواند آن موقعيتمي صل از آموزب و تجربه( ها را به موقع پو ا

 ثرترين نحوه ممکن مونتاژ کند. ا را به مؤآن نماه

صدابردار برنامه نيز از همين رويه پيروي مي - ها نافر پخو و کارگردان تلويزيوني و کند. عالوه بر ايننقو 

ن اطراح صتتحنه و دکور نيز مستتئوليت مشتتابهي در ارائه بهتر طنز خبري دارند. براي مثال نبايد کارگرد

شود نشان دهند. هنگام پاس هايي که به هم کات ميدر تک شات shotتtwoپخو، مجريان را به جاي 

ن در افزايد، چيزي که اآليت برنامه ميها بر جذابدادن خبرها بين مجريان نيز بيان شتتتاد و صتتتميمانه آن

 ط از طريق کنتراست رنگشاد و داراي پويايي و نشا به ندرت شاهد آن هستيم. پس زمينة اخبار تلويزيون

 تواند به اين جريان کمک کند.موجود در پرسپکتيو هم مي خطوط و احجام هايو فرم

اگر با کارشناس قرار است مصاحبه  انجام پژوهو و تحقيق از جمله ضروريات کار طنز در خبر است. مثالً -

ست نگرانيود ميش شغولي ها و دل، موقعيتهاها، فرفيتباي شرکت در برنامه خبري ها و م دميلو براي 

 .سردبير يا گزارشگر قرار گيردظر مد ن

 طنز در خبرعناصر : 1شکل 

 
 باید ها و نباید هاي طنزخبري 

تقابل

تضاد

آموزش

نحوه تقابل با 
سوژه هاي طنز 

خبري
قدرت بيان 
يتصاوير گرافيک

چندصدايي در 
چهره ها

استفاده به جا از
تصاوير آرشيوي

ه نگاه طنز آلود ب
سوژه ها توسط 

عوامل خبري
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سو تتتت1 سخر يا طنز با  سيار باريکي بين طنز با تم  که هر کدام از اين تفاهم يا طنز با طعنه زدن وجود داردمرز ب

 .ضد ارزب تبديل کند تواند مفهوم طنز را بهموارد مي

شد که از يک خبر جدي و کامالًنبايد چينو بولتن خبري به گونه تتتتت2 سمي، مخاطب را به ناگاه به يک  اي با ر

سر طنز بيندازد سرا شوک عجيبي ايجاد مي. گزارب  ست بلکه تبعات و تأکند که نه اين کار  يرات ثتنها دلپذير ني

 ناخواسته و منفي به همراه دارد.

 اجرا يا لحن در نحوة تواندشامل شود، مي مزم نيست اساس و درونمايه و کليت يک برنامه خبري را حتماًطنز  ت3

تقابل  شونده خوب بيان يا درحتي بيان شيرين و محلي يک مصاحبهالمثل و کالم يا در حد استفاده از يک ضرب

  گر شود.دو آيتم در يک تصوير جلوه

 : عناصر طنز در خبر1شکل 

 

 
 نتيجه گيري

الزامات استفاده از
طنز در خبر

رمرز باريک بين طنز و تمسخ

رعايت 
فاصله طنز
در چينش 

خبري

طنز چاشني
خبر
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 به طور کلي طنز خبري قواعد کلي را مدنظر قرار مي دهد که عبارتند از:

ست از اين رو طنز خبري حقيقت تتتتت1 شدن از گفتمان حقيقت ا صلي طنز در خبر، خارج ن گويي: يکي از حدود ا

طب اي که مخاگونهنبايد آميخته با درود باشتتتد. يعني نبايد در اين قالب امري غيرواقعي را حقيقت جلوه دهيم به 

 به واقعيت جهل داشته باشد. زيرا مخاطبان خبر انتظار دارند واقعيت بيان شود.

شود موجب تحقير و اهانت  تتتت2 شيده  صل اعتدال و عدم افراط: وقتي طنز از مرز اعتدال فراتر رود و به افراط ک ا

آورد. اينجاست که برخورد روي مي گردد و طرف شوخي در دفاع از آبروي خود و حفظ موقعيتو، به معارضه ومي

ست. در شوخي به کدورت و دشمني تبديل مي شود. به همين سبب رعايت حدود در شوخ طبعي امري ضروري ا

غير اين صورت، موضوعي که قرار است در جهت اصالح امور و شادي بخشي به کار رود، عامل تخريب شخصيت و 

 شود.موضوعي غيراخالقي مي

تن شها و نداا: طنز بايد بدون تحقير، تمسخر، استهزا و درود باشد و بر حفظ حريم شخصي انسانتوجه به محتو ت3

سورةها تأضرر مالي و جسمي براي آن شد. در آية يازدهم  شته با حجرات، مومنان از مسخره کردن ديگران  کيد دا

  اند؛ چه در قالب جدي باشد يا در قالب طنز و شوخي.نهي شده
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فصل ششم
 :  طنز رد خبر
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 مقدمه
شته سنگ نو ست. تاکيد  ستودهتاريخ پيدايو طنز هر زمان که بوده داراي قدمتي طومني ا شادي را  ستاني که  ند و اهاي با

 طور   کليهاي همسايه و به نيز اشعار کهنسال عرب جاهي، نشان از رفاقت قديم و صميمي آن با مردم ايران باستان و عرب

دار خود،  هميشه در بشر، از هر نژاد، در هر سرزمين و با هر گويشي دارد. نبايد فراموب کرد ايرانيان با تمدن کهن و ريشه

هاي مشروع است. از يکي از نيازهاي فطري، نياز انسان به سرگرمي، تفرين و لذت 1اند.گويي سرآمد بودهشوخ طبعي و  بذله

شر نميافر شيني بياد ب شه چون ما شت همي روح عمل کنند و جز به کارهاي جدي و خالي از عاطفه توان و نبايد انتظار دا

ساعاتي از زندگي روزمره سان بايد  ساعاتي را بهنپردازند. اگر ان سب درآمد بپردازد،  شتغال و ک سازي معنوي، اب را به ا خود

طبيعي خود بگذراند، بدون ترديد بايد بخشتتي را نيز به ستترگرمي، تفرين و  ستتاعاتي را هم به معاشتترت و روابط معمولي و

ها ناممکن است برآورده سازي نيازهاي رواني خود اختصاص دهد. بدون توجه به نيازهاي تفريحي انجام مطلوب ساير برنامه

گويي و را دور از بذله امام صتتادق )ع( مزاح و ستترگرمي را شتترط حتمي ايمان شتتمرده و هيچ مومني«. عبادت خدا»حتي 

گويي رجحان شتترعي داشتتته و با رعايت موازين آن، از مستتتحبات فقهي و از نظر فقهي نيز مزاح و بذله 2بينندطنازي نمي

 3رود.پسنديده اخالقي به شمار مي

ست؛ برخوردار ژرف بس قدرتي از طنز زبان سياري تواندمي گوينده آن ساية در که قدرتي ا ضالت از ب  هترب در و بازگو را مع

 ويژه هب طنز، دامنه بر باشد، دچار فراواني اخالقي و فرهنگي هايآشفتگي و باليا به جامعه که زماني. کند تالب اوضاع شدن

صلحي چون توانمي طنز طريق از. شودمي افزوده هزل و هجو سي، و اجتماعي م ضاع شدن بهتر در سيا  معايب بيان و او

 .کوشيد

 مخاطبان اب ارتباط ايجاد چگونگي اگر ها،رسانه رقابتِ از سرشار دنياي در. است پيام ارائه در ممتاز و زيبا دلپذير، قالبي طنز

 بيشتتتر مدنظر هايپيام اصتتلي محتواي اهميت از آنها، براي جذاب هايپيام ارائه و ستتاخت طراحي، هايشتتيوه و هاروب و

شد ست کمتر آن از نبا سانه که سيما و صدا رو اين از. ني ستيابي در آيدمي شمار به فراگير اير  ودخ اهداف و آرمانها به د

 .کند توجه رساني پيام چگونگي و قالب شکل، به بايد ناچار

 هدفدار ،بخو شادي کننده، سرگرم صورتي بهخبرها  و ،منجر رساني پيام روند تسهيل و بهبود به خبر در طنز کارگيري به

 وانتنمي که جايگاهي در دهند نشتتان تا دنشتتومي عرضتته شتتيرين و دلپذير لعابي و توهين و تحقير هرگونه از پرهيز با و

 4.را ارائه کرد آنها آرامو، به منجر گوييلطيفه و طبعي شوخ با توانمي ؛داشت آزردگي به منجر مستقيمِ و جدي هايپيام

شيني،  سعه زندگي ما شد ،هاگيرنده شدن ارزان ،ايماهواره هايشبکه گيريشکلتو  شدن همگاني ،اجتماعي هايشبکه ر

سانه ،تلويزيون سرگرمي و رقابت براي جذب مخاطب ايجاب ميارتباط روزافزون مردم با ر سان به طنز و  ن کند ايها، نياز ان

يز ت طنزآمسرگرمي( در خبر رسانه ملي گنجانده شود. آوردن رواياتتتمقوله سازنده و موثر در قالب سبک اينفوتيمنت )خبر

 در مبه مي خبرهاي جدي، به بخو خبري روح و جان مي بخشد.

                                                           
 40رسانه شماره  -طنز مطلوب؛ ضرورت ها و ويژگيها -1378محسن اسماعيلي، زمستان - 1

 486ص  4اصول کافي جلد  - 2

 138ص  2اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه، ج آيت  - 3

 فرهيختگان و فرزانگان نگاه از ملي رسانه در مطلوب طنز: طنز نماي قطب -53 شماره نهم سال -ايران اسالمي جمهوري صداي تخصصي علمي ماهنامه - 4
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 1تعريف طنز

 سخن کسي از استهزاء به و گفتن رموز به سخن کردن، عيب زدن، طعنه کردن، مسخره معناي به و است عربي ايواژه طنز

 .است گفتن

برکستتي خنديدن، عيب کردن، لقب کردن، ستتخن به » ها دهخدا به معاني گوناگوني آمده استتت، همچون نامهطنز در لغت

. در ادبيات قديم، اعم از نثر و نظم، برداشتتتتي که ما اکنون از ستتتخن طنز، هزل و هجو داريم، وجود 2«رموز گفتن، طعنه

 است:اند، مثالً مومنا در مثنوي معتقد نداشته است و در بسياري از متون، سخن غير جد يا هزل را در تقابل با جد آورده

 ها جو در همه ويرانهگنم مي   هاها گويند در افسانههزل

بر راي روشن صاحبدمن که روي سخن در ايشان است، پوشيده »گويد: يا شيخ اجل سعدي شيرازي در پايان گلستان مي

شهد فرافت برآميخته ت صيحت به  ست و داروي تلخ ن شيده ا سلک عبارت ک شافي را در  ا طبع ملول نمانده دُرّ موعظه ها 

 «.ايشان از دولت قبول محروم نماند

 بر و غيرجدي فاهر به تصتتوير و نوشتتتار، رفتار، گفتار، از اعم بيان هر از استتت عبارت قياخال رويکردي با تعريفي درطنز 

 ايهنتيج به مخاطب دادن توجه قصتتد به و باشتتد اصتتيل پيامي رستتاننده و جدي واقعيتي نمايانگر که مزاح و لطيفه مبناي

 3. شود مطرح اجتماعي تالقياخ

پژوهشگران چندان توافقي درباره تعريف طنز ندارند و هر يک براساس زاويه نگاه خود به تعريف آن پرداخته اند. براي نمونه 

 نوعي از آثار ادبي»آن را  5و علي اصتتتغر حلبي« تصتتتوير هنري اجتماع نقيضتتتين و ضتتتدين»طنز را  4شتتتفيعي کدکني

 «.  کوشدها و رذايل فردي يا جمعي و آگاهانيدن مردم از آنها ميبرشمردن زشتيداند که در مي

 شري،ب رفتار نامطلوب هايجنبه يا اشتباهات که شودمي گفته ادبي منثور يا منظوم آثار از خاصي نوع به ،«طنز» ادبيات در

 .کشدمي چالو به دارخنده ايشيوه به را فلسفي تفکرات حتي يا سياسي و اجتماعي فسادهاي

ست تفکربرانگيز طنز ستوار خنده بر طبيعتو گرچه. دارد چندميه و پيچيده ماهيتي و ا ست، ا س تنها را خنده اما ا  اييلهو

 خنده اين پس در اما خنداند،مي فاهر در گرچه. هارذالت عمق به انستتتان کردن آگاه و برتر هدفي به نيل براي انگاردمي

 .داردوامي تفکر به را انسان و خشکاندمي را خنده وجود، عمق در که دارد وجود وحشتناک و تلخ واقعيتي

ست و تالب مي صدد بيان معايب و نواقص عمل يا کاري ا ضوع در سادي رايم، اما مغفول از طنز با تاکيد بر يک مو کند تا ف

مردم آنان را به معايب رفتارشتتان  انظار يا معضتتلي اجتماعي را مطرح ستتازد و همچون مصتتلحي اجتماعي با آگاهي دادن به

آشنا سازد. طنزگويي گاهي ممکن است، دميل شخصي داشته باشد که در اين صورت عالوه بر معناي شوخي و مزاح، هجو 

شامل مي ستيرا نيز  صورت تالب براي رفع کا شد که در اين  ست بنا به دميل جمعي با هاي جامعه و شود و يا ممکن ا

 توان گفت تفاوت طنز،ود است که البته ممکن است صرفاً براي خنده، شوخي و هزل باشد. پس ميافسوس بر وضعيت موج

ست که  ست. »هزل و هجو در اين ا صالح آنها صي به منظور ا ستقيم معايب گروه يا جامعه خا ستهزاي غيرم طنز انتقاد و ا

                                                           
  1393طنز و هجو در تاريخ جهانگشاي جويني  -علي سليماني -داود اسپرهم - 1

 چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران -لغت نامه دهخدا-1377علي اکبر دهخدا،  - 2

 14و  13هاي ارتباطي شماره نشريه پژوهو -مقدمه اي بر طنز از ديدگاه عقل و نقل-1377 محمدباقرحيدري، - 3

 صور خيال در شعر فارسي. چاپ چهارم. تهران: آگاه-1370-کدکنيمحمدرضا شفيعي  - 4

 چاپ اول . تهران . پيک –مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران  -1364-علي اصغر حلبي - 5
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که صرين، تند و تيز است، غرض شخصي هجو عيب جويي، استهزاء، بدگويي و گاه دشنام به شخص يا موضوعي خاص است 

پرده و گاهي رکيک و غيراخالقي استتت که هدف خاصتتي به جز هاي نامطبوع، بيو جنبه تفريحي دارد. ولي هزل شتتوخي

 سرگرمي، خنده و تفرين ندارد. 

ه اينگونه ود ندارد کاي است براي انتقال بهتر مفاهيمي که قابليت بيان مستقيم و آشکار آن وجطنز و مطايبه در واقع وسيله

گردد و رستتالت هنري و تاريخي بيان غيرمستتتقيم، عالوه بر حفظ گوينده آن از نظر مالي و جاني، مانع رنجو ديگران مي

صالح امر و تنبّه و آگاه کردن او را نيز برعهده دارد. از کند و نقوخود را ايفا مي شتر بر مخاطب، ا هايي چون تاثيرگذاري بي

عبيدزاکاني، بزرگترين طنزنويس ادبيات فارستتتي قديم به اين نوع ادبي، هم اصتتتالح مفاستتتد اجتماعي و  علل روي آوردن

 تهذيب اخالق انساني است.

در اين پژوهو طنز هر گفتار و رفتار به فاهر غيرجدي و بر مبناي لطيفه و مزاح است که نمايانگر واقعيتي جدي و رساننده 

شکني و عب صيل، بدون هنجار شوخي مثبت، عملي پيامي ا ساس اين تعريف، طنز و  شد. برا صول و کدهاي اخالقي با ور از ا

طبعي خارج است اين تعريف بر مبناي محتواي شوخي است شود از اين رو، لهو و هجو از دايره طنز و شوخهدفدار تلقي مي

هاي درست و نادرست است شوخي که ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، عقيدتي و فکري را دربردارد. ضرورت طنز تفکيک مرز

طنز دوسويه است هم قدرت تخريب زيادي دارد و هم قدرت تاثير؛ در واقع هم نردبان است و هم سرسره، از اين روست که 

 1شناخت و به کارگيري برخي قواعد کلي در شوخ طبعي و مزاح به انسان در جهت اثربخشي مثبت آن ياري مي رساند.

 حاضر انزم رسانه ملي در وظيفه

سان طبيعي نياز ضاعف اهميتي ما دوران در سرگرمي به ان ست کرده پيدا م سعه. ا شيني، زندگي تو سترب ما  و شهرها گ

ضيات جمعيت، رويهبي افزايو شکالت و شهري زندگي تنگناهاي و مقت صادي، م صاص خود به را مردم وقت تمام اقت  اخت

 ستتاخته محروم نيز خود فطري نيازهاي و مادي هايخواستتت تامين از که معنوي آمال به رستتيدن از تنها نه را آنها و داده

ست سان رواني بحران. ا صر ان صلحان بزرگ دغدغه که معا شان و م ست زمان خيراندي شي ما سونگري همين از نا  و هايک

 هستند موثري ابزار هارسانه. شودمي روشن جا همين دررسانه ملي  ويژه به جمعي ارتباط وسايل نقو. هاست ماديگرايي

 يتفريح نيازهاي به پاستتتخگويي براي .اندکرده توجه آن به ،روزمره زندگي با انستتتان حد از بيو درگيري جبران براي که

سانها، سايل ان صر ارتباطي و شار سبب به. دارند عهده به گوناگوني وفايف معا شوار شرايط و روزانه کار ف  سانهاان زندگي، د

 و پرکند را آنان فراغت اوقات که باشتتد نداشتتته وجود مناستتبي هاي برنامه اگر و دارند نياز استتتراحت به زمان هر از بيو

 . شد خواهند افتاده کار از و فرسوده معمول حد از زودتر خيلي دهد تسکين را آنان هايدلهره و هااضطراب، هاخستگي

ستفاده و فراغت اوقات تامين به فراوان توجه ست شده سبب اوقات اين از کامل ا سان تدريم به که ا  عنو يک سوي به ان

سايل ايجاد و کار ساعات کاهو با و بردارد گام فراغت تمدن شتر خود زندگي از سرگرمي و ضر حال در. ببرد لذت بي  حا

شار با سينماها و تلويزيون و راديو ها،مجله ها،روزنامه سايل بهترين از گوناگون هايبرنامه و مطالب پخو و انت  و يتفريح و

  2.روندمي شمار به افراد سرگرمي
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شمندان عقيده به سايل ارتباطات علوم دان شي، خبري، مهم وفايف بر عالوه ارتباط جمعي و  در که رهبري و راهنمايي آموز

سي نقو اجتماعي زندگي براي افراد آمادگي و سازندگي سا  سايلو. دهندمي انجام نيزرا  تبليغي و تفريحي وفايف ؛دارند ا

 و راداف شتتدن ستترگرم باعث که صتتورتي در و گذارندمي تاثير افراد روي رواني لحاظ از بيشتتتر وفيفه اين انجام با ارتباطي

  1.دارند تفريحي نقو گردند آنان اوقات پرکردن

سالمي انقالب پيروزي از پس سالت بر عالوه و شده توجه هاجنبه همه به سيما و صدا قانوني وفايف تدوين در ا  ؛معنوي ر

. ستتتا شتتده دانستتته عمومي بزرگ دانشتتگاه اين فرهنگي وفايف از يکي عنوان به نيز ستترگرمي و تفريحي هايبرنامه تهيه

سي قانون سا سالمي جمهوري ا سالت که کندمي کيدتأ معنوي بلند اهداف بيان از پس ا سانه اين ديگر ر سخگويي ر  هب پا

ست تفريحي و سالم هايبرنامه اجراي طريق از عمومي فراغت اوقات ساختن بارور و جامعه تفريحي نيازهاي  سايه در تا ا

 و ستتتالم تفريحي هايبرنامه اجراي منظور همين به و گردد تامين جامعه فکري آرامو و ستتتالمت روان، و تن شتتتادابي

 2. کندمي قلمداد سازمان اين هايبرنامه اصول و کلي هايمشي خط از را آفرينشادي

 3در طنز خبريقواعد کلي 

يکي از حدود اصلي طنز در خبر، خارج نشدن از گفتمان حقيقت است از اين رو طنز خبري نبايد آميخته گویی: حقیقت ا1

شد. يعني نبايد در اين قالب امري غيرواقعي را حقيقت جلوه دهيم به گونه شته با درود با اي که مخاطب به واقعيت جهل دا

 انتظار دارند واقعيت بيان شود.باشد. زيرا مخاطبان خبر 

گردد و وقتي طنز از مرز اعتدال فراتر رود و به افراط کشيده شود موجب تحقير و اهانت مياصل اعتدال و عدم افراط:  ااا2

آورد. اينجاست که شوخي به کدورت و طرف شوخي در دفاع از آبروي خود و حفظ موقعيتو، به معارضه و برخورد روي مي

شود. به همين سبب رعايت حدود در شوخ طبعي امري ضروري است. در غير اين صورت، موضوعي که ميدشمني تبديل 

 شود.قرار است در جهت اصالح امور و شادي بخشي به کار رود، عامل تخريب شخصيت و موضوعي غيراخالقي مي

 ها و نداشتن ضررريم شخصي انسانطنز بايد بدون تحقير، تمسخر، استهزا و درود باشد و بر حفظ ح: توجه به محتوا ااا3

اند؛ چه مالي و جسمي براي آنها تاکيد داشته باشد. در آيه يازدهم سوره حجرات، مومنان از مسخره کردن ديگران نهي شده

 در قالب جدي باشد يا در قالب طنز و شوخي.
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 کارکردهاي طنز 

 هاي مختلفي صتتورت گيرد، تا جايي که گفته انگيزه ترين کارکرد طنز، انتقاد استتت که ممکن استتت بهمهم: 1انتقاد اااا1

ستمي ست 2شود طنز زاده اعتراض ا سيا سطن فرد، جامعه و حکومت که متنافر با اخالق، فرهنگ و  سه  . اين انتقاد در 

 يعدالتگيري کند و موثر واقع شتتود. در انتقاد نقد شتتونده، معمومً منشتتأ کجروي، فلم، تبعيض و بياستتت مي تواند جهت

ست و در طنزهاي اجتماعي  سي ا سيا ساختارهاي  سي، پيکان نقد متوجه حکومت و  سيا سياري طنزهاي  ست که در ب ا

قلم  3گر و ستتنت گريز يا ستتنت ستتتيز استتت.معمومً فرهنگ هدف اصتتلي انتقاد استتت. در مواجهه با فرهنگ، طنز اصتتالح

 تگذشت و چشمرا از ترقي و پيشرفت بازمي دارد، بي طنزنويس با هرچه که مرده و کهنه و واپس مانده و با هرچه زندگي

 4کند.پوشي مبارزه مي

 مخاطب فرهنگي درک اصالح زمينه در ما به تواندمي که است ابزاري طبعي،شوخ و طنز :مخاطب فرهنگی درک اصالح ا2

صه واقع در. کند کمک جامعه يا صي سب، هايموقعيت در طنز بودن انتقادي خ ضوع از مخاطب درک تغيير به منا  مورد مو

 .بود خواهد جدي موقعيت از اثرگذارتر بسيار گاه و کندمي کمک بحث

 .تاس طنز از استفاده وي، خطاي باور درباره مخاطب با غيرمستقيم برخورد و رويارويي هاي شيوه از يکي :باور تصحیح ا3

 .مخاطب شخصيتي و مکاني موقعيت. است موقعيت به وابسته باورهايو از مخاطب درک تغيير

 از واقع در5.سازدمي خطر کم را آور اضطراب رويدادهاي مخاطب، به مثبت خلق القاي ضمن شوخي: خلقی خوش القاي ا4

ست ديگران و خويو از غم و هم رفع اجتماعي هايفعاليت در شوخي کارکردهاي  دروني، و رواني لحاظ از طنز و شوخي. ا

 و رواني و ذهني بافي منفي از حاصتتتل غبار زدودن و مثبت خلقيات القاي با که کندمي ايجاد مخاطب و گوينده در نيرويي

                                                           
 144ص -چيستي طنز و کارکردهاي اسالمي آن-1387زمستان -ميثم اسماعيل زادگان - 1

 8ص -روزنامه ابرار -طنز زاده اعتراض است -1384-عفت کافمي  - 2

 7، ص 1388 پژوهو هاي زبان و ادبيات فارسي-پژوهشي در تئوري و کارکرد طنز مشروطه کرمي و ديگران، - 3

 36ص  -سال ادب فارسي جلد دوم 150از صبا تا نيما: تاريخ ، 1372آرين پور يحيي  - 4

 117ص -شادي روانشناسي -1382. آرگايل  مايکل - 5
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ست ضروري نکته اين تذکر". آوردمي ارمغان به ارتباط طرفين براي را شادي منفي، خلقيات حتي  به هآلود که طنزي که ا

 ".گرددمي کدورت موجب و کند ايجاد دروني شادي تواندنمي هرگز است تمسخر و تحقير

 .است مخاطب قلب در محبت و الفت ايجاد طنز کارکرد ترينعام :قلوب تالیف ا5

شد ااا6 ضایل ر ست؛ اخالقي ارزب يک حاوي حداقل طنز گفت توانمي طنز به مثبت رويکردي در: اخالقی ف  از پرهيز ا

 . ديگران منافع درک و رفتن فراتر شخصي هايدغدغه از خودگذشتگي، از نوعي و خودمحوري

 عواطف و هاهيجان به توجه. کندمي فضيلت کسب خودمحورانه، عواطف بر غلبه با انسان واقع، در طنز؛ و شوخي هنگام در

 ملکه به تکرار با و زمان مرور به روب اين نکند؛ عمل خودمحورانه اباجتماعي روابط در انستتتان شتتتودمي موجب ديگران

 از وريد به انسان دعوت با شوخي و طنز. يابدمي فهور ديگران با رفتار در ايثار اخالقي فضيلت صورت به و شودمي تبديل

ضايل خودمحورانه، عواطف شم هنگام در بردباري همچون ديگري ف صب از پرهيز و خ  مي شکوفا را نژادي و قوميتي هايتع

 .سازد

 نوانع با طنز گرياصالح نقو اسالم در. کرد استفاده توانمي طنز و شوخي از صحين، رفتار آموزب براي :رفتار اصالح ا7

 .يابدمي تحقق تذکر و منکر از نهي و معروف به امر

 
 1شرايط و معيارهاي طنز مطلوب

اي براي دم غنيمت شتتتمري، بيهوده انگاري و غفلت يا تغافل دانستتتت. طنز تعليم و طنز را نبايد بهانهانگیزه و هدف:  -1

ست.  ست، مبتني بر هدف متعالي ا سموم ميتدريس ا صورت يک م ست که به  سي اداي تکليف اجتماعي ا د تا زننطنزنوي

خوابو نبرد، هدف کمک به ادامه حيات اوست و اين يعني بيان حقايق جدي و تلخ )انتقاد( در قالب الفاظ شيرين و دلپذير 

ب تواند خطاند ولي نميداميز از جانب کسي که ميآدر اين صورت است که مي توان گفت طنز هشداري است کنايه (. )طنز

سي که مي سردگي از چهره ديگران 2داند.تواند ولي نميبه ک ستگي و اف از جمله اهداف مقدس طنز و مطايبه گرفتن غبار خ

 .هاستو کمک به آنان در فراموشي سختي

                                                           
 40 شماره رسانه -ويژگيها و ها ضرورت مطلوب؛ طنز -1378 زمستان اسماعيلي، محسن - 1

 48ص  -1375سالنامه گل آقا -کيومرث صابري - 2
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سرزنو، عيب جويي، اهانت به فرد هايي که طنز را نامطلوب ميانگيزههمچنين از ميان  صيسازد بايد بر   يا گروه يا قوم خا

شت نه تنها از شوخي هايي که موجب ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، و هجو و بي آبرو کردن ديگران تاکيدي مضاعف دا

سانههاي قطعي فعاليتشود از محدوديتمي 1به ويژه از طريق مسائل نژادي و قومي ست. بلکه بامتر اينکه تالب هاي ر اي ا

دم بندي مراي کاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشتتتار مختلف جامعه در مقابل يکديگر مانند دستتتتههبراي نفي مرزبندي

 براساس نژاد، زبان، رسوم و سنن محلي و ... رسالت اجتماعي آنهاست.

قصد و انگيزه طنز بايستي حق بوده و نيت زشتي در کار نباشد. کلمات و حرکات طنزآميز نيز بايد خالي  :محتوا و مواد -2

سزا و ناراحت شد، نا شود، درود نبا ستفاده ن ست که از الفاظ رکيک ا شد. معيار طنز مطلوب آن ا  کنندهاز هرگونه باطل با

سي يا ج شد، آبروي ک شد، تفرقه انگيز و اختالف آميز نبا سازد ومعيتي را تهديد نکند، قوم و قبيلهنبا در يک  اي را تحقير ن

نباشد. استفاده از مطالب نادرست و غيرواقعي، گمراه ساختن مردم و کمک به جهل عمومي گناهي نيست « حق»کالم جز 

شوخ طبعي بتوان آن را ناديده گرفت. در مورد درود سرگرمي گفته وکه به بهانه  صد مزاح و  وند شپخو مي هايي که به ق

ست بودن آن را نيز بايد گفت هرگاه اين درود به گونه شتباه انداخته و احتمال را شنونده يا بيننده را به ا شود که  اي مطرح 

 ترديد غيرمشروع است. به وجود آورد، بي

يات گويي و هم محتواي آن درستتتت و به دور از نگاهي ممکن استتتت در حالي که هم هدف از بذله کیفیت و روش: -3

 شيطاني است طنز مطلوب نباشد و اين در جايي است که شيوه شوخي و کيفيت اداي آن عرفاً يا اخالقاً ناپسند است.

ساني افراد و پرهيز از هتک حرمت  شن ترين معيار ارج نهادن به حيثيت ان ست. رو ضوابط و حدود آن هنر ا طنز با رعايت 

سالمي و پرهيز از ترويم ارزش سالمي مخالفت دارد که در قانون خط ها و سرگرميآنان طبق ضوابط ا هايي که با معيارهاي ا

 هاي سازمان صدا و سيما نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.مشي کلي و اصول برنامه

سازنده که از حقوق قانوني سانه 2انتقادهاي  شيوهمطبوعات و ديگر ر ست بايد به  سالمي ايران ا سازنده ها در جمهوري ا اي 

شد  ستدمل و پرهيز از توهين و تخريب ميبا شروط به دارا بودن منطق و ا سازنده م شد يعني نبايد به بهانه طنزو انتقاد   با

 انتقادي از روشهاي توهين آميز و تخريبي استفاده کرد.

بود  ربراي دستيابي به طنز مطلوب، افزون بر رعايت سه شرط پيشين بايد در انتخاب سوژه نيز هوشيا سوژه و موضوع: -4

سات عمومي را  سا شوخي با آن اح شد. آنچه  سات ديني و يا افتخارات ملي با سرگرمي و فکاهي هرگز نبايد از مقد ضوع  مو

شد. هر ملت، قبيله، قوم و يا اهالي  شوخي و طنز با ستاويزي براي  جريحه دار کرده يا نظم جامعه را از بين مي برد نبايد د

اي هستند رعايت اين مناسبات از يا گويو خاصي دارند داراي عاليق و تعصبات ويژههر منطقه و نيز تمام کساني که زبان 

سندي در جايي که به عناويني نظير نظر اجتماعي مزم و بي ست. اين ناپ سند ا شوخي ناپ صورت  احترامي به آنها، حتي به 

اي اسالمي است که در جامعه ما نيز اذيت و تحقير منجر شود گاهي به سرحد حرمت نيز خواهد رسيد. از اين مهمتر ارزشه

ست که عالمه حلي)رض( معتقد  سات ديني چنان حائز اهميت ا شأن مقد ست رعايت  صلي انقالب ا شعارهاي ا دربرگيرنده 

. دانشتتمندان بزرگ، مراجع عاليقدر تقليد و 3احترامي به آنها هر چند به شتتوخي موجب کفر و ارتداد خواهد بوداستتت بي

ژه مقام وامي وميت فقيه از جمله مقدستتتات مذهبي هستتتتند که وجوب حفظ حريم آنان بر هيچ کس علماي رباني به وي

                                                           
 قانون مطبوعات 6ماده  4بند  - 1

 قانون مطبوعات 3ماده  - 2

 236ص  -عالمه حلي، تحرير امحکام - 3
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سات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع  سالم و مقد ست. به همين جهت اهانت به دين مبين ا شيده ني پو

سلم تقليد صورت ارتکاب چنين جرمي عامالن آن  1م شده و در  سته  سالمي دان از حدود فعاليت مطبوعات در جمهوري ا

 مجازات خواهند شد و با توجه به اهميت موضوع اين جرم عمومي است.

ها، غايت و هدف افراط و تفريط، مشکل هميشه انسان بوده است تا جايي که حفظ تعادل در تمام زمينه :میزان و مقدار -5

ت. ها نيز از اين قاعده مستثني نيساصلي علم اخالق و تعليم و تربيت دانسته شده است. شوخ طبعي و اشتغال به سرگرمي

تواند فرد يا يعني هماهنگونه که دوري از آن نهي شتتده پرداختن افراطي و زياده روي آن هم ضتتربه مهلکي استتت که مي

 جامعه را از موقعيت شايسته آن ساقط کند.

و در درازمدت اخالق جامعه را به سوي لودگي، بي  2کندت بر مزاح و افراط در آن، انسان را از حق و اعتدال خارج ميمداوم

 دهد و اين همان خطري است که باعث شده از کثرت مزاح برحذر شويم.بندوباري و تن پروري و بيکارگي سوق مي

سيما بايد در تهيه و پخو برنامه سرگرمي و فصدا و  ضرورت تجاوز نکند. تالب هاي  کاهي به ويژه در بخو خبر از اندازه 

هاي زيان بخو و اعتيادهاي مضر و خطرناک وفيفه قانوني اين دانشگاه سراسري و در برحذرداشتن نسل جوان از سرگرمي

 عمومي است.

 
 

 نکته پاياني

                                                           
 قانون مطبوعات 6ماده  7بند  - 1

 251ص  2جامع السادات ،  جلد  - 2

شرايطو

معيارهايطنز

مطلوبدرخبر

انگيزهوهدف

محتواومواد

کيفيتوروش
سوژهو

موضوع

ميزانومقدار
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 خود قتو ازساعاتي  روزانه ايراني فرد هر که ايگونه به است؛ مردم با ارتباطي وسيله ترينگسترده و ترينمهم سيما، و صدا

سيله اين گذراند،مي آن با را شته جدي خبرهاي بايد که حال عين در و شد، دا شته نيز خبرهايي بايد با شد دا  را ردف که با

 تواندمي ولي نيستتت، طنز اصتتلي هدف تفرين و خنده گرچه بنابراين ستتازد؛ خارج روزمرگي جريان از کم اندازه به هرچند

 ايراني جوان و دارد قرار آن امواج داخل در ،هم اسالمي حکومت که جهاني آشفته صحنه اين در .بگيرد قرار آن فرعي هدف

 گوب ستتراپا مخاطباني خشتتک، و جدي خبرهاي با فقط توانيممي آيا استتت روروبه اينترنتي و ايماهواره برنامه صتتدها با

...  و اطالعاتي و خبري عظيم هايشبکه اينترنت، و هاماهوارهدشمنان و رقباي جمهوري اسالمي با استفاده از  .باشيم داشته

 زا توانيممي نيز ما ،تا مخاطبان ما را جذب کنند زنندمي ايحربه هرگونه به دست خود اسالمي و ايراني ضد هايحرکت باو 

 بومي، هايستتنت عقايد، ها،لهجه دستتتاويز جهت ايوستتيله را طنز اينکه جاي به .کنيم استتتفاده در خبرها طنز هايبرنامه

ف اهدا نشاندن ثمر به و حقيقت و حق افهار براي ايحربه عنوان به دهيم قرارهمديگر  تمسخر و تحقير براي محلي و قومي

ود خ عالي اهداف پيشتتبرد جهت در ادبي زيباي تنعصتت اين از بتوانيمو  يمريب کار به کنوني عصتتر و جهان در و عقايد خود

اما بايد  دقت کنيم که شرايط و معيارهاي طنز مطلوب را فراموب نکنيم که در محتوا به آن اشاره شده است  .استفاده کنيم

ضوع و میزان و مقدارطنز در تولیدات  که شتتامل سوژه و مو انگیزه و هدف طنز، محتوا و مواد، کیفیت و روش بیان طنز، 

 . هاي ویژه در تولیدات است که باید با هوشمندي و رعایت چارچوب هاي رسانه اي صورت گیردخبري و بخش 
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سرگرمي ـ سبک خبرربرسي استفاده از :هفتمفصل

(Infotainment) رد توليدات خبري 
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 مقدمه
هاي خبري با توجه به ماهيت ها مربوط استتت. بخورستتانهرستتاني کارکرد اطالعخبر و اطالعات وقايع و رويدادها به  ارائة

ساس اولويترساطالع کنند. سبک ارائه اخبار ريزي ميهاي مربوط به ارائه اطالعات برنامهها و چارچوباني، اخبار خود را برا

تواند از مجموعه اخبار يک بخو خبري ميکننده ستتترگرم هايانواع محتوا و مطالب در قالب و توجه نکردن به ارائه 1جدي

شه سانهاي تکراري ارائه دهد و از جذابيتصرف کلي ستفاده از هاي ر در " سرگرمی اااخبر" يا 2اينفوتيمنتاي آن بکاهد. ا

شهاي خبري جهان شبکه صرفهاي خبري و جذابيت بخوبه منظور افزايو مقبوليت  يتال ان کنندگدر بين مخاطبان و م

ست سانه ا شدريافت  مخاطبان عالوه بر تا ر سرگرم  ستفاده لذت ببرند. دنبال کردن خبر  از و دهخبر  ضرورت ا اهميت و 

به ز سه شناستفاده از اين نوع توليدات خبري موضوعي است که در نشست پژوهشي رو و نحوة هاي خبري رسانه مليبخو

سيّپژوهو در ادارة 1396مرداد  10 ضور دکتر  شهاي خبري با ح سيما، د ب صداو شگاه  ضو هيئت علمي دان سيني، ع ير ح

سابق واحد مرکزي  ضا گلبهار، دکتراي پژوهو هنر و خبرنگار  شگر ارتباطات و دکتر محمدر سن گودرزي، پژوه دکتر مح

 خبر مورد بررسي قرار گرفت.  

 ارائه مبتني بر که شودمي اطالق ايرسانه برنامه يا محتوا به "سرگرمي تتتخبر" يا 3اينفوتيمنت دکتر گلبهار، دبير نشست:

صر با توام اخبار شد کنندهسرگرم عنا تالب به منظور افزايو مقبوليت در بين مخاطبان و  "سرگرمي تتتتخبر" از هدف. با

 کنندگان رسانه است.مصرف

 اینفوتیمنت یعنی ارائه خبر توام با عناصر سرگرمی 

شير حسيني: چهارسيّ سانه آگاهي د ب صلي ر سرگرمي، آموزب و هدايت و رهبخشي و اطالعکارکرد ا ساني،  بري ر

سانه ست. در ادبيات جديد ر ست. ا شده ا مرکب از دو کلمه  از نظر لغوي اينفوتيمنت واژةاي اين کارکردها با هم ادغام 

 ني سرگرمييع. کنندسرگرمي را ارائه مي ها که توامان ترکيبي از اخبار واست و به نوع خاصي از رسانه 5و سرگرمي 4اخبار

يا آموزب و ستترگرمي با هم  ؛اند( را تشتتکيل داده(Infotainmentاند و اينفوتيمنت و خبر با هم ترکيب شتتده

يد گفت که ر( را ايجاد کردهEdutainmentو اجوتيمنت) ترکيب شتتتده با نابراين  ند. ب باطي ا ثابت هر ارت کن 

به طور  آن يک حدي از سرگرمي وجود دارد. و براي ايجاد آگاهي هستند. اما ردچند کار جدي  هرسرگرمي است. 

 خبر توام با عناصر سرگرمي است. توان گفت که اينفوتيمنت ارائةساده مي

                                                           
1 - Hard news 
2- Infotainment 
3- Infotainment 
4 - Information 
5 - Entertainment 
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 سرگرمي در بخش هاي خبري  ـهاي خبرضرورت و اهميت استفاده از قالب

 هاي خبري براي جذب مخاطبسرگرمی و جذابیت نیاز بخش 

ضور فناوري گلبهار: دکتر شهبا ح شدهها و بنيانهاي مدرن ري ضر   هاي خبر دچار تغييرات عمده  ست. در حال حا ا

شه ساختار قديمي در حال فرو اين تغييرات به ري ساختارهاي جديد در حال به وجود آمدن و  ها زده و محتواها و 

خاطب به پارامترهاي محتوايي و ساختاري ريختن است. يکي از تهديدهاي خبر، ريزب مخاطب است. براي جذب م

تواند بولتن خبري را فرح بخو و جذاب هايي استتت که ميي از شتتاخصجديد نياز استتت. ستترگرمي و جذابيت يک

 شود. هاي جديد احساس مياي هستيم که لزوم استفاده از قالبکند. در برهه

  نیاز سرگرمی و تفریح براي مخاطب در دنیاي امروز 

 سرگرمي ضرورت دارد: تهاي خبرچند دليل براي رفتن به سمت قالب حسینی: دکتر بشیر

مخاطب دوست دارد سرگرم شود، بخندد، گريه وجود دارد.  نياز سرگرمي و تفرين براي مخاطب در دنياي امروز ت1

 .کند، بياموزد و حتي تکيه بدهد و حقيقتاً از يک خبر لذت ببرد

 ايرقابت تنگاتنگ رسانه ت2

 تهييم مخاطب در راستاي منافع ملي و سياسي  ت3

 جذب مخاطبان بيشتر براي خبر تلويزيون ت4

 عبور از الگوي رفتارگرایی در تولید خبر 

رايانه توليد مي شود و خبرنگارها و مخاطبان خبر در حال حاضر با الگوي رفتارگ دکتر گودرزي، پژوهشگر ارتباطات:

تواند ستتاختار خبر را حدس بزنند. بايد خبرنگار خبر را در درون بافت ياند. مخاطبان مدر اين مدل شتترطي شتتده

بافت محور است، تصنعي توليد نشده است. بايد  چون  شودواقعي جامعه توليد کند. چرا روايت فتن، روايت فتن مي

گاهی 
 
آ

بخشی

هدآیت و 
رهبری 

موزش
 
آ

سرگرمی
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هاي جتماعي مناسب است. بايد براي بخوسرگمي براي مسائل ا تتتتذائقه مخاطب را سنجيد. به نظرم سبک خبر

 رسمي نباشد. هاي جداگانه ديد. ما به خبر برگر نياز داريم، ساختار که کامالًسرگرمي بخوتخبر

 اي در تولید پیامنگاه درست به بحث سواد رسانه 

سانه دکتر گودرزي: سواد ر شي از آن توليد پيام  اي فقط در حوزةبايد دقت کنيم که  ست بلکه بخ صرف پيام ني م

اي استتت. ما بايد توليد خبر و اطالعات انجام هيم که حداکثر اثرگذاري را داشتتته باشتتيم. ما بايد به بالغت رستتانه

 دادن اطالعات اصالت ندارد و آگاهي بخو نيست.   برسيم. بايد به فکر نخبگي پيام بود. صرفاً

 سرگرمي(  ـت )خبرويژگي هاي سبک اينفوتيمن

 سرگرمیاتغییر محتوا و ساختار در سبک خبر 

 اي از جذابيت استسرگرمي زير مجموعه تقالب خبر خواهد.سرگرمي تجربه و انگيزه مي تتوليد خبردکتر گلبهار: 

گوينده در اين ستتبک بايد  م ستتاختاري نياز دارد. چينو و نحوة ارائةاين ستتاختار هم به تغيير قالب محتوايي و ه

شود. موسيقي ي است طعنه و استعاره استفاده مياگرمي در بيشتر اوقات زبان محاورهسر تتغيير کند. در قالب خبر

 رويدادها متنوع است. شود و استفاده مي

 دکتر بشير حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما:

  هاي تولید محتوا براي مخاطب جهان امروزسادگی، کوتاه بودن، جذاب بودن و سرعت ویژگی 

ل فته از اصتتررستتد که براي مخاطب جديد بايد طبق نمودار زير توليد محتوا کرد. مدل توليد محتوا بر گبه نظر مي

 .چهار اس انگليسي است

 ايي توليد محتوا در عصر جديد رسانههاويژگي ـ1شکل 

 
ي جذب حوصله است. برامجازي، مخاطب جديد به شدت بيشناسي انجام شده در فضاي طبق مطالعات مخاطب

نياز به سرگرمي و تفرين براي مخاطب در  اي بايد سرگرمي و جذابيت داشته باشند.مخاطب امروز محصومت رسانه

ده رفته و مطالب معماگونه را دنيا امروز نيازي در عرض نيازهاي ديگر است. مخاطب به سمت و سوي چيزهاي سا

 خواهد به محتوا و اصل مطلب دست پيدا کند. مخاطب به سرعت مي پسندد.نمي

 سرگرمی اهاي سبک خبرمشخصه 
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 هايي دارد:سرگرمي مشخصه تدکتر بشير حسيني: سبک خبر

با افت مخاطب meg 5 از دو دقيقه و  فضتتاي مجازي محتواي بيشتتتر در حال حاضتتر در کوتاهی و ایجاز .1

 شود.مواجه مي

 در اين سبک توقع طرح معما نيست() روشنیسادگی، شفافیت و  .2

سات و هیجان .3 سا ضطراب و هیجان»به « توجه»مخاطب باید از )تحریک اح سد.( « انتظار، ا ترس از دستتت بر

کند. را چک ميخود موبايل هاي اجتماعي دائماً در شتتتبکهمخاطب  شتتتود مثالًباعث مي دادن اطالعات

شود به شبکه اجتماعي مورد عالقه خود نگراني باعث ميپرد وقتي از خواب ميو نيم نصف شب  دو ساعت

 سربزند.

  کند.آور بودن آن است! مسائل غیر منتظره توجه او را جلب میسمِّ گزارش، کسالت :شگفتی و حیرت .4

صویر .5 شد. : سازيت صحنه گزارش با شاچی  شان دادن به جاي گفتن، تا مخاطب تما مخاطب امروز مخاطب ن

 بصري است. نشان دادن به جاي گفتن بايد استفاده شود تا مخاطب تماشاچي صحنه گزارب باشد. 

از روایت و  هامرز تخیل و واقعیت در خبر تفاوت دارد. رنگ بخشیدن و توصیف صحنه تخیل، روایت و توصیف: .6

 گیرد.یف کمک میتوص

  ها و توجه به اخبار تکراريبرجسته کردن، توجه به نارسایی کنار هم قرار دادن تضادها و تضاد و درام: .7

  کاهش جهان چند صدایی به آوایی غالب. فرد نمادي از همه با تجربیات مشابه شخصی کردن خبر: .8

 گزنده و گله و کنایه است. طنز، انتقادي با کالمی نیش دار و طنز و شوخی: .9

 : عدم تجانس؛ دوگانگی و تضاد؛ استفاده ناگهانی و غیرمنتظرهاز موضوعات  اغراق و مبالغه .10

 «سرگرمی اخبر»عناصر فرمی 

 سرگرمي ـفوايد استفاده از سبک خبر

 فوايد اين سبک عبارت است از دکتر بشير حسيني:

 دهندهجذاب و هيجاني شدن مطالب آگاه 

  مشارکت عمومي و جذب مخاطب جديدافزايو 

 مقابله با فرهنگ سرعت و توجه به دقت و صحت خبري 

  ساده، شاعرانه، طنزآلود عامه پسند بودن ، 

 سرگرمي تشناسي استفاده از سبک خبرآسيب 

شعاع قرار دادن اخبار جدي؛ انحراف از حقيقت  شود که اين سبک باعث سطحي شدن مخاطب، تحت ال بايد دقت 

 نشود.

 سرگرميـعناصر فني، فرمي و محتوايي استفاده از سبک خبر
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 روز و شتافتند اخبار مدد به عرصه اين در اي،رسانه مختلف هايقالب و محتوائي و فرمي عناصر انواع دکتر بشیر حسینی:

 عوامل و سو يک از شوخي و طنز و درام روايت، شگفتي، شفافيت، همچون محتوائي عناصر. يافتند تکامل و گسترب روز به

 هب ديگر ستتتوي از... و نورپردازي دوربين، لنز و نما و زاويه مانند فرمي عناصتتتر و گرافيک رنگ، عکس، تيتر، همچون فرمي

سانه رقابت سخت ميدان در و شتافته اخبار ياري به . شتافتند خبري هايبخو ياري به مخاطب، اقناع و جذب جهت اي،ر

 بايد اشاره کرد:سه دسته از عناصر در اين سبک 

 عناصر فرمی خبر سرگرمی 

 )ترکیب بندي؛ کنتراست؛ نسبت طالیی(گرافیک و ترکیب بندي ا1

 رنویس، تیر و لید، اینفوگرافیک و...(تصویر و گرافیک)آرم، لوگو، زی ا2

 )گفتگو، نریشن، آمبیانس،افکت، موسیقی(صدا و گرافیک خبري: ا3

  سرگرمی اخبر»عناصر فنی»  

 دوربين )از نماي بسته، متوسط تا باز(نماي  ت1

 زواياي دوربين )همطراز چشم، ديد از بام، ديد از پايين( ت2

 حرکت دوربين )ثابت، پن، تيلت، چرخو، روي دست و...( ت3

 نور )از بام، پائين، نيم رخ، نور از پشت( ت4

  سرگرمی اخبر»عناصرمیزانسنی»  

 لب، برو و چشم(زبان بدن )ژست کلي، حالت چهره، دست،  ت1

 پوشو )رسمي و غير رسمي( ت2

 هعناصر صحن ت3

 سرگرميـجايگاه مخاطب در استفاده از قالب خبر

 سرگرمیاتوجه به کاهش سطحیگري  و تخدیرشدگی مخاطب در کنار جذاب بودن سبک خبر 

ممپ را روشن کند. تواند يک الکتريسته توليد کند به طوري که مي دکتر گودرزي، پژوهشگر ارتباطات: مغز انسان

اشتتتته باشتتتد. در بحث ثيراتي زيادي دتواند تأود آنقدر زياد استتتت که ميشتتتفرايند توليد مي حرارتي که در اين

شود درگير کردن مخاطب و جذاب کردن موضوع است اما بايد آنچه که از اينفوتيمنت برداشت مي اينفوتيمنت هم

جه باشد چون رسانه ملي به عنوان دانشگاه عمومي بايد اين سطحي شدن و تخديرشدگي مخاطب هم بايد مورد تو

ثيري از لحاظ شتتناختي بر روي مغز دارد. وقتي ذهن شتتود که پيام چه تأبايد تبيين  موراد را مورد توجه قرار دهد

 تايم. بايد به دنبال خبرکنيم که ذائقه مخاطب را شتتتکل دادهبريم بايد دقت مخاطب را به ستتتمت لذت جويي مي

 اي را بام ببرد.رگرمي باشيم که بالغت رسانهس
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 بی خبر نبودن مخاطب امروز 

بامي کنيم. مخاطب امروز بي خبر نيستتتت. به خاطر ستتترعت خبر فرض ميما هنوز مخاطب را بي دکتر حسااینی:

اند. ما بايد در ري تلويزيوني در عنصر سرعت ربودههاي خبها گوي رقابت را از شبکههاي اجتماعي اين شبکهشبکه

سانه رويکردهايمان را عوض کنيم. ما براي پخو خبر ستقل و هم به بخوهم به بخو سرگرمي تتتتر هاي هاي م

 موجود خبري نياز داريم.

 "سرگرمي  ـخبر"ويژگي هاي گزارش 

 هاي زير را دارد:سرگرمي ويژگي تگزارب خبر دکتر گلبهار:

، بدنه اصلي و پايان بندي سرگرمي داراي ساختار روايي است و مانند يک داستان، مقدمه، سوال تگزارب خبر  ت 

 دارد.

سو شروع گزارب خبري معمومً تتتتت ضعيت و پر صيف دراماتيک و ثيرات هاي مختلف و تأهايي در مورد جنبهبا نوعي تو

 احتمالي خبر است.

 شود.هاي آن در کل متن گزارب خبري پخو شده است و در ديگر عناصر بافته ميپيشينه خبر و حاشيه ت

 جزئيات در تمامي متن گزارب پخو شده است و در ديگر عناصر بافته شده است.  ت

 شود.نه براي روايت داستان استفاده مياز زبان عاميا ت

 شود.ذاب کردن گزارب استفاده مياز توصيفات و اصطالحات ادبي و عامه براي ج ت

 شود.مي متن استفاده ميو غيرمستقيم در مبه –با پخو قسمتي از يک مصاحبه  –هاي مستقيم از نقل قول ت

صاحب نظ تتتتت شگر به عنوان  ستفاده ميکند. ر در مورد خبر افهارنظر ميگزار شوخي در گزارب ا که  شوداز زبان طنز و 

 بندي گزارب، پاسخگويي به معما يا پرسو ابتدايي گزارب است.پايانکاربرد دارد و انتهاي گزارب  در معمومً

 


