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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللاَّ

بدينوسيله الزم است از زحمات تمامى افرادى كه در تهيه 
اين كتاب تالش نموده اند، تقدير و تشكر گردد.

كه البته در اين ميان ذكر نام خانم ها  افسانه صادقى ارجمند 
و فاطمه تاج الدين كه زحمت اصلى گرد آورى و تنظيم مطالب 

را بر عهده داشته اند ضرورى به نظر مى رسد.

مديريت امور فرهنگى و فوق برنامه 



اصول اوليه روزنامه نگارى

سخن آغازين

نگرش : 1- نگرش : 1- نگرش  ــرش ــت مبتنى بر دو نگ ــرش- جهانى اس ــت مبتنى بر دو نگ ــرش- جهانى اس ــت مبتنى بر دو نگ جهانى اس ــرى ــرى- بهتر بگوييم دنياى بش ــرى- بهتر بگوييم دنياى بش بهتر بگوييم دنياى بش ــان امروز جه
ــتعدادهاى  ــن ثنويت نگرش هاى در تقابل از مجموعه اس ــتعدادهاى . و اي ــن ثنويت نگرش هاى در تقابل از مجموعه اس ــتعدادهاى . و اي ــن ثنويت نگرش هاى در تقابل از مجموعه اس و اي ــيطانى ــيطانى 2- نگرش ش ــيطانى 2- نگرش ش نگرش ش رحمانى

فطرى بشر و همچنين از نحوه مديريت اين استعدادها ناشى مى شود.
ــاس الهى توسط انبياء او به بشر، تأسى به اخالق و توجه  ــت كه رهنمودهاى اس از اين رو اس
ــد تا هميشه از اين امكانات و موهبت هاى  ــد تا هميشه از اين امكانات و موهبت هاى - مى باش ــد تا هميشه از اين امكانات و موهبت هاى - مى باش مى باش ــتعدادها  ــتعدادها - مديريت اس - مديريت اس ــتعدادها -   ــتعدادها -  مديريت اس مديريت اس به تزكيه وتهذيب
تا بتوانيم . تا بتوانيم . تا بتوانيم  ذاتى و نيروهاى فطرى به درستى و منطبق با دستورالعمل رحمانى استفاده كنيم

الهى وخليفه سزاوار خداوند در زمين باشيم.
ــان مى دهد و ما امروز مشاهده مى كنيم.  ــود كه تاريخ بشر نش درغير اين صورت همان مى ش
ــغال و تاريك  ــيطانى با مظاهر پليدى وناپاكى وجنايت آن  را اش دنيا ومحيطى كه نگرش ش

كرده است.
ــت كه با قدرت عقل به  ــر تنها موجودى اس ــتعدادهاى درونى، بش در كنار اين مجموعه اس
ــت زده و اقدام نموده  ــيوه هاى متنوع كار و ايجاد ابزارهاى گوناگون دس فن آورى و ابداع ش
و در يك جمع بندى با تكيه بر استعدادهاى درونى و با استفاده از شيوه ها و ابزارهاى . و در يك جمع بندى با تكيه بر استعدادهاى درونى و با استفاده از شيوه ها و ابزارهاى . و در يك جمع بندى با تكيه بر استعدادهاى درونى و با استفاده از شيوه ها و ابزارهاى  ــت اس

بيرونى خود، دست به تغيير محيط مادى وتحول شرايط معنوى دنياى خود مى زند.
و در اين راستا از جمله نافذترين و تأثيرگذارترين ابزارها و شيوه هاى تغيير و تحول زندگانى 
ــت كه مورد قسم حضرت حق قرار گرفته  ــت كه مورد قسم حضرت حق قرار گرفته . و شايد به اين دليل اس ــت كه مورد قسم حضرت حق قرار گرفته . و شايد به اين دليل اس و شايد به اين دليل اس ــت ــر قلم و نگارش اس بش
با درايتى كم نظير در ) با درايتى كم نظير در ) با درايتى كم نظير در  ــت كه حضرت امام خمينى(ره ــت كه حضرت امام خمينى- ويا از اين رو اس ــت كه حضرت امام خمينى- ويا از اين رو اس ويا از اين رو اس ــت «نون والقلم» اس

اين خصوص اين گونه فرموده اند: 
و آن قدرى . و آن قدرى . و آن قدرى  «آن قدرى كه بشر از قلم هاى صحيح نفع برده است از چيز ديگرى نبرده است

كه ضرركشيده است از چيز ديگرى ضرر نبرده است.»
بدون شك آنانى كه نگرش الهى دارند، از ابزار قلم در راه سالمت و درمان آالم و اتحاد بشر 
و آنانى كه نگرش شيطانى دارند، قلم خود را در جهت . و آنانى كه نگرش شيطانى دارند، قلم خود را در جهت . و آنانى كه نگرش شيطانى دارند، قلم خود را در جهت  ــتفاده مى كنند ــان ها اس و تعالى انس

تخريب و انحراف وجنايت و تفرقه به كار مى اندازد.
ولى در نگرش شيطانى . ولى در نگرش شيطانى . ولى در نگرش شيطانى  در نگرش الهى اصالت با ديگران است و من در دل ديگران قراردارد
اصالت با من و خود من است و ديگران در راستا و شعاع من وخود قرار مى گيرند. از اين رو 
است كه در تفكر الهى، پديده هاى زيبايى چون محبت، گذشت و ايثار و فداكارى و دلسوزى  8
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به وجود - به وجود - به وجود  ــرف كردن ــان خود را براى ديگرى ص ــرف كردن- ج ــان خود را براى ديگرى ص ــرف كردن- ج ــان خود را براى ديگرى ص ج ــهادت ــارى و تعاون و اوج آن ش و همي
چون، خودبينى و خودخواهى و منافع شخصى، تكاثر و و در تفكر شيطانى پديده هايى چون، خودبينى و خودخواهى و منافع شخصى، تكاثر و و در تفكر شيطانى پديده هايى چون، خودبينى و خودخواهى و منافع شخصى، تكاثر و  و در تفكر شيطانى پديده هايى . و در تفكر شيطانى پديده هايى .  مى آيد

تمول و تكروى و خساست و حسادت و بى رحمى و سنگدلى و غيره به  وجود مى آيد.
قلم و اهل قلم را ) قلم و اهل قلم را ) قلم و اهل قلم را  ــان الهى و فطرت گرا چون امام خمينى(ره ــت كه يك انس لذا از اين رو اس

به ارزش هاى رحمانى متوجه مى سازد:
مسلسلها كنار مى رود. مسلسلها كنار مى رود. مسلسلها كنار مى رود.» و يا «كسانى  «قلم ها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا بيافتند
كه اهل قلم هستند و اهل بيان هستند، كوشش كنند كه مردم را دعوت به وحدت بكنند.» 
ــن بيان تكان دهنده را  ــى قلم و نگارش را تا آنجا مى دانند كه اي ــى ارزش و تأثير متعال وحت

مطرح مى نمايند:
ــتر مى توانند سازنده  ــازنده است، لكن قلم ها بيش ــيار ارزشمند و س ــهدا اگرچه بس «دماء ش

باشند.»
ــندگى در تمامى حوزه هاى رسانه اى اعم  ــت اندركاران قلم و نويس حال تكليف بر تمامى دس
و خاصه تمامى نشريات كوچك و بزرگ، چيست؟ ... و خاصه تمامى نشريات كوچك و بزرگ، چيست؟ ... و خاصه تمامى نشريات كوچك و بزرگ، چيست؟  ــينما و ــينما و: مطبوعات، راديو، تلويزيون، س ــينما و: مطبوعات، راديو، تلويزيون، س مطبوعات، راديو، تلويزيون، س از
ــيرى به كار گيرند و توقع خداوند از آنها  ــت كه قلم هاى خود را بايد در چه مس ــن اس روش
ــت و اثر قلم آنان به وضوح مى توان به نگرش  ــت و اثر قلم آنان به وضوح مى توان به نگرش . و همچنين از نوع ادبيات آنها وكيفي ــت و اثر قلم آنان به وضوح مى توان به نگرش . و همچنين از نوع ادبيات آنها وكيفي و همچنين از نوع ادبيات آنها وكيفي ــت چيس

يا شيطانى داشتن صاحب قلم پى برد و از نيت و سرشت و طينت آنها آگاه شد. رحمانى
امام خمينى چقدر شيوا و دوست داشتنى مى گويند كه چه كسانى استحقاق قلم را دارند:

اين قلم بايد دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. اين قلم بايد دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. اين قلم بايد دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد.»  «قلم خودش يكى از اسلحه هاست
و يا در خصوص خدامحورى قلم و صاحبان قلم اين گونه بيان مى دارند:

ــند كه قلم آنها، زبان آنها، در حضور خدا  ــان است، متوجه باش ــخاص كه قلم در دستش «اش
است»

ــى مطرح  ــا نگرش رحمانى خود با اين جمله قدس ــه اوج و معراج قلم را ب ــت، نقط و درنهاي
مى كنند:

«شهدا را قلم ها مى سازند و قلم ها هستند كه شهيد پرورند.»

و السالم على من التبع و الهدى
حشمت اهللا قلى پور                                                                          حشمت اهللا قلى پور                                                                          حشمت اهللا قلى پور

سخن آغازين
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اصول اوليه روزنامه نگارى

مقدمه

ــه در تقابل با  ــريف خدا محور ك ــوب و بيرحم، نيروهاى مؤمن و ش ــاى پرآش ــن دني در چني
نيروهايى از نوع بشر و با ماهيتى الحادى و شيطانى قرارمى گيرند، بى شك عالوه بر پرورش 
ــتره محيط زندگانى  ــتعدادها و توانايى هاى ذاتى و درونى خود، در بيرون و گس و تقويت اس
ــيوه ها و ابزار وفنون مجهز سازند تا بتوانند  ــرفته ترين ش نيز، بايد خود را به مفيدترين و پيش
ــيب هاى محتمل برهانند و در امان  ــگى، خود و ديگران را از آس دراين تقابل و چالش هميش
و هم در جهت اصالح انسان هاى فريب خورده و يا از ميان برداشتن و محو افراد و  قرار دهند

افكار خداستيز و فاسد موفق شوند. 
ــر امروز آشنايى با فنون به كارگيرى قلم و  ــيوه هاى كارآمد در معادالت زندگى بش يكى از ش
مطبوعات، راديو و تلويزيون، : مطبوعات، راديو و تلويزيون، : مطبوعات، راديو و تلويزيون،  ــت كه در حوزه هاى حساس مختلف رسانهاى مانند نگارش اس

سينما، نشركتاب و غيره، نقش وجايگاه ويژه اى دارند.
ــنايى با روش هاى تأثيرگذار نويسندگى و نگارش رسانه اى از جمله تخصص هاى كليدى   آش
ــاليان سال است كه تالش و دقت نموده اند  ــت كه تمامى جوامع با هر نگرش و بينش س ــاليان سال است كه تالشاس ــت كه تمامى جوامع با هر نگرش و بينش س تالشاس
ــا به كارگيرى روش هاى نافذ نگارش خبر،  ــا به كارگيرى روش هاى نافذ نگارش خبر، . و ب ــا به كارگيرى روش هاى نافذ نگارش خبر، . و ب و ب ــازند تا به بهترين وجه خود را به آن مجهز س
ــتان و هر متن رسانه اى ديگر در اين شبكه، رقابت  پرتنش دست يابى به  گزارش، مقاله، داس
سلطه، در فضاى بى رحم نظام نوين جهانى، سهم بيشترى از جغرافياى منافع مادى و گستره 

فرهنگ وروح معنوى دلخواه خود را  داشته باشند.
ــان، به طور عام و هر  ــتا بر هر انس ــب هرگونه تخصص و فن آورى در اين راس لذا آگاهى وكس
و دانشجويان در اين جمع موظف تر و . و دانشجويان در اين جمع موظف تر و . و دانشجويان در اين جمع موظف تر و  مؤمن و انسان الهى به طور خاص فرض و تكليف است
و در مسير رسالت رحمانى خود از آنان بيشتر توقع مى رود تا روش ها و ابزار هاى . و در مسير رسالت رحمانى خود از آنان بيشتر توقع مى رود تا روش ها و ابزار هاى . و در مسير رسالت رحمانى خود از آنان بيشتر توقع مى رود تا روش ها و ابزار هاى  مكلف ترند

سازنده و نافذ را فراگيرند و به  كار برند.
ــگاه مركزى است براى آموزش علم و فن آورى، محيطى بسيار گران سنگ  در حالى كه دانش
در جهت پرورش استعدادهاى ذوقى و لطيف جوانان و تمرين نقش هاى اجتماعى و فرهنگى 
آنان، از جمله تمرين گفتگو و مباحثه و نگارش نقد و نويسندگى مطالب سازنده و ممارست 

با قلم و بيان و هنر مى باشد.
دراين كتاب سعى شده است تا با بهره گيرى ازمنابع روز موجبات آشنايى بيشتر دانشجويان 
روزنامه نگاري موضوعات فني روزنامه نگاري موضوعات فني روزنامه نگاري  ــريات دانشجويى با انواع  ــريات دانشجويى با انواع موضوعات فني عالقه مند به روزنامه نگارى و توليد نش موضوعات فني عالقه مند به روزنامه نگارى و توليد نش
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فراهم آيد....  فراهم آيد....  فراهم آيد.  ــى و  ــتارى، تيترزنى، صفحه آراي ــامل خبر، گزارش، مقاله، مصاحبه، ويراس ــى و ....  ش ــتارى، تيترزنى، صفحه آراي ــامل خبر، گزارش، مقاله، مصاحبه، ويراس ....  ش
گرديده امه موضوع مهم اخالق روزنامه نگاري مطرح گرديده امه موضوع مهم اخالق روزنامه نگاري مطرح گرديده است كه در واقع مكمل  همچنين در ادا
موضوعات فني مي باشد. اميد است اين كتاب براي تمامي دانشجويان عالقمند به فعاليت در 
عرصه نشريات دانشجويي مفيد واقع گردد و خدمتي هر چند كوچك به فرهنگ غني كشور 

عزيز ايران اسالمي باشد و نهايتاً مورد قبول رب العالمين قرار گيرد. 

                                                                    انشاء ا...
                                                                   حشمت اهللا قلى پور

مقدمه





فصل اول

آشنايى مقدماتي با اصول فني 
روزنامه نگارى
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مقدمه
مسلم است كه روزنامه نگاري حرفه اي تخصصي مي باشد و همانند ديگر حرفه ها داراي اصول 
ــنايي با اصول فني روزنامه نگاري وارد عرصه مطبوعات و  ــد. اگر فردي بدون آش فني مي باش
نشريات شود، بى ترديد هم به اعتبار خود و از آن مهمتر به حرفه روزنامه نگاري آسيب جدي 
ــول فني روزنامه نگاري  ــبختانه كتاب ها و مقاالت زيادي در موضوع اص ــد. خوش وارد مي نماي
ــد. در اين بخش از كتاب سعي شده است تا يك آشنايي مقدماتي بويژه براي  موجود مي باش

دانشجوياني كه بتازگي وارد فضاي نشرياتي شده اند فراهم گردد.

خبر

ــكيل  ــكيل . خبر محور اصلى مطالب مطبوعات را تش ــكيل . خبر محور اصلى مطالب مطبوعات را تش خبر محور اصلى مطالب مطبوعات را تش ــت ــه در روزنامه نگارى خبر اس ــاده ى اولي م
ــراى اينكه خبر يك  ــت و ب ــى مهم ترين بخش روزنامه نگارى اس ــراى اينكه خبر يك . درواقع، خبرنويس ــت و ب ــى مهم ترين بخش روزنامه نگارى اس ــراى اينكه خبر يك . درواقع، خبرنويس ــت و ب ــى مهم ترين بخش روزنامه نگارى اس درواقع، خبرنويس مى دهد
رويداد به نحوى مطلوب و چشمگير تهيه شود، مى توان آن را به سبك هاى مختلفى تنظيم 

كرد.
(؟ كجا (؟ كجا (در چه  (كه (كه (چه كسى)؟ كى (چه وقت) كه : كه :  مهم ترين عناصر شش گانه ى خبرى عبارتند از

مكانى)؟ چه (چه موضوعى)؟ چرا (به چه دليل)؟ چگونه (شرح واقعه)؟ 
اخبار نشريات با ذكر عناصر شش گانه در خبر و براساس ارزش هاى هفتگانه ى خبرى شامل: 
ــگفتى، بزرگى و فراوانى تعداد، مجاورت و تازگى  ــهرت، برخورد، استثناء و ش دربرگيرى، ش

مهم ترين بخش هاى خبر با توجه به ارزش هاى خبرى تعيين مى شوند. مهم ترين بخش هاى خبر با توجه به ارزش هاى خبرى تعيين مى شوند. مهم ترين بخش هاى خبر با توجه به ارزش هاى خبرى تعيين مى شوند. تنظيم مى شوند

متداول ترين سبك هاى تنظيم خبر
الف- سبك هرم وارونه

ــداى خبر و كم ارزش ترين  ــده ى مهم ترين مطلب رويداد در ابت ــبك هرم وارونه، چكي در س
ــاير مطالب، با توجه به ميزان اهميت، از باال به پايين  ــاير مطالب، با توجه به ميزان اهميت، از باال به پايين . س ــاير مطالب، با توجه به ميزان اهميت، از باال به پايين . س س مطلب در انتهاى خبر قرارمى گيرد
اين سبك . اين سبك . اين سبك  سبك هرم وارونه يكى از بهترين روش هاى انتقال اطالعات است. سبك هرم وارونه يكى از بهترين روش هاى انتقال اطالعات است. سبك هرم وارونه يكى از بهترين روش هاى انتقال اطالعات است تنظيم مى شوند

براى تنظيم خبر مصاحبه، سخنرانى و سمينار بسيار مناسب است.
در ليد چكيده ى مهم ترين مطالب . در ليد چكيده ى مهم ترين مطالب . در ليد چكيده ى مهم ترين مطالب  ليد مى نامند ــبك هرم وارونه، ليد: بند اول خبر را در س

بيان مى شود تا خواننده به خواندن متن خبر ترغيب شود.
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(در گذشته مرسوم بود كه ليد خبر به تمام سؤال هاى مربوط به عناصر خبر (در گذشته مرسوم بود كه ليد خبر به تمام سؤال هاى مربوط به عناصر خبر (كه؟ كجا؟ كى؟ 
ــوخ شده است؛ زيرا ليدى كه به  ــخ دهد، ولى امروزه اين روش منس ــوخ شده است؛ زيرا ليدى كه به ) پاس ــخ دهد، ولى امروزه اين روش منس ــوخ شده است؛ زيرا ليدى كه به ) پاس ــخ دهد، ولى امروزه اين روش منس پاس چه؟ چرا؟ چگونه؟
شش عنصر خبر پاسخ دهد، هم پيچيده و طوالنى است و هم احتمال دارد كه جواب بعضى 

از سؤاالت عناصر خبر در ابتداى خبر الزم نباشد.
تأكيد روى. تأكيد روى. تأكيد روى در نگارش ليد مى توان مطالب را با تأكيد بر يكى از شش عنصر خبر تنظيم كرد

يكى از عناصر خبر بايد با توجه به ارزش هاى خبرى باشد.

نكات اصلى در نوشتن ليد خبر
ليد مبهم خواننده را از دست مى دهد. ليد مبهم خواننده را از دست مى دهد. ليد مبهم خواننده را از دست مى دهد. مطالب ليد نبايد گنگ و مبهم باشد  ·

مطالب جزئى در ليد جايى ندارند.  ·
ــته مى شود كه  ــته مى شود كه ) در صورتى در ليد نوش ــته مى شود كه ) در صورتى در ليد نوش در صورتى در ليد نوش ــوندگان (نام و نام خانوادگى افراد (نام و نام خانوادگى افراد (نقل قول ش  ·

از شهرت برخوردار باشند.
بهتر است ليد از 19 كلمه بيشتر نشود.  ·

ــود؛ مگر اينكه زمان و مكان در خبر اهميت ويژه  ــروع ش ليد نبايد با زمان و مكان ش  ·
داشته باشند.

ذكر كلماتى نظير «امروز» به ليد خبر تازگى مى بخشد.  ·
نقل قول مستقيم در ليد تنها در صورتى به كار مى رود كه چكيده ى مهم ترين مطلب   ·

در آن بيان شده باشد.
ــمت از خبر كه بعد از ليد نوشته مى شود، صرف نظر از طول مطلب، متن خبر ناميده  آن قس

باشد) باشد) باشد. متن خبر ممكن است از يك تا صد بند . متن خبر ممكن است از يك تا صد بند . متن خبر ممكن است از يك تا صد بند (پاراگراف مى شود
ب- سبك تاريخى

در سبك تاريخى، مطالب با توجه به ارزش وقايع نوشته نمى شوند، بلكه به ترتيبى كه اتفاق 
ــبك تاريخى براى تنظيم اخبار روز مناسب نيست، ولى براى  ــبك تاريخى براى تنظيم اخبار روز مناسب نيست، ولى براى . س ــبك تاريخى براى تنظيم اخبار روز مناسب نيست، ولى براى . س س ــوند  افتاده اند، تنظيم مى ش

تنظيم گزارش هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و غيره مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ج- سبك تاريخى همراه با ليد

ــى همراه با ليد كه تركيبى از  ــبك تاريخ ــراى نگارش برخى از مطالب خبرى مى توان از س ب
سبك هرم وارونه، سبك تاريخى است، استفاده كرد؛ بدين منظور ابتدا چكيده ى مهم ترين 
ــريح  ــت، تش ــپس رويداد به ترتيبى كه اتفاق افتاده اس مطلب در ليد قرار مى گيرد و س
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مى شود.
سبك بازگشت به گذشته- سبك بازگشت به گذشته- سبك بازگشت به گذشته د

در اين روش، متن خبر با آخرين قسمت واقعه . در اين روش، متن خبر با آخرين قسمت واقعه . در اين روش، متن خبر با آخرين قسمت واقعه  اين سبك، برعكس سبك بيان تاريخى است
در اين روش، مى توان از ليد هم استفاده كرد؛ . در اين روش، مى توان از ليد هم استفاده كرد؛ . در اين روش، مى توان از ليد هم استفاده كرد؛  ــپس بقيه ى موضوع ارائه مى شود ــروع و س ش
ــب را با بيان تاريخى  ــمت خبر و در ادامه، بقيه ى مطل ــپس آخرين قس ــى ابتدا ليد و س يعن

آورد.
ــت و بايد به تناسب موضوع از آن بهره  ــب نيس ــبك براى نگارش تمام رويدادها مناس اين س

جست.
يا منطقى سبك تشريحى- سبك تشريحى- سبك تشريحى ه

در اين سبك، ضمن بيان واقعه، قسمت به قسمت آن تشريح و توضيحات كافى درباره ى آن 
ــبك به ويژه براى رويدادهايى كه در مورد آنها اختالف نظر وجود دارد،  ــبك به ويژه براى رويدادهايى كه در مورد آنها اختالف نظر وجود دارد، . اين س ــبك به ويژه براى رويدادهايى كه در مورد آنها اختالف نظر وجود دارد، . اين س اين س ــود داده مى ش
كاربرد دارد و نويسنده ى خبر با اعالم هر قسمت از واقعه مى تواند نظرهاى موافق يا مخالف 
سبك تشريحى براى نگارش گزارش هاى خبرى و خبرهاى بلند . سبك تشريحى براى نگارش گزارش هاى خبرى و خبرهاى بلند . سبك تشريحى براى نگارش گزارش هاى خبرى و خبرهاى بلند  در مورد آن را توضيح دهد

بسيار مناسب است.
ــاره شد، سبك هرم وارونه اصلى ترين شيوه ى خبرنويسى  ــبك هايى كه به آنها اش در ميان س

است و هم چنان به عنوان برجسته ترين سبك، كاربردى ويژه دارد.
نكاتى كه بايد در خبرنويسى رعايت شود:

ــته ى خبرى خوب بايد داراى وحدت خبر باشد؛ يعنى مطالب آن با يكديگر  يك نوش  ·
هماهنگى الزم را داشته و با منظور اصلى خبر همخوان باشند.

ــخصى  ــامل قضاوت يا اظهار نظر ش ذكر نام افراد، به ويژه در مواردى كه موضوع ش  ·
است، ضرورى است.

به طور كلى افرادى كه در خبر به آنها اشاره مى شود، بايد به طور دقيق معرفى شوند.   ·
معرفى افراد در خبر ممكن است با ذكر شغل، مقام، محل سكونت، سن يا نظاير آن 

مثًال. مثًال. مثًال: باشد
مريم حميدى،       مريم حميدى،       مريم حميدى، 20 ساله

عباس دقيقى، ساكن تهران      عباس دقيقى، ساكن تهران      عباس دقيقى، ساكن تهران
حسين سعيدى از ناظران حادثه      حسين سعيدى از ناظران حادثه      حسين سعيدى از ناظران حادثه

ــد نام شخص در خبر ذكر  ــت كه اگر الزم باش ــى، قاعده ى كلى اين اس در خبرنويس  ·
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يا  ــاره ى اول، نام و نام خانوادگى دقيق و در اشاره هاى بعد، نام خانوادگى ــود، در اش ش
صورت كامل و دقيق مقام يا سمت رسمى شخص بايد به صورت كامل و دقيق مقام يا سمت رسمى شخص بايد به صورت كامل و دقيق  مقام يا سمت رسمى شخص بايد به . مقام يا سمت رسمى شخص بايد به .  مقام شخص ذكر مى شود

«وزير علوم» بايد گفت: وزير علوم، تحقيقات و فناورى مثًال به جاى. مثًال به جاى. مثًال به جاى نوشته شود
صورتى نوشت كه قابل فهم و درك سريع خبر را بايد با جمله هاى كوتاه و رسا و به صورتى نوشت كه قابل فهم و درك سريع خبر را بايد با جمله هاى كوتاه و رسا و به صورتى نوشت كه قابل فهم و درك سريع   ·
خبرنگار . خبرنگار . خبرنگار  ــاى آن رابطه ى معكوس دارد ــاى آن رابطه ى معكوس دارد. درك مفاهيم هر جمله با تعداد واژه ه ــاى آن رابطه ى معكوس دارد. درك مفاهيم هر جمله با تعداد واژه ه درك مفاهيم هر جمله با تعداد واژه ه ــد باش

بايد از نوشتن جمله هاى طوالنى و مركب پرهيزكند.
ــول (فاعل نامعلوم)  ــول (بر فعل مجه (بر فعل مجه ــول )  ــول ) بر فعل مجه بر فعل مجه ــوم (داراى فاعل ــى، معموالً فعل معل ــوم (در خبرنويس ــى، معموالً فعل معل (در خبرنويس  ·

رجحان دارد؛ مگر در مواردى كه فاعل از اهميت خاص برخوردار نباشد.
ــان تأثيرى در مفهوم مطلب ندارد، بايد حذف  ــى، واژه هايى كه وجودش در خبرنويس  ·
مثًال به جاى جمله ى «وى در ادامه ى سخنانش افزود» بايد نوشت: وى افزود شوند.
ــه خواننده را به حدس و گمان مى- ــس بايد از به كار بردن مطالب مبهم ك خبرنوي  ·

ــدند» بايد  ــته و مجروح ش ــدند» بايد 25 نفر كش ــته و مجروح ش ــدند» بايد 25 نفر كش ــته و مجروح ش نفر كش ــاب كند.مثًال به جاى جمله ى « ــدازد، اجتن ان
نفر مجروح شدند23 نفر مجروح شدند23 نفر مجروح شدند. نفر كشته و : 2 نفر كشته و : 2 نفر كشته و  نوشت

استفاده از عبارات خارجى نامأنوس در خبرنويسى جايز نيست.  ·
ــعار- كه در واقع نوعى  ــى و ش ــى بايد از به كار بردن صفت هاى سنجش در خبرنويس  ·

مثًال. مثًال. مثًال:  اظهار نظر نويسنده است- پرهيز كرد
در عبارت «در تصادف وحشتناك»، «وحشتناك» بايد حذف شود. 

در عبارت «در تصميم گيرى مهم»، «مهم» بايد حذف شود.
آن را  خبرنويس بايد با توصيف روشن و دقيق رويداد، ميزان اهميت، شدت و بزرگى  ·

نشان دهد و به خواننده اجازه دهد كه خود، مطلب را ارزيابى كند.
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گزارش

ــائل دور از دسترس در  ــترش يافته ى خبر است كه مى كوشد جزئيات و مس ــكل گس گزارش، ش
گزارش با تشريح عناصر خبرى مختلف، به ويژه به دو عنصر . گزارش با تشريح عناصر خبرى مختلف، به ويژه به دو عنصر . گزارش با تشريح عناصر خبرى مختلف، به ويژه به دو عنصر  يك خبر را براى خواننده بازگو كند
هنرمندانه ى درواقع، گزارش تلفيقى از خبر و تحقيق و بازسازى هنرمندانه ى درواقع، گزارش تلفيقى از خبر و تحقيق و بازسازى هنرمندانه ى  درواقع، گزارش تلفيقى از خبر و تحقيق و بازسازى . درواقع، گزارش تلفيقى از خبر و تحقيق و بازسازى .  «چرا» و «چگونه» پاسخ مى دهد

صحنهها و حوادث است كه با بيانى توصيفى، تشريحى و تصويرى به خواننده ارائه مى شود.

ساختار گزارش
ــود كه بايد با توجه به «اصل وحدت» به  ــكيل مى ش گزارش از اجزا و بخش هاى مختلفى تش
براين اساس، هر گزارش يك «محور اصلى» دارد كه در واقع، موضوع . براين اساس، هر گزارش يك «محور اصلى» دارد كه در واقع، موضوع . براين اساس، هر گزارش يك «محور اصلى» دارد كه در واقع، موضوع  يكديگر پيوند داده شوند

اصلى گزارش است و بايد در سراسر متن مورد توجه قرار گيرد.
گزارشگر بايد ابتدا تصويرى كلى از گزارش را در ذهن خود ترسيم كند و سپس با جمع آورى 

اطالعات و مواد خام، گزارش را تنظيم نمايد.
ــينه، تصاوير،  ــينه، تصاوير، : آمار، اطالعات، ارقام، نقل قول ها، تاريخچه و پيش ــينه، تصاوير، : آمار، اطالعات، ارقام، نقل قول ها، تاريخچه و پيش آمار، اطالعات، ارقام، نقل قول ها، تاريخچه و پيش ــواد خام گزارش عبارتند از م

استدالل ها، توصيف ها و ... .
ــر متن يا به  ــزارش، نحوه ى توزيع مواد خام در سراس ــيار مهم در تنظيم گ ــى از نكات بس يك
براى رعايت اين اصل، بايد رابطه ى كمى و كيفى مناسبى . براى رعايت اين اصل، بايد رابطه ى كمى و كيفى مناسبى . براى رعايت اين اصل، بايد رابطه ى كمى و كيفى مناسبى  تعبيرى، رعايت «اصل تناسب» است
بين اجزاى گزارش برقرار كرد كه بستگى تام به ذوق و هنر گزارشگر و تسلط او به نثر فارسى 
بايد با توجه ... بايد با توجه ... بايد با توجه  ... آمار و ارقام، توصيف ها، جزئيات، مصاحبه ها، مشاهدات و ... آمار و ارقام، توصيف ها، جزئيات، مصاحبه ها، مشاهدات و  آمار و ارقام، توصيف ها، جزئيات، مصاحبه ها، مشاهدات و . آمار و ارقام، توصيف ها، جزئيات، مصاحبه ها، مشاهدات و .  و روزنامه نگارى دارد

به حجم مطلب، در متن پخش  شود.
ــت كه گزارش را زنده و جاندار و روزآمد  ــتفاده از نقل قول و گفت و گو از جمله عواملى اس اس

مى كند.
بهتر است گزارشگر از نتيجه گيرى مستقيم و صريح در انتهاى گزارش پرهيز كند و نتيجه گيرى 
پايان گزارش بايد طورى تنظيم شود كه مخاطب را در ارزيابى و نتيجه-. پايان گزارش بايد طورى تنظيم شود كه مخاطب را در ارزيابى و نتيجه-. پايان گزارش بايد طورى تنظيم شود كه مخاطب را در ارزيابى و نتيجه- را به خواننده واگذارد

گيرى صحيح از موضوع يارى نمايد و درعين حال، او را به تفكر وادارد.

ليدنويسى براى گزارش
ليدنويسى در مقوله هاى . ليدنويسى در مقوله هاى . ليدنويسى در مقوله هاى  ــى است ــگر پس از تهيه ى مواد خام، ليدنويس مهم ترين كار گزارش
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ــا توجه به حجم مطلب و ضرورت ايجاد  ــف روزنامه نگارى اهميت دارد، اّما در گزارش ب مختل
ــد، اوج هنرنمايى و قله ى گزارش  ــد، اوج هنرنمايى و قله ى گزارش . «لي ــد، اوج هنرنمايى و قله ى گزارش . «لي «لي ــزه در خواننده، اهميت ويژه اى مىيابد ــش و انگي كش

است و از آنجا دامنه و چشم انداز گزارش پيش روى مخاطب گشوده مى شود.»
ــگر يا مهم ترين عناصر خبرى  ليد گزارش، حاوى مهم ترين نتايج حاصل از تحقيقات گزارش
توجه . توجه . توجه  ــت آمده يا علل و انگيزه هاى تهيه ى گزارش يا تلفيق و تركيبى از تمام آنهاست به دس
ــود؛ زيرا مقدمه در واقع  ــد نبايد به عنوان مقدمه تلقى ش ــت كه لي ــه اين نكته ضرورى اس ب
به عبارت ديگر، «مقدمه از دامنه . به عبارت ديگر، «مقدمه از دامنه . به عبارت ديگر، «مقدمه از دامنه  ــت ــاندن مخاطب به اصل مطلب اس زمينه چينى براى رس
در گزارش اغلب نيازى . در گزارش اغلب نيازى . در گزارش اغلب نيازى  ــوى قله رفتن است، ولى ليد از قله به دامنه نگاه كردن است.» به س

به مقدمه نيست.

انواع ليد گزارش
وقتى عناصر خبرى كسب شده در جريان تهيه ى گزارش از ساير عناصر گزارش، : وقتى عناصر خبرى كسب شده در جريان تهيه ى گزارش از ساير عناصر گزارش، : وقتى عناصر خبرى كسب شده در جريان تهيه ى گزارش از ساير عناصر گزارش،  ليد خبرى

برجسته تر و مهم تر باشند، از ليد خبرى استفاده مى شود.
يك يا چند جمله ى كوتاه نقل قول است كه مى تواند در ترسيم فضاى كلى  حاوى: حاوى: حاوى ليد نقلى

گزارش و انتقال موضوع به خواننده مؤثر باشد.
ــب و جذابيت الزم براى جلب  ــر توصيفى در گزارش جنبه ى غال ــب و جذابيت الزم براى جلب : وقتى عناص ــر توصيفى در گزارش جنبه ى غال ــب و جذابيت الزم براى جلب : وقتى عناص ــر توصيفى در گزارش جنبه ى غال وقتى عناص ــد توصيفى لي

مخاطب را دارد، مورد استفاده قرار مى گيرد.
(وقتى از عناصر مختلف موجود در دو يا چند نوع ليد (وقتى از عناصر مختلف موجود در دو يا چند نوع ليد (خبرى، نقلى و  وقتى از عناصر مختلف موجود در دو يا چند نوع ليد : وقتى از عناصر مختلف موجود در دو يا چند نوع ليد :  يا تركيبى ليد تلفيقى

توصيفى) استفاده شود، ليد تلفيقى شكل مى گيرد.

پاراگراف بندى گزارش
تقسيم گزارش به بندهاى متعدد، نكته اى است كه بايد حتماً در گزارشنويسى رعايت شود. 
ــاده تر مى كند و هم باعث مى شود خواننده با متن، بهتر  اين كار هم فهم و درك مطلب را س
ارتباط برقرار كند؛ ضمناً از خسته شدن خواننده جلوگيرى مى كند و در صورتى كه خواننده 

بخواهد بخش هاى مورد نياز خود را مطالعه كند، به او يارى مى رساند.

انواع گزارش
ــوند كه  ــيم مى ش ــاس نحوه ى تنظيم و كاربرد آنها به انواع مختلفى تقس گزارش ها بر اس
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ــد  از: ــد  ازعبارتن  ازعبارتن
گزارش خبرى1- گزارش خبرى1- گزارش خبرى (رپرتاژ)

ــم مختلف كه در آنها  ــخنرانى ها، كنفرانس ها، مجامع و مراس ــى است از رويدادها، س گزارش
اين نوع گزارش، درواقع شكل گسترش يافته ى . اين نوع گزارش، درواقع شكل گسترش يافته ى . اين نوع گزارش، درواقع شكل گسترش يافته ى  خبرى به وقوع پيوسته يا درشرف وقوع است
خبر محض است كه در خالل آن، مخاطب با جزئيات بيشتر در مورد كم و كيف يك رويداد 
يا موضوع آشنا مى شود، علت و چگونگى آن را درمىيابد و از  طريق آن، به حس كنجكاوى و 
اين نوع گزارش معموالً زمانى تهيه مى شود كه خبر اوليه . اين نوع گزارش معموالً زمانى تهيه مى شود كه خبر اوليه . اين نوع گزارش معموالً زمانى تهيه مى شود كه خبر اوليه  شوق دانستن خود، پاسخ مى دهد
در مورد يك رويداد اعالم شده است، اّما پاسخگوى تمام نيازهاى اطالعاتى مخاطب نيست.

درونمايه ى اصلى گزارش خبرى را عناصر و ارزش هاى خبرى تشكيل مى دهند كه به صورت 
جامع و با تشريح و تحليل آنها، به ويژه با پرداختن بيشتر به دو عنصر «چرا» و «چگونه» تهيه 
قالب هاى . قالب هاى . قالب هاى  در گزارش خبرى بايد در حد نياز از توصيف و تصويرپردازى بهره برد. در گزارش خبرى بايد در حد نياز از توصيف و تصويرپردازى بهره برد. در گزارش خبرى بايد در حد نياز از توصيف و تصويرپردازى بهره برد شده است
ليد نيز . ليد نيز . ليد نيز  خشك خبر، در گزارش خبرى شكسته مى شود و تشريح و توصيف به آن راه مىيابد

نثرى توصيفى و منعطف پيدا مى كند.
گزارش تحقيقى2- گزارش تحقيقى2- گزارش تحقيقى (اجتماعى)

ــف اجتماعى و با توجه به  ــكالت و واقعيت هاى مختل ــائل، مش اين نوع گزارش در مورد مس
ــود و از مؤثرترين انواع گزارش  ــان و مكان تهيه مى ش ــرايط خاص زم ــاى عمومى و ش نيازه

است.
ــأله يا  ــأله يا . يك معضل، مس ــأله يا . يك معضل، مس يك معضل، مس ــت ــائل مهم مردم اس ــتگاه گزارش هاى اجتماعى، جامعه و مس خاس
نتايج . نتايج . نتايج  ــه آن معطوف گردد ــى قرار مى گيرد تا اذهان عمومى ب ــت اجتماعى مورد بررس واقعي

تحقيق در اين گزارش ها بايد دقيق، عينى و قابل اطمينان باشد.
گزارش از محل 3- گزارش از محل 3- گزارش از محل (مونوگرافى)

هدف . هدف . هدف  است... است... است ... گزارش بازديد از يك محل خاص مثل يك شهر، موزه، منطقه، اثر باستانى و ... گزارش بازديد از يك محل خاص مثل يك شهر، موزه، منطقه، اثر باستانى و 
ــا منطقه از نظر تاريخچه، وضعيت فعلى و ...  ــا منطقه از نظر تاريخچه، وضعيت فعلى و ... يك محل ي ... يك محل ي ــه ى اين نوع گزارش، معرفى از تهي

نكاتى كه بايد در تنظيم مونوگرافى رعايت شود، عبارتند از. نكاتى كه بايد در تنظيم مونوگرافى رعايت شود، عبارتند از. نكاتى كه بايد در تنظيم مونوگرافى رعايت شود، عبارتند از: است
ــازى و  ــد از توصيف، فضاس ــل در ذهن مخاطب باي ــيدن به مح ــم بخش براى تجس  ·

تصويرپردازى بهره گرفت.
گزارش بايد هم شامل توصيف عناصر فيزيكى و مادى هم عناصر ذىروح باشد.  ·

ــه ى محل نبايد در ابتداى گزارش قرار گيرد؛ زيرا گزارش را به مطالب كهنه،  تاريخچ  ·



22

اصول اوليه روزنامه نگارى

تاريخى و مرده شبيه مى كند.
ــخصات جغرافيايى محل يا ويژگىهاى فيزيكى آن بايد حتى االمكان در البه الى  مش  ·

توصيف ها و تصويرها و به صورت غيرمستقيم ارائه شود.
جاى جاى آن ملموس باشد. حضور نويسنده ى گزارش در محل بايد در  ·

تخصصى - تخصصى - تخصصى گزارش علمى4- گزارش علمى4- گزارش علمى
يا انعكاس عملكردها،  ــه ى تخصصى ــريح يك رويداد يا موضوع علمى در يك زمين براى تش

تحقيقاتى تهيه مى شود– تحقيقاتى تهيه مى شود– تحقيقاتى تهيه مى شود. يك مركز يا مؤسسه ى علمى فعاليت ها، موقعيت هاى
تخصصى تهيه شود كه – تخصصى تهيه شود كه – تخصصى تهيه شود كه  ــريه ى علمى يك نش ــت براى ــت براى– تخصصى ممكن اس ــت براى– تخصصى ممكن اس تخصصى ممكن اس گزارش علمى
ــترى برخوردارند يا  در اين صورت، اصطالح ها، مفاهيم و واژه ها از بار علمى و تخصصى بيش
يا صفحه هاى علمى نشريه اى تخصصى تهيه شود كه  يك نشريه ى عمومى ممكن است براى

در اين صورت، زبان و مفاهيم گزارش بايد ساده تر و قابل  فهم تر باشد.
گزارش از شخص5- گزارش از شخص5- گزارش از شخص

اين قبيل گزارش ها از اشخاصى كه شخصيت، زندگى، كار يا خصوصيات آنها براى مخاطبان 
جذاب است و بر آگاهى هاى آنها مى افزايد، تهيه مى شود.

خاطره نويسى6- خاطره نويسى6- خاطره نويسى
گزارشى از مشاهدات و تجربيات روزمره ى نويسنده است و اگر توسط شخصيت هاى ذى نفوذ 
ــود، بسيار جذاب  ــانى كه در بطن برخى رويدادها و جريان هاى مهم بوده اند، تنظيم ش و كس

و مفيد خواهد بود.
گزارش سفر7- گزارش سفر7- گزارش سفر

ــود كه بر مبناى  ــود كه بر مبناى ... تهيه ش ــود كه بر مبناى ... تهيه ش تهيه ش ــى، علمى، تفريحى، تحقيقى و  ــفرهاى زيارت ــد از انواع س ــى، علمى، تفريحى، تحقيقى و ... مى توان ــفرهاى زيارت ــد از انواع س ... مى توان
ــت و تجربيات و مشاهدات نويسنده را  موضوع آن، حاوى اطالعات مفيدى براى خواننده اس

به خواننده منتقل مى كند.
گزارش مصور8- گزارش مصور8- گزارش مصور

صورت مى گيرد و ) صورت مى گيرد و ) صورت مى گيرد و  ــق تصوير (عكس ــزارش مصور، ارائه ى اطالعات و واقعيت ها از طري ــق تصوير (در گ ــزارش مصور، ارائه ى اطالعات و واقعيت ها از طري (در گ
گزارش مصور اگر . گزارش مصور اگر . گزارش مصور اگر  هنگامى  كه جنبه ى تصويرى موضوع قوى و برجسته است، تهيه مى شود
يك گزارش تصويرى جذاب  براى تهيه ى. براى تهيه ى. براى تهيه ى خوب تهيه شود، از پرجاذبه ترين انواع گزارش است

بايد به نكات زير توجه كرد:
موضوع، ظرفيت و قابليت به تصوير كشيده شدن را دارا باشد.  ·
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ها به اندازه ى كافى گويا و جاندار باشندعكس ها به اندازه ى كافى گويا و جاندار باشندعكس ها به اندازه ى كافى گويا و جاندار باشند.  ·
ترتيب قرارگرفتن عكس ها به نحوى باشد كه از نقطه اى مناسب شروع و به نقطه اى   ·
ــود، به نحوى كه ارتباط ميان عكس ها از نظر انتقال واقعيت ها حفظ  ــب ختم ش مناس
در واقع چينش عكس ها بايد به گونه اى باشد كه اصول تنظيم گزارش، يعنى . در واقع چينش عكس ها بايد به گونه اى باشد كه اصول تنظيم گزارش، يعنى . در واقع چينش عكس ها بايد به گونه اى باشد كه اصول تنظيم گزارش، يعنى  ــود ش

تناسب، وحدت و انسجام و توصيف و تشريح در آن رعايت شود.
هر عكس بايد شرحى مناسب و كوتاه داشته باشد.  ·

ــك عكس اصلى و محورى وجود دارد كه در واقع، نقش  ــزارش مصور، معموالً ي در گ  ·
ــوى  ــرى كلى از موضوع ارائه مى دهد و مخاطب را به  س ــد را ايفا مى كند و تصوي لي

مضمون و ساير عكس ها رهنمون مى شود.
   



24

اصول اوليه روزنامه نگارى

مصاحبه

ــتقيم انجام مى- ــب خبر كه خبرگيرى در آن به  صورت مس ــيار مهم كس يكى از انواع بس
مصاحبه براساس موضوع، ممكن است با اشخاص مختلفى انجام شود. مصاحبه براساس موضوع، ممكن است با اشخاص مختلفى انجام شود. مصاحبه براساس موضوع، ممكن است با اشخاص مختلفى انجام شود.  ــود، مصاحبه است ش

مصاحبه اگر درست تنظيم شود، به جذابيت نشريه و زنده تركردن آن كمك مى كند.

اقدامات الزم براى مصاحبه
مصاحبه بايد با تعيين وقت قبلى و گرفتن وعده ى مصاحبه : مصاحبه بايد با تعيين وقت قبلى و گرفتن وعده ى مصاحبه : مصاحبه بايد با تعيين وقت قبلى و گرفتن وعده ى مصاحبه  ــتن قرار مصاحبه گذاش  ·
ــب كه فرصت كافى  ــونده و با توجه به اوقات خالى وى در زمانى مناس از مصاحبهش
ــونده نبايد براى دادن  ــونده نبايد براى دادن . مصاحبه ش ــونده نبايد براى دادن . مصاحبه ش مصاحبه ش ــؤاالت وجود داشته باشد، انجام شود براى طرح س
ــار قرار گيرد؛ زيرا اين مسأله به كيفيت مصاحبه لطمه ى جدى وارد  وقت، تحت فش

مى كند.
روزنامه نگار بايد موضوع مصاحبه را به خوبى بشناسد و دقيقاً بداند به : روزنامه نگار بايد موضوع مصاحبه را به خوبى بشناسد و دقيقاً بداند به : روزنامه نگار بايد موضوع مصاحبه را به خوبى بشناسد و دقيقاً بداند به  تعيين موضوع  ·

دنبال چه مطلبى است و از مصاحبه شونده چه انتظارى دارد.
ــش ها بايد قبل از مصاحبه طراحى شود؛ به نحوى كه هدف  ــش ها بايد قبل از مصاحبه طراحى شود؛ به نحوى كه هدف : پرس ــش ها بايد قبل از مصاحبه طراحى شود؛ به نحوى كه هدف : پرس پرس ــش ها تهيه ى پرس  ·
ــؤاالت بايد صريح و روشن  ــؤاالت بايد صريح و روشن . س ــؤاالت بايد صريح و روشن . س س ــود و نظمى منطقى را دنبال كند از مصاحبه تأمين ش
ــد، مصاحبه شونده نيز به جواب هاى مبهم اكتفا  ــد، مصاحبه شونده نيز به جواب هاى مبهم اكتفا . اگر سؤاالت مبهم و نارسا باش ــد، مصاحبه شونده نيز به جواب هاى مبهم اكتفا . اگر سؤاالت مبهم و نارسا باش اگر سؤاالت مبهم و نارسا باش ــد باش

مى كند.
روزنامه نگار بايد درباره ى موضوع مصاحبه از قبل مطالعه ى كافى : روزنامه نگار بايد درباره ى موضوع مصاحبه از قبل مطالعه ى كافى : روزنامه نگار بايد درباره ى موضوع مصاحبه از قبل مطالعه ى كافى  ــه ى موضوع مطالع  ·
هرگاه مصاحبه با مطالعه ى قبلى صورت گيرد، مصاحبه شونده احساس مى كند . هرگاه مصاحبه با مطالعه ى قبلى صورت گيرد، مصاحبه شونده احساس مى كند . هرگاه مصاحبه با مطالعه ى قبلى صورت گيرد، مصاحبه شونده احساس مى كند  بكند
ــخن گفتن تشويق  ــأله، او را به س ــت و همين مس كه مصاحبه كننده فرد مطلعى اس

مى كند.
ــونده از نظر خصوصيات  ــناختن مصاحبه ش ــونده از نظر خصوصيات : ش ــناختن مصاحبه ش ــونده از نظر خصوصيات : ش ــناختن مصاحبه ش ش ــخصيت طرف مصاحبه ــايى ش شناس  ·
كمك بسيارى به پيشبرد و اداره ى ... كمك بسيارى به پيشبرد و اداره ى ... كمك بسيارى به پيشبرد و اداره ى  ... اخالقى، وضعيت شغلى، نقاط قوت و ضعف او و ... اخالقى، وضعيت شغلى، نقاط قوت و ضعف او و 
ــناختن آثار مصاحبه شونده و مطالعه ى آنها، كمك شايان توجهى  ــناختن آثار مصاحبه شونده و مطالعه ى آنها، كمك شايان توجهى . ش ــناختن آثار مصاحبه شونده و مطالعه ى آنها، كمك شايان توجهى . ش ش مصاحبه مى كند

به شناخت عقايد و افكار او خواهد كرد.
نكاتى كه به پيشبرد و ادارهى مصاحبه كمك مى كند:

همراه داشتن وسايل مورد نياز مانند قلم، كاغذ، ضبط صوت، دوربين عكاسى و ... .  ·
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صحبت كردن از موضوعات و مسائل مورد عالقه ى مصاحبه شونده در ابتداى مصاحبه   ·
براى ترغيب او به سخن گفتن

خارج نشدن از موضوع  ·
ــونده و جلب  دقت در طرز صحبت كردن و رفتار براى برانگيختن احترام مصاحبه ش  ·

اعتماد وى
توجه كامل به سخنان طرف مصاحبه و يادداشت بردارى حتى در مواقعى كه پاسخ ها   ·

چندان قابل اعتنا نيست.
اين . اين . اين  هنگام مصاحبه با شخص بهتر است عكس او نيز گرفته و در نشريه استفاده شود  ·
ــر شوق مى آورد و هم به جاندار نمودن مطلب كمك  ــونده را بر س كار هم مصاحبه ش

مى كند.

انواع مصاحبه
ــى از  ــى از . يك ــى از . يك يك ــت ــته بندى ها و انواع مختلفى اس ــون داراى دس ــاى گوناگ ــه  از ديدگاه ه مصاحب
ــار هدف  ــته بندى به اعتب ــد، دس ــته بندى هاى مصاحبه كه از بقيه مهم تر به نظر مى رس دس

بر اين اساس، مصاحبه به دو نوع تقسيم مى شود. بر اين اساس، مصاحبه به دو نوع تقسيم مى شود. بر اين اساس، مصاحبه به دو نوع تقسيم مى شود: مصاحبه است
ــد،  ــت آوردن اطالعات و خبر باش ــدف از مصاحبه به دس ــد، : هرگاه ه ــت آوردن اطالعات و خبر باش ــدف از مصاحبه به دس ــد، : هرگاه ه ــت آوردن اطالعات و خبر باش ــدف از مصاحبه به دس هرگاه ه ــرى ــه ى خب ــرى1- مصاحب ــه ى خب ــرى1- مصاحب ــه ى خب مصاحب
ــى كه خودش ناظر رويدادى بوده يا در  مصاحبه ى خبرى نام مى گيرد؛ مثًال مصاحبه با كس

آن شركت داشته است.
ــت آوردن نظرات و  ــت آوردن نظرات و : در صورتى  كه مقصود از انجام مصاحبه، به دس ــت آوردن نظرات و : در صورتى  كه مقصود از انجام مصاحبه، به دس در صورتى  كه مقصود از انجام مصاحبه، به دس ــيرى ــيرى2- مصاحبه ى تفس ــيرى2- مصاحبه ى تفس مصاحبه ى تفس
ــخاص ديگر يا موضوعات، اعمال و حوادث معينى باشد،  ــخص درباره ى خودش، اش عقايد ش

مصاحبه ى تفسيرى است.
گاهى ممكن است اين دو نوع مصاحبه در هم تلفيق شوند.



26

اصول اوليه روزنامه نگارى

مقاله ى مطبوعاتى

ــتفاده از موضوع خبرى و بهره گيرى از روش هاى صحيح  ــعه ى عقيده، فكر و نظر با اس «توس
تفاوت . تفاوت . تفاوت  ــود» ــى منطقى و ايجاز، مقاله ى مطبوعاتى ناميده مىش ــندگى، با رعايت نظم نويس

عمده ى مقاالت مطبوعاتى با ديگر مقاالت، دو ويژگى «ايجاز» و «اخبارى بودن» است.
اركان مقاله هاى مطبوعاتى

موضوع اصلى كه مقاله بر اساس آن نگاشته مى شود، بايد در تمام مقاله : موضوع اصلى كه مقاله بر اساس آن نگاشته مى شود، بايد در تمام مقاله : موضوع اصلى كه مقاله بر اساس آن نگاشته مى شود، بايد در تمام مقاله  وحدت موضوع1- وحدت موضوع1- وحدت موضوع
ــاره به موضوعات فرعى، فقط براى قوت بخشيدن به موضوع اصلى  ــود و اش دنبال و حفظ ش

باشد.
مخاطب بايد با زمان مقاله . مخاطب بايد با زمان مقاله . مخاطب بايد با زمان مقاله  ــت ــت: به معناى حفظ يكپارچگى زمان مقاله اس ــت: به معناى حفظ يكپارچگى زمان مقاله اس به معناى حفظ يكپارچگى زمان مقاله اس ــدت زمان ــدت زمان2- وح ــدت زمان2- وح وح

رابطه برقرار كند و زمان برايش قابل  لمس باشد.
ــاس  ــد و مخاطب بايد با آن احس ــخص و معلوم باش ــاس : مكان مقاله بايد مش ــد و مخاطب بايد با آن احس ــخص و معلوم باش ــاس : مكان مقاله بايد مش ــد و مخاطب بايد با آن احس ــخص و معلوم باش مكان مقاله بايد مش وحدت مكان3- وحدت مكان3- وحدت مكان

آشنايى كند.
حفظ يكپارچگى مطالب مقاله است؛ به نحوى كه خواننده از شاخه اى به شاخه ى : حفظ يكپارچگى مطالب مقاله است؛ به نحوى كه خواننده از شاخه اى به شاخه ى : حفظ يكپارچگى مطالب مقاله است؛ به نحوى كه خواننده از شاخه اى به شاخه ى  انسجام4- انسجام4- انسجام

ديگر پراند ه نشود.
5- استنتاج: در پايان مقاله بايد پيام مقاله، راه حل، پيشنهاد يا استنتاج آورده شود.

انواع مقاالت مطبوعاتى
مقاله هاى ساده ى خبرى- مقاله هاى ساده ى خبرى- مقاله هاى ساده ى خبرى الف

اين مقاالت . اين مقاالت . اين مقاالت  ــتر جنبه ى اخبارى دارند و درباره ى موضوعات خبرى روز نوشته مى شوند  بيش
چهار دسته اند:

ــردبير يا يكى از روزنامه نگاران  ــردبير يا يكى از روزنامه نگاران : مقاله اى است كه به وسيله ى مدير مسئول، س ــردبير يا يكى از روزنامه نگاران : مقاله اى است كه به وسيله ى مدير مسئول، س مقاله اى است كه به وسيله ى مدير مسئول، س ــرمقاله ــرمقاله1- س ــرمقاله1- س س
يك موضوع، رويداد ، مسأله يا  هدف آن، استدالل و احتجاج درباره ى. هدف آن، استدالل و احتجاج درباره ى. هدف آن، استدالل و احتجاج درباره ى مجرب نوشته مى شود
صرفاً ابراز عقيده و نظر درباره ى رويدادى خاص است؛ به عبارت ديگر، سرمقاله آيينه ى فكر 
سرمقاله مى تواند تحت عناوين . سرمقاله مى تواند تحت عناوين . سرمقاله مى تواند تحت عناوين  ــر در مورد موضوعى خاص است و عقيده ى بى غرضانه ى ناش

نيز بيايد... نيز بيايد... نيز بيايد. ديگرى نظير سخن روز، سرآغاز و 
سرمقاله بايد داراى ويژگى هاى زير باشد:

كوتاه باشد.  ·
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وحدت موضوع و هدف داشته باشد.  ·
با موضوع ها و رويدادهاى روز ارتباط داشته باشد.  ·

مخاطب را مجاب كند.  ·
راه اصالح و چاره و پيشنهاد و راه حل ارائه كند.  ·

ــاى ثابتى ندارد و تحت عناوين  ــاى ثابتى ندارد و تحت عناوين : اين نوع مقاله معموالً در مطبوعات ج ــاى ثابتى ندارد و تحت عناوين : اين نوع مقاله معموالً در مطبوعات ج اين نوع مقاله معموالً در مطبوعات ج ــر ــت و نظ ــر2- يادداش ــت و نظ ــر2- يادداش ــت و نظ يادداش
مختلف نظير روزشمار، يادداشت روز، يادداشت هفته، يادداشت ماه، يادداشت هاى سردستى، 
درج مى شود... درج مى شود... درج مى شود. اين مقاله- ... و ... و  و ) و )  (ديدگاه، نگاه، نيم نگاه، اشاره، تريبون آزاد (ديدگاه، نگاه، نيم نگاه، اشاره، تريبون آزاد (مقاله هاى مناظره اى

مسائل شهرى، روابط انسانى، مشكالت اجتماعى، حوادث . مسائل شهرى، روابط انسانى، مشكالت اجتماعى، حوادث . مسائل شهرى، روابط انسانى، مشكالت اجتماعى، حوادث  ــيار متنوعند ها از نظر موضوع بس
ــرى، فرهنگى و غيره در آنها مورد بحث و  ــى، هن كوچك و بزرگ، رويدادهاى مختلف ورزش
اين مقاالت ممكن است با . اين مقاالت ممكن است با . اين مقاالت ممكن است با  ــت ــت. نثر اين مقاله ها نثر خاصى نيس ــت. نثر اين مقاله ها نثر خاصى نيس نثر اين مقاله ها نثر خاصى نيس ــاره قرارمى گيرند مداقه و اش
نوشته شوند كه بستگى به ذوق و سبك نويسنده دارد... نوشته شوند كه بستگى به ذوق و سبك نويسنده دارد... نوشته شوند كه بستگى به ذوق و سبك نويسنده دارد.  ... يا در قالب طنز، هزل و ... يا در قالب طنز، هزل و  نثر جدى

انتقاد در اين نوع مقاله، جايگاهى ويژه دارد.
گزارش اخبار و وقايع همراه با ابراز عقيده و نظر نويسنده و پاسخ به عنصر خبرى : گزارش اخبار و وقايع همراه با ابراز عقيده و نظر نويسنده و پاسخ به عنصر خبرى : گزارش اخبار و وقايع همراه با ابراز عقيده و نظر نويسنده و پاسخ به عنصر خبرى  تفسير3- تفسير3- تفسير
ــائل مختلف را شامل  ــير و اظهارنظر، موضوعات و مس ــائل مختلف را شامل . تفس ــير و اظهارنظر، موضوعات و مس ــائل مختلف را شامل . تفس ــير و اظهارنظر، موضوعات و مس تفس ــود ــير ناميده مى ش «چرا»، تفس

مى شود.
ــنده مى كوشد علل و موجبات و چگونگى وقوع  ــنده مى كوشد علل و موجبات و چگونگى وقوع : در اين نوع مقاله، نويس ــنده مى كوشد علل و موجبات و چگونگى وقوع : در اين نوع مقاله، نويس در اين نوع مقاله، نويس ــريح ــريح4- تحليل و تش ــريح4- تحليل و تش تحليل و تش
اخبار و رويدادها را بدون ابراز نظر شخصى، تشريح و تبيين نمايد و به عناصر خبرى «چرا» 

و «چگونه» توأمان پاسخ گويد.
مقاله هاى علمى، تحقيقى، آمارى و مستند- مقاله هاى علمى، تحقيقى، آمارى و مستند- مقاله هاى علمى، تحقيقى، آمارى و مستند ب

ــتند كه بر پايه ى تحقيق و تهيه ى آمار در مورد موضوعات علمى و تخصصى  مقاله هايى هس
نوشته مى شوند. اين نوع مقاالت، بيشتر در نشريات تخصصى استفاده مى شوند.

مقاله هاى وصفى، تخيلى و داستانى- مقاله هاى وصفى، تخيلى و داستانى- مقاله هاى وصفى، تخيلى و داستانى ج
ــازى و ايجاد هيجان از ويژگى هاى  ــنده مايه مى گيرند و فضاس ــته ها از ذهن نويس اين نوش
مايه گرفتن از ذهن نويسنده، به معنى خيال پردازى نيست؛ زيرا اين نوع مقاله ها هم . مايه گرفتن از ذهن نويسنده، به معنى خيال پردازى نيست؛ زيرا اين نوع مقاله ها هم . مايه گرفتن از ذهن نويسنده، به معنى خيال پردازى نيست؛ زيرا اين نوع مقاله ها هم  آنهاست

همچون ديگر مقاالت مطبوعاتى بايد اخبارى باشند و اصل ايجاز در آنها رعايت شود.

نكاتى براى نگارش مقاله
تهيه ى طرح كلى از موضوع  ·
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شروع مقاله با مطالبى كه خواننده را به خواندن ترغيب نمايد.  ·
ذكر نكات مهم  ·

بيان علت نگارش مقاله  ·
استفاده از نكات تازه و نو  ·

اشاره به سابقه ى موضوع و نكات مهم مدارك و اطالعات  ·
نتيجه گيرى  ·
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تيتر

ــه مطلب هويت  ــت كه ب ــت؛ جمله يا عبارتى اس ــوى مطلب اس تيتر هدايتگر خواننده به س
تيتر بايد توأم با جذابيت، تازگى، . تيتر بايد توأم با جذابيت، تازگى، . تيتر بايد توأم با جذابيت، تازگى،  ــد و مى تواند خواننده را به خواندن آن ترغيب كند مى ده
احاطه بر موضوع، دقت در انتخاب واژ ه ها و درست نويسى كليد موفقيت . احاطه بر موضوع، دقت در انتخاب واژ ه ها و درست نويسى كليد موفقيت . احاطه بر موضوع، دقت در انتخاب واژ ه ها و درست نويسى كليد موفقيت  ــد تبليغ و اقناع باش

در تيترنويسى است.
به  طور خالصه، كاركردهاى تيتر عبارتند از:
بيان پيام به  صورت خالصه و فشرده  ·

ترغيب خواننده به خواندن متن  ·
تعيين اهميت مطالب مختلف با توجه به درشتى و ريزى حروف و محل استقرار تيتر   ·

در صفحه
ــرار گرفتن آن در صفحه،  ــا در صفحه (اندازه ى تيتر و محل ق ــن اولويت خبره ــا در صفحه (تعيي ــن اولويت خبره (تعيي  ·

ميزان اهميت آن را نشان مى دهد)
تفكيك مطالب مختلف نشريه از هم و كمك به زيبايى صفحه  ·

براى آنكه تيتر كنجكاوى خواننده را تحريك كند و او را به خواندن وادارد، بهتر است اصول 
زير در آن رعايت شود:

از لحاظ ادبى، جذاب و كوتاه باشد.  ·
ــترين تأثير را بر خواننده بگذارد؛ بنابراين نبايد در ابتداى  اولين واژه ى تيتر بايد بيش  ·

تيتر از كلمات بى روح، سست و حروف اضافه استفاده كرد. 
شناخت بار معنايى و عاطفى كلمات در تيترنويسى اهميت زيادى دارد.   ·

ــتفاده كرد؛ زيرا صفت، تيتر را از واقعى و عينى بودن دور  در تيتر نبايد از صفت اس  ·
مى سازد و نوعى قضاوت ايجادمىكند.

ــتخراج شود تا خواننده سريع تر از خبر  ــت تيتر از ليد خبر اس در تيتر اخبار، بهتر اس  ·
مطلع شود.

ــتفاده كند؛ زيرا فعل منفى بر انجام كار و رخ  تيترنويس خبر نبايد از فعل منفى اس  ·
فقط هنگامى كه وقوع نيافتن فعلى، خود رويداد و خبر . فقط هنگامى كه وقوع نيافتن فعلى، خود رويداد و خبر . فقط هنگامى كه وقوع نيافتن فعلى، خود رويداد و خبر  دادن رويداد داللت نمى كند

محسوب مى شود، مى توان از فعل منفى استفاده كرد.
ــت تيتر خبر سؤالى نباشد؛ زيرا سؤال از خواننده، باعث ايجاد واكنش منفى  بهتر اس  ·
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در واقع، خواننده بايد . در واقع، خواننده بايد . در واقع، خواننده بايد  ــؤال، در عين حال پاسخ نيز باشد در او مى گردد، مگراينكه س
با خواندن تيتر سؤالى، پاسخ را هم دريافت كند.

ــعارى پيدا نكند و تأثير  ــد تا حالت ش ــت تيتر حتى االمكان داراى فعل باش بهتر اس  ·
بيشترى داشته باشد، ولى درصورتى كه تيتر بدون فعل تأثير بيشترى داشته باشد و 

مفهوم را بهتر انتقال دهد، مى توان از آن استفاده كرد.
ــتفاده شود، ولى در پايان تيتر نبايد  ــجاوندى در صورت نياز بايد در تيتر اس عالئم س  ·
ــطرى  ــطرى . در تيترهاى دوس ــطرى . در تيترهاى دوس در تيترهاى دوس ــراغ ليد متن برود نقطه گذارد، تا خواننده بدون مكث به س

نيز، هنگام شكستن سطر، اگر ويرگول در پايان سطر باشد، بايد حذف شود. 
ــى، استنباطى است؛ يعنى نوشتن تيتر بر اساس برداشت  معمول  ترين نوع تيترنويس  ·

تيترنويس از خبر كه در قالب يك جمله ى كوتاه مى آيد.
فشردگى تيتر و تراكم حروف و كلمات آن، باعث جلب توجه بيشتر مى شود.  ·

ــته شود، بيشتر جلوه مى كند تا اينكه در دو سطر تقطيع  ــطر نوش اگر تيتر در يك س  ·
شود.

حروف تيتر بايد با حروف متن، هماهنگى داشته باشد.  ·
ــا يك جمله  ــا يك جمله . از يك كلمه ت ــا يك جمله . از يك كلمه ت از يك كلمه ت ــدارد ــت تيتر خبر را ن ــه و گزارش، محدودي ــر مقال تيت  ·
يا  يا منفى، امرى تيتر مقاله و گزارش مى تواند سؤالى. تيتر مقاله و گزارش مى تواند سؤالى. تيتر مقاله و گزارش مى تواند سؤالى مى تواند تيتر مقاله قرار گيرد

هشداردهنده و بدون فعل باشد.
كلمه باشد9 كلمه باشد9 كلمه باشد. تيتر خوب حداكثر بايد   ·
تيتر ممكن است از چند قسمت تشكيل شود:

روتيتر، تيتر اصلى و زيرتيتر
مانند:

سازمان هواشناسى كشور: (روتيتر)
برف و كوالك مناطق مختلف كشور را فراگرفت (تيتر اصلى)

عبور و مرور در جاده هاى كوهستانى به دشوارى صورت مى گيرد (زيرتيتر)
در روزنامه ها، تيتر اصلى صفحه ى اول اغلب با روتيتر يا زيرتيتر همراه است.

روتيتر: بخشى از تيتر است كه به منظور رعايت ايجاز در تيتر اصلى، از درون آن استخراج 
روتيتر توضيحى درباره ى تيتر . روتيتر توضيحى درباره ى تيتر . روتيتر توضيحى درباره ى تيتر  مى شود و با حروفى كوچك تر، باالى تيتر اصلى قرار مى گيرد

است نه تكميل كننده ى آن، تيتر اصلى بايد به تنهايى جمله اى مستقل و كامل باشد. 
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زيرتيتر: جمله اى است كه تيتر را تكميل مى كند و ذكر آن ضرورى و مهم به نظر مى رسد. 
اين جمله با حروفى كوچك تر، زيِر تيتر قرارمى گيرد.

دوتيترى
ــه در عين حال، پيوند يا  ــت ك ــت و منظور از آن، دو تيتر جداگانه اس ــى از انواع تيتر اس يك
يا  ــورد خبرهاى چند موضوعى ــورد خبرهاى چند موضوعى. اين نوع تيتر، معموالً در م ــورد خبرهاى چند موضوعى. اين نوع تيتر، معموالً در م اين نوع تيتر، معموالً در م ــد ــاى معنايى با هم دارن پيونده

مثًال. مثًال. مثًال: خبرهاى تلفيقى به كارمى رود
درخواست جهانى براى كمك به مردم عراق

بغداد همچنان زير آتش است
ــى از مواقع، بنابر  ــل مى آيد؛ هرچند در برخ ــدون فعل و تيتر دوم با فع ــوالً تيتر اول ب معم

ضرورت مى توان هر دو تيتر را با فعل آورد.
سوتيتر

ــود و با حروفى كوچك تر از  ــت كه از درون مطلب استخراج مى ش ــوتيتر جمله اى مهم اس س
تيتر و بزرگ تر از متن در صفحه مى آيد و هدف از آن، جلب توجه مخاطب، انتقال بهتر پيام 

و زيباسازى صفحه است.
ميان تيتر

ــن به كار برده  ــى بزرگ تر از حروف مت ــتند كه كم ــاه و اغلب بدون فعلى هس ــالت كوت جم
ــازى  ــف متن و طبقه بندى مطلب، همچنين زيباس ــوند و به تفكيك بخش هاى مختل مى ش

صفحه، عدم يكنواختى و گزينش بخش هاى موردنظر كمك مى كنند.
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ويراستارى

ــكل و محتوا مورد بازبينى  ــتار از لحاظ ش ــت كه در طى آن، نوش ــتارى فرآيندى اس ويراس
ــاختارى، زبانى و فنى آن برطرف مى- ــتى ها و ايرادات س ــانه قرارمى گيرد و كاس كارشناس

ــوق نوعى فرهيختگى باشد، تبديل  ــوق نوعى فرهيختگى باشد، تبديل . درواقع، به نوشته اى تا حد امكان بى نقص كه مش ــوق نوعى فرهيختگى باشد، تبديل . درواقع، به نوشته اى تا حد امكان بى نقص كه مش درواقع، به نوشته اى تا حد امكان بى نقص كه مش ــود ش
مى شود.

انواع ويرايش
بهطور كلى انواع ويرايش عبارت است از:

الف- ويرايش تخصصى
ــند، به ويرايش تخصصى نياز  ــگاهى، اگر تأليفى باش ــطح دانش ــند، به ويرايش تخصصى نياز – تحقيقى در س ــگاهى، اگر تأليفى باش ــطح دانش ــند، به ويرايش تخصصى نياز – تحقيقى در س ــگاهى، اگر تأليفى باش ــطح دانش تحقيقى در س  آثار علمى 
ويراستار تخصصى از نظر احاطه ى علمى بايد در حد نويسنده، حتى باالتر از او، باشد. ويراستار تخصصى از نظر احاطه ى علمى بايد در حد نويسنده، حتى باالتر از او، باشد. ويراستار تخصصى از نظر احاطه ى علمى بايد در حد نويسنده، حتى باالتر از او، باشد.  دارند
ــتار بايد زبان دان و اصطالح شناس و از آشنايى نسبى  ــند، ويراس اين نوع آثار اگر ترجمه باش
ــتار منحصر به مقابله و ويرايش زبانى و  ــتار منحصر به مقابله و ويرايش زبانى و . در اين حالت، كار ويراس ــتار منحصر به مقابله و ويرايش زبانى و . در اين حالت، كار ويراس در اين حالت، كار ويراس ــد با موضوع برخوردار باش

يكدست كردن متن و افزودن توضيحات الزم براى خوانندگان است.
ب- ويرايش محتوايى - ساختارى

 در اين نوع ويرايش، تغييرات زير در نوشته ايجاد مى شود:
در اين مرحله، مقدمه هاى كلى متضمن الگوهاى : در اين مرحله، مقدمه هاى كلى متضمن الگوهاى : در اين مرحله، مقدمه هاى كلى متضمن الگوهاى  ــذف يا تقليل و تلخيص مطالب ح  ·
قالبى كه تنها حجم اثر را بيهوده افزايش مى دهد، اظهار نظرهايى كه اعتبار و حجت 
نداشته باشد، تكرارها، حاشيه  روى هاى غيرضرورى، مطالب مبتذل، تعارف هاى بى جا، 

حذف مى شود... حذف مى شود... حذف مى شود. توضيح واضحات و 
مطالب به تناسب موضوع و ربط آنها به يكديگر جابه جا مى شود كه باعث : مطالب به تناسب موضوع و ربط آنها به يكديگر جابه جا مى شود كه باعث : مطالب به تناسب موضوع و ربط آنها به يكديگر جابه جا مى شود كه باعث  جابه جايى  ·

يكپارچگى و انسجام بيشتر مطلب خواهد شد.
ــورت مى گيرد كه در آنها ابهام يا  ــورت مى گيرد كه در آنها ابهام يا : براى مطالبى ص ــورت مى گيرد كه در آنها ابهام يا : براى مطالبى ص براى مطالبى ص ــح، اصالح، تبديل و تعديل توضي  ·

پيچيدگى وجود دارد.
در اين مرحله، نقل قول ها، ابيات و آيات مورد بازبينى قرارمى گيرد : در اين مرحله، نقل قول ها، ابيات و آيات مورد بازبينى قرارمى گيرد : در اين مرحله، نقل قول ها، ابيات و آيات مورد بازبينى قرارمى گيرد  بازبينى و تصحيح  ·

و با اصل تطبيق داده مى شود.
مطالب و نكات بر اساس درجه ى اهميت مرتب مى شود: مطالب و نكات بر اساس درجه ى اهميت مرتب مى شود: مطالب و نكات بر اساس درجه ى اهميت مرتب مى شود. برقرارى نظم و اسلوب  ·
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ــت در نوشتار آورده شود و از قلم افتاده است، به آن  ــت در نوشتار آورده شود و از قلم افتاده است، به آن : بخش هايى كه الزم اس ــت در نوشتار آورده شود و از قلم افتاده است، به آن : بخش هايى كه الزم اس بخش هايى كه الزم اس افزايش  ·
اضافه مى شود.

ج- ويرايش زبانى
ــتورى، اصالح انحراف از زبان معيار*، زدودن ابهام و تعقيد  ــت بر رفع خطاهاى دس ناظر اس
براى رسيدن به روشنى و سالست بيان، حذف تعبيرهاى ركيك براى وقار بخشيدن به كالم 

و ازبين بردن ناهماهنگى هاى سبكى.
د- ويرايش فنى

ــرى مى دهد و به آن، جلوه اى ديگر مى- ــتگى ظاه جنبه ى صورى دارد و به اثر نظم و آراس
ــد و در نگاه اول و تورق ِصرف،  ــر، در پرتو ويرايش فنى، ارزش تازه اى پيدا مى كن ــد و در نگاه اول و تورق ِصرف، . اث ــر، در پرتو ويرايش فنى، ارزش تازه اى پيدا مى كن ــد و در نگاه اول و تورق ِصرف، . اث ــر، در پرتو ويرايش فنى، ارزش تازه اى پيدا مى كن اث ــد بخش

خواننده را مجذوب مى سازد. ويرايش فنى شامل موارد زير است:
ــانه هاى فصل و وصل، يكدست كردن  ــت كردن شيوه ى امال، اعمال قواعد كاربرد نش يكدس
ضبط اعالم و اصطالحات، تنظيم پانوشت، تنظيم و وارسى نشانه هاى مآخذ، وارسى ارجاعات، 

تنظيم شرح جداول، نمودارها، نقشه ها و تصاوير، تهيهى فهرست، ويرايش عكس و ... .

همه ي ميان  در  و  دارد  اختصاص  فراگير  و  ملي  قلمرو  به  زباني،  مختلف  گونه هاي  ميان  در  كه  زباني  معيار:  زبان   *

فارسي زبانان تحصيل كرده، مشترك است. عناصر زباني مهجور و متروك، سره نويسي، تكلف و تصنع در زبان معيار

جايي ندارد.
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گرافيك مطبوعاتى

ــت كه در وهله ى نخست به منظور تكثير يا نسخه بردارى آفريده  گرافيك هنرى تصويرى اس
ــاخه اى از هنرهاى  ــاخه اى از هنرهاى . هنر گرافيك ش ــاخه اى از هنرهاى . هنر گرافيك ش هنر گرافيك ش در هنر گرافيك، «خط» بر «رنگ» تقدم دارد. در هنر گرافيك، «خط» بر «رنگ» تقدم دارد. در هنر گرافيك، «خط» بر «رنگ» تقدم دارد ــود مى ش
گرافيك . گرافيك . گرافيك  ــود ــاخه ى «هنر محض» و «كاربردى» تقسيم مى ش ــت كه به دو ش ــمى اس تجس
محض، انواع چاپ هاى دستى با فنون مختلف را شامل مى شود كه معموالً سفارشى نيست و 
گرافيست به ميل و انگيزه ى خود آنها را خلق مى كند؛ ولى در گرافيك كاربردى، هنرمند در 
خدمت توليدكننده ى كاال يا سفارش دهنده ى اثر است و براى درك آسان تر مفهوم و انتقال 

پيام بهكار گرفته مى شود.
كه همه ... كه همه ... كه همه  ــانه، پوستر، جلد كتاب، تمبر پستى، صفحه آرايى و  ــانه، پوستر، جلد كتاب، تمبر پستى، صفحه آرايى و ... غير از كارهاى چاپى نظير نش ... غير از كارهاى چاپى نظير نش
نيز ... نيز ... نيز  ... آثار گرافيكى هستند، گرافيك معاصر به حيطه هاى عكاسى، رايانه، طراحى صنعتى و ... آثار گرافيكى هستند، گرافيك معاصر به حيطه هاى عكاسى، رايانه، طراحى صنعتى و 

وارد شده است.

گرافيك خبرى
گرافيك خبرى تصويرى از خبر است كه قسمتى از رويداد يا تمام آن را نشان مىدهد.

گرافيك خبرى در موارد زير به كار مى رود:
ــور ايجاز و جلوگيرى از تطويل خبر در  ــيدن به خبر در قالب تصوير به منظ ــور ايجاز و جلوگيرى از تطويل خبر در 1- عينيت بخش ــيدن به خبر در قالب تصوير به منظ ــور ايجاز و جلوگيرى از تطويل خبر در 1- عينيت بخش ــيدن به خبر در قالب تصوير به منظ عينيت بخش

مواجهه با مشكل تراكم مطالب
ــط  ــيدن به خبر در قالب تصوير هنگامى كه امكان ثبت تصوير رويداد توس ــط 2- عينيت بخش ــيدن به خبر در قالب تصوير هنگامى كه امكان ثبت تصوير رويداد توس ــط 2- عينيت بخش ــيدن به خبر در قالب تصوير هنگامى كه امكان ثبت تصوير رويداد توس عينيت بخش

يا فيلم بردارى وجود ندارد. دوربين عكاسى
ــه توضيح دارند، در يك گرافيك خالصه  ــى مى توان مطالبى را كه نياز به چندين صفح گاه
ــبيخون به يك منطقه از لحظه ى نخست حمله،  كرد؛ مثًال موقعيت نيروهاى نظامى را در ش

بر روى نقشه تصوير كرد يا وضعيت بازار بورس را با نمودار به تصوير كشيد.

لوگو يا سرلوحه ى نشريات
به تعبير يونگ، . به تعبير يونگ، . به تعبير يونگ،  براى تعريف لوگو يا سرلوحهى نشريات، ابتدا بايد با مفهوم «نشانه» آشنا شد
تصوير اگر متضمن مفهومى در ماوراى آشكار و مستقيم خود باشد؛ يعنى اگر غير از خودش 

بر چيز ديگرى داللت كند، «نشانه» و «نماد» است.
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نشانه ها از نظر بصرى به دو گروه نشانه هاى تصويرى و نشانه هاى نوشتارى تقسيم مى شوند: 
در نشانه هاى . در نشانه هاى . در نشانه هاى  نشانه هاى تصويرى معموالً خالصه شدهى تصوير انسان، حيوان يا اشياء است

نوشتارى، فقط از نوشته و حروف استفاده مى شود.
ــتين كارهاى گرافيكى نشريه، طراحى نام آن است؛ يعنى طراحى سرلوح يا سرلوحه  از نخس
ــريات، نوعى نشانه ى نوشتارى  سرلوحه. سرلوحه. سرلوحهى نش ــايى مجله و معرف آن است كه عالمت شناس
كاربرد اصلى آن، روى جلد نشريه . كاربرد اصلى آن، روى جلد نشريه . كاربرد اصلى آن، روى جلد نشريه  است كه به آن «لوگوتايپ» يا «لوگوى نشريه» مى گويند
است، ولى در مواردى نظير طراحى سربرگ نشريه، پيش نويس مقاالت، مهر نشريه، صفحه ى 

نيز به كار مى رود... نيز به كار مى رود... نيز به كار مى رود. فهرست، برگ اشتراك و 
سرلوحه بايد خوانا و چشم نواز باشد و . سرلوحه بايد خوانا و چشم نواز باشد و . سرلوحه بايد خوانا و چشم نواز باشد و  ــرلوحه با خوشنويسى ارتباط مستقيم دارد طراحى س
در نشرياتى كه سرلوحه در ابعاد كوچك، كنار . در نشرياتى كه سرلوحه در ابعاد كوچك، كنار . در نشرياتى كه سرلوحه در ابعاد كوچك، كنار  در مخاطب نشريه تأثيرى مطبوع داشته باشد
ــود، بايد اين قابليت را داشته باشد كه پس از كوچك  ــماره ى صفحات نشريه تكرار مى ش ش

شدن نيز واضح بماند.
ــكل هاى دايره، مربع، مثلث يا اشكال كمكى  ــرلوحه، گاهى عالوه بر خط، از ش در طراحى س
ــتفاده مى شود كه هدف از كاربرد آنها، برقرارى تعادل و توازن يا دادن نوعى ويژگى  ديگر اس

بصرى به كار است.

نشانه هاى بخش هاى ثابت نشريات
ــريات براى هريك از بخش هاى ثابت، نشانه ى ويژه اى طراحى مى كنند كه الزم  برخى از نش
يكسانى طراحى و از  است با يكديگر هماهنگى و تناسب داشته باشند؛ يعنى با ويژگى بصرى
و منفى) و منفى) و منفى (فضاها و فواصل سفيدى كه ميان  (نظر فضاهاى مثبت (نظر فضاهاى مثبت (خطوط و اشكال و سياهى ها
محل قرار گرفتن . محل قرار گرفتن . محل قرار گرفتن  و ضخامت خطوط و سطوح، مشابه باشند) و ضخامت خطوط و سطوح، مشابه باشند) و ضخامت خطوط و سطوح، مشابه باشند شكل هاى اصلى ايجاد مى شود
اين نشانه ها معموالً قسمت ثابتى از صفحه است كه در اكثر نشريات در قسمت راست باالى 

صفحه و در شروع هر بخش قرار دارد.

ريزنقش
ريزنقش عالمت يا طرحى كوچك است كه يا نقشى كاربردى دارد؛ مانند دايره يا مربع پايان 

مقاالت، يا در زيبايى و تركيب كلى صفحه مؤثر است.
يادآورى، ارتباط دادن دو قسمت از : يادآورى، ارتباط دادن دو قسمت از : يادآورى، ارتباط دادن دو قسمت از  ــوند ــتفاده مى ش ريزنقش هاى كاربردى در موارد زير اس
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ــر ادامه ى مطلب در  ــروع و پايان مطلب، راهنمايى هايى نظي ــخص كردن ش يك مطلب، مش
صفحه ى بعد و ... 

حروف
حروف قبل از . حروف قبل از . حروف قبل از  ــمار مى روند ــى، حروف يكى از عناصر مهم بصرى به ش ــك مطبوعات در گرافي
يكى از عوامل اصلى . يكى از عوامل اصلى . يكى از عوامل اصلى  خوانده شدن، ديده مى شوند و با مخاطب، ارتباط بصرى برقرار مى كنند
ــد، داراى انرژى  ــد، داراى انرژى . هرچه حرف ضخيم تر باش ــد، داراى انرژى . هرچه حرف ضخيم تر باش هرچه حرف ضخيم تر باش ــت در ميزان تأثير بصرى حروف، ضخامت آنهاس
ــياه» و حروف كم ضخامت را «نازك»  ــياه» و حروف كم ضخامت را «نازك» . حروف ضخيم را اصطالحاً «س ــياه» و حروف كم ضخامت را «نازك» . حروف ضخيم را اصطالحاً «س حروف ضخيم را اصطالحاً «س ــترى است بصرى بيش
ــياه، از  ــت ولى در حالت س ــى در حالت نازك، خواناس ــياه، از . معموالً فونت حروف فارس ــت ولى در حالت س ــى در حالت نازك، خواناس ــياه، از . معموالً فونت حروف فارس ــت ولى در حالت س ــى در حالت نازك، خواناس معموالً فونت حروف فارس مى گويند

خوانايى آن كم مى شود.
ــاى بصرى  ــف درمى آيند، تأثيره ــكل هاى مختل ــروف در آنها به ش ــوط مختلف كه ح خط
هنگام انتخاب خط، بايد به تأثير بصرى آن توجه كرد؛ مثًال خط نسخ حالتى . هنگام انتخاب خط، بايد به تأثير بصرى آن توجه كرد؛ مثًال خط نسخ حالتى . هنگام انتخاب خط، بايد به تأثير بصرى آن توجه كرد؛ مثًال خط نسخ حالتى  متفاوتى دارند
ــت، ولى خط نستعليق به دليل  ــداردهنده و هيجان انگيز دارد و بيان خبرى آن قوى اس هش
همچنين استفاده از حروف ريز براى . همچنين استفاده از حروف ريز براى . همچنين استفاده از حروف ريز براى  ــب نيست حالت منعطف حروف، براى بيان خبر مناس
براى متن هاى ) براى متن هاى ) براى متن هاى  ــودكان، حروف فانتزى براى متون علمى و فنى و حروف زاويه دار (ايتاليك ــودكان، حروف فانتزى براى متون علمى و فنى و حروف زاويه دار (ك (ك

طوالنى، مناسب نيست.
ــطرها بيش از اندازه كم شود، ممكن است  ــتفاده از حروف فارسى، اگر فاصله ى س هنگام اس
ــطرها زياد شود،  ــطرهاى باال و پايين با يكديگر تداخل پيدا كنند و اگر فاصله ى س حروف س
ــطرها بايد به اندازه اى باشد كه  ــطرها بايد به اندازه اى باشد كه . فاصله ى س ــطرها بايد به اندازه اى باشد كه . فاصله ى س فاصله ى س ــيختگى در صفحه به وجود مى آيد نوعى ازهم گس
سطرها در كنار يكديگر بايد متن . سطرها در كنار يكديگر بايد متن . سطرها در كنار يكديگر بايد متن  ــاده خوانده شدن، فضاى زيادى را اشغال نكند در عين س

خاكسترى نسبتاً فشرده اى را بسازند كه سفيدى صفحه را چشمگيرتر نمايد.
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صفحه آرايى

ــريه،  ــكل ظاهر را مى بيند و بنابراين صفحهآرايى نش خواننده در ارتباط با مطبوعات، ابتدا ش
نقش مهمى در جلب و جذب مخاطب ايفا مى كند.

ــريه، درك بهتر و  ــاهده و مطالعه ى نش هدف از صفحه آرايى، برقرار كردن نظم الزم براى مش
سريع تر مطلب، سهولت خواندن و ايجاد رغبت در خواننده است. 

نوع مطالب نشريه و ماهيت كلى آن، عامل اصلى تعيين كننده ى شكل صفحات و چگونگى 
صفحه آرايى است.

ــكيل- يا همخوانى بين اجزاى تش ــن اصول در صفحه آرايى، ايجاد هارمونى ــى از مهم تري يك
دهنده ى صفحه است.

عناصرى كه در صفحه آرايى نقش دارند، عبارتند از:
قطع و فرم كاغذ1- قطع و فرم كاغذ1- قطع و فرم كاغذ

تصويرها و طرح ها2- تصويرها و طرح ها2- تصويرها و طرح ها
خطوط و نوع حروف3- خطوط و نوع حروف3- خطوط و نوع حروف

4- رنگ و تركيب بندى آن
5- شكل ظاهرى تيترها و كاراكتر حروف

نحوه ى همجوارى فضاهاى خالى و پر در صفحه6- نحوه ى همجوارى فضاهاى خالى و پر در صفحه6- نحوه ى همجوارى فضاهاى خالى و پر در صفحه
در پايه ى كار كه . در پايه ى كار كه . در پايه ى كار كه  براى صفحه آرايى، پايه ى كار نشريه به سليقه ى صفحه آرا طراحى مى شود
ــطرها، اندازه ى ستون ها و فاصله ى  ــود، حاشيه ها، فاصله ى بين س امروزه با رايانه تهيه  مى ش

بين آنها براى رايانه تعريف و براساس آن، صفحه آرايى انجام  مى شود.

جلد نشريه
جلد نشريه در ترغيب خواننده به مطالعه ى آن سهمى بسزا دارد و ماهيت كلى نشريه را نشان 
ــماره هاى مختلف يك نشريه بايد ويژگى هاى بصرى ثابت و در عين حال، خاص  ــماره هاى مختلف يك نشريه بايد ويژگى هاى بصرى ثابت و در عين حال، خاص . ش ــماره هاى مختلف يك نشريه بايد ويژگى هاى بصرى ثابت و در عين حال، خاص . ش ش مى دهد

به ماهيت كلى جلد كه در هر شماره ثابت مى ماند، «انيفورم» مى گويند. به ماهيت كلى جلد كه در هر شماره ثابت مى ماند، «انيفورم» مى گويند. به ماهيت كلى جلد كه در هر شماره ثابت مى ماند، «انيفورم» مى گويند. داشته باشد
ــريه بايد طورى طراحى شود كه در بين ساير نشريات، مشخص باشد و كنجكاوى و  جلد نش

ميل مطالعه ى مخاطب را تحريك نمايد.
(سنگينى تصوير روى جلد، بهتر است بيشتر در پايين صفحه و جهت نگاه تصوير (سنگينى تصوير روى جلد، بهتر است بيشتر در پايين صفحه و جهت نگاه تصوير (به مبحث 
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بايد به درون نشريه، يعنى سمت تورق آن باشد) بايد به درون نشريه، يعنى سمت تورق آن باشد) بايد به درون نشريه، يعنى سمت تورق آن باشد. زاويه ى ديد مراجعه شود
ــت  ــت جلد را هم دربرگيرد، به نحوى كه طرح روى جلد و پش طرح روى جلد مى تواند پش

جلد، تصويرى واحد را بسازند و از نظر بصرى به هم مربوط باشند.

ستون و سطر
يك صفحه به ستون هاى مجزا، از روش هاى دو ستونى، سه  در صفحه آرايى براى تقسيم بندى
ستونى، چهار ستونى و به ندرت پنج ستونى استفاده مى شود كه هركدام تأثير بصرى خاصى 
ــلوغ تر و متنوع تر از يك صفحه ى دو  ــتونى از نظر بصرى ش دارد؛ مثًال يك صفحه ى چهارس
اگر بخواهيم حسى از شلوغى به خواننده . اگر بخواهيم حسى از شلوغى به خواننده . اگر بخواهيم حسى از شلوغى به خواننده  ستونى است كه آرام تر و سنگين تر به نظر مى رسد
ــتفاده مى كنيم و براى تداعى آرامش و متانت، ستون ها  ــود، از ستون هاى باريك تر اس القا ش

را پهن تر مى گيريم.
اگر . اگر . اگر  ــامل هفت كلمه و حداكثر داراى چهارده كلمه باشد ــريه، بايد حداقل ش ــطر نش يك س
ضمناً نبايد از حروف . ضمناً نبايد از حروف . ضمناً نبايد از حروف  تعداد كلمات از چهارده بيشتر باشد، موجب خستگى چشم خواهد شد

ريز در سطرهاى طوالنى استفاده كرد.
نكاتى كه بايد در صفحه آرايى رعايت شود:

در صفحه آرايى، صفحات روبه رو بايد با هم طراحى شوند.  ·
دو صفحه مقابل حتى االمكان بايد موضوعى مشابه داشته باشند.  ·

ــته هايى كه به صورت كمرنگ در پس زمينه ى صفحه مى آيند، معموالً  تصاوير يا نوش  ·
ــاب و در كم رنگ ترين حالت  ــد؛ بنابراين بايد با دقت انتخ ــوار مى كنن خواندن را دش

استفاده شوند.
ــت از تقارن پرهيز شود تا صفحات قابل پيش بينى و خسته- در صفحه آرايى بهتر اس  ·

كننده نباشند.
ــت سر هم، تعداد تصاوير زياد است، بايد از فضاهاى سفيد  اگر در چند صفحه ى پش  ·

بيشترى بين آنها استفاده كرد.
ــنگين  ــغال مى كند، صفحه ى مجاور نبايد پر و س يك تصوير تمام صفحه را اش وقتى  ·

باشد و بايد از فضاهاى سفيد بيشترى در آن استفاده شود.
ــد كه اگر با موضوع مطلب،  ــد كه اگر با موضوع مطلب، ) تحرك خاصى به صفحه مى دهن ــد كه اگر با موضوع مطلب، ) تحرك خاصى به صفحه مى دهن تحرك خاصى به صفحه مى دهن ــيب دار (كج ــيب دار (تصاوير ش (تصاوير ش  ·

تناقض نداشته باشند، جذابيت صفحه را زياد مى كنند.
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ــفيد را در تمام صفحه پراكنده كرد، بلكه بهتر است  در صفحه آرايى نبايد فضاهاى س  ·
سفيدى در اطراف مجموع عناصر بصرى قرار گيرد و نوعى تضاد مطبوع ايجاد كند.

براى مشخص كردن چند سطر در يك متن، بهتر است از شيوه هايى غير از كادربندى   ·
استفاده شود؛ مانند تغيير اندازه ى حروف، استفاده از حروف سياه، استفاده از زمينه ى 

ترام* كم رنگ، رسم يك خط در باال و يك خط در پايين.
ــلوغى صفحه  ــط در صفحه كه باعث ش ــكان از به كار بردن خ ــت تا حد ام ــر اس بهت  ·
مى شود، پرهيز كرد و مرزبندى بين مطالب، بيشتر توسط تيترها، عكس ها، سوتيترها 

يا ترام هاى ماليم صورت گيرد.
در نشريات رنگى، استفاده از رنگ هاى متعدد با كنتراست هاى تند و در نشريات سياه   ·
و سفيد، استفاده ى افراطى از نگاتيو و ترام، صفحه را سنگين مى كند و باعث مى شود 

صفحه از هارمونى الزم برخوردار نباشد.
استفاده از فضاى سفيد در صفحه باعث مى شود تا بين مطلب و زمينه ى كاغذ، نوعى   ·
ضمناً . ضمناً . ضمناً  ايجادشود و مطالب صفحه به صورت برجسته ترى جلوه كنند) ايجادشود و مطالب صفحه به صورت برجسته ترى جلوه كنند) ايجادشود و مطالب صفحه به صورت برجسته ترى جلوه كنند (تضاد (تضاد (كنتراست

به تقسيم مطالب صفحه هم كمك مى كند.

زاويه ى ديد
ــوژه و  ــوه ى كادربندى س ــتگى به نح ــت كه بس ــر داراى زاويه ى ديد خاصى اس ــر تصوي ه

آن دارد) آن دارد) آن دارد. كمپوزيسيون (تركيب بندى
ــخص روى آن  ــم به تصويرى نگاه مى كند، معموالً در جهتى ثابت و مش در واقع، وقتى چش
به. به. بهعبارت ديگر، زمانى كه چشم  حركت مى كند كه به اين جهت، زاويه ى ديد تصوير مى گويند
تصويرى را مى نگرد، نخست منعطف به يك قسمت مى شود و سپس در يك جهت مشخص، 

روى آن حركت مى كند.
در تصاويرى كه سوژه ى آنها انسان است، زاويه ى ديد، سمت و سوى نگاه شخص است؛ مثًال 
ــخص داخل تصوير، از سمت راست به چپ نگاه مى كند، زاويه ى ديد به سمت چپ  وقتى ش
اگر از باال . اگر از باال . اگر از باال  ــت و برعكس، اگر از چپ به راست نگاه كند، زاويه ى ديد به سمت راست است اس

هركدام از آنها كامل است،ترام درصدى از رنگ كامل است، ترام از تعدادى نقطه ى مجاور هم تشكيل شده است كه رنگ هركدام از آنها كامل است،ترام درصدى از رنگ كامل است، ترام از تعدادى نقطه ى مجاور هم تشكيل شده است كه رنگ هركدام از آنها كامل است، *

سياه، يعنى نوعى خاكسترى25 سياه، يعنى نوعى خاكسترى25 سياه، يعنى نوعى خاكسترى ولى برحسب فاصله اى كه با هم دارند، رنگ كامل تيره يا روشن را ايجاد مى كنند؛ مثًال ترام 

كه غلظت سياهى آن 25 درصد است.
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ــت و برعكس درصورتى كه به رو به رو نگاه  به پايين نگاه كند، زاويهى ديد از باال به پايين اس
كند، زاويه ى ديد تصوير، خنثى است.

در تصاويرى كه انسان در آنها وجود ندارد، نحوه ى تركيب بندى عناصر تصوير همراه با عوامل 
ديگر، زاويه ى ديد را معين مى كند:

ــوى دسته به طرف ديگر  ــته دار مثل قاشق، معموالً حركت چشم از س ــياء دس در اش  ·
شىء است.

وقتى وسايل نقليه را از نيم رخ مى نگريم، حركت چشم از قسمت پشت به طرف جلوى   ·
وسيله است.

ــم از انتها  ــم از انتها ... نگاه مى كنيم، حركت چش ــم از انتها ... نگاه مى كنيم، حركت چش نگاه مى كنيم، حركت چش ــيايى مثال مداد، خودكار و  ــيايى مثال مداد، خودكار و ... هنگامى كه به اش ... هنگامى كه به اش  ·
به طرف نوك است.

در تصوير چارپايان، حركت چشم از ُدم به  طرف سر است.  ·
ــم به سمتى است كه در باز شده است،  ــاختمان، حركت چش در تصوير در ورودى س  ·
ــمت چپ باز شده باشد، زاويه ى ديد به سمت چپ است و  يعنى اگردر ورودى به س

برعكس.
ــنگين تر است، معموالً زاويه ى  ــكالى كه يك طرف از نظر تصويرى س در طرح ها و اش  ·

ديد از سمت سنگين به سمت سبك تصوير است.
كاربرد زاويه ى ديد

ــرد زاويه ى ديد  ــرد زاويه ى ديد . به طور كلى كارب ــرد زاويه ى ديد . به طور كلى كارب به طور كلى كارب ــرى دارد ــد در صفحه آرايى نقش مؤث ــه ى دي زاوي
به صورت زير است:

در روى جلد نشريات، زاويه ى ديد تصوير نبايد به  طرف عطف باشد بلكه بايد به سمت   ·
ــود؛ مثًال يك چهره ى  ــد تا توجه مخاطب به درون نشريه جلب ش ــريه باش تورق نش
نيم رخ در روى نشريه، بايد به گونه اى قرارگيرد كه پشت سر به طرف عطف و قسمت 

جلوى صورت به  طرف تورق نشريه باشد.
ــد تا نگاه خواننده  در دو صفحه ى روبه رو، زاويه ى ديد تصوير بايد به طرف عطف باش  ·

به سمت داخل نشريه و متن باشد.
ــمت چپ باشد، استقرار آن در سمت راست دو  اگر تصويرى داراى زاويه ى ديد به س  ·

صفحه ى مقابل هم است.
ــت، بهتر است در قسمت هاى فوقانى  تصويرى كه زاويه ى ديد آن از باال به پايين اس  ·
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صفحه قرار گيرد و برعكس.
ــخص داخل تصوير در آنها به روبه رو  تصاويرى كه زاويه ى ديد خنثى دارند؛ يعنى ش  ·
ــيله ى نقليه اى كه از روبه رو مشاهده مى شود يا در ساختمانى كه  نگاه مى كند يا وس

از روبه رو ديده مى شود، در هر قسمت صفحه مى تواند قرار گيرد.
ــود ندارد و تصوير مجموعه اى از  ــخص وج در بعضى تصاوير كه يك زاويه ى ديد مش  ·

حركت هاى مختلف است، برآيند نيروهاى موجود در تصوير درنظرگرفته مى شود.
اگر تصوير با زاويه ى ديد به سمت چپ، در طرف چپ صفحه قرار گيرد، نگاه تصوير   ·
ــود كه درست  ــمت خارج كادر صفحه هدايت مى ش ــود و به س از صفحه خارج مى ش
به  طوركلى زاويه ى ديد تصوير بايد . به  طوركلى زاويه ى ديد تصوير بايد . به  طوركلى زاويه ى ديد تصوير بايد  ــت و هماهنگى تركيب صفحه به هم مى خورد نيس

نگاه خواننده را به داخل صفحه هدايت كند.

فهرست نشريه
ــريه بايد طرحى چشم نواز  صفحه. صفحه. صفحهى فهرست نش ــت ــت نشريه، ثابت اس طراحى كلى فهرس

داشته باشد و محل و شماره ى صفحه ى هر مطلب را به راحتى به خواننده نشان دهد.
حقوق و شناسنامه ى نشريه هم معموالً . حقوق و شناسنامه ى نشريه هم معموالً . حقوق و شناسنامه ى نشريه هم معموالً  صفحه ى فهرست، غالباً نخستين صفحه ى متن است
در صفحه ى فهرست ارائه مى شود، ولى در بعضى از نشريات، يك صفحه ى جداگانه به حقوق 

و شناسنامه ى نشريه اختصاص مى يابد.
«به نام خدا» يا . «به نام خدا» يا . «به نام خدا» يا  ــت قرارمى گيرد ــردبير در صفحه ى فهرس ــخن س ــريات نيز، س در برخى نش

«بسم اهللا الرحمن الرحيم» بايد در فوقانى ترين بخش صفحه ى فهرست قرارگيرد.
و اطالعات زير آن، مانند شماره ى نشريه و تاريخ نشر هم بايد دوباره ) و اطالعات زير آن، مانند شماره ى نشريه و تاريخ نشر هم بايد دوباره ) و اطالعات زير آن، مانند شماره ى نشريه و تاريخ نشر هم بايد دوباره  (سرلوحه (سرلوحه (لوگوى نشريه

در صفحه ى فهرست ذكر شود.
در طراحى فهرست بايد دقت شود كه در ستون شماره ى صفحات، يكان ها زير هم و دهگان-

ها زير هم قرارگيرد.
شرح عكس روى جلد و . شرح عكس روى جلد و . شرح عكس روى جلد و  ــت بايد از نظر بصرى با تمام نشريه، هماهنگ باشد صفحهى فهرس

در صورت لزوم شرح عكس پشت جلد هم در صفحه ى فهرست ارائه مى شود.

صفحه آرايى روزنامه
صفحه-. صفحه-. صفحه- روزنامه، نشريه اى است خبرى كه معموالً يك بار در شبانه روز چاپ و توزيع مى شود
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حروف متن روزنامه نسبت به ساير نشريات . حروف متن روزنامه نسبت به ساير نشريات . حروف متن روزنامه نسبت به ساير نشريات  آرايى روزنامه با نشريات ديگر اندكى تفاوت دارد
فاصله ى سطرها نيز، حداقل . فاصله ى سطرها نيز، حداقل . فاصله ى سطرها نيز، حداقل  كمى كوچكتر انتخاب مى شود، البته بايد به سهولت خوانده شود
كلمه در آن جاى 7 كلمه در آن جاى 7 كلمه در آن جاى  تا 5 تا 5 تا  ــد كه  ــد كه 4/5 سانتى متر باش ــد كه 4/5 سانتى متر باش سانتى متر باش تا 3/5 تا 3/5 تا  ــطرها بايد حدود  ــت و طول س اس

مى گيرد.
صفحه ى . صفحه ى . صفحه ى  ــمت فوقانى صفحه ى اول است ــرلوحه ى اكثر روزنامهها، در محل ثابتى در قس س
اول هر روزنامه، مهم ترين صفحه است كه بايد داراى خالقيت هاى تصويرى باشد و مهم ترين 

اخبار و بهترين عكس در آن قرارگيرد.
روش هاى معمول صفحه آرايى صفحه ى اول روزنامه عبارتند از:

حفظ تقارن دقيق يا نسبى، اصلى است كه در اين نوع طراحى : حفظ تقارن دقيق يا نسبى، اصلى است كه در اين نوع طراحى : حفظ تقارن دقيق يا نسبى، اصلى است كه در اين نوع طراحى  طرح متوازن متقارن  ·
يا كاربردى با هم  ــوط تزئينى ــود و تيترها، تصاوير، كادرها و خط به كار گرفته مى ش

تقارن دارند.
ــوند كه  ــوند كه : در اين طرح، مطالب و تصاوير به گونه اى تنظيم مى ش ــوند كه : در اين طرح، مطالب و تصاوير به گونه اى تنظيم مى ش در اين طرح، مطالب و تصاوير به گونه اى تنظيم مى ش ــرح مثلث معكوس ط  ·
نيمه ى فوقانى صفحه ى اول روزنامه ، شكل مثلثى معكوس را به خود مى گيرد و ساير 
مطالب، اطراف آن را پر مى كند؛ يعنى اگر تيتر اصلى هشت ستون است، عنوان بعد 
ــرح عكس زير آن، دو ستون  ــتون و تصوير زير آن، چهار ستون و ش ــش س از آن، ش

است.
ــمت راست يا چپ نيمه ى  ــمت راست يا چپ نيمه ى : در اين طرح، مهم ترين مطالب و تصاوير در س ــمت راست يا چپ نيمه ى : در اين طرح، مهم ترين مطالب و تصاوير در س در اين طرح، مهم ترين مطالب و تصاوير در س طرح ُربعى  ·

فوقانى صفحه قرارمى گيرد و مطالب كم اهميت به ترتيب در بخش هاى ديگر.
ــى و يك عكس براى آن و  ــكل از يك تيتر بزرگ اصل ــى و يك عكس براى آن و : اين طرح متش ــكل از يك تيتر بزرگ اصل ــى و يك عكس براى آن و : اين طرح متش ــكل از يك تيتر بزرگ اصل اين طرح متش ــرح مجله اى ط  ·
چند تيتر و عكس براى جلب توجه خوانندگان است و توضيحات بيشتر، در صفحات 

ديگر روزنامه ارائه مى شود.
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عكس

ــتفاده از عكس در مطبوعات عالوه بر اينكه بر جذابيت بصرى نشريات مى افزايد، مى تواند  اس
در فهم سريع تر، دقيق تر و بهتر مطالب و اطالعات و تجّسم موضوع به خواننده يارى رساند. 

عكس هايى كه در مطبوعات به كارمى روند، انواع مختلفى دارند كه عبارتند از:

عكس خبرى
عكسى است كه از نظر انتقال عينى فضاى رويداد به درك متن خبر و ارتباط بهتر خواننده 
ــانه و ابداعات  ــانه و ابداعات . در اين نوع عكس ها، ارزش هاى بصرى زيبايى شناس ــانه و ابداعات . در اين نوع عكس ها، ارزش هاى بصرى زيبايى شناس در اين نوع عكس ها، ارزش هاى بصرى زيبايى شناس ــك مى كند ــا مطلب كم ب
عكس هاى خبرى كه همراه اخبار . عكس هاى خبرى كه همراه اخبار . عكس هاى خبرى كه همراه اخبار  هنرى چندان مطرح نيست و هدف اصلى، بيان خبر است

و گزارش ها به كار مى روند، خبر را كامل مى كنند.
در . در . در  ــاهده كند ــك مى كند تا فضاى رويداد را عيناً مش ــس خبرى به خواننده ى خبر كم عك
ــم را در چارچوب  ــود، اطالعات و مفاهي ــس خبرى بدون مطلب ارائه مى ش ــى كه عك مواقع
درواقع، عكس خبرى بدون مطلب، به عنوان يك . درواقع، عكس خبرى بدون مطلب، به عنوان يك . درواقع، عكس خبرى بدون مطلب، به عنوان يك  ــد ــان تصويرى به خواننده منتقل مى كن بي
ــتى كامًال آزاد از تصوير داشته باشد و براساس  پيام بصرى، به بيننده اجازه مى دهد تا برداش

فرهنگ تصويرى خود، و ميزان شناخت از تصوير، استنباط شخصى خود را داشته باشد.
ــم مختلفى را به مخاطب  ــتفاده از نماهاى مختلف مى توان مفاهي ــى خبرى، با اس در عكاس

منتقل كرد.

نماى عمومى در عكاسى خبرى
نماى عمومى . نماى عمومى . نماى عمومى  ــخص مى كند نماهاى عمومى از رويداد خبرى، كل محل وقوع رويداد را مش
ــد و وضعيت رويداد را  ــم كن ــه خواننده اجازه مى دهد كه خودش را در محل حادثه مجس ب
در برخى رويدادها، يك نماى عمومى، كل موضوع خبر را با يك . در برخى رويدادها، يك نماى عمومى، كل موضوع خبر را با يك . در برخى رويدادها، يك نماى عمومى، كل موضوع خبر را با يك  به طور نسبى نشان مى دهد
به طوركلى در اين نوع . به طوركلى در اين نوع . به طوركلى در اين نوع  ــت خاصى دارد ــس به خواننده منتقل مى كند و از اين نظر اهمي عك

عكس بردارى، زاويه ى دوربين از باال و high angle كاربرد خوبى دارد.

نماى متوسط
در اين نما، . در اين نما، . در اين نما،  ــتان و واقعه ى داخل عكس را به طور كلى تعريف كند ــط بايد داس نماى متوس
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ــام آنها و در عين  ــود كه تم ــه افراد درگير در رويداد خبرى نزديك ش ــكاس بايد آنقدر ب ع
درواقع، در نماى متوسط خبرى بايد تمام عوامل . درواقع، در نماى متوسط خبرى بايد تمام عوامل . درواقع، در نماى متوسط خبرى بايد تمام عوامل  ــان در عكس مشخص باشد حال، روابطش
ــد قربانيان حادثه و  ــك تصادف اتومبيل، باي ــوند؛ مثًال عكس از ي ــازنده ى عكس ديده ش س
نماهاى متوسط، توسط لنز وايد اِنگل . نماهاى متوسط، توسط لنز وايد اِنگل . نماهاى متوسط، توسط لنز وايد اِنگل  ــبت به هم نشان دهد اتومبيل و وضعيت اين دو را نس

عكس بردارى مى شود.

نماى درشت
ــتفاده  ــا براى انتقال حال و هوا و حس موضوع به خواننده اس ــى خبرى، از اين نم در عكاس
ــد؛ مثًال عكس از چهره ى  ــت بايد فقط بر يك موضوع تكيه داشته باش ــد؛ مثًال عكس از چهره ى . نماى درش ــت بايد فقط بر يك موضوع تكيه داشته باش ــد؛ مثًال عكس از چهره ى . نماى درش ــت بايد فقط بر يك موضوع تكيه داشته باش نماى درش ــود مى ش
(TelePhoto Lense) «لنزهاى زاويه ى بسته يا «تِله» (لنزهاى زاويه ى بسته يا «تِله) لنزهاى زاويه ى بسته يا «تِله» . لنزهاى زاويه ى بسته يا «تِله» .  شخصى كه دچار سانحه شده است

براى گرفتن نماهاى درشت مناسب است.

نكاتى درباره ى تهيه ى عكس خبرى
ــكان در عكس  ــانى حتى االم ــت كه عامل انس ــه ى عكس هاى خبرى بهتر اس در تهي  ·

حضور داشته باشد.
ــرط اصلى موفقيت عكاس خبرى  ــرعت عمل ش هنگام وقوع يك حادثه يا رويداد، س  ·

است.
ــوب را افزايش مى دهد،  ــتيابى به عكس خبرى خ ــى كه بخت دس ــى از روش هاي يك  ·
ــى در مقابل يك رويداد قرار مى گيرد،  ــى در مقابل يك رويداد قرار مى گيرد، . وقتى عكاس ــى در مقابل يك رويداد قرار مى گيرد، . وقتى عكاس وقتى عكاس ــت گرفتن عكس هاى متعدد اس
روش عكس بردارى زياد، به ويژه . روش عكس بردارى زياد، به ويژه . روش عكس بردارى زياد، به ويژه  ــد از زواياى مختلف از موضوع عكس بردارى كند باي
ــتر به كار  ــت، بيش در مواردى كه موضوع رويداد خبرى در حال تحول و دگرگونى اس
اين روش انتخاب عكس هاى خبرى از يك رويداد را افزايش مى دهد و شكار . اين روش انتخاب عكس هاى خبرى از يك رويداد را افزايش مى دهد و شكار . اين روش انتخاب عكس هاى خبرى از يك رويداد را افزايش مى دهد و شكار  مى آيد

لحظه هاى مناسب را ميسر مى سازد.

عكس تبليغاتى
ــت، براى  ــان صنعتى، تبليغاتى، حرفه اى و خبره اس اين گونه عكس ها كه معموالً آثار عكاس
ــود و غالباً از ارزش هاى تصويرى، گرافيكى و ابتكارى چشمگيرى  اهداف تبليغاتى تهيه مى ش
ــيار چشم نواز  ــيار چشم نواز . اين عكس ها كه به لحاظ برخوردارى از تركيب بندى قوى، بس ــيار چشم نواز . اين عكس ها كه به لحاظ برخوردارى از تركيب بندى قوى، بس اين عكس ها كه به لحاظ برخوردارى از تركيب بندى قوى، بس ــت برخورداراس
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ــريات به كار مى روند يا در قالب آگهى هاى مطبوعاتى و ديوارى و جذابند، يا براى تزيين نش
عرضه مى شوند) عرضه مى شوند) عرضه مى شوند. (پوستر

عكس گزارشى
اين عكس ها معموالً . اين عكس ها معموالً . اين عكس ها معموالً  عكس هاى گزارشى گاهى جنبه ى خبرى دارند و گاهى جنبه ى تبليغى
ــتفاده قرار مى گيرد.  ــر مرتبط با يك موضوع خاص مورد اس ــورت مجموعه اى از تصاوي به ص
ــه ى تبليغى نيز توجه  ــنادى، به جنب ــى، عالوه بر جنبه ى خبرى و اس در عكس هاى گزارش

مى شود.

ويرايش عكس
ــريات  ويرايش يا اديت عكس، به عمل انتخاب بخش معينى از يك عكس براى چاپ در نش
البته هر عكاس حرفه اى هنگام عكاسى، فرآيندى مشابه ويرايش عكس را در . البته هر عكاس حرفه اى هنگام عكاسى، فرآيندى مشابه ويرايش عكس را در . البته هر عكاس حرفه اى هنگام عكاسى، فرآيندى مشابه ويرايش عكس را در  گفته مى شود
ويزور دوربين انجام مى دهد و از كادرى كه مناسب مى داند، عكاسى مى كند، اما در صفحه-

آرايى، بسيارى از عكس ها نياز به ويرايش دارند؛ زيرا يا فضايى كه در صفحه به عكس تعلق 
ــت يا از نظر موضوعى، بهتر است بعضى از عناصر  ــت، با كادر عكس متناسب نيس گرفته اس

آن حذف شود.
ــتطيل عمودى و مستطيل افقى آورده  ــريات، عكس ها معموالً به سه شكل مربع، مس در نش
ــند، در نشريات، كمتر است؛ زيرا  ــند، در نشريات، كمتر است؛ زيرا . عكس هايى كه در كادر مربع ويرايش شده باش ــند، در نشريات، كمتر است؛ زيرا . عكس هايى كه در كادر مربع ويرايش شده باش عكس هايى كه در كادر مربع ويرايش شده باش ــوند مى ش

يا افقى با صفحه ى نشريات سازگارتر است. مستطيل عمودى
در گرافيك مطبوعاتى، هنگامى عكس را در اندازه ى بزرگ به كار مى بريم كه كيفيت الزم را 
دارا باشد. در ويرايش عكس نيز فقط وقتى قسمتى از عكس را بزرگ مى كنيم كه تصوير از 

كيفيت عالى و مطلوب برخوردار باشد.
ــترى دارند و اگر عكسى قابليت بزرگ شدن را داشته  عكس هاى بزرگ معموالً جذابيت بيش
ــد، بدون اينكه به كيفيتش لطمه اى بخورد و در صورتى كه متناسب با صفحه نيز باشد،  باش

بهتر است در ابعاد بزرگ استفاده شود.

شرح عكس
شرح . شرح . شرح  ــيارى از اوقات براى كامل شدن پيام تصوير يا معرفى آن، نياز به شرح عكس است بس
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ــب اطالعات بيشتر  ــد و خواننده را وادارد تا براى كس عكس بايد كوتاه و مختصر و دقيق باش
به متن رجوع كند.

ــل به تصوير درآمده در  ــت افراد حاضر در عكس را معرفى كند، عم ــرح عكس ممكن اس ش
عكس را توضيح دهد، دليل گرفته شدن عكس يا استفاده از آن را ذكر كند يا توضيحات الزم 

و جالبى را كه ممكن است از نگاه مخاطب مخفى بماند، به اطالع او برساند.
شرح عكس به سه شكل نوشته مى شود:

شرحى است كامل و مستقل از متن، كه عكس را توضيح مى دهد و افراد : شرحى است كامل و مستقل از متن، كه عكس را توضيح مى دهد و افراد : شرحى است كامل و مستقل از متن، كه عكس را توضيح مى دهد و افراد  شرح عكس عادى
يا  ــد كه فاقد متن خبرى ــد و در كنار يا زير عكس هايى مى آي ــر در آن را معرفى مى كن حاض

مطلب جداگانه هستند.
براى عكس هايى كه همراه مطلب يا خبر هستند، به: براى عكس هايى كه همراه مطلب يا خبر هستند، به: براى عكس هايى كه همراه مطلب يا خبر هستند، بهكار مى رود و تمام  ــرح عكس خالصه ش
شرح عكس خالصه، در يك . شرح عكس خالصه، در يك . شرح عكس خالصه، در يك  ــود، در متن خبر نيز وجود دارد اطالعاتى كه در آن ارائه مى ش

يا دو سطر درج مى شود.
براى عكس هاى پرتره و تك چهره مورد استفاده قرار مى گيرد و : براى عكس هاى پرتره و تك چهره مورد استفاده قرار مى گيرد و : براى عكس هاى پرتره و تك چهره مورد استفاده قرار مى گيرد و  ــنامه اى ــرح عكس شناس ش
تاريخ تولد، ميزان : تاريخ تولد، ميزان : تاريخ تولد، ميزان  ــامل نام و نام خانوادگى شخص و ارائه ى مختصرى از مشخصات اوست ش

تحصيالت، شغل و ... .
اندازه ى حروف شرح عكس هميشه از متن كوچك تر است و مى توان سياه يا نازك باشد، ولى 

بهتر است از حروف مورب در آن استفاده نشود.
ــرح مربوط به كدام تصوير  ــود كدام ش ــت مخاطب دقيقاً متوجه نش در مواقعى كه ممكن اس

است، از عالمت هاى كوچكى براى راهنمايى استفاده مى شود.
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تصويرسازى در مطبوعات

هدف از تصويرگيرى در مطبوعات، انتقال مطالبى است كه فهم يا تجسم آن از طريق نوشتن 
تصوير مى تواند بسيارى از انديشه ها را به سرعت به ديگران منتقل كند. تصوير مى تواند بسيارى از انديشه ها را به سرعت به ديگران منتقل كند. تصوير مى تواند بسيارى از انديشه ها را به سرعت به ديگران منتقل كند.  يا گفتن دشوار است
ــب با زمينه هاى فرهنگى،  ــراى آنكه تصويرى بتواند با بيننده ارتباط برقراركند، بايد متناس ب
تصويرسازى در مطبوعات مى تواند در قالب هاى مختلفى مثل . تصويرسازى در مطبوعات مى تواند در قالب هاى مختلفى مثل . تصويرسازى در مطبوعات مى تواند در قالب هاى مختلفى مثل  ــد اجتماعى و طبقاتى او باش

طنز و داستان و ... ارائه شود.

طنز تصويرى
ــت، به نحوى كه صفات  ــياء اس ــخاص و اش يا كاريكاتور هنر ارائه ى تصوير اش طنز تصويرى
طنز تصويرى . طنز تصويرى . طنز تصويرى  ــك و غير طبيعى جلوه كند ــىء اغراق آميز، مضح و خصوصيات بارز فرد يا ش
قالبى نيرومند و تأثيرگذار براى به تفكر واداشتن بيننده است كه استفاده ى بجا از آن، باعث 

رونق نشريات خواهد شد.

داستان مصور
داستان مصور مجموعه اى از تصاوير است كه مستقل از نوشتار، داستانى را روايت مى كند و 
ــط تصاوير و پيوستگى آنها  كلمه ها و واژه ها در آن، نقش كمكى و ثانويه دارند و پيام را توس

به يكديگر، به مخاطب مى رساند.
ــيله ى انتقال از يك كادر به كادرى ديگر يا حركت در  ــتان هاى مصور، حركت به وس در داس
ــتان هاى مصور از توانايى،  ــتان هاى مصور از توانايى، . داس ــتان هاى مصور از توانايى، . داس داس ــود داخل فضاى هر كادر با تغيير تصاوير، به بيننده القا مى ش

قدرت و سرعت انتقال پيام بااليى برخوردارند.
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ــانه اى پرمخاطب و تأثيرگذار در شكل گيرى ديدگاه هاى مردم  اهميت مطبوعات به عنوان رس
ــطح بينش عمومى، ايجاب مى كند كه روزنامه نگاران  ــائل مختلف و ارتقاى س ــبت به مس نس
رعايت اصول اخالقى در . رعايت اصول اخالقى در . رعايت اصول اخالقى در  ــان دهند ــريات، به اصول اخالقى اين حرفه پايبندى نش و ارباب نش
روزنامه نگارى نه تنها باعث انجام بهتر وظيفه در اين حرفه مى گردد، بلكه باعث كسب اعتبار 

و شهرت و دستيابى به اهداف روزنامه نگار مى شود.
اخالق روزنامه نگارى برمبناى صداقت، بى طرفى و توجه به منافع جمعى شكل مى گيرد.

راهكارهايى كه مى تواند براى كسب اخالق روزنامه نگارى سودمند باشد، عبارتند از:
ــد؛ يعنى نبايد به عنوان مبلّغ  ــگار فقط بايد در خدمت مخاطب روزنامه باش ·  روزنامه ن

عمل كند... عمل كند... عمل كند. يا تجارى و  سياسى
روزنامه نگار نبايد . روزنامه نگار نبايد . روزنامه نگار نبايد  بايد كوششى در جهت كشف حقيقت باشد... بايد كوششى در جهت كشف حقيقت باشد... بايد كوششى در جهت كشف حقيقت باشد ...  هر خبر يا گزارش يا ...  هر خبر يا گزارش يا   ·
در پى اثبات نكته اى باشد كه خود يا ديگرى در مورد آن پيش فرضى را ديكته كرده 

است. پيش فرض قطعى در روزنامه نگارى جايى ندارد.
ــار مطلبى  ــار مطلبى ... نبايد روزنامه نگار را به انتش ــار مطلبى ... نبايد روزنامه نگار را به انتش نبايد روزنامه نگار را به انتش ــه اى نظير هديه، پول، امتياز و  ــه اى نظير هديه، پول، امتياز و ...  هيچ وسوس ...  هيچ وسوس  ·

تشويق كند.
ــه بايد در نقل قول امين باشد و هيچ گاه نبايد مطلبى را به نقل قول  ·  خبرنگار هميش
براى امانتدارى، بهتر است از عين عبارات گوينده استفاده شود و تغييرى . براى امانتدارى، بهتر است از عين عبارات گوينده استفاده شود و تغييرى . براى امانتدارى، بهتر است از عين عبارات گوينده استفاده شود و تغييرى  اضافه كند
ــود؛ چون يك كلمه يا عبارت، ممكن است كل مفهوم سخن را  در گفتارها ايجاد نش
ــن تر شدن معنى  ــن تر شدن معنى . هرگونه تغيير يا حذف در واژه ها و عبارات با هدف روش ــن تر شدن معنى . هرگونه تغيير يا حذف در واژه ها و عبارات با هدف روش هرگونه تغيير يا حذف در واژه ها و عبارات با هدف روش تغيير دهد

جمالت بايد داخل كروشه قرار گيرد يا به نحوى به خواننده گوشزد شود.
·  روزنامه نگار هرگز نبايد از موقعيت خود براى تهديد يا دريافت امتياز بهره گيرد.

روزنامه نگار بايد هويت خود را آشكار . روزنامه نگار بايد هويت خود را آشكار . روزنامه نگار بايد هويت خود را آشكار  ·  براى دريافت اطالعات نبايد اشخاص را فريفت
سازد تا مردم بدانند كه اطالعات آنها منتشر مى شود.

جعل اطالعات كارى كامًال غيراخالقى . جعل اطالعات كارى كامًال غيراخالقى . جعل اطالعات كارى كامًال غيراخالقى  ·  نبايد اطالعات را ساخت يا در آنها دست برد
است.

·  اگر الزم است هويت اطالعات دهنده، محفوظ بماند، نبايد هويت او را آشكار كرد.
·  روزنامه نگار بايد اشتباه خود را تصحيح كند و اگر مطلبى از او داراى لغزش و اشتباه 

فصل دوم/ اخالق روزنامه نگارى
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بود، موظف است تصحيح شده ى آن را به اطالع مخاطب برساند.
·  روزنامه نگار بايد حريم زندگى خصوصى افراد را محترم شمارد و فقط در مواردى به 

اين حريم نزديك شود كه خود شخص بخواهد.
ــف واقعيت رويدادها و انعكاس صحيح و دقيق آنها بپردازد و از  خبرنگار بايد به كش  ·

تعبير و تفسيرهايى كه كمكى به دستيابى به واقعيت نمى كند، پرهيز نمايد.
ــه كه با منافع عمومى  ــه مخاطب وفادار بود و نبايد از آنچ ــگارى بايد ب ·  در روزنامه ن

مودمغايرت دارد، جانبدارى نمودمغايرت دارد، جانبدارى نمود.
·  روزنامه نگار بايد در مورد آنچه مى داند يا نمى داند، با مخاطب صادق باشد و روش ها 
ــت،  ــت، . نبايد خود را بيش از آنچه هس ــت، . نبايد خود را بيش از آنچه هس نبايد خود را بيش از آنچه هس ــفاف بيان كند و انگيزه هاى خود را به صورت ش

بايد منابع خود را به مخاطب معرفى كند. بايد منابع خود را به مخاطب معرفى كند. بايد منابع خود را به مخاطب معرفى كند. مطلع و صاحب نظر نشان دهد
ــانى كه اخبار يا مطالبى مربوط به آنها  ــتقالل خود را از كس ــريات بايد اس ·  ارباب نش
ــبت به افراد يا  ــتن موضع نس ــبت به افراد يا . اين به معناى نداش ــتن موضع نس ــبت به افراد يا . اين به معناى نداش ــتن موضع نس اين به معناى نداش ــر مى كنند، حفظ نمايند را منتش
جريان هاى مختلف نيست، بلكه به معناى منصفانه و عادالنه برخوردكردن با گروه ها، 
درواقع، مى توان روزنامه نگارى عقيدتى هم . درواقع، مى توان روزنامه نگارى عقيدتى هم . درواقع، مى توان روزنامه نگارى عقيدتى هم  ــت ــا و افكار مخالف و موافق اس جريان ه
بود، يعنى از موضعى خاص به مسائل نگاه كرد و در عين حال، ديدگاه هاى مخالفان 
ــراى واقعيت ها اولويت قائل  ــراى واقعيت ها اولويت قائل . روزنامه نگار همواره بايد ب ــراى واقعيت ها اولويت قائل . روزنامه نگار همواره بايد ب روزنامه نگار همواره بايد ب ــم منعكس و مطرح كرد را ه

باشد.
ــون پرس وجو از  ــون پرس وجو از . تدابيرى چ ــون پرس وجو از . تدابيرى چ تدابيرى چ ــت ــى روزنامه نگارى، تأييد صحت خبر اس ــر اصل ·  جوه
شاهدان متعدد در مورد يك رويداد و جويا شدن ديدگاه هاى متفاوت، صحت خبر را 

تأييد مى كند.
يا  ــد از بزرگ نمايى ــد از بزرگ نمايى. باي ــد از بزرگ نمايى. باي باي ــب با اهميت آن جلوه دهد ــگار بايد خبر را متناس ·  روزنامه ن

يك رويداد پرهيزكرد. كوچك نمايى
ــد و از به كاربردن مطالب و كلمات سخيف و  ــته باش ·  روزنامه نگار بايد عفت كالم داش
ــتفاده از آنها مروج بى بندوبارى فرهنگى و اجتماعى خواهد شد و سير  مبتذل كه اس

قهقرايى فرهنگ جامعه را در پى خواهد داشت، خوددارى كند.
ــوند.  ــوب مى ش هنجار، ارزش و اخالق از ديرينه ترين چالش هاى ارتباط جمعى محس ــه البت
ــازمان و تمامى عناصر و  ــار پيام آن، اهداف، كانال و س ــانه، مخاطبان آن، حوزه انتش نوع رس
ياد شده  ــايل ارتباط جمعى مرتبط هستند، هر يك به نوعى با واژه هاى مؤلفه هايى كه به وس
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خبر از جمله پيام هاى رسانه است كه  . خبر از جمله پيام هاى رسانه است كه  . خبر از جمله پيام هاى رسانه است كه   ــخيص، تطبيق و اجراى آنها درگيرند و چگونگى تش
اسالم نيز كه اخالق، . اسالم نيز كه اخالق، . اسالم نيز كه اخالق،  ــاس حاوى واژه هايى هنجارى، ارزشى و اخالقى است تعريف آن در اس
ــرى و همه روابط فردى و  ــا را همواره حاكم بر تمام جنبه هاى حيات بش ــا و آرمان ه ارزش ه
ــن و  ــر داراى رهنمودها و اصول و توصيه هاى روش ــى معرفى مى كند، در حوزه خب اجتماع
از جمله اصول اخالقى كه دين مبين  اسالم در حوزه خبر بر آن تأكيد مى كند، . از جمله اصول اخالقى كه دين مبين  اسالم در حوزه خبر بر آن تأكيد مى كند، . از جمله اصول اخالقى كه دين مبين  اسالم در حوزه خبر بر آن تأكيد مى كند،  شفاف است
ــتيابى به  ــؤوليت اجتماعى روزنامه نگار و رعايت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دس مس
ــجاعت در نقل حقايق، تأكيد بر صداقت و عينيت خبر و احتراز  ــازنده و مفيد، ش اطالعات س
ــار، توجه به اعتبار روايى منبع خبر، خوددارى از مكر و خدعه در خبر، حفظ  ــف اخب از تحري
ــالم و عمل به وظيفه امانتدارى جامعه  حرمت و حريم فرد و جامعه و درعين حال، انتقاد س
ــير و  ــت با تفس ــير و . اگرچه برخى هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبيق و اجرا ممكن اس ــت با تفس ــير و . اگرچه برخى هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبيق و اجرا ممكن اس ــت با تفس اگرچه برخى هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبيق و اجرا ممكن اس ــت اس
ــالم، اصول و اخالق حرفه اى خبر را به  ــوند، اما اساس تعاليم اس تأويل هاى متعدد روبه رو ش
تالش مى شود تا اصول اخالقى اب تالش مى شود تا اصول اخالقى اب تالش مى شود تا اصول اخالقى  اب . در اين بخش از كتاب . در اين بخش از كت ــت ــفاف تبيين ساخته اس گونه اى ش
ــانه اى ، معرفى گردند كه ما از آن به ” اخالق  ــالم در ارتباط با ابعاد مختلف فعاليت رس اس

رسانه اى اسالم“  ياد مى كنيم. 
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اخالق
اين دو واژه در اصل ، اين دو واژه در اصل ، اين دو واژه در اصل  ــردات ــد. به گفته راغب در كتاب مف ــالق جمع ُخلْق و ُخُلق مى باش اخ
ــت كه انسان با چشم  ــكل و صورتى اس ــت كه انسان با چشم . ُخُلق به معناى هيأت و ش ــكل و صورتى اس ــت كه انسان با چشم . ُخُلق به معناى هيأت و ش ــكل و صورتى اس ُخُلق به معناى هيأت و ش ــه بازمى گردد به يك ريش
ــت كه با چشم دل ديده  مى شود؛  ــجايا و صفات درونى اس ُخلْقمى بيند و ُخلْقمى بيند و ُخلْق به معناى قوا و س
ــان است و به گفته بعضى  بنابراين مى توان گفت اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انس
نيز اخالق ، نيز اخالق ، نيز اخالق  ــود ــى مى ش ــال و رفتارى كه از خلقيات درونى ناش ــه اعم ــود، گاه ب ــى مى ش ــال و رفتارى كه از خلقيات درونى ناش ــه اعم ــود، گاه ب ــى مى ش ــال و رفتارى كه از خلقيات درونى ناش ــه اعم گاه ب ــمندان از دانش

صص ، 1377، صص ، 1377، صص 24ـ 32)  گفته مى شود. (مكارم شيرازى
ــت درونى و نيز به  ــت درونى و نيز به ، سرش ــت درونى و نيز به ، سرش سرش طبيعت باطنى، طبيعت باطنى، طبيعت باطنى در فرهنگ معين، اخالق به معنى خلق و خوى ها
عنوان يكى از شعب حكمت عملى خوانده شده و افزوده است: اخالق دانش بد و نيك خوى ها 

و تدبير انسان است براى نفس خود يا يك تن خاص. (معين، 1371، ص 174)
اخالق را از طريق آثارش نيز مى توان تعريف كرد و آن اين كه گاه فعلى كه از انسان سرمى زند، 
(شكل مستمرى ندارد ولى هنگامى كه كارى به طور مستمر از كسى سرمى زند (شكل مستمرى ندارد ولى هنگامى كه كارى به طور مستمر از كسى سرمى زند (مانند امساك در 
دليل اين است كه يك ريشه درونى و باطنى در اعماق جان ) دليل اين است كه يك ريشه درونى و باطنى در اعماق جان ) دليل اين است كه يك ريشه درونى و باطنى در اعماق جان  بذل و بخشش و كمك به ديگران

آن ريشه را خلق و اخالق مى نامند، آن ريشه را خلق و اخالق مى نامند، آن ريشه را خلق و اخالق مى نامند. (مكارم شيرازى، 1377،صص 23-24)  و روح او دارد
بودن و سروكارداشتن با ارزش ها دو مقوله درونى بودن و سروكارداشتن با ارزش ها دو مقوله درونى بودن و سروكارداشتن با ارزش ها  دو مقوله درونى ، دو مقوله درونى ،  در عمده تعاريفى كه از اخالق شده است
ــتر امرى اجتماعى است تا فردى و درواقع، بستر مناسب  ــتر امرى اجتماعى است تا فردى و درواقع، بستر مناسب . اخالق بيش ــتر امرى اجتماعى است تا فردى و درواقع، بستر مناسب . اخالق بيش اخالق بيش ــت در اخالق نهفته اس
ــت كه شرايط رشد و توسعه اخالقى خاص يا به عبارتى وابستگى و پاى بندى به  اجتماعى اس
مرزى را براى آن ، مرزى را براى آن ، مرزى را براى آن  وقتى صفت اسالمى را بر اخالق مى افزاييم. وقتى صفت اسالمى را بر اخالق مى افزاييم. وقتى صفت اسالمى را بر اخالق مى افزاييم ارزشى خاص را فراهم مى كند
ــت، مى تواند  ــم كه محتواى آن با مرزبندى ديگر كه حاوى صفت هاى ديگر اس تعيين كرده اي

متفاوت باشد. (محسنيان راد، 1375)
ــت، در  ــه حدود و ثغور ارتباطات و اخالقيات اس ــت، در : «آنچه مربوط ب ــه حدود و ثغور ارتباطات و اخالقيات اس ــت، در : «آنچه مربوط ب ــه حدود و ثغور ارتباطات و اخالقيات اس «آنچه مربوط ب ــا نيز مى گويد ــر موالن دكت
مرحله اول اين نكته است كه حدود و ثغور بررسى و تحقيق امرى به نام اخالق از جامعه اى 
ــيله آن تعيين  ــود كه به وس ــيله آن تعيين . اين امر حركتى عقالنى تلقى مى ش ــود كه به وس ــيله آن تعيين . اين امر حركتى عقالنى تلقى مى ش ــود كه به وس اين امر حركتى عقالنى تلقى مى ش به جامعه ديگر فرق مى كند
مى كنيم يك فرد به عنوان عضوى از جامعه چه كارى را بايد به عنوان كار «درست» به طور 

داوطلبانه انجام دهد». (موالنا، 1375) 

اخالق رسانه اى
با توجه به . با توجه به . با توجه به  ــت ــانه يا ارتباط جمعى اس ــانه اى نقطه تالقى علم اخالق و عمل رس اخالق رس
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ــانه اى امرى درونى و مرتبط  ــانه اى امرى درونى و مرتبط ، اخالق رس ــانه اى امرى درونى و مرتبط ، اخالق رس اخالق رس ــد ويژگى هايى كه در خصوص مقوله اخالق ذكر ش
بدين مفهوم درونى است كه مجموعه قواعد و اصول اخالق بايد . بدين مفهوم درونى است كه مجموعه قواعد و اصول اخالق بايد . بدين مفهوم درونى است كه مجموعه قواعد و اصول اخالق بايد  ــت با ارزش ها و هنجارهاس
توسط ارتباط گر و سازمان ارتباطى رعايت شود و از اين نظر با حقوق و قانون رسانه ها متفاوت 
ــانه اى كه به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره اى از  ــا بسيارى از شگردهاى رس ــانه اى كه به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره اى از . چه بس ــا بسيارى از شگردهاى رس ــانه اى كه به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره اى از . چه بس ــا بسيارى از شگردهاى رس چه بس ــت اس
ــانه اى  ــوى ديگر، اخالق رس ــانه اى . از س ــوى ديگر، اخالق رس ــانه اى . از س ــوى ديگر، اخالق رس از س ندارد، اما با اصول اخالق منافات دارد حقوق و قانون تنافى
ــا و هنجارهايى كه از درون فرهنگ جامعه و در  ــا و هنجارهايى كه از درون فرهنگ جامعه و در ، ارزش ه ــا و هنجارهايى كه از درون فرهنگ جامعه و در ، ارزش ه ارزش ه ــروكاردارد با ارزش ها و هنجارها س
جامعه اسالمى از درون فرهنگ اسالمى سربرمى آورد؛ لذا اخالق رسانه اى اگر چه تابع اصول 
و قواعدى كلى و جهان شمول است، اما به سبب ريشه گرفتن آن از مجموعه ارزش هاى بطن 
جامعه مى تواند از جامعه و فرهنگى به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت و متغير باشد؛ ازاين رو 
ــانه اى به سادگى تدوين قواعد كلى حقوق رسانه ها نيست و در  تدوين اصول  كلى اخالق رس

تعاريف و محدوده هاى خاص خود را دارد، تعاريف و محدوده هاى خاص خود را دارد، تعاريف و محدوده هاى خاص خود را دارد.  هر فرهنگ و جامعه اى
ــانه اى زيرمجموعه اى از اخالق عملى و يا  ــانه اى زيرمجموعه اى از اخالق عملى و يا ، اخالق رس ــانه اى زيرمجموعه اى از اخالق عملى و يا ، اخالق رس اخالق رس ــارف بين المللى ارتباطات در دايره المع
در اين دايره المعارف . در اين دايره المعارف . در اين دايره المعارف  ــده كه از تركيب توصيف و تئورى تشكيل شده است حرفه اى دانسته ش
در قضاوت هاى .... در قضاوت هاى .... در قضاوت هاى  اخالق رسانه اى شاخه اى جديد ولى مهم از اخالق حرفه اى است: اخالق رسانه اى شاخه اى جديد ولى مهم از اخالق حرفه اى است: اخالق رسانه اى شاخه اى جديد ولى مهم از اخالق حرفه اى است آمده است
اخالق رسانه اى از جايگاه ويژه اى برخوردار است؛ ، اخالق رسانه اى از جايگاه ويژه اى برخوردار است؛ ، اخالق رسانه اى از جايگاه ويژه اى برخوردار است؛  معنوى سطوح تصميم گيرنده در رسانه ها
ــكه اند.  يك س ــانه اى به طور منطقى دو روى البته حفظ اهميت اصول و تئورى اخالقى رس
توصيف ، توصيف ، توصيف  ــر تنها هدف ــان مى دهد كه اگ ــدوكاو در دنياى بزرگترى از اخالق عملى نش كن
نتيجه كار، به دست آوردن حداقل اخالقيات ، نتيجه كار، به دست آوردن حداقل اخالقيات ، نتيجه كار، به دست آوردن حداقل اخالقيات  ــد ــت اندركاران باش اخالق واقعى در ميان دس
ــته و دور از واقعيت به وجودمى آيد. ــود، دايره اى بس ــت و اگر روى اخالقيات حاكم ش اس

(كليفورد جى كريستيانز، 1989)
درواقع، . درواقع، . درواقع،  ــانه در همه جاى دنيا مورد قبول نيستند ــيارى از معيارهاى اخالقى در علم رس بس
محققانى نظير ديكسون حتى مدعى اند كه فقدان توافق جهانى درباره هنجارهاى اخالقى از 
در نتيجه، بسيارى از مقررات اخالقى كه در . در نتيجه، بسيارى از مقررات اخالقى كه در . در نتيجه، بسيارى از مقررات اخالقى كه در  مشخصه هاى ارتباط جمعى هست و خواهد بود
تنها رهنمودهاى هنجارى هستند كه بر هيچ ، تنها رهنمودهاى هنجارى هستند كه بر هيچ ، تنها رهنمودهاى هنجارى هستند كه بر هيچ  اين مورد وضع شده اند، در بهترين شكل خود
بسته به موقعيت، بسته به موقعيت، بسته به موقعيت،  ــتند و روزنامه نگاران و ارتباط گران ــفه اخالقى مشتركى مبتنى نيس فلس
براى اعمال چنين هنجارهايى ، براى اعمال چنين هنجارهايى ، براى اعمال چنين هنجارهايى  تصويب قوانين گسترده. تصويب قوانين گسترده. تصويب قوانين گسترده به نحوى خاص با آنها روبه رو مى شوند

بسيار غيرعملى است، بسيار غيرعملى است، بسيار غيرعملى است.(كاسوما، 1375) كه دوام و مقبوليت آنها مورد ترديد است
تدوين نظام نامه هاى ، تدوين نظام نامه هاى ، تدوين نظام نامه هاى  به دليل تنوع ارزش ها و هنجارهاى موجود در فرهنگ ها و جوامع مختلف
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بسيار مشكل ، بسيار مشكل ، بسيار مشكل  ــامل و عام داشته باشند ــانه اى كه شكل جامع و ش اصول اخالق حرفه اى رس
در گزارش كميسيون مك برايد . در گزارش كميسيون مك برايد . در گزارش كميسيون مك برايد  ــا نخواهندبود ــا نخواهندبود، چندان مشكل گش ــا نخواهندبود، چندان مشكل گش چندان مشكل گش ــت و درصورت تحقق اس
ــه اى از تدوين هنجارهاى  ــانه اى با بيان تاريخچ ــاره حقوق حرفه اى و اصول اخالقى رس درب
در حال حاضر تعداد : در حال حاضر تعداد : در حال حاضر تعداد  ــد، آمده است  ــد، آمده است : آغاز ش : آغاز ش ــد، آمده است 1920  ــد، آمده است 1920 آغاز ش آغاز ش ــتين بار در دهه  اخالق حرفه اى كه نخس
ــر دنيا نظام نامه هاى كم و بيش گسترده اى را كه اغلب مورد پذيرش  ــصت كشور در سراس ش
كه براى رفتار تعيين مى شود،  استانداردهايى. استانداردهايى. استانداردهايى پذيرفته اند، پذيرفته اند، پذيرفته اند اشخاص حرفه اى قرار گرفته است
عنيت و تعهد ، عنيت و تعهد ، عنيت و تعهد  ــى به منابع اطالعات ــى به منابع اطالعات- از جمله آزادى دسترس ــى به منابع اطالعات- از جمله آزادى دسترس از جمله آزادى دسترس روى هم رفته جنبه اى عام دارند
ــا  ــا - اما اغلب اينها در لفافه ابهام و گاهى اصطالحاتى نارس ــا - اما اغلب اينها در لفافه ابهام و گاهى اصطالحاتى نارس اما اغلب اينها در لفافه ابهام و گاهى اصطالحاتى نارس ــوددارى از وارد آوردن افترا ــه خ ب

هستند. (شن مك برايد، 1369)
دليل اين نارسايى را بايد در تنوعات فرهنگى و در نتيجه تنوع در مبانى ارزشى هر فرهنگ 
حقيقت، حقيقت، حقيقت،  ــى چون اخبار ــوب به مفاهيم ــتجو كرد؛ لذا معنى و ارزش هاى منس و جامعه جس
مى تواند با توجه به شرايط خاص يا با توجه به نيازها ، مى تواند با توجه به شرايط خاص يا با توجه به نيازها ، مى تواند با توجه به شرايط خاص يا با توجه به نيازها  آزادى و حق دانستن واقعيات، آزادى و حق دانستن واقعيات، آزادى و حق دانستن واقعيات عينيت

يك جامعه مفروض در يك برهه مفروض زمانى تغييركند. (شيخ، 1375)  و اولويت هاى
محدوديت هاى زبانى، محدوديت هاى زبانى، محدوديت هاى زبانى،  قواعد اخالقى فردى در مورد هر ملتى تنها با توجه به اولويت هاى ملى
ــى تغييرمى كند؛ لذا على رغم تالش هاى سازمان هايى  ــاختار سياس تنوع فرهنگى و يا نوع س
ــانه اى كه جنبه عام و فراگير  ــتيابى به قواعد اخالقى پذيرفته شده رس ــكو در دس چون يونس
فرايند ارتباطات جمعى درعمل تابع ديدگاه خاص هر روزنامه نگار ، فرايند ارتباطات جمعى درعمل تابع ديدگاه خاص هر روزنامه نگار ، فرايند ارتباطات جمعى درعمل تابع ديدگاه خاص هر روزنامه نگار  ــد وبين المللى داشته باش

است. (شيخ، 1375) 
ديدگاه ها و نظرات متفاوت و متنوعى بسته به تفاوت و تنوع ، ديدگاه ها و نظرات متفاوت و متنوعى بسته به تفاوت و تنوع ، ديدگاه ها و نظرات متفاوت و متنوعى بسته به تفاوت و تنوع  بنابراين در زمينه اخالق رسانه ها
برخى از اين ديدگاه ها . برخى از اين ديدگاه ها . برخى از اين ديدگاه ها  عنوان شده است، عنوان شده است، عنوان شده است معتقدات فرهنگى و فلسفى نظريه پردازان مختلف
كه  (Antinomianism)ــرى و يا اباحى گ (ituationiysm)ــد از : موقعيت گرايى عبارتن
ــل دارد در يك لحظه خاص  ــانه يا ارتباط گر مي ــت كه رس ــت مهم آن چيزى اس معتقد اس
ــرط آن كه به ندرت  ــام دهد؛ ماكياول گرايى كه رفتار غيراخالقى را در مورد خاص به ش انج
كه پيامدها را تنها   (Teleologism)ــى ــرد مجاز مى داند؛ غايت گراي ــه صورت گي و مخفيان
اخالقى بودن عمل ارتباط گر مى داند و به حاصل عمل بى توجه است؛  عوامل تعيين كننده در
ــانه اى عملى است كه در  ــت يك عمل صحيح رس كه معتقد اس ( Hedonism)لذت گرايى
كه معتقد است يك عمل صحيح   (Egoism)خدمت منافع افراد بيشترى باشد؛ خودگرايى
رسانه اى عملى است كه براى خود ارتباط گر لذت بخش و مطلوب باشد؛ و گروه هاى ديگر كه 
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رويكرد خبرنگاران به اخالق ، رويكرد خبرنگاران به اخالق ، رويكرد خبرنگاران به اخالق  ــانه اى ــانه اى، با وضع قوانين فراگير درمورد اخالقيات رس ــانه اى، با وضع قوانين فراگير درمورد اخالقيات رس با وضع قوانين فراگير درمورد اخالقيات رس به نظر آنها
رسانه اى، يك رويكرد واحد و از نظر قانونى ممكن خواهد بود. (كاسوما، 1994)

فلسفه و ماهيت اين دين الهى ، فلسفه و ماهيت اين دين الهى ، فلسفه و ماهيت اين دين الهى  ارزش ها، ارزش ها، ارزش ها ــانه اى كه در اصول ــالم به اخالق رس  اما ديدگاه اس
ــود كه اگر چه منتسب به  ــمول شمرده مى ش ــود كه اگر چه منتسب به ، ديدگاهى عام و فراگير و جهان ش ــمول شمرده مى ش ــود كه اگر چه منتسب به ، ديدگاهى عام و فراگير و جهان ش ــمول شمرده مى ش ديدگاهى عام و فراگير و جهان ش ــه دارد ريش
در برگيرنده ، در برگيرنده ، در برگيرنده  ــالمى است، اما به دليل فطرى بودن اين دين فرهنگى خاص به نام فرهنگ اس

تمامى اصول و فروع اخالقى است كه در زمينه رسانه ها مطرح شده است. 

اخالق رسانه اى در اسالم
ــده  يادش همه اصول اخالقى، همه اصول اخالقى، همه اصول اخالقى ــا فطرت همه آدميان ــه عنوان دين خاتم و منطبق ب ــالم ب اس
و ) و ) و  ــول اكرم (ص ــيره رس ــات قرآن و احاديث و س ــرارداده و آي ــد و تصريح ق ــورد تأكي ــول اكرم (را م ــيره رس ــات قرآن و احاديث و س ــرارداده و آي ــد و تصريح ق ــورد تأكي (را م
ــد اصول حرفه اى  ــت كه مى توان ــالم همگى ماالمال از رهنمودهايى اس ائمه اطهارعليهم الس
ــانه اى از ديدگاه اسالم بايد به  ــانه اى از ديدگاه اسالم بايد به . در تبيين اخالق حرفه اى رس ــانه اى از ديدگاه اسالم بايد به . در تبيين اخالق حرفه اى رس در تبيين اخالق حرفه اى رس ــانه اى اسالمى شمرده شود رس
ــانه ها با مضامين و اصول  ــده در علم رس ــانه ها با مضامين و اصول ، كاركردها و اصول پذيرفته ش ــده در علم رس ــانه ها با مضامين و اصول ، كاركردها و اصول پذيرفته ش ــده در علم رس كاركردها و اصول پذيرفته ش تفاوت ماهوى تعاريف
درونى، اصول زير را به مثابه اركان  با قبول اين مفروض، مى توان از منظرى. با قبول اين مفروض، مى توان از منظرى. با قبول اين مفروض، مى توان از منظرى اسالمى توجه نمود

اصلى اخالق رسانه اى در اسالم مورد توجه قرار داد: 

خبررسانى
يكى از كاركردهاى اصلى رسانه هاست و اين كاركرد در كنار دو  ــانى ــانى و اطالع رس خبررس
يك ركن اساسى كار وسايل ارتباط جمعى را شكل  كاركرد ديگر، شامل آموزش و سرگرمى،
ــالم تابع گفتمان و يا جهان بينى فراگيرى بدانيم  ــانه اى را در اس ــالم تابع گفتمان و يا جهان بينى فراگيرى بدانيم . چنانچه اخالق رس ــانه اى را در اس ــالم تابع گفتمان و يا جهان بينى فراگيرى بدانيم . چنانچه اخالق رس ــانه اى را در اس چنانچه اخالق رس مى دهد
ــاير ابعاد زندگى بشر نيز تحت تأثير قرارداده  ــالمى را در س كه احكام و اصول و ارزش هاى اس
اخالق خبررسانى را نيز ، اخالق خبررسانى را نيز ، اخالق خبررسانى را نيز  و چارچوب وظايف فرد مسلمان را در آن قالب روشن ساخته است
ارزش هاى اخالقى . ارزش هاى اخالقى . ارزش هاى اخالقى  ــالمى دانست ــالمى دانست، اخالق و اصول اس ــالمى دانست، اخالق و اصول اس اخالق و اصول اس بايد در ذيل جهان بينى و پارادايم تفكر
ــتند كه هريك را فارغ از ديگرى و به گونه اى مطلق بتوان  ــالم جزيره هاى جدا از هم نيس اس
ــالم مجموعه اى به هم پيوسته از هنجارها و اصول و فلسفه هاست كه  ــالم مجموعه اى به هم پيوسته از هنجارها و اصول و فلسفه هاست كه . اس ــالم مجموعه اى به هم پيوسته از هنجارها و اصول و فلسفه هاست كه . اس اس مبناى عمل قرارداد

هر يك مكمل ديگرى است. 
ــالم دامنه كامل زندگى و  ــالف تصورى كه در غرب از مفهوم و واژه دين وجود دارد، اس برخ
ــطوح خرد و كالن را دربرمى گيرد و همان گونه كه در سوره مائده آيه 3  ــرى در س تجربه بش
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ــالم شيوه زندگى و دين كامل است و  ــت:” امروز برايتان دين را كامل كردم“ اس آمده اس
به دليل . به دليل . به دليل  ــكل و الگوى فراگير زندگى به شمارمى رود ــت كه ش درحقيقت، فرهنگ جامعى اس
ــت مى كند و هيچ گونه عملى  ــلمان همواره به صورت هدفمند زيس ــت مى كند و هيچ گونه عملى ، يك مس ــلمان همواره به صورت هدفمند زيس ــت مى كند و هيچ گونه عملى ، يك مس ــلمان همواره به صورت هدفمند زيس يك مس فراگيرى اين الگو
ــش از آنكه به  ــلمان پي ــت؛ حتى عمل فرد مس ــالمى نيس ــارج از چهارچوب گفتمانى اس خ
ــتحق ثواب و يا عقاب  ــد، در عالم قصد و اراده و نيت نيز مس منصه ظهور و دنياى خارج برس
انسان مسلمان . انسان مسلمان . انسان مسلمان  ــت، تا جايى كه براى نيت و اراده جايگاهى فراتر از عمل ديده شده است اس
همواره مقيد به حدود الهى است و مجاز نيست از آن حدود تخلف ورزد: ” اينها حدود الهى 
ــت پس  ــت پس 229) و يا ” اينها حدود الهى اس ــت پس 229) و يا ” اينها حدود الهى اس و يا ” اينها حدود الهى اس آيه ، آيه ، آيه  ــوره بقره ــت پس متعرض آنها نشويد“(س اس
ــده  ــده 187) حدود الهى مرزبندى ها و حوزه مشخص ش ــده 187) حدود الهى مرزبندى ها و حوزه مشخص ش حدود الهى مرزبندى ها و حوزه مشخص ش آيه ، آيه ، آيه  ــوره بقره ــويد “(س نزديك آنها نش
ــت كه انسان بايد برآن اساس، زندگى روزمره  ــاملى اس وظايف و بايدها و نبايدهاى كلى و ش
فردى و اجتماعى خود را سامان دهد و حكومت نيز بايد زمينه هاى رعايت آن حدود را فراهم 
اصل كلى در زندگى انسان مسلمان از خدا بودن و به سوى خدا رفتن است. اصل كلى در زندگى انسان مسلمان از خدا بودن و به سوى خدا رفتن است. اصل كلى در زندگى انسان مسلمان از خدا بودن و به سوى خدا رفتن است.  و تسهيل سازد

آيه ، آيه ، آيه 48) ”الى اهللا مرجعكم جميعاً“(سوره مائده
ــتاى دستورات خداوند و در جهت كسب رضايت  ــلمان بايد در راس تمامى نيات و اعمال مس
ــانى در  ــانى در . از جمله اين اعمال، فرايند خبررس ــانى در . از جمله اين اعمال، فرايند خبررس از جمله اين اعمال، فرايند خبررس ــد ــت خداوند باش ــروردگار و منطبق با خواس پ
ــت كه آن هم در ذيل اصلى كلى به نام اصل انطباق با اوامر  ــالمى اس ــانه هاى جامعه اس رس
ــكوالر غربى،  ــلمان هيچ گاه مانند يك ارتباط گر س الهى قرارمى گيرد؛ بنابراين ارتباط گر مس
ــانى را نيز  ــلمان خبر و خبررس ــانى را نيز . ارتباط گر مس ــلمان خبر و خبررس ــانى را نيز . ارتباط گر مس ــلمان خبر و خبررس ارتباط گر مس ــود را فارغ از همه چيز به جز خبر نمى بيند خ
ــت خداوند پى مى گيرد؛ لذا در توصيف و  ــايه تالش براى كسب رضايت و تحقق خواس در س
ــالمى بايد به اصول كلى و نيز ارتباط تنگاتنگ گفتمانى تمامى  ــانى اس تبيين اخالق خبررس
نگاه تك بعدى به هر يك از اصول اخالقى . نگاه تك بعدى به هر يك از اصول اخالقى . نگاه تك بعدى به هر يك از اصول اخالقى  اين اصول با يكديگر توجه و عنايت جدى داشت
اصول يادشده هريك . اصول يادشده هريك . اصول يادشده هريك  ــد و نه فالح ــالم مى تواند خود هدايت كننده به سوى گمراهى باش اس
به تنهايى مبناى عمل نيستند، بلكه همگى در هماهنگى و همراهى و ارتباط كامل با يكديگر 
همگى .... همگى .... همگى  اصالح جامعه و، اصالح جامعه و، اصالح جامعه و تقوا، تقوا، تقوا عدالت، عدالت، عدالت ــرفصل هاى كلى همچون حق مدارى ــرفصل هاى كلى همچون حق مدارى. س ــرفصل هاى كلى همچون حق مدارى. س س معنا مى يابند
ــانى محسوب مى شوند و حلقه  ــالم در امر خبررس خطوط پيوند اصول و تأكيدات اخالقى اس
ــالم در قالب آيات قرآن كريم و تعاليم معصومين عليهم السالم  وصل رهنمودهاى اخالقى اس
”قل امر ربى : ”قل امر ربى : ”قل امر ربى  ــت ــالم در اين زمينه، موارد ذيل قابل توجه اس ــتند. از جمله تأكيدات اس هس
ــتور  ــط و عدل دس ــتور ) اى پيامبر به مردم بگو كه پروردگارم به قس ــط و عدل دس ــتور ) اى پيامبر به مردم بگو كه پروردگارم به قس ــط و عدل دس اى پيامبر به مردم بگو كه پروردگارم به قس ــه 29 ــه ، آي ــه ، آي آي ــط“(اعراف بالقس
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ــما نزد پروردگار  ــما نزد پروردگار ) بزرگوارترين ش ــما نزد پروردگار ) بزرگوارترين ش بزرگوارترين ش آيه ، آيه ، آيه 13 ــت. ”ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم“(حجرات داده اس
حقيقت بهترين ) حقيقت بهترين ) حقيقت بهترين  ــق ان يتبع“(غررالحكم و دررالكلم، 319/1 ــق ان يتبع“. ”الحق اح ــق ان يتبع“. ”الحق اح ”الحق اح ــت باتقواترين شماس
و يا ”اصدق القول ما طابق الحق“. و يا ”اصدق القول ما طابق الحق“. و يا ”اصدق القول ما طابق الحق“(غررالحكم و  ــت كه سزد انسانى در پى آن باشد چيزى اس
و يا ”خيراالمور . و يا ”خيراالمور . و يا ”خيراالمور  دررالكلم، 401/2) راست ترين گفتارها آن است كه با حقيقت منطبق باشد

بهترين كارها تبيين حقيقت است) بهترين كارها تبيين حقيقت است) بهترين كارها تبيين حقيقت است.  ما اسفر عن الحق“(غررالحكم و دررالكلم، 428/3
بدين سان خبررسانى اگر در راستاى اصول اسالمى و در جهت روشن ساختن حقيقت باشد، 
اگرچه رهنمودهاى اخالقى اسالم در تمام . اگرچه رهنمودهاى اخالقى اسالم در تمام . اگرچه رهنمودهاى اخالقى اسالم در تمام  ــت ــالمى اس از جمله بهترين كارها در جامعه اس
ــطوح الزم االتباع و  ــردى و اجتماعى در تمامى س ــر و در ارتباطات ف ــاى زندگى بش عرصه ه
تعيين كننده است، اما به دليل اهميت فوق العاده و حساسيت و تأثيرگذارى خارق العاده وسايل 
ــت اجتماع، توجه مجدد به اين اصول و رهنمودها در  ارتباط جمعى بر افكارعمومى و سرنوش

حوزه عملكرد رسانه ها بسيار ضرورى تر به نظر مى رسد.

مسؤوليت اجتماعى خبرنگار 
ــؤوليت پذيرى  ــؤوليت پذيرى . تئورى مس ــؤوليت پذيرى . تئورى مس تئورى مس ــت ــؤوليت پذيرى اجتماعى اس ــالمى مس يكى از قواعد اخالق اس
ــه در فردگرايى  ــت، ريش يا غربى بر آن مبتنى اس ــانه هاى غيرمذهبى اجتماعى كه رويه رس
دارد؛ درحالى كه اصل اسالمى مسؤوليت پذيرى  (pluralistic individualism)كثرت گرا
معناى تلويحى اين اصل آن . معناى تلويحى اين اصل آن . معناى تلويحى اين اصل آن  ــت اجتماعى بر مفهوم امر به معروف و نهى از منكر مبتنى اس
راديو و تلويزيون ، راديو و تلويزيون ، راديو و تلويزيون  است كه هر فرد و گروه به ويژه نهادهاى ارتباطات اجتماعى مثل مطبوعات
ــؤوليت دارند تا درمجموع، افراد جامعه را براى پذيرش اصول اسالمى و عمل  ــينما مس و س
ــاى ارتباطى مثل  ــيارى نهادها و همچنين كانال ه ــالم، بس ــاى ارتباطى مثل . در تاريخ اس ــيارى نهادها و همچنين كانال ه ــالم، بس ــاى ارتباطى مثل . در تاريخ اس ــيارى نهادها و همچنين كانال ه ــالم، بس در تاريخ اس ــازند بدان آماده س
ــتفاده  ــؤوليت اجتماعى اس ــتفاده ) و خطبه جمعه، از اين مفهوم مس ــؤوليت اجتماعى اس ــتفاده ) و خطبه جمعه، از اين مفهوم مس ــؤوليت اجتماعى اس و خطبه جمعه، از اين مفهوم مس (اذان (اذان (دعوت به نماز اذان : اذان :  ــاجد مس
كرده اند تا افكار عمومى را بسيج نمايند و افراد را به تالش در جهت خير و سعادت فردى در 

اين جهان و جهان آخرت ترغيب نمايند. 
ــى متضاد با نقش امر به معروف و نهى از منكر را  ــانه ها نقش به طور كلى در جهان ظاهراً رس
و رسوايى ها و كمتر به صلح، ثبات ، و رسوايى ها و كمتر به صلح، ثبات ، و رسوايى ها و كمتر به صلح، ثبات  اختالف نظرها، اختالف نظرها، اختالف نظرها رسانه ها بيشتر به برخوردها. رسانه ها بيشتر به برخوردها. رسانه ها بيشتر به برخوردها بازى مى كنند
ــازگارى اخالقى عالقه مند هستند. اگر دست اندركاران رسانه ها در جهان اسالم،  و تداوم و س
ــؤوليت اجتماعى را به عنوان سنگ بناى حرفه خود نپذيرند، هرگز نمى توان از  اين مفهوم مس

قواعد اخالقى اسالمى تصورى داشت.(شيخ، 1375)
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مشكل ما در بررسى : مشكل ما در بررسى : مشكل ما در بررسى  ــؤوليت اجتماعى خبرنگار چنين مى گويد ــول درباره مس هربرت آلتش
هيچ يك از اين دو . هيچ يك از اين دو . هيچ يك از اين دو  اصطالح مسؤوليت اجتماعى، مشابه مسأله اى است كه با واژه آزادى داريم
معناى هركدام كامًال به نظام اخالقى و مجموعه . معناى هركدام كامًال به نظام اخالقى و مجموعه . معناى هركدام كامًال به نظام اخالقى و مجموعه  واژه را نمى توان به شكلى جامع تعريف كرد

ارزش هاى ما وابسته است. (هربرت آلتشول، 1984)
ــؤوليت  ــر گفتمان اجتماعى، فرهنگى و دينى، مس در هر جهان بينى و در ه ــاس ــر اين  اس ب
ــد، اما همواره در اين مفهوم  ــاخص ها و ميزان هاى متفاوتى داشته باش اجتماعى مى تواند ش
يعنى احساس مسؤوليت فرد در برابر  دارد كه مسؤوليت اجتماعى اساسى اشتراك نظر وجود
جامعه و در برابر مصالح و منافع جامعه؛ البته در هر جامعه با فرهنگ و هنجارها و ارزش هاى 
به طوركلى رسانه هاى جمعى . به طوركلى رسانه هاى جمعى . به طوركلى رسانه هاى جمعى  خاص خود، مصالح و منافع داراى تعاريف خاص آن جامعه است
بايد مسؤوليت نگهبانى از جامعه را بردوش گيرند و با هوشيارى اطالعات الزم درمورد معروف 
را ارائه و از آن حمايت كنند و منكر ) را ارائه و از آن حمايت كنند و منكر ) را ارائه و از آن حمايت كنند و منكر  (يعنى آنچه كه با معيارهاى جامعه اسالمى سازگار است
را مشخص سازند و با آن مخالفت ورزند) را مشخص سازند و با آن مخالفت ورزند) را مشخص سازند و با آن مخالفت ورزند.  (يعنى آنچه را مغاير معيارهاى جامعه اسالمى است
و استفاده از ) و استفاده از ) و استفاده از  internalize) ــاز ــعه درون س ــانه هاى جمعى همچنين بايد به ايجاد توس ــاز (رس ــعه درون س ــانه هاى جمعى همچنين بايد به ايجاد توس (رس
منظور اينكه مشخص شود رسانه هاى جمعى چه . منظور اينكه مشخص شود رسانه هاى جمعى چه . منظور اينكه مشخص شود رسانه هاى جمعى چه  ــروعيت اقدام كنند عرصه هاى مناسب مش
ــش خبرى خود قراردهند و درصورت لزوم چه  ــى را چه موقع و چگونه بايد تحت پوش مطالب
چيزى را براى چه مدت با توجه به شرايط تئورى فرهنگ اسالمى نبايد تحت پوشش خبرى 

بگيرند. (شيخ، 1375)
ــؤوالنه و بدون توجه به آثار و عواقب اخبار،  ــلمان حق ندارد به گونه اى غيرمس ارتباط گر مس
امام على عليه السالم در باب مسؤوليت افراد در قبال كالم . امام على عليه السالم در باب مسؤوليت افراد در قبال كالم . امام على عليه السالم در باب مسؤوليت افراد در قبال كالم  ــار و تهيه اخبار كند اقدام به انتش
ــت به صرت فى وثاقه“(نهج  ــت به صرت فى وثاقه“: ”الكالم فى وثاقك مالم تتكلم به فاذا تكلم ــت به صرت فى وثاقه“: ”الكالم فى وثاقك مالم تتكلم به فاذا تكلم ”الكالم فى وثاقك مالم تتكلم به فاذا تكلم ــد ــش مى فرماي خوي
ــارى را بر زبان نرانده اى، آن كالم و گفتار در اختيار  ــارى را بر زبان نرانده اى، آن كالم و گفتار در اختيار 373) تا زمانى كه گفت ــارى را بر زبان نرانده اى، آن كالم و گفتار در اختيار 373) تا زمانى كه گفت تا زمانى كه گفت حديث ، حديث ، حديث  ــه البالغ
ــت، ولى زمانى كه آن را اظهار داشتى، از آن پس ضامن عواقب و پيامدهاى آن خواهى  توس

بود.
امام على . امام على . امام على  ازسوى ديگر، گاهى اوقات مسؤوليت اجتماعى اقتضا مى كند امرى بيان و اظهار شود
حديث ، حديث ، حديث  (» (» (نهج البالغه عليه السالم در باب تأثير كالم مى فرمايند: «ُربَّ قول انفذ من صول
اگرچه اصول خبررسانى در رسانه هاى . اگرچه اصول خبررسانى در رسانه هاى . اگرچه اصول خبررسانى در رسانه هاى  چه بسا يك گفتار كه از يك حمله مؤثرتر باشد394) چه بسا يك گفتار كه از يك حمله مؤثرتر باشد394) چه بسا يك گفتار كه از يك حمله مؤثرتر باشد
ــد، اما حق مردم عالوه بر  ــت» مى باش ــتن حق مردم اس ــعار «دانس امروز جهان مبتنى بر ش
تقويت اتحاد و وحدت ، تقويت اتحاد و وحدت ، تقويت اتحاد و وحدت  حفظ دين، حفظ دين، حفظ دين دانستن، شامل موارد ديگرى نيز مى شود كه حفظ جامعه



61

همه و همه از جمله آنهاست، ليكن زمانى ... همه و همه از جمله آنهاست، ليكن زمانى ... همه و همه از جمله آنهاست، ليكن زمانى  ... رشد و توسعه در همه ابعاد و ... رشد و توسعه در همه ابعاد و  رشد و توسعه در همه ابعاد و ، رشد و توسعه در همه ابعاد و ،  و انسجام جامعه
ــد بى اعتنا به آثار اين  ــلمان نمى توان ــه دو حق با يكديگر تزاحم كنند، قطعاً ارتباط گر مس ك

تزاحم، خود را بى مسؤوليت فرض كند و هرآنچه مى خواهد بر زبان و قلم راند.
ــق دارد بداند و هيچ چيز مقدس  ــاى روزنامه نگارى مدرن بر پايه اين تفكر كه جامعه ح مبن
ــته اصلى مبتنى بر سود و بهره در بانكدارى  ــت، همان قدر ذاتاً ضداسالمى است كه هس نيس
(1980)و مغيث (1980)و مغيث (1980)،  و مغيث (1986) و مغيث (1986)  (1986) براساس استدالل هاى شاليفر (1986) براساس استدالل هاى شاليفر  براساس استدالل هاى شاليفر . براساس استدالل هاى شاليفر .  ــالمى به شمارمى رود مدرن ضداس
رسانه هاى . رسانه هاى . رسانه هاى  ــتند ــالمى ترغيب كننده خير و خوبى و بازدارنده شر و بدى هس ــانه هاى اس رس

اسالمى از اين جهت ذاتاً با رسانه هاى مدرن متفاوت هستند (مغيث الدين شيخ، 1375).
اين امر حائز اهميت بسيار . اين امر حائز اهميت بسيار . اين امر حائز اهميت بسيار  رسانه هاى اسالمى از انتشار اخبار بى فايده و باطل بايد بپرهيزند
ــت كه تا چه حد و اندازه مفيد واقع مى شود. ــأله وابسته اس ــت كه ارزش خبر بدين مس اس

ــده است:”...كذلك يضرب اهللا الحق و الباطل فاما الزبد  همان گونه كه در قرآن نيز تصريح ش
خدا براى) خدا براى) خدا براى آيه ، آيه ، آيه 17 ــوره رعد ــب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث فى االرض...“. (س فيذه

اما كف به كنارى افتد و نابود شود و آنچه براى مردم سودمند . اما كف به كنارى افتد و نابود شود و آنچه براى مردم سودمند . اما كف به كنارى افتد و نابود شود و آنچه براى مردم سودمند  حق  و باطل چنين مثال زند
است، در زمين پايداربماند.

همچنين يكى ديگر از مسؤوليت هاى رسانه در برابر جامعه اسالمى حفظ يكپارچگى و تأليف 
ــته اى از مردم به  ــدن دس ــته اى از مردم به . روش هاى تفرقه افكنانه كه موجب بدبين ش ــدن دس ــته اى از مردم به . روش هاى تفرقه افكنانه كه موجب بدبين ش ــدن دس روش هاى تفرقه افكنانه كه موجب بدبين ش ــت قلوب مخاطبان اس
ــالم روشى غيرمسؤوالنه و خالف  ــته ديگر مى شود و انتشار اخبار اين چنينى، از نظر اس دس
قرآن به مؤمنين فرمان مى دهد اگر دو دسته از شما با يكديگر كارزار . قرآن به مؤمنين فرمان مى دهد اگر دو دسته از شما با يكديگر كارزار . قرآن به مؤمنين فرمان مى دهد اگر دو دسته از شما با يكديگر كارزار  ــالمى است اخالق اس
ــن اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان  ــن اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان . ”و ان طائفتان من المؤمني ــن اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان . ”و ان طائفتان من المؤمني ”و ان طائفتان من المؤمني ــن آنان را اصالح كنيد ــد، بي كردن
بغت احد اهما على االخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى الى امراهللا فان فاءت فاصلحوا بينهما 

آيه ، آيه ، آيه 9) بالعدل و اقسطوا ان اهللا يحب المقسطين“.(حجرات
در كنار اين رهنمود، همچنين قرآن فرمان برخورد با مشركان و دشمنان اسالم را در هرجا 
كه يافت شوند، صادرمى كند؛ بنابراين وظيفه ارتباط گر مسلمان در حوزه خبر، تحكيم وحدت 
”فاقتلوا المشركين حيث : ”فاقتلوا المشركين حيث : ”فاقتلوا المشركين حيث  قرآن مى فرمايد. قرآن مى فرمايد. قرآن مى فرمايد صفوف خودى و برخورد بى امان با غيرخودى است
از جمله . از جمله . از جمله  ــان كارزار كنيد ــركين را يافتيد، با آن ــان كارزار كنيد) هر جا كه مش ــركين را يافتيد، با آن ــان كارزار كنيد) هر جا كه مش ــركين را يافتيد، با آن هر جا كه مش آيه ، آيه ، آيه 5 ــد تموهم...“. (توبه وج

عرصه هاى كارزار با مشركان عرصه اطالع رسانى و تبليغات است.
ــانى و اطالع رسانى در جامعه كه در راستاى مسؤوليت اجتماعى  از ديگر كاركردهاى خبررس
ــد مى ورزد.  ــرآن نيز بر آن تأكي ــت كه ق ــوزى و عبرت گيرى مردم اس ــت، پندآم ــانه اس رس
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ــه تعبير قرآن هدف  ــده، كه ب ــيارى از اقوام و ملل ذكر ش ــتان و خبر بس ــه تعبير قرآن هدف در قرآن كريم داس ــده، كه ب ــيارى از اقوام و ملل ذكر ش ــتان و خبر بس هدف در قرآن كريم داس
ــى االباب ...“.                     ــى قصصهم عبره الول ــى االباب ...”لقد كان ف ــى قصصهم عبره الول ...”لقد كان ف ــى االباب :  ــى قصصهم عبره الول ــى االباب : ”لقد كان ف ــى قصصهم عبره الول ”لقد كان ف ــت ــرت و پندآموزى اس ــا عب ــان آنه از بي
همچنين قرآن كريم ، 13) همچنين قرآن كريم ، 13) همچنين قرآن كريم  ــران ــار“. (آل عم ــى ذلك لعبره الولى االبص ــف، 111)”ان ف (يوس
ــتفاده  ــته، در مواضع متعدد از عبارت فاعتبروا يا اولى االبصار اس پس از بيان اخبار اقوام گذش
نمايند و آثار آن را در  ــده، پند آموزى مى كند و از مردم مى خواهد با توجه به آنچه گفته ش

زندگى خود دخالت دهند.

دستيابى به اطالعات سازنده و مفيد
رسانه به عنوان واسطه بين مردم و واقعيت ها و رويدادها بايد آينه وفادار رخدادهاى اجتماعى، 
ــتيابى به  ــانه در حقيقت امانتدار مردم در دس ــتيابى به . خبرنگار و رس ــانه در حقيقت امانتدار مردم در دس ــتيابى به . خبرنگار و رس ــانه در حقيقت امانتدار مردم در دس خبرنگار و رس ــد ــد... باش ــد... باش باش ... اقتصادى و ... اقتصادى و  اقتصادى و ، اقتصادى و ،  ــى سياس
حق مردم در جامعه اسالمى بر رسانه ها . حق مردم در جامعه اسالمى بر رسانه ها . حق مردم در جامعه اسالمى بر رسانه ها  اطالعات هستند و بايد اين امانت را به خوبى اداكنند
قرآن كريم نيز . قرآن كريم نيز . قرآن كريم نيز  ــند ــند، الزم و منطبق با مصالح جامعه برخوردارباش ــند، الزم و منطبق با مصالح جامعه برخوردارباش الزم و منطبق با مصالح جامعه برخوردارباش ــت كه از اخبار مفيد اين اس
خداوند به ) خداوند به ) خداوند به  آيه ، آيه ، آيه 58 ــاء ...”ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الى اهلها ...”ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الى اهلها ...“. (نس ــتورمى دهد :  ــتورمى دهد : دس : دس
امام موسى كاظم عليه السالم در . امام موسى كاظم عليه السالم در . امام موسى كاظم عليه السالم در  ــتور مى دهد كه امانت ها را به اهل آن باز گردانيد ــما دس ش
ــانه ها دارند، اين گونه بيان مى دارند: ”ان من واجب  رهنمودى امانتى را كه مردم بر گردن رس
از جمله 332) از جمله 332) از جمله  ص 78، ص 78، ص  78، جلد 78، جلد  جلد ، جلد ،  اخيك ان التكتمه شيئاً تنفعه به المر دنياه و آخرته“(بحاراالنوار
ــت،  ــت كه او را از آنچه به مصلحت امر دنيا و آخرتش اس حقوق برادر مؤمن تو بر تو اين اس

آماده كنى و (اخبار و اطالعات مفيد را) از او نپوشانى.
ــوق اهللا اولويت و  ــالم بر حق ــاير حقوق الناس به گفته امام على عليه الس ــن حق همچون س اي
ــبحانه حقوق عباده مقدمه  ــت:”جعل اهللا س ــيار ضرورى و الزم اس تقدم دارد و اداى آن بس
فمن قام بحقوق عباد اهللا كان ذلك مؤديا الى القيام بحقوق اهللا“، فمن قام بحقوق عباد اهللا كان ذلك مؤديا الى القيام بحقوق اهللا“، فمن قام بحقوق عباد اهللا كان ذلك مؤديا الى القيام بحقوق اهللا“(غرر الحكم و  ــه ــى حقوق عل
ــوق خود مقدم گردانيده، پس هر كس به اداى  ــوق خود مقدم گردانيده، پس هر كس به اداى ) خداوند حقوق بندگانش را بر حق ــوق خود مقدم گردانيده، پس هر كس به اداى ) خداوند حقوق بندگانش را بر حق خداوند حقوق بندگانش را بر حق ــم دررالكل

حقوق بندگان بپردازد، اين كار او موجب پرداختن به حقوق پروردگار نيز خواهد بود.
ــند و با  قرآن كريم خود ترغيب مى كند كه مردمان اطالعات گوناگون را دراختيار داشته باش
ــر عباد الذين  ــات مختلف، خود به قضاوت صحيح بپردازند : ”فبش ــتن اطالع ــات مختلف، خود به قضاوت صحيح بپردازند : كنار هم گذاش ــتن اطالع : كنار هم گذاش
به آن بندگان من كه اقوال مختلف را مى شنوند ، 18): به آن بندگان من كه اقوال مختلف را مى شنوند ، 18): به آن بندگان من كه اقوال مختلف را مى شنوند  يستمعون القول فيتبعون احسنه“(زمر

و بهترين آنها را برمى گزينند و مورد تبعيت قرارمى دهند، بشارت ده.
ــراه فى الدين قد تبين  ــراه را نمى پذيرد و مى فرمايد: ”الاك ــى در اصل دين، خداوند اك حت



6363

ــالم، انعكاس آگاهى ها و اطالعات خالص  ــتراتژى تبليغاتى اس ــد من الغى“. بنابراين اس الرش
ــت؛ چراكه اگر مردم  ــده و واگذارى حق و قدرت انتخاب و تصميم به مردم اس و تحريف نش
نسبت به پديده ها و موضوعات، آگاهى و اطالع نداشته باشند، قدرت انتخاب نخواهند داشت 
ــالم مى فرمايند : ”الناس اعداء ما  ــالم مى فرمايند : امام على عليه الس : امام على عليه الس ــالم مى فرمايند .  ــالم مى فرمايند . امام على عليه الس امام على عليه الس و حتى در برابر آن موضع خواهندگرفت

مردم دشمنان آنچه هستند كه نمى دانند، 438) مردم دشمنان آنچه هستند كه نمى دانند، 438) مردم دشمنان آنچه هستند كه نمى دانند. جهلوا“(نهج البالغه
ــت را مفيد نمى داند و از آن  ــت كه خداوند ايمان و اعتقاد از روى كراه ــبب اس به همين س
يكونوا  نهى مى كند: ”ولو شاء ربك المن من فى االرض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتى
ــت همه مردم را مؤمن گرداند  ــت همه مردم را مؤمن گرداند ، 99) خداوند اگر خود اراده مى كرد، مى توانس ــت همه مردم را مؤمن گرداند ، 99) خداوند اگر خود اراده مى كرد، مى توانس خداوند اگر خود اراده مى كرد، مى توانس مؤمنين“(يونس
ــد)؛ پس آيا تو مى خواهى  ــد اختيار دين از روى اراده و اختيار خود مردم باش ــا مى خواه (ام

مردم را با اكراه مؤمن گردانى؟
ــالم و صحيح اطالعات و اخبار و رويدادها به مردم  ــالم همواره بر ارائه و انعكاس س لذا اس
ــتيابى به  ــتيابى به . حق مردم در دس ــتيابى به . حق مردم در دس حق مردم در دس ــويق مى كند و اين را حق مردم در جامعه مى داند ترغيب و تش
ــت كه در چهارمين  ــتين اصل بين المللى اخالق حرفه اى در خبرنگارى اس اطالعات، نخس
براساس . براساس . براساس  مورد تأكيد قرارگرفت1983 مورد تأكيد قرارگرفت1983 مورد تأكيد قرارگرفت يونسكو در پراگ و پاريس در سال  نشست مشورتى
ــتيابى  ــردم و افراد حق دارند تصويرى واقعى از جهان بيرونى را از طريق دس ــن اصل، م اي
ــد آراى خود را با  ــند و عالوه براين، بتوانن ــه اطالعات صحيح و جامع دراختيارداشته باش ب
ــه اعالم و ابراز نمايند. ــانه هاى گوناگون فرهنگى و ارتباطاتى به طور آزادن ــتفاده از رس اس

(نورد نسترنگ، 1375)

شجاعت و شرافت حرفه اى خبرنگار
حفظ و انعكاس اطالعات و اخبارند، ، حفظ و انعكاس اطالعات و اخبارند، ، حفظ و انعكاس اطالعات و اخبارند،  ــب ــانه از آنجا كه امانتدار جامعه در كس خبرنگار و رس
ــتادگان پروردگار و  ــتادگان پروردگار و . پيامبران كه خود فرس ــتادگان پروردگار و . پيامبران كه خود فرس پيامبران كه خود فرس بايد در راه اين امانتدارى از هيچ چيز دريغ نورزند
حافظان پيام الهى به مردم در طول تاريخ بوده اند، بزرگترين رسالت خود را ابالغ و تبليغ پيام 
نوح عليه السالم خطاب . نوح عليه السالم خطاب . نوح عليه السالم خطاب  به آنان دانسته اند... به آنان دانسته اند... به آنان دانسته اند پروردگار به مردم و رساندن خبر توحيد و معاد و
ــم من اهللا ما التعلمون“  ــاالت ربى و انصح لكم و اعل ــه امت خود مى فرمايد : ” ابلّغكم رس ــه امت خود مى فرمايد : ب : ب

(اعراف، 62)
ــت كه قرآن كريم خود را بالغ مى داند و مى فرمايد: ”هذا  ــاندن پيام تا بدان جاس اهميت رس
قرآن كريم همان جا كه رسالت پيامبران را خبررسانى و تبليغ بيان ، 52) قرآن كريم همان جا كه رسالت پيامبران را خبررسانى و تبليغ بيان ، 52) قرآن كريم همان جا كه رسالت پيامبران را خبررسانى و تبليغ بيان  بالغ للناس“(ابراهيم
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مى دارد، بر شجاعت مبلغان و پيام رسانان تأكيدمى كند و مى فرمايد: ”الذين يبلغون رساالت 
آنان كه پيام هاى ، 39) آنان كه پيام هاى ، 39) آنان كه پيام هاى  ــيبا“(احزاب ــون احداً االاهللا و كفى باهللا حس ــونه ال يخش اهللا و يخش
ــانند و تنها از خداوند خشيت دارند و از هيچ كس ديگر واهمه اى  پروردگار را به مردم مى رس

ندارند و خدا براى آنان بس است.
ــلمان داراى  ــردم ايجاب مى كند كه خبرنگار و ارتباط گر مس ــذا منصب واالى امانتدارى م ل
شجاعت و شرافت حرفه اى باشد و در راه ايفاى رسالت حرفه اى خود از هيچ كوشش و تالشى 
چنان كه گذشت، حق مدارى و . چنان كه گذشت، حق مدارى و . چنان كه گذشت، حق مدارى و  دريغ نورزد و تالش مقدس خود را با هيچ شائبه اى درنياميزد
خداوند همواره مردم . خداوند همواره مردم . خداوند همواره مردم  ــالم مى باشند عدالت از جمله مبانى اصول اخالق حرفه اى خبر در اس
ارزش ، 29) ارزش ، 29) ارزش  ــت. ”قل امر ربى بالقسط“(اعراف ــط فرمان داده اس و حاكمان را به عدالت و قس
تالش براى تحقق عدالت و قسط چنان است كه پروردگار مى فرمايد قسط و عدالت را حتى 
اگر بر ضد و به زيان خودتان و نزديكانتان است، برپاداريد. ”يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين 

بالقسط شهداءهللا ولو على انفسكم او الوالدين واالقربين“(نساء، 135)
ــى از مردم نزد خبرنگار بايد به صاحبان  ــن اخبار و اطالعات صحيح به عنوان امانت همچني
ــردد؛ درغيراين صورت، اصول اخالقى  ــود، اظهار گ ــت برگردد و جايى كه بايد اظهار ش امان
ــالم بر آن اصرار ورزيده، زيرپا گذاشته مى شود: ”فليؤد الذى اؤتمن امانته  ــانه اى كه اس رس
ــه و اهللا بما تعملون عليم.“  ــهاده و من يكتمها فانه آثم قلب ــه وال تكتموا الش ــق اهللا رب و ليت
ــه سازد  ــت، بايد آن را ادا كند و تقواى خدا را پيش ــه سازد ، 283) پس هر آنكه امانتى نزد اوس ــت، بايد آن را ادا كند و تقواى خدا را پيش ــه سازد ، 283) پس هر آنكه امانتى نزد اوس ــت، بايد آن را ادا كند و تقواى خدا را پيش پس هر آنكه امانتى نزد اوس (بقره
هر كه شهادت را كتمان كند، پس او دلى گنهكار دارد و خداوند . هر كه شهادت را كتمان كند، پس او دلى گنهكار دارد و خداوند . هر كه شهادت را كتمان كند، پس او دلى گنهكار دارد و خداوند  و شهادت را كتمان نكنيد

به آنچه انجام مى دهيد، داناست.
يثبت له حقه ثبت  ــع مظلوم حتى ــى م پيامبراكرم  صلى  اهللا  عليه و اله مى فرمايند: ”من مش
ــه مظلومى را همراهى نمايد  ــه مظلومى را همراهى نمايد هرك مظلومى را همراهى نمايد هرك ــه 5604)  ــه 5604) هرك هرك خ ، خ ، خ  ــى قدميه يوم تزل االقدام“(كنزالعمال اهللا تعال
ــه گام ها همه  ــه گام ها همه ، روزى ك ــه گام ها همه ، روزى ك روزى ك ــش را در روز جزا ــاند، خداوند گام هاي ــق او را به او برس ــا ح ت
ــب و ارائه اخبار، امرى مقدس  ــتوار گرداند. ازاين رو صرف تالش جهت كس لرزانند، اس
ــت كه خداوند بر آن پاداش خير مى دهد؛ زيرا اين تالش درواقع جهت  و قابل تقدير اس

ــت. ــتور خداوند اس ــت، وفاى به امانت و اجراى دس ــتور خداوند اس ــت، وفاى به امانت و اجراى دس ــتور خداوند اس وفاى به امانت و اجراى دس اداى دين

عدم تحريف و دستكارى اخبار
دست بردن . دست بردن . دست بردن  ــت نخورده و سالم است ــت نخورده و سالم است، نگهدارى امانت به صورت دس ــت نخورده و سالم است، نگهدارى امانت به صورت دس نگهدارى امانت به صورت دس اقتضاى امانتدارى صحيح
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ــالم از آن  ــت كه اس در اخبار با هدف تغيير محتوا و ماهيت آن، به نوعى خيانت در امانت اس
به خدا و پيامبر خدا ، 27) به خدا و پيامبر خدا ، 27) به خدا و پيامبر خدا  ــت: ”التخونوا اهللا و الرسول و تخونوا اماناتكم“(انفال نهى كرده اس

و امانت هايى كه نزد شماست، خيانت مكنيد.
ــت كه  از جمله روش هاى تحريف در اخبار، آميختن و يا تدوين و تنظيم خبر به گونه اى اس
برآيند آن، غير از اصل خبر است و برداشتى كه مخاطب از خبر مى كند، به جز برداشتى است 
تحليلى خودساخته و يا ، تحليلى خودساخته و يا ، تحليلى خودساخته و يا  آميختن خبر با خبرى ديگر. آميختن خبر با خبرى ديگر. آميختن خبر با خبرى ديگر كه از خبر خالص اتفاق افتاده مى نمود
كردن اجزاء و عناصر، اگر چه در عرف خبرنويسى تخلف و تحريف محسوب نمى شود،  جابه جا
در قرآن كريم مى خوانيم. در قرآن كريم مى خوانيم. در قرآن كريم مى خوانيم: ”وال تلبسوا  ولى در عرف اخالق رسانه اى اسالم عملى ناپسند است
ــق را به باطل نياميزيد وحق را  ــق را به باطل نياميزيد وحق را ، 42) ح ــق را به باطل نياميزيد وحق را ، 42) ح ح ــل و تكتموا الحق و انتم تعلمون“(بقره ــق بالباط الح
در اخالق خبررسانى، كوتاه  كردن خبر . در اخالق خبررسانى، كوتاه  كردن خبر . در اخالق خبررسانى، كوتاه  كردن خبر  درحال  كه خود مى دانيد چه مى كنيد، كتمان نكنيد
ــت و  ــازد، مذموم اس ــا حذف برخى فرازهاى خبر كه مفهوم كلى خبر را مخدوش مى س و ي

مصداق آيه شريفه فوق الذكر مى شود.

صداقت و عينيت خبر
ــيار جامعه در دستيابى به حقايق و واقعيت ها رسالتى  ــم بيدار و هوش خبرنگار به عنوان چش
ــانه  ــر برعهده دارد و كانون اين اهميت، صداقت و قابل اعتمادبودن خبرنگار و رس ــانه بس خطي ــر برعهده دارد و كانون اين اهميت، صداقت و قابل اعتمادبودن خبرنگار و رس ــانه بس خطي دارد و كانون اين اهميت، صداقت و قابل اعتمادبودن خبرنگار و رس
از مجموعه اصول بين المللى اخالق 1983 از مجموعه اصول بين المللى اخالق 1983 از مجموعه اصول بين المللى اخالق  ــكو در سال  ــكو در سال 1983 اصل دوم نشست چهارم يونس 1983 اصل دوم نشست چهارم يونس ــكو در سال .  ــكو در سال . اصل دوم نشست چهارم يونس اصل دوم نشست چهارم يونس ــت اس
ــت كه با رعايت  ــت كه با رعايت : بارزترين وظيفه خبرنگار اين اس ــت كه با رعايت : بارزترين وظيفه خبرنگار اين اس بارزترين وظيفه خبرنگار اين اس حرفه اى در خبرنگارى اين چنين مى گويد
ــرافت حرفه اى خود را در خدمت  ــرافت حرفه اى خود را در خدمت ، ش ــرافت حرفه اى خود را در خدمت ، ش ش ــت ــتيابى به اطالعات معتبر و درس حق مردم براى دس
ــى قراردهد؛ به نحوى كه واقعيت ها وجداناً با محتواى اصلى خود انعكاس يافته و  واقعيت عين
اين امر با رشد صحيح قابليت هاى . اين امر با رشد صحيح قابليت هاى . اين امر با رشد صحيح قابليت هاى  ــان دهنده ارتباطات اساسى باشد ــان دهنده ارتباطات اساسى باشد، نش ــان دهنده ارتباطات اساسى باشد، نش نش بدون ايجاد تحريف
ــب در اختيار مردم  ــواد خام خبرى مناس ــق مى گردد؛ به طورى كه م ــالق خبرنگار متحق خ
جهانى . جهانى . جهانى  قرارمى گيرد تا آنان را در طراحى تصويرى صحيح و همه جانبه از جهان يارى رساند
ــير تحول و چگونگى امور تا آنجا كه امكان  ــير تحول و چگونگى امور تا آنجا كه امكان ، مس ــير تحول و چگونگى امور تا آنجا كه امكان ، مس مس طبيعت و گوهر رويدادها، طبيعت و گوهر رويدادها، طبيعت و گوهر رويدادها ــأ كه در آن منش

دارد، واقعى برداشت شود. (شكرخواه، 1374، ص 126)
اهميت كار خبرنگار و رسانه در اين است كه جامعه او را حلقه واسط خود با حقايق مى داند 
اگر رسانه به عمد . اگر رسانه به عمد . اگر رسانه به عمد  مى نمايد و بر پايه اطالعات و اخبار دريافتى از رسانه تحليل و برنامه ريزى
اطالعات و اخبار غيرواقعى در اختيار جامعه قراردهد، عالوه براينكه به اعتماد جامعه به خود 

فصل دوم/ اخالق روزنامه نگارى
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اصول اوليه روزنامه نگارى

روزنامه نگار ، روزنامه نگار ، روزنامه نگار  خيانت كرده، اعتبار خود را نيز از دست مى دهد. ”در استاندارد علم معانى بيان
ــايل ارتباطى كلمات را داراى اعتبار  ــت اندركاران وس ــتگويى است. درواقع دس ملزم به راس
يعنى كارل ياسپرس، موافقند  از آنها با فيلسوف مكتب اگزيستانسياليست، بسيارى. بسيارى. بسيارى مى دانند
كه تأكيد داشت در لحظه ارتباط بايد حقيقت حفظ  شود و بايد در جست وجوى حقيقت بود.“ 

(كليفورد كريستيانز، 1375)
ــد، در اين روايت از پيامبراكرم صلى اهللا عليه وآله  ــاره ش ــطور فوق بدان اش خيانتى كه در س
ــان داده شده است: ”كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثاً هو لك مصدق و انت  به خوبى نش
ــى كه تو را راستگو  ــت كه به كس ــى كه تو را راستگو ) بزرگترين خيانت آن اس ــت كه به كس ــى كه تو را راستگو ) بزرگترين خيانت آن اس ــت كه به كس بزرگترين خيانت آن اس ص ، ص ، ص 92 به كاذب“(تنبيه الخواطر

فرض كرده، دروغ بگويى.
ــار فرزندان آدم  ــتان و اخب ــه پيامبراكرم صلى اهللا عليه وآله امر مى فرمايد كه داس ــد ب خداون
و اين همان ) و اين همان ) و اين همان  27مائده، 27مائده، 27 ــى آدم بالحق“( ــى آدم بالحق“: ”و اتل عليهم نبا بن ــى آدم بالحق“: ”و اتل عليهم نبا بن ”و اتل عليهم نبا بن ــق بازگوكند ــالم را به ح عليه الس
”نحن نقص عليك : ”نحن نقص عليك : ”نحن نقص عليك  ــت كه خود قرآن در بيان داستان و اخبار بدان عمل مى كند ــيوه اى اس ش

ما اخبار و داستان هاى آنان را براى شما به حق بازگومى كنيم، 13) ما اخبار و داستان هاى آنان را براى شما به حق بازگومى كنيم، 13) ما اخبار و داستان هاى آنان را براى شما به حق بازگومى كنيم.  نباهم بالحق“(كهف
ــان ها را به راستگويى و امانت دارى دعوت كرده است كه  ــيارى از آيات، انس قرآن كريم در بس
اى ايمان ، 119) اى ايمان ، 119) اى ايمان  ــع الصادقين“(توبه ــت:”يا ايهاالذين آمنوا اتقواهللا و كونوا م ــه اس از آن جمل
آورندگان تقواى خدا را پيشه خود سازيد و همواره با راستگويان باشيد. ”والذى جاء بالصدق 
و آن كس كه راستى آورد و آن را باور نمود، آنانند ، 33) و آن كس كه راستى آورد و آن را باور نمود، آنانند ، 33) و آن كس كه راستى آورد و آن را باور نمود، آنانند  و صدق به اولئك هم المتقون“(زمر
كه خود پرهيزگارانند ”والذين هم الماناتهم و عهدم راعون“(مؤمنون، 8) (مؤمنان آنانند كه) 

امانت ها و پيمان خود را رعايت مى كنند.
ــتگويى را زينت حديث و كالم مى دانند. ”(زينه  پيامبراكرم صلى اهللا عليه و اله صداقت و راس
ــن مى فرمايد: ”التنظروا الى كثره  ــان همچني ــن مى فرمايد9) ايش ــان همچني ــن مى فرمايد9) ايش ــان همچني ايش ج ، ج ، ج 71،ص  الحديث الصدق“بحار االنوار
صالتهم و صومهم و كثره الحج والمعروف و طنطنتهم بالليل ولكن انظروا الى صدق الحديث 
به نماز خواندن ها و روزه گرفتن هاى متوالى مردم 9) به نماز خواندن ها و روزه گرفتن هاى متوالى مردم 9) به نماز خواندن ها و روزه گرفتن هاى متوالى مردم  ج ، ج ، ج 71،ص  ــوار ــار االن و اداء االمانه“(بح
ــان نگاه نكنيد، بلكه ببينيد آنان چقدر  و نيز به زيادى حج و كارهاى خوب و شب زنده داريش

راستگو و وفادار به امانت هايشان هستند.
ــبت به وقوع و جزئيات خبر، علم كافى  ــت كه خبرنگار نس ــتن خبر آن اس الزمه عينيت داش
داشته  ــركند، علم كافى ــركند، علم كافى. خبرنگار بايد درخصوص خبرى كه مى خواهد منتش ــركند، علم كافى. خبرنگار بايد درخصوص خبرى كه مى خواهد منتش خبرنگار بايد درخصوص خبرى كه مى خواهد منتش ــد ــته باش داش
ــم و گوش و قلب مؤمنان و پاسخگوبودن آنها در روز  ــتن چش ــم و گوش و قلب مؤمنان و پاسخگوبودن آنها در روز . خداوند با مسؤول دانس ــتن چش ــم و گوش و قلب مؤمنان و پاسخگوبودن آنها در روز . خداوند با مسؤول دانس ــتن چش خداوند با مسؤول دانس ــد باش
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ــمع والبصر والفؤاد كل اولئك  : قيامت به مردم مى فرمايد : قيامت به مردم مى فرمايد : ”والتقف ماليس لك به علم ان الس
ــم و  ــم و ، 36) از آنچه بدان علم ندارى، پيروى مكن؛ زيرا گوش و چش ــم و ، 36) از آنچه بدان علم ندارى، پيروى مكن؛ زيرا گوش و چش از آنچه بدان علم ندارى، پيروى مكن؛ زيرا گوش و چش ــراء كان عنه مسؤوالً“(اس

قلب همگى در درگاه خداوندى مسؤولند.
قرآن كريم براى اخبار و گفته هاى ظنى و حدسى و غيريقينى ارزشى قائل نيست و از پيروى 
در آياتى چنين آورده است كه پيروى از حدس و گمان . در آياتى چنين آورده است كه پيروى از حدس و گمان . در آياتى چنين آورده است كه پيروى از حدس و گمان  و اعتماد به گمان نهى فرموده است
و اخبار غيرمتقن سبب گمراهى خواهد شد: ”ان تطع اكثر من فى االرض يضلوك عن سبيل 
و اگر از بيشتر كسانى كه در زمين ، 116) و اگر از بيشتر كسانى كه در زمين ، 116) و اگر از بيشتر كسانى كه در زمين  اهللا ان يتبعون اال الظن و ان هم االيخرصون“(انعام
آنان جز از گمان خود پيروى نمى كنند . آنان جز از گمان خود پيروى نمى كنند . آنان جز از گمان خود پيروى نمى كنند  ــند پيروى كنى، تو را از راه خدا گمراه كنند مى باش

و جز به حدس و تخمين نمى پردازند.
ــتدل و مبرهن و عينى نيستند، از نظر  ــاختگى و غيرواقعى كه مس همچنين نقل قول هاى س
ــد خبر را از روى علم و اطالع كامل  ــد خبر را از روى علم و اطالع كامل . قرآن مى فرماي ــد خبر را از روى علم و اطالع كامل . قرآن مى فرماي قرآن مى فرماي ــانه اى جايگاهى ندارند اخالق قرآنى رس

(143 دهيد: ”نبئونى بعلم ان كنتم صادقين“(انعام،
و سرانجام اينكه خداوند متعال در قرآن كريم، كالم خود را كه بخش عمده اى از آن، اخبار اقوام 
”و تمت كلمه ربك صدقاً : ”و تمت كلمه ربك صدقاً : ”و تمت كلمه ربك صدقاً  گذشته و يا رويدادهاى آينده مى باشد، به صدق و عدل توصيف مى كند

و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است 115) و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است 115) و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است.  و عدالً“(انعام،

اعتبار منبع خبر
ــايد بتوان قدمت آن را با عمر ارتباط  ــت كه ش ــايد بتوان قدمت آن را با عمر ارتباط ، مفهومى بنيادى در ارتباطات اس ــت كه ش ــايد بتوان قدمت آن را با عمر ارتباط ، مفهومى بنيادى در ارتباطات اس ــت كه ش مفهومى بنيادى در ارتباطات اس اعتبار منبع
يك ارتباط كامل بين  معتبر بودن منبع درواقع پيش شرط الزم براى برقرارى. معتبر بودن منبع درواقع پيش شرط الزم براى برقرارى. معتبر بودن منبع درواقع پيش شرط الزم براى برقرارى ــت برابر دانس
ــى مفاهيم ارتباطى  ــار منبع را مى توان نقطه تالق ــى مفاهيم ارتباطى . اعتب ــار منبع را مى توان نقطه تالق ــى مفاهيم ارتباطى . اعتب ــار منبع را مى توان نقطه تالق اعتب ــت ــتنده پيام و مخاطب آن اس فرس
هماهنگى و ، هماهنگى و ، هماهنگى و  عينيت، عينيت، عينيت ــار ــيارى از اين مفاهيم نظير گزينش گرى اخب ــز تلقى كرد؛ زيرا بس ني
بدون اين پيش فرض كه .... بدون اين پيش فرض كه .... بدون اين پيش فرض كه  .... ارزش هاى خبرى و .... ارزش هاى خبرى و  ارزش هاى خبرى و ، ارزش هاى خبرى و ،  ــؤوليت اجتماعى ــؤوليت اجتماعى، مس ــؤوليت اجتماعى، مس مس ناهماهنگى شناختى
منبعى معتبر در روند ارتباط وجود داشته يا دارد، معناى وجودى خود را از دست مى دهند. 

( اديب هاشمى، 1372)
ــيار وخيم مى داند و مى فرمايد:  قرآن كريم پيامدهاى اعتماد به منبع خبر غيرمطمئن را بس
ــاً بجهاله فتصبحوا على ما  ــق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوم ــا ايهاالذين آمنوا ان جاءكم فاس ”ي
ــانى كه ايمان آورده ايد، در مورد خبرى كه فاسقى براى  ــانى كه ايمان آورده ايد، در مورد خبرى كه فاسقى براى ، 6) اى كس ــانى كه ايمان آورده ايد، در مورد خبرى كه فاسقى براى ، 6) اى كس اى كس فعلتم نادمين“(حجرات
شما آورده، تحقيق كنيد مبادا كه براساس اعتماد به آن خبر به دسته اى از مردم آسيب وارد 
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آوريد و سپس از اين كرده خود پشيمان شويد.
ــت، اخالق اقتضا  ــى نوين در مخاطب اس ــار يك خبر ايجاد آگاه ــه هدف از انتش ــا ك از آنج
ــار يك خبر  ــار يك خبر . انتش ــار يك خبر . انتش انتش ــود ــر آن خوددارى ش دارد كه پيش از اطمينان از اعتبار منبع خبر از نش
ــى از مخاطبان مى انجامد و  ــدارد، به انحراف افكار انبوه ــه با واقعيت مطابقت ن ــق ك غيرموث
ــالم در وصيت نامه خويش به  ــالم در وصيت نامه خويش به . امام على عليه الس ــالم در وصيت نامه خويش به . امام على عليه الس امام على عليه الس گاه ضايعات جبران ناپذيرى را به دنبال دارد
ــالم او را به پرهيز از ذكر امورى كه به درستى آن واقف نيست،  ــن عليه الس فرزندش امام حس
و مگو آنچه را ندانى، ) و مگو آنچه را ندانى، ) و مگو آنچه را ندانى،  نامه ، نامه ، نامه 31 فرامى خواند:”و ال تقل ما ال تعلم و ان قّل ما تعلم“(نهج البالغه

هر چند اندك بود آنچه مى دانى.
وثاقت سخنان خود، به صورت آشكارترى بر لزوم وثاقت سخنان خود، به صورت آشكارترى بر لزوم وثاقت  حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در پاره اى
ــون كّذابا“(غررالحكم و دررالكلم،6/ 342)  ــر تأكيدمى ورزد ”ال تخبرن اال عن ثقه فتك منبع خب
ــالم چنان بر ضرورت نقل خبر از منبع قابل اطمينان تأكيد مى كنند كه در  امام على عليه الس
ــأ خبر ثقه و حق  ــأ خبر غيرثقه و باطل و ديدن را منش ــنيدن صرف را منش تمثيلى زيبا، ش
ــمعت والحق ان  مى دانند: ”اما انه ليس بين الحق والباطل اال اربع اصابع  الباطل ان تقول س
بدان كه بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله ، 141) بدان كه بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله ، 141) بدان كه بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله  خطبه، خطبه، خطبه تقول رايت“(نهج البالغه
ــت)؛ باطل آن است كه مى گويى شنيده ام و حق  ــت (و آن فاصله بين چشم و گوش اس ــت (نيس (نيس

آن است كه مى گويى ديده ام.
نقل از منبع غيرموثق مساوى با ، نقل از منبع غيرموثق مساوى با ، نقل از منبع غيرموثق مساوى با  در منطق پيامبراكرم صلى اهللا عليه و آله و اخالق رسانه اى
”كفى بالمرء من الكذب ان يحدث . ”كفى بالمرء من الكذب ان يحدث . ”كفى بالمرء من الكذب ان يحدث  ــتگويى است ــير صداقت و راس دروغگويى و دورى از مس
حضرت على عليه السالم همچنين خبردادن به 8209-8208) حضرت على عليه السالم همچنين خبردادن به 8209-8208) حضرت على عليه السالم همچنين خبردادن به  ــمع“(كنز العمال،خ  بكل ماس
ــنيده ها را موجب كذب و دروغگويى مى دانند و مى فرمايند: ”وال  مردم به صرف اعتماد به ش
هر چه را كه 160) هر چه را كه 160) هر چه را كه  ص 2، ص 2، ص  ج ، ج ، ج  ــمعت فكفى بذلك كذباً“(بحار االنوار تحدث الناس بكل ما س

شنيدى براى ديگران بازگو مكن؛ چرا كه همين مقدار براى دروغگوشدن تو كافى است.
: همچنين از حضرتش نقل است كه : همچنين از حضرتش نقل است كه : ”اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذى حدثكم فان كان 
حقاً فله و ان كان كذباً فعليه“ خبر را از هر كه شنيدى، به هنگام بازگفتنش به هم او نسبت 

ده تا اين كه راست و دروغش از آن خودش باشد.
ــوى يكى ديگر از پيامدهاى ناهنجار نقل اخبار غيرموثق از س ــت، افزون بر رواج اخبار نادرس

ــت كه اين عمل به خصوص آن هنگام كه تكرار شود، به تدريج به  ــانه خبرى، آن اس يك رس
بى اعتبارى آن رسانه در اذهان عمومى مى انجامد، تا آنجا كه حتى ديگر اخبار موثق و معتبر 
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امام على عليه السالم مى فرمايند. امام على عليه السالم مى فرمايند. امام على عليه السالم مى فرمايند: ”ال تقل ما ال تعلم فتتهم  آن نيز مورد قبول واقع نمى گردد
آن آگاه ) آن آگاه ) آن آگاه  ــتى (آنچه را كه از (آنچه را كه از (صحت و درس آنچه را كه از ، 34/6) آنچه را كه از ، 34/6)  باخبارك بما تعلم“(غررالحكم و دررالكلم
ــى دارى نيز به دروغ گويى متهم  ــو؛ وّال در مورد اخبارى كه از صحت آنها آگاه ــتى، مگ نيس

خواهى شد.
ــايد بتوان گفت كه پخش نادرست اخبار اثرى معكوس دارد و درنهايت، اثر آن به  درواقع، ش
ميزان تأثير ارتباطات و اثرات مثبت يا منفى آنها از مسائلى است . ميزان تأثير ارتباطات و اثرات مثبت يا منفى آنها از مسائلى است . ميزان تأثير ارتباطات و اثرات مثبت يا منفى آنها از مسائلى است  فرستنده بازخواهد گشت
ويژگى هاى )، ويژگى هاى )، ويژگى هاى  (منبع ارتباط (منبع ارتباط (انتقال دهنده پيام منبع ارتباط . منبع ارتباط .  كه درباره آن بحث هاى زيادى مطرح بوده است
ــر ارتباط مؤثر  ــر ارتباط مؤثر ) در افزايش تأثي ــر ارتباط مؤثر ) در افزايش تأثي در افزايش تأثي ــى انتقال آن (و ماهيت پيام (و ماهيت پيام (چگونگ و ماهيت پيام ) و ماهيت پيام )  ــران ــان (پيام گي ــان (مخاطب (مخاطب
پخش نادرست اخبار و مواد اطالعاتى همچون اثر بومرنگ به فرستنده يا منتقل كننده  هستند.

پيام بازمى گردد و درنهايت، هويت رسانه را عوض مى كند. (اديب هاشمى، 1372)
ــار مطالب نادرست يا مطالبى كه با قصد و منظور خاصى تنظيم شده باشد، باعث سلب  انتش
ــرى ديگر هدايت  ــوى منابع خب ــود و آنان را به س مى ش ــيله ارتباطى اعتماد مردم از آن وس

بديعى.( بديعى.( بديعى، 1369) مى كند
ــالم توجه كنيد كه مضمون آن بر  ــيار ظريف از امام على عليه الس ــرانجام به نكته اى بس س
ــمعتموه عقل  ــمعتموه عقل . ”اعقلوا الخبر اذا س ــمعتموه عقل . ”اعقلوا الخبر اذا س ”اعقلوا الخبر اذا س ــرعت خبر تأكيد دارد ترجيح اصل دقت و عمق، بر اصل س
هنگامى كه خبرى را مى شنويد، به دقت و تحقيق ) هنگامى كه خبرى را مى شنويد، به دقت و تحقيق ) هنگامى كه خبرى را مى شنويد، به دقت و تحقيق  ح ، ح ، ح 94 رعايه و ال عقل روايه“(نهج البالغه

در آن تعقل كنيد و نه تعقلى كه صرفاً انتقال و روايت آن خبر را دنبال مى كند.

خوددارى از مكر و خدعه و غوغاساالرى
قدرت تأثيرگذارى بر افكارعمومى و تصميمات اجتماعى، قدرتى است كه خاص رسانه هاست 
ــيارى از صاحبان قدرت رسانه اى در پى كسب  ــيارى از صاحبان قدرت رسانه اى در پى كسب . بس ــيارى از صاحبان قدرت رسانه اى در پى كسب . بس بس ــه انگيز ــاير انواع قدرت، وسوس و مانند س
ــانه ها  ــا اقتصادى از روش هاى معمول غيراخالقى در رس ي ــى رضايت صاحبان قدرت سياس
براى .... براى .... براى  ــازى و  ــازى و .... فضاس .... فضاس ــازى و ،  ــازى و ، فضاس فضاس ــاالرى ــاالرى، غوغاس ــاالرى، غوغاس غوغاس ــازى دروغين ــازى دروغين، برجسته س ــازى دروغين، برجسته س برجسته س همچون فريب افكار عمومى
ــه اين اقدامات  ــه اين اقدامات . نتيج ــه اين اقدامات . نتيج نتيج ــده بهره مى برند يادش ــتيابى به اهداف خاص صاحبان قدرت هاى دس
ــذارى ولو موقت بر افكار  ــالف اخالق عرفى و حرفه اى، تأثيرگ ــر زيركانه و به واقع خ به ظاه
ــرانجام آن بى اعتبارى و  ــت، ولى س ــى اس عمومى و جهت دهى به حركات اجتماعى و سياس
عليه السالم اين حقيقت را اين چنين  حضرت على. حضرت على. حضرت على ــت ــلب اعتماد افكارعمومى از رسانه اس س
ــنا نرعد حتى نوقع و  ــل و لس بيان مى دارند: ”و قدار عدوا و ابرقوا و مع هذين االمرين الفش
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ــون رعد و برق مى غرند و  ــون رعد و برق مى غرند و 9) برخى همچ ــون رعد و برق مى غرند و 9) برخى همچ برخى همچ كلمات قصار ، كلمات قصار ، كلمات قصار  ــج البالغه ــيل حتى نمطر“(نه ال نس
و اين درحالى است كه اين تحركات ) و اين درحالى است كه اين تحركات ) و اين درحالى است كه اين تحركات  ــت به تبليغات ميان تهى مى زنند ــند (و دس ــند (مى خروش (مى خروش
همواره با شكست روبروست، ولى ما تا زمانى كه واقع نشويم، نمى غريم و تا زمانى كه جارى 

نشويم، باران راه نمى اندازيم.
ــالم در توصيف سياست هاى تبليغى معاويه اين چنين مى فرمايند: ”واهللا ما  امام على عليه الس
معاويه بادهى منى ولكنه يغدرو يفجر و لو ال كراهيه الغدر لكنت من ادهى الناس ولكن كل 
ــتغفل بالمكيده  غدره فجره و كل فجره كفره ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه واهللا ما اس
به خداوند سوگند معاويه زيرك تر از من 191) به خداوند سوگند معاويه زيرك تر از من 191) به خداوند سوگند معاويه زيرك تر از من  خطبه ، خطبه ، خطبه  ــديده“(نهج البالغه ــتغمز بالش و ال اس
اگر پيمان شكنى . اگر پيمان شكنى . اگر پيمان شكنى  و گناهكارى است) و گناهكارى است) و گناهكارى است ــكنى (و نيرنگ و خيانت ــت، لكن شيوه او پيمان  ش نيس
هرچه به ، هرچه به ، هرچه به  ــكنى به گناه برانگيزد ــكنى به گناه برانگيزد. اما هر پيمان ش ــكنى به گناه برانگيزد. اما هر پيمان ش اما هر پيمان ش ــايند نبود، زيرك تر از من كس نبود ناخوش
روز رستاخيز پيمان شكنى را درفشى است افروخته و او . روز رستاخيز پيمان شكنى را درفشى است افروخته و او . روز رستاخيز پيمان شكنى را درفشى است افروخته و او  گناه برانگيزد،  دل را تاريك گرداند
به خدا مرا با فريب غافل گير نتوان كرد و با سخت گيرى ناتوانم . به خدا مرا با فريب غافل گير نتوان كرد و با سخت گيرى ناتوانم . به خدا مرا با فريب غافل گير نتوان كرد و با سخت گيرى ناتوانم  ــود ــناخته ش بدان درفش ش

نتوانند شمرد.
ــنى آن را ترسيم نموده اند، بر اين نكته  ــالم به روش در اين اصل اخالقى كه امام على عليه الس
ــالمى در اعتقاد به معاد در روز  ــالمى تفاوتش با رسانه غيراس ــانه اس ــود كه رس تأكيد مى ش
جزاست و اين اعتقاد سبب مى شود تا ارتباط گر مسلمان از روش هاى غيرشرعى و غيرعرفى 
ــتفاده كند ولو آنكه اين اهداف مقدس  ــتيابى به اهداف خود نتواند اس و غيراخالقى براى دس
ــانه اى و عصر  ــلمان بايد در جهان پرفريب قدرت رس ــانه اى و عصر . ارتباط گر مس ــلمان بايد در جهان پرفريب قدرت رس ــانه اى و عصر . ارتباط گر مس ــلمان بايد در جهان پرفريب قدرت رس ارتباط گر مس ــند ــين باش و قابل تحس
در ايجاد و حفظ فضاى انسانى ، در ايجاد و حفظ فضاى انسانى ، در ايجاد و حفظ فضاى انسانى  ــكار و پنهان ــالم و زد و بندهاى آش حاكميت رقابت هاى ناس
ــت خود را در اين  ــد و اگر دس و اخالقى به دور از نيرنگ ها و فريبكارى هاى امروزين بكوش
تعارض منافع مادى با وظايف امور گشاده ديد، قيدوبند ديانت و اخالق را از ياد نبرد و هنگام تعارض منافع مادى با وظايف امور گشاده ديد، قيدوبند ديانت و اخالق را از ياد نبرد و هنگام تعارض منافع مادى با وظايف 

سعيدى مهر.( سعيدى مهر.( سعيدى مهر، 1375)  اخالقى، قربانى شدن ارزش ها را برنتابد

احترام به مردم و گوناگونى فرهنگ ها
ــالم، مردم و جامعه مورد احترامند و هيچ گاه و به هيچ قيمتى نبايد آبرو  در نظام اخالقى اس
ــده است كه با مردم  ــده است كه با مردم . در قرآن كريم بارها توصيه ش ــده است كه با مردم . در قرآن كريم بارها توصيه ش در قرآن كريم بارها توصيه ش و حيثيت مردم وجه المصالحه قرارگيرد
ــناً“  ــود؛ از جمله اين توصيه ها اينكه : ”...وقولوا للناس حس ــخن گفته ش با لحن خوش س
(“ (“ (اسراء، 53)  يقولوا التى هى احسن... با مردم خوش سخن بگوييد و ”قل لعبادى، 83) با مردم خوش سخن بگوييد و ”قل لعبادى، 83) با مردم خوش سخن بگوييد و ”قل لعبادى (بقره
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ــخر قوم من قوم  ــخن گويند. ”يا ايها الذين آمنوا اليس و به بندگانم بگو با نيكوترين روش س
ــاء من نساء عسى ان يكن خيراً منهن و ال تلمزوا انفسكم  ــى ان يكونوا خيراً منهم وال نس عس
ــما  ــانى كه ايمان آورده ايد، مبادا عده اى از ش ــما ، 11) اى كس ــانى كه ايمان آورده ايد، مبادا عده اى از ش ــما ، 11) اى كس ــانى كه ايمان آورده ايد، مبادا عده اى از ش اى كس (“ (“ (حجرات ...وال تنابزوا بااللقاب ...وال تنابزوا بااللقاب ...
عده اى ديگر را استهزاء نمايند؛ چه بسا آنان بهتر از شما باشند و نيز مبادا كه گروهى از زنان 
ــخره كنند؛ چه بسا آنان بهتر باشند و به يكديگر زخم زبان نزنيد و  ــما گروهى ديگر را مس ش

يكديگر را با القاب زشت صدا نكنيد.
قرآن كريم حتى در برخورد با غيرمسلمانان دستور مى دهد كه رعايت ادب و احترام و عدالت 
ــان شود: ”ال ينها كم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم  و احس
خداوند شما را نهى نكرده است كه به آنان كه ، 8) خداوند شما را نهى نكرده است كه به آنان كه ، 8) خداوند شما را نهى نكرده است كه به آنان كه  (“ (“ (ممتحنه ــطوا اليهم... ان تّبروهم و تقس

ــان رفتار كنيد. ــاخته اند، به عدالت و احس ــما نجنگيده اند و شما را از ديارتان آواره نس با ش
ــورد مؤدبانه و  ــرآن، برخ ــز مطابق اخالق ق ــمنان و خصم ني ــورد با دش ــيوه برخ ــى ش حت
ــبوا اهللا عدواً بغير علم....“  ــبوا الذين يدعون من دون اهللا فيس ــت. ”والتس غيرتوهين آميز اس
ــرا كه اگر اين چنين  ــزا نگوييد؛ چ ــانى كه غير خدا را مى خوانند، ناس ــرا كه اگر اين چنين ، 108) به كس ــزا نگوييد؛ چ ــانى كه غير خدا را مى خوانند، ناس ــرا كه اگر اين چنين ، 108) به كس ــزا نگوييد؛ چ ــانى كه غير خدا را مى خوانند، ناس به كس (انعام

ــزا خواهند گفت. ــمنى و جهالت به خداوند ناس ــر دش كنيد، آنان نيز از س
قرآن كريم در شيوه عملى خود به خوبى اين اصل را رعايت كرده است و در توصيف خصم، 
يونس( يونس( يونس، 83)  ــى االرض...» ــه كار مى برد: «...و ان فرعون لعال ف ــن مؤدبانه و محترمانه ب لح

ــت. همانا فرعون در زمين برترى جوس
ــانه و خبرنگار در برخورد با  ــود كه رس ــتخراج مى ش از اين آموزه هاى اخالقى، اين اصل اس
ــد و هيچ گاه زبان به  ــته باش ــردم و مخاطبان بايد رعايت جنبه هاى ادب و احترام را داش م
ــت نگشايد. نه تنها ارتباط گر مسلمان بايد همواره با رعايت ادب اجتماعى  كالم سبك و زش
ــى را به صرف يك  ــورد نمايد، بلكه به طريق اولى هيچ گاه نبايد آبروى كس ــا مخاطبان برخ ب
پيامبراكرم صلى اهللا عليه و اله مى فرمايند. پيامبراكرم صلى اهللا عليه و اله مى فرمايند. پيامبراكرم صلى اهللا عليه و اله مى فرمايند: ”من  اتهام كه هنوز اثبات نگرديده، بر زمين ريزد
يوم القيامه على تّل من نارحتى بهت مؤمناً او مؤمنه او قال فيه ما ليس فيه اقامه اهللا تعالى

هركس به مرد يا زن مؤمنى بهتان زند يا 194) هركس به مرد يا زن مؤمنى بهتان زند يا 194) هركس به مرد يا زن مؤمنى بهتان زند يا  ص 75، ص 75، ص  يخرج مما قاله فيه“(بحار االنوار،ج 
چيزى را كه در او نيست، بدو نسبت دهد، خداوند او را در روز قيامت بر تلى از آتش خواهد 

ــود. ــتاند تا زمانى كه از آنچه او درباره آن فرد گفته بود، خارج ش ايس
ــش تيراژ خود به  ــى، معموالً براى افزاي ــا زيرپا گذاردن اصول اخالق ــانه هاى امروزين ب رس
ظرف ) ظرف ) ظرف  Pulitzer) ــخصيت تكيه مى كنند و به مدد همين الگو، پوليتزر ــوايى و ترور ش ــخصيت تكيه مى كنند و به مدد همين الگو، پوليتزر (رس ــوايى و ترور ش (رس

فصل دوم/ اخالق روزنامه نگارى
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اصول اوليه روزنامه نگارى

را از پانزده هزار به دويست و پنجاه ) را از پانزده هزار به دويست و پنجاه ) را از پانزده هزار به دويست و پنجاه  Newyork world) ــال تيراژ نيويورك ورلد ــه س ــال تيراژ نيويورك ورلد (س ــه س (س
ــته دايره المعارف بريتانيكا با مجموعه اى از كارهاى نمايشى و مبارزات  ــته دايره المعارف بريتانيكا با مجموعه اى از كارهاى نمايشى و مبارزات . به نوش ــته دايره المعارف بريتانيكا با مجموعه اى از كارهاى نمايشى و مبارزات . به نوش به نوش ــاند هزار رس
او به هر قيمتى . او به هر قيمتى . او به هر قيمتى  ــزم را زنده كرد ــزر فرمول هاى ديرينه حس گرى و ايده آلي ــزم را زنده كرد، پوليت ــزر فرمول هاى ديرينه حس گرى و ايده آلي ــزم را زنده كرد، پوليت ــزر فرمول هاى ديرينه حس گرى و ايده آلي پوليت ــى تبليغات
ــاندن لباس خبر به يك  ــاندن لباس خبر به يك ، حتى اگر معنى آن، پوش ــاندن لباس خبر به يك ، حتى اگر معنى آن، پوش حتى اگر معنى آن، پوش ــا برانگيختن هيجان ــد بود كه ب عالقه من
مطبوعات مبتذل و تابلوييدها از همان فرمول . مطبوعات مبتذل و تابلوييدها از همان فرمول . مطبوعات مبتذل و تابلوييدها از همان فرمول  ــوع كامًال جعلى مى بود، تيراژ را باال برد موض
مغيث الدين شيخ.( مغيث الدين شيخ.( مغيث الدين شيخ، 1375).  ــيدن به موفقيت هاى تجارى بى سابقه استفاده كردند براى رس
بنابراين حفظ حرمت مخاطبان و احترام به آنان به عنوان صاحبان امانت از مهم ترين وظايف 

ــت. ــانه اى اس ــالمى رس اخالقى خبرنگاران در نظام اخالق اس

حرمت حريم خصوصى افراد
ــت و تا آن زمان كه ضرورتى ايجاب  ــالمى حفظ حريم و آبروى افراد الزم اس در جامعه اس
ــباب هتك آبرو و لكه دارشدن  ــباب هتك آبرو و لكه دارشدن ، اس ــباب هتك آبرو و لكه دارشدن ، اس اس ــكاركردن اسرار پنهان مردم ــى حق ندارد با آش نكند، كس
”ما چون مستقل هستيم، برهم زدن خلوت يا رازدارى . ”ما چون مستقل هستيم، برهم زدن خلوت يا رازدارى . ”ما چون مستقل هستيم، برهم زدن خلوت يا رازدارى  شخصيت اجتماعى آنان را فراهم  آورد
آن گونه كه آن را مى شناسيم و چون اجتماعى ، آن گونه كه آن را مى شناسيم و چون اجتماعى ، آن گونه كه آن را مى شناسيم و چون اجتماعى  ــت ــيدن وجود بشرى اس به معناى ازهم پاش
به يك معيار ، به يك معيار ، به يك معيار  يعنى حفظ موجوديت چنين مالحظاتى، يعنى حفظ موجوديت چنين مالحظاتى، يعنى حفظ موجوديت چنين مالحظاتى هستيم، تبديل آن به وضعيت مطلق
ــود كه فضاى زندگى خصوصى افراد نمى تواند بدون اجازه مورد تهاجم  ــمى منتهى مى ش رس
يك مشكل  يا برجسته سازى قرار گيرد؛ مگر اين كه افشاگرى باعث حل يك بحران عمومى

كليفوردكريستيانز( كليفوردكريستيانز( كليفوردكريستيانز، 1375) اجتماعى شود.“
ــگاه فيرفيلد مى گويد:”مقوله حريم  ــور ليسانيوتن استاد كرسى اخالق عملى در دانش پروفس
براى پى بردن به بنيان هاى فلسفى اين .... براى پى بردن به بنيان هاى فلسفى اين .... براى پى بردن به بنيان هاى فلسفى اين  ــفه ندارد ــته فلس ــابقه اى در رش خصوصى هيچ س
مقوله بايد به شرافت بشرى و منابع و مآخذ مربوط به مالكيت شخصى مراجعه كرد وگرچه 
ــن معرف حريم  ــرافت و حيثيت خود بهتري ــد، اما مالكيت افراد بر ش ــب به نظر مى رس عجي

خصوصى محسوب مى شود.“ 
ــود يك قلمرو  ــانى در درون خ ــود يك قلمرو : هر انس ــانى در درون خ ــود يك قلمرو : هر انس ــانى در درون خ هر انس ــون اين موضوع مى گويد ــان الك در بحث پيرام ج

شخصى دارد و هيچ كس غير از خود شخص، هيچ حقى براى ورود به اين قلمرو ندارد. 
ــخصى كه  ــان مى دهد كه حريم ش ــان الك به رغم كوتاه بودن آن، نش ــه و تحليل ج تجزي
ــاس امنيتى است كه ما از كنترل و  ــب ترى براى آن يافت نمى شود، ميزان احس تعبير مناس
انسان شناسان و دانشمندان علوم اجتماعى به ما . انسان شناسان و دانشمندان علوم اجتماعى به ما . انسان شناسان و دانشمندان علوم اجتماعى به ما  مالكيت خود بر آن فضاى خصوصى داريم
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ــخصى امرى بسيار ريشه دار و يك نياز فطرى و مسأله اى است  مى گويند كه نياز به حريم ش
صص ، 1375، صص ، 1375، صص 148ـ 147)  كه تنها به انسان محدود نمى شود. (هوسمن

ــالم صلى اهللا عليه وآله در تبيين رسالت خود مى فرمايند:”انى لم اؤمر ان انّقب عن  پيامبراس
من امر نشده ام به اينكه 15035) من امر نشده ام به اينكه 15035) من امر نشده ام به اينكه  خ 31597، خ 31597، خ  خ ، خ ، خ  قلوب الناس و ال اشق بطونهم“(كنزالعمال

از درون مردم جستجو كنم و درون و باطن آنان را وا كاوم. 
يعنى قرآن كريم، نيز صريحاً امر به خوددارى از تجسس و دخالت در حريم  ــالت، الگوى رس

خلوص افراد مى دهد: ”و ال تجسسوا“(حجرات، 12)
ــى اهللا عليه وآله همچنين در نهى از ورود در حريم خصوصى زندگى مردم  ــرم صل  پيامبراك
ــلمين تتبع اهللا عثرته  ــلمين فانه من تتبع عثرات المس مى فرمايند: ”ال تتبعوا عثرات المس
ــاى حريم خصوصى  ــاى حريم خصوصى 355) در پى افش ــاى حريم خصوصى 355) در پى افش در پى افش ص2، ص2، ص ج ، ج ، ج  و من تتبع اهللا عثرته يفضحه“(اصول كافى
ــى را كه اين چنين كند، درونش را فاش و او را  ــيد؛ چرا كه خداوند كس ــلمانان نباش مس

ــازد. مفتضح   س
ــوا  ــوا : ”ليس ــوا : ”ليس ”ليس ــخنان خويش مؤمنان را چنين وصف مى نمايند ــالم در برخى س عليه الس  امام على
مؤمنان نه فتنه جويند و نه سخن 102) مؤمنان نه فتنه جويند و نه سخن 102) مؤمنان نه فتنه جويند و نه سخن  خطبه ، خطبه ، خطبه  (بالمساييح و ال المذاييع البذر“ (بالمساييح و ال المذاييع البذر“ (نهج البالغه

را بدان رسانند و نه زشتى كسى را به گوش اين و آن خوانند.
ــتر، روز به روز تقيد خود را به رعايت اصول  ــترى بيش ــانه هاى غربى با هدف جلب مش  رس
ــتر از دست مى دهند. ”نات هنتاف يكى از  اخالقى، همچون حفظ حريم خصوصى افراد، بيش
ــريه صداى روستا كه به تدريس روزنامه نگارى تفحصى اشتغال داشته است،  نويسندگان نش
وى . وى . وى  مى گويد مطبوعات به يكى از دهشتناك ترين دشمنان حريم خصوصى تبديل مى شوند
معتقد است مطبوعات ديگر نمى توانند جنبه هاى انسانى خود را حفظ كنند و به ابزارى براى 

كسب درآمد تبديل شده اند“(هوسمن، 1375، ص 156) 
در چهارمين نشست 1983 در چهارمين نشست 1983 در چهارمين نشست  منشور اصول بين المللى اخالق حرفه اى خبرنگارى كه در سال 
ــازمان هاى بين المللى و منطقه اى خبرنگاران رسيد، در  ــكو در اين زمينه به تصويب س يونس
اصل ششم خود بر احترام به اسرار محرمانه و حيثيت انسانى تأكيد كرده است. در اين اصل 
ــتانداردهاى حرفه اى خبرنگار همانا احترام به حق اشخاص در  ــتانداردهاى حرفه اى خبرنگار همانا احترام به حق اشخاص در : بخش مكمل اس ــتانداردهاى حرفه اى خبرنگار همانا احترام به حق اشخاص در : بخش مكمل اس بخش مكمل اس ــت آمده اس
حفظ اسرار محرمانه و حرمت انسانى  آنها بر پايه موارد موجود در قانون بين المللى و قوانين 
بهتان و لطمه به حيثيت و آوازه ، بهتان و لطمه به حيثيت و آوازه ، بهتان و لطمه به حيثيت و آوازه  ملى از جمله حمايت از حقوق و آبروى ديگران و منع افترا

اشخاص است.“ (شكرخواه، 1374، ص 127)
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انتقاد سالم و سازنده
يعنى  در كنار تمامى اصول اخالقى حرفه اى رسانه اى، اسالم رسالت اصلى خبرنگار و رسانه،
ــعه  ــائل و واقعيت هاى اجتماع و تالش براى بهبود اوضاع جامعه و كمك به توس انعكاس مس
رسانه . رسانه . رسانه  اجتماعى با درنظرگرفتن مصالح و منافع جامعه، را نيز همواره مورد تأكيد قرارمى دهد
ــت افرادى  ــالمى نه ابزارى مطلق در خدمت قدرت و نه تريبونى رها و يله در دس در نظام اس
ارتباط گر . ارتباط گر . ارتباط گر  ــت كه به بهانه حقوق مردم و آزادى در پى كسب منافع نامشروع خود هستند اس
ــلمان متناسب با مصالح و ضروريات توسعه همه جانبه در جامعه اسالمى، عالوه بر حفظ  مس
حدود و رعايت اصول اخالقى، چنانچه كژى و ناهنجارى مشاهده كند، صداى اعتراض خود 
امام صادق . امام صادق . امام صادق  ــت ــالت حرفه اى خود را در اصالح عيوب به كار خواهد بس را بلند مى كند و رس
: عليه السالم بهترين مردم را كسى مى دانند كه عيوب ايشان را بازگو كنند : عليه السالم بهترين مردم را كسى مى دانند كه عيوب ايشان را بازگو كنند : ”احب اخوانى من 

ج ، 1345، ج ، 1345، ج 74 ص 272) اهدى الى عيوبى“(مجلسى
شيوه اخالقى بيان عيوب، . شيوه اخالقى بيان عيوب، . شيوه اخالقى بيان عيوب،   زيبايى اين كالم امام صادق عليه السالم در واژه اهداى عيوب است
شيوه كينه توزانه و دشمنى و خصومت نيست، بلكه انسان مسلمان عيوب برادر خود را به وى 
همچنين در هديه، . همچنين در هديه، . همچنين در هديه،  ــتانه و صميمانه معنى پيدا مى كند ــتانه و صميمانه معنى پيدا مى كند. هديه در گفتمان دوس ــتانه و صميمانه معنى پيدا مى كند. هديه در گفتمان دوس هديه در گفتمان دوس هديه مى كند
لذا با رعايت اين ظرافت ها، ، لذا با رعايت اين ظرافت ها، ، لذا با رعايت اين ظرافت ها،  ــاختن مخاطب مستتر است و نه آزار و اذيت او نيت خوشحال س
البته اگر از . البته اگر از . البته اگر از  ارتباط گر مسلمان انتقادات سالم خود را با روش اخالقى و انسانى مطرح مى كند
ــانى بيان و هديه، انتقاد امكان پذير نباشد، خبرنگار مسلمان بايد صداى  روى روش هاى انس
ــوء من القول اال من ظلم و كان اهللا  ــوء من القول اال من ظلم و كان اهللا . ”ال يحب اهللا الجهر بالس ــوء من القول اال من ظلم و كان اهللا . ”ال يحب اهللا الجهر بالس ”ال يحب اهللا الجهر بالس ــز به انتقاد بلند كند ــود را ني خ
به عيب خلق صدا ، به عيب خلق صدا ، به عيب خلق صدا  خدا دوست نمى دارد كه كسى به گفتار زشت، 148) خدا دوست نمى دارد كه كسى به گفتار زشت، 148) خدا دوست نمى دارد كه كسى به گفتار زشت سميعاً عليماً“(نساء
بلند كند؛ مگر اينكه ظلمى به او رسيده باشد كه خدا شنوا و داناى به احوال بندگان است.

ــتدالل كه اكنون راديو و تلويزيون در كنار مطبوعات بلندترين  ــنيان راد با اين اس دكتر محس
ــت  ــانه ها را ابزارى دانس ــاخته، نتيجه مى گيرد كه مى توان رس صداى طول تاريخ را فراهم س
ــه هنگام ظلم، را  ــه هنگام ظلم، را ، يعنى بلندى صدا ب ــه هنگام ظلم، را ، يعنى بلندى صدا ب يعنى بلندى صدا ب ــاء آمده ــوره نس ــاء آمده148 س ــوره نس ــاء آمده148 س ــوره نس س ــه مى توانند آنچه را در آيه  ك
و اگر اخبار و رسانه مسلمان بتواند صداى خود را به ، 1375) و اگر اخبار و رسانه مسلمان بتواند صداى خود را به ، 1375) و اگر اخبار و رسانه مسلمان بتواند صداى خود را به  ــنيان راد ــازند. (محس عملى س

ــالم   ــب خلق يا عيب حكومت بلند كند و اين كار را نكند، در فرمايش امام على عليه الس عي
زيانكارترين مردم خواهد بود ”اخسر الناس من قدر على ان يقول الحق ولم يقل“(غررالحكم 

و دررالكلم، 434/2)
اين عيب جويى اگر به معناى نقد باشد كه ظاهراًَ نيز اين چنين است، همان است كه امام صادق 
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وجود . وجود . وجود  با رويى گشاده، از آن تحت عنوان احب اخوانى من اهدى الى عيوبى استقبال كرده اند
اين عيب جويى در مفهوم نقد در فرهنگ و زبان عرب و درواقع در جامعه اسالمى، به هيچ وجه 
از امام هادى . از امام هادى . از امام هادى  به اين مفهوم نيست كه اين عيب جويى در حوزه ارزش هاى منفى قرارمى گيرد
ــده كه خداوند بر بنده اى اراده خير مى كند كه اگر او را عتاب و انتقاد  ــالم روايت ش عليه الس

كنند، بپذيرد. (محسنيان راد، 1375)
ــؤال كه آيا انتقاد رسانه ها از حكومت در نظام اسالمى  ــنيان راد در پاسخ به اين س  دكترمحس
سوره اسراء مى فرمايد16 سوره اسراء مى فرمايد16 سوره اسراء مى فرمايد: ”و اذا اردنا  خداوند در آيه : خداوند در آيه : خداوند در آيه  جايز است، بدين گونه استدالل مى كند
ــراء، 16)  ــراء، 16اس 16اس ــقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً“ ( ــك قريه امرنا مترفيها ففس ــقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً“ (ان نهل ــك قريه امرنا مترفيها ففس (ان نهل
هروقت خواستيم ملت و مملكتى را منقرض و نابود كنيم، نخست سران آن مردم را به فسق 

و فجور واداشتيم. آن وقت مستحق هالك و اضمحالل شدند. 
و ما هيچ ، 59)... و ما هيچ ، 59)... و ما هيچ  ــا ظالمون“(قصص ــا ظالمون“: ”و ما كنا مهلكى القرى اال و اهله ــا ظالمون“: ”و ما كنا مهلكى القرى اال و اهله ”و ما كنا مهلكى القرى اال و اهله ــد ــن مى فرماي همچني
ــوره هود مى فرمايد:  ــوره هود مى فرمايد. و در س ــوره هود مى فرمايد. و در س و در س ــند ديارى را هالك نكنيم؛ مگر اينكه اهلش ظالم و بيدادگر باش
خدا هيچ قومى و اهل ، 117) خدا هيچ قومى و اهل ، 117) خدا هيچ قومى و اهل  ــا مصلحون“(هود ــا كان ربك  ليهلك القرى بظلم و اهله ”و م

ديارى را در صورتى كه آنها مصلح و نيكوكار باشند، به ظلم هالك نكند.
يادشده و نيز حفظ مصالح و منافع جامعه، رسانه ها در جاى  بنابراين با رعايت تمامى اصول اخالقى
خود بايد از وظيفه نقادى نسبت به فساد در دستگاه هاى مختلف نيز غافل نشوند  كه اگر اين گونه 

شود، به تعبير امام على عليه السالم زيان كارترين مردم خواهند بود.

نتيجه گيرى: رعايت مصالح اساسى جامعه 
ــانه در نظام اسالمى در فرايند خبررسانى و  ــت كه  رس درمجموع مى توان چنين اظهار داش
پس از وفات پيامبر صلى اهللا . پس از وفات پيامبر صلى اهللا . پس از وفات پيامبر صلى اهللا  اطالع رسانى همواره متوجه مصالح اساسى جامعه اسالمى است
عليه وآله، عباس بن عبدالمطلب و ابوسفيان بن حرب پيشنهاد بيعت به امام على عليه السالم 
ــرايط سياسى آن زمان واقف بود،  ــفيان و اوضاع و ش دادند و امام كه به خوبى بر اغراض ابوس
ــى از آن به اين  ــخ به آنها به خطبه اى اكتفا كرد كه در بخش ــرباز زد و در پاس از اين عمل س
ــاره مى كند كه از اخبارى آگاه است كه اظهار آن به آشوب و اختالف مى انجامد  واقعيت اش
هيهات بعد اللتيا و . هيهات بعد اللتيا و . هيهات بعد اللتيا و  ــوا جزع من الموت ــكت يقول ”فان اقل يقولوا حرص على الملك و ان اس
بل اند محبت على مكنون ، بل اند محبت على مكنون ، بل اند محبت على مكنون  ــه ــن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى ام ــى و اهللا الب اللت
به 5) به 5) به  خطبه ، خطبه ، خطبه  علم لو بحث به الضطربتم اضطراب اال رشيه فى الطوى البعيده.“ (نهج البالغه
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اما من چيزى ، اما من چيزى ، اما من چيزى  خدا سوگند پسر ابوطالب به مرگ عالقه مندتر از كودك به پستان مادر است
اگر بگويم و بشنويد، به لرزه درمى آييد و مضطرب مى شويد . اگر بگويم و بشنويد، به لرزه درمى آييد و مضطرب مى شويد . اگر بگويم و بشنويد، به لرزه درمى آييد و مضطرب مى شويد  مى دانم كه بر شما پوشيده است

و ديگر به جاى نمى مانيد؛ مانند لرزيدن ريسمان در چاهى كه ته آن ناپديد است.
حضرت على عليه السالم  همچنين در يكى از خطبه هاى خويش مى فرمايد سينه اش ماالمال 
ــت كه براى پيشگيرى از انحراف آراى مردم، از نقل عمومى آن پرهيز  ــرارى اس از اخبار و اس
ــانه لفعلت و لكن  ــئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع ش ــانه لفعلت و لكن : ”واهللا لو ش ــئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع ش ــانه لفعلت و لكن : ”واهللا لو ش ــئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع ش ”واهللا لو ش دارد
ــه اال وانى مفيضه الى الخاصه ممن يؤمن  ــول اهللا صلى اهللا عليه وآل اخاف ان تكفروا فى برس
ــا انطق اال صادقاً و قد عهد الى بذلك  ــه و الذى بعثه بالحق و اصطفاه على الخلق م ــك من ذل
به 174) به 174) به  خطبه ، خطبه ، خطبه  ــذا االمر“(نهج البالغه ــه و بمهلك من يهلك و منجى من ينجو و مال ه كل
خدا اگر خواهم هر يك از شما را خبر دهم كه از كجا آمده است و به كجا مى رود و سرانجام 
صلى اهللا  كارهاى او چه بود، توانم؛ ليكن ترسم كه درباره من به غلو رويد و مرا بر رسول خدا
من اين راز را با خاصان درميان مى گذارم كه بيمى از ايشان نيست . من اين راز را با خاصان درميان مى گذارم كه بيمى از ايشان نيست . من اين راز را با خاصان درميان مى گذارم كه بيمى از ايشان نيست  عليه وآله  تفضيل نهيد
به خدايى كه او را به حق برانگيخت و بر مردمان برترى بخشيد، جز . به خدايى كه او را به حق برانگيخت و بر مردمان برترى بخشيد، جز . به خدايى كه او را به حق برانگيخت و بر مردمان برترى بخشيد، جز  و به آنان اطمينان دارم
و هالكت . و هالكت . و هالكت  ــت بر زبان نمى آورم و رسول خدا مرا از اين حادثه ها آگاه ساخته است ــخن راس س
ــت و از پايان كار  نجات يابد، به من گفته اس ــود و به رهايى آن كه آن كس را كه هالك ش

خبر داده است.
ــالم، صرف اطالع داشتن از يك خبر، مجوز انتشار  ــانى اس در منطق اخالق حرفه اى خبررس
ــتن مصالح و منافع جامعه اقدام به انتشار  ــانه اسالمى با درنظرداش ــت، بلكه بايد رس آن نيس
ــار اخبار و اعالم مطالب بايد  ــالم با تأكيد بر اين نكته كه انتش ــار اخبار و اعالم مطالب بايد . امام على عليه الس ــالم با تأكيد بر اين نكته كه انتش ــار اخبار و اعالم مطالب بايد . امام على عليه الس ــالم با تأكيد بر اين نكته كه انتش امام على عليه الس اخبار نمايد
ــد، اين چنين ميفرمايد: ”التتكلمن اذا لم تجد  ــتن مصلحت زمانى و مكانى باش با درنظرداش
ــبى نيافتى، آن را  ــبى نيافتى، آن را ، 286/6) اگر براى خود موقعيت مناس ــبى نيافتى، آن را ، 286/6) اگر براى خود موقعيت مناس اگر براى خود موقعيت مناس للكالم موقعاً“(غررالحكم و دررالكلم

ابراز مدار.
ــر هر چيزى است كه پوشانده نگاه  ــيده نگاه داشتن آن و س ــتن مطلب يعنى پوش  ابرازنداش
ــت. ”افشاءالسر  ــد، ابراز آن خيانت و خطاس ــود و تا زمانى كه بايد اين چنين باش ــته ش داش

ج، ج، ج، 78، ص 229) سقوط“(بحار االنوار
ــقوط به ورطه هالكت و منجر به پيامدها و عواقب  ــر را س ــاء س ــالم افش  امام صادق عليه الس
ــه زبان آوردن هرچه مى دانند،  ــه زبان آوردن هرچه مى دانند، . قرآن كريم نيز مردم را از ب ــه زبان آوردن هرچه مى دانند، . قرآن كريم نيز مردم را از ب قرآن كريم نيز مردم را از ب ــراى جامعه مى دانند ــاك ب خطرن
قرآن ، 83) قرآن ، 83) قرآن  نساء( نساء( نساء برحذرمى دارد و مى فرمايد: ”و اذا جاءهم امر من االمن و الخوف اذاعوا به..“
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اعم از آنكه به صالح ) اعم از آنكه به صالح ) اعم از آنكه به صالح  (در سرزنش افراد يادشده مى فرمايد اينان هرگاه امر (در سرزنش افراد يادشده مى فرمايد اينان هرگاه امر (و مطلبى و خبرى
ــرانجام  ــرانجام . و س ــرانجام . و س و س ابرازمى دارند) ابرازمى دارند) ابرازمى دارند ــد و يا موجب رعب و ترس جامعه (بالفاصله ــد و يا موجب رعب و ترس جامعه (جامعه باش (جامعه باش ــد و يا موجب رعب و ترس جامعه )  ــد و يا موجب رعب و ترس جامعه ) جامعه باش جامعه باش (امنيت
اينكه امام على عليه السالم در يكى از نامه هاى خويش به اين واقعيت اشاره مى كند كه برخى 
مطالب و اخبار و اسرار حتى براى رازدارترين افراد نيز نبايد بازگو شود ”اال و ان لكم عندى 
بدانيد حق شماست بر من كه ) بدانيد حق شماست بر من كه ) بدانيد حق شماست بر من كه  نامه ، نامه ، نامه 50 ان الاحتجز دونكم سراً اال فى الحرب“(نهج البالغه
جز راز جنگ كه از پوشاندن آن ) جز راز جنگ كه از پوشاندن آن ) جز راز جنگ كه از پوشاندن آن  ــانم (و خبرى را از شما پنهان نكنم ــما نپوش ــانم (چيزى را از ش ــما نپوش (چيزى را از ش

ناچارم.
اصل اخالقى ديگرى كه در همين زمينه بايد رسانه اسالمى در خبررسانى به آن توجه كند 
و مبتنى بر رعايت ظرفيت ها و وضعيت مخاطبان است، اصل عدم اشاعه فحشاء و عدم ابراز 

آن است.
ــاء در جامعه ابراز رضايت مى كنند، مستحق عذاب  ــترش فحش قرآن كريم آنان را كه از گس
ــه فى الذين آمنوا لهم  ــيع الفاحش ــه فى الذين آمنوا لهم : ”ان الذين يحبون ان تش ــيع الفاحش ــه فى الذين آمنوا لهم : ”ان الذين يحبون ان تش ــيع الفاحش ”ان الذين يحبون ان تش دردناك در دنيا و آخرت مى داند
ــلمان بايد در نوع نقل قول و  ــانه و خبرنگار مس ــلمان بايد در نوع نقل قول و ، 19) رس ــانه و خبرنگار مس ــلمان بايد در نوع نقل قول و ، 19) رس ــانه و خبرنگار مس رس ــذاب اليم فى الدنيا واالخره“(نور ع
محتواى اخبار خود نيز دقت فراوان مبذول دارد كه حاوى الفاظ و عبارات ركيك و مستهجن 
اصل ، 298/21) اصل ، 298/21) اصل  ــم و دررالكلم ــتهجن الكالم فانه يوغرالقلب“(غررالحك ــد. ”اياك و مس نباش
و عدم اشاعه فحشا، اصلى واحد است  ــلمان از افشاى سر ــى در خوددارى خبرنگار مس اساس
ــت و خوددارى از هرآنچه اين  ــت و خوددارى از هرآنچه اين .... جامعه اس ــت و خوددارى از هرآنچه اين .... جامعه اس جامعه اس اجتماعى، اجتماعى، اجتماعى ــى ــالت رعايت مصالح سياس و آن رس
اصل سوم از اصول بين المللى اخالق حرفه اى در خبرنگارى . اصل سوم از اصول بين المللى اخالق حرفه اى در خبرنگارى . اصل سوم از اصول بين المللى اخالق حرفه اى در خبرنگارى  ــازد مصلحت را مخدوش مى س
ــتر نيز بدان و استنادات آن در اخالق  ــؤوليت اجتماعى خبرنگار است كه پيش عبارت از مس
اطالعات در خبرنگارى به منزله فايده اى : اطالعات در خبرنگارى به منزله فايده اى : اطالعات در خبرنگارى به منزله فايده اى  اين اصل مى گويد. اين اصل مى گويد. اين اصل مى گويد ــد ــالمى اشاره ش و فرهنگ اس
ــؤوليت  ــود؛ بدين معنا كه خبرنگار در حجم مس ــؤوليت - درك مى ش ــود؛ بدين معنا كه خبرنگار در حجم مس ــؤوليت - درك مى ش ــود؛ بدين معنا كه خبرنگار در حجم مس درك مى ش اجتماعى- و نه به منزله كاال
ــهيم است و بنابراين نه تنها در برابر صاحبان رسانه ها ملزم  ــود، س اطالعاتى كه منتقل مى ش
ــخگويى است، بلكه نهايتاً در برابر مخاطب خود به طور كلى مسؤول است. مسؤوليت  به پاس
ــرايطى بر پايه وجدان اخالقى خود عمل كند.  ــى خبرنگار اقتضا مى كند كه در هر ش اجتماع

(كارل نوردنسترنگ، 1375)                                    
                                                                       

تهيه و تنظيم: پيمان جبلى                                                                        
حجت االسالم روح اهللا دوست محمدى: حجت االسالم روح اهللا دوست محمدى: حجت االسالم روح اهللا دوست محمدى                     تهيه منابع، نظارت و تصحيح

فصل دوم/ اخالق روزنامه نگارى
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دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

مقدمه
ــد كردن اينگونه  ــگاهي و قانونمن ــريات دانش ــاماندهي و حمايت از فعاليت نش به منظور س
ــازنده و تأكيد بر حق  ــي، نقد و گفت و گوي س ــاختن فضاي آزادانديش فعاليت ها ، نهادينه س
ــطح  آزادي بيان، همچنين ايجاد فرصت هاي فراگيري مهارت هاي روزنامه نگاري و ارتقاي س
ــريات  ــاس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نش ــگاهيان، و براس دانش عمومي و تخصصي دانش
دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي)، دستورالعمل 

اجرايي اين ضوابط به شرح ذيل به تصويب مي رسد:

بخش اول: تعاريف و كليات 
ــريات دانشگاهي، كليه نشرياتي كه  ماده 1ـ مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نش
به صورت ادواري، گاهنامه يا تك شماره، نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر 
در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر 
يك از دانشجويان، تشكل ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي 
ــگاهها توزيع مي شوند، نشريه دانشگاهي  ــان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانش از ايش

محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند. 
ــاي عقيدتي، صنفي و رفاهي، خبري و  ــاي عقيدتي، صنفي و رفاهي، خبري و تبصـره 1ـ عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه ه ــاي عقيدتي، صنفي و رفاهي، خبري و تبصـره 1ـ عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه ه عنوان هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه ه

طنز را نيز در برمي گيرند.  
تبصره 2ـ نشريات علمي كه توسط اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل هاي دانشجويي 

يا انجمن هاي علمي دانشجويي منتشر مي شوند مشمول اين آيين نامه هستند. 
ــبت هاي مختلف منتشر  ــگاهي مي توانند ويژه نامه هايي به مناس ــريات دانش تبصره 3ـ نش

كنند. 
ــجويان و اعضاي هيأت علمي كه از نشان  ــخصي دانش ــايت هاي ش ــجويان و اعضاي هيأت علمي كه از نشان تبصره 4ـ وبالگ ها و س ــخصي دانش ــايت هاي ش ــجويان و اعضاي هيأت علمي كه از نشان تبصره 4ـ وبالگ ها و س ــخصي دانش ــايت هاي ش وبالگ ها و س

دانشگاه يا تشكل هاي دانشگاه استفاده نمي كنند از شمول اين آيين نامه خارج اند.
ــتان هاي آموزشي، مراكز بهداشتيـ   ــگاهي، خوابگاهها، بيمارس ــتان هاي آموزشي، مراكز بهداشتيـ  تبصره 5ـ پرديس هاي دانش ــگاهي، خوابگاهها، بيمارس ــتان هاي آموزشي، مراكز بهداشتيـ  تبصره 5ـ پرديس هاي دانش ــگاهي، خوابگاهها، بيمارس پرديس هاي دانش
درماني و اردوگاهها در حكم محدوده دانشگاه محسوب مي شوند و توزيع نشريات دانشگاهي 
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در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط است.
ــگاهي در محل دفتر نشريه يا دفتر تشكل (اعم از  ــريات دانش تبصره 6ـ عالوه بر توزيع نش
ــكل هاي اسالمي، شوراهاي صنفي، انجمن هاي علمي، كانون هاي فرهنگي و...) يا دستگاه  تش
ــب در داخل محدوده  ــگاهها موظف به تعيين محل هايي مناس ــريه، دانش صاحب امتياز نش
دانشگاه (براساس تعريف تبصره 5) براي توزيع نشريات دانشگاهي مي باشند. توزيع نشريات 

در خارج از اين مكان ها تخلف محسوب مي شود. 
ماده 2ـ منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل كليه دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و مراكز 

و واحدهاي مرتبط دانشگاهي و واحدهاي دانشگاهي است. 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد تبصرهـ  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد تبصرهـ  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد 

اسالمي از اين پس در اين دستورالعمل به اختصار «دستگاه» ناميده مي شوند.
ماده 3ـ كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

ــريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته اي  ــاس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نش براس
تحت عنوان «كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي»ـ  كه در اين دستورالعمل به اختصار «كميته 

ناظر» ناميده مي شود ـ  زير نظر «شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي شود.
تركيب كميته ناظر به شرح زير است:ماده 4ـ تركيب كميته ناظر به شرح زير است:ماده 4ـ تركيب كميته ناظر به شرح زير است:

1ـ معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)
2ـ نماينده تام االختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3ـ يك حقوق دان به انتخاب رئيس دانشگاه
4ـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه

5ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
6ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه 

كه يك نفر از ايشان عضو علي البدل محسوب مي شود.
ــگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا  ــگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا تبصره 1ـ دانش ــگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا تبصره 1ـ دانش دانش
انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي تواند بدون 

حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود. 
ــيوه نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي  تبصره 2ـ ش

مركزي ناظر هر دستگاه (ماده 8)تصويب خواهد شد. 
معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه نامه مصوب تبصره 3ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه نامه مصوب تبصره 3ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه نامه مصوب 
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ــبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول  ــوراي مركزي ناظر نس ش
اقدام كند. 

ــال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب  ــال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب تبصره 4ـ اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك س ــال با ابالغ رئيس دانشگاه انتخاب تبصره 4ـ اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك س اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك س
مي شوند.

ــيوه نامه  ــاس ش ــئول عضو كميته ناظر بر اس تبصره 5ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مس
مصوب شوراي مركزي ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي البدل 

جايگزين وي خواهد شد.
ــجويي و فرهنگي دانشگاه مستقر و  تبصره 6ـ دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانش

با مسئوليت دبير، متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر است. 
ــكيل مي شود.  ــات كميته ناظر ماهانه يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تش ــكيل مي شود. ماده 5ـ  جلس ــات كميته ناظر ماهانه يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تش ــكيل مي شود. ماده 5ـ  جلس ــات كميته ناظر ماهانه يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تش جلس
جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمي است و مصوبات آن نيز با 
رأي اكثريت معتبر است. ضروري است دعوتنامه اعضاي جلسه حداقل سه روز پيش از موعد 

جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبير كميته ارسال شود.
ــد، در زمان  ــتكي عنه باش ــاكي خصوصي يا مش ــد، در زمان تبصره 1ـ در صورتي كه هر يك از اعضا، ش ــتكي عنه باش ــاكي خصوصي يا مش ــد، در زمان تبصره 1ـ در صورتي كه هر يك از اعضا، ش ــتكي عنه باش ــاكي خصوصي يا مش در صورتي كه هر يك از اعضا، ش

رسيدگي به شكايت مطروحه، حق رأي نخواهد داشت. 
ــه طور مرتب به  ــات كميته را ب ــت صورتجلس تبصـره 2ـ دبيرخانه كميته ناظر موظف اس

دبيرخانه شوراي مركزي ناظر هر دستگاه ارسال كند. 
ــفاهي  ــة ويژه مي تواند با دعوت ش تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئيس كميته، جلس
ــه معمول به صورت  ــال دعوتنام ــه و بدون در نظر گرفتن ارس ــا كتبي وي از اعضاي جلس ي

فوق العاده و فوري (حتي در همان روز) تشكيل شود. 

ماده 6 ـ وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير است:
1ـ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل

2ـ نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم 
ــيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش 6 اين  3ـ رس

دستورالعمل
4ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه نامه هاي شوراي مركزي ناظر

ــه ماهيانه كميته ناظر و ارسال نتايج آن به  ــريات دانشگاه در جلس ــي محتوايى نش 5ـ بررس
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شوراي مركزي ناظر
ــريات دانشجويي اعم از صاحبان امتياز،  ــي براي متقاضيان نش 6ـ برگزاري دوره هاي آموزش
ــاير عوامل اجرايي بر اساس برنامه آموزشي شوراي مركزي  ــئول، سردبيران و س مديران مس

ناظر 
ــگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات و آراي كميته ناظر  ــوراي فرهنگي هر دانش ماده 7ـ ش

همان دانشگاه است. 
ــريات دانشگاهي، در هر دستگاه  ــاس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نش ماده 8ـ  براس
ــريات دانشگاهي» كه در اين دستورالعمل به  ــورايي با عنوان «شوراي مركزي ناظر بر نش ش

اختصار «شوراي مركزي ناظر» ناميده مي شود، تشكيل مي گردد. 
ماده 9ـ تركيب شوراي مركزي ناظر به شرح زير است:

1ـ معاون فرهنگي دستگاه متبوع (رئيس شورا)
2ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ــگاهها يا نماينده تام االختيار  3ـ معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش
رئيس نهاد

4ـ يك نفر حقوق دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع
5ـ مديركل امور فرهنگي دستگاه متبوع (دبير شورا) 

ــئول نشريات  ــگاهي به انتخاب مديران مس ــريات دانش ــئول نش ــه نفر از مديران مس 6ـ س
دانشگاههاي كشور كه يك نفر از آنها عضو علي البدل محسوب مي شود. 

تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگي يا عناوين مشابه 
انتخاب رئيس و دبير شورا بر عهده رئيس دستگاه و در سطح معاونان و مديران كل دستگاه 

مي باشد. 
ــبت به برگزاري  ــوراي مركزي ناظر، نس ــيوه نامه مصوب ش ــورا طبق ش تبصره 2ـ دبير ش
ــگاهي جهت عضويت در شوراي مركزي  ــئول نشريات دانش انتخابات نمايندگان مديران مس

ناظر اقدام خواهد كرد. 
ــال با ابالغ رئيس شورا  ــوراي مركزي ناظر براي مدت يك س ــال با ابالغ رئيس شورا تبصره 3ـ اعضاي انتخابي ش ــوراي مركزي ناظر براي مدت يك س ــال با ابالغ رئيس شورا تبصره 3ـ اعضاي انتخابي ش ــوراي مركزي ناظر براي مدت يك س اعضاي انتخابي ش

انتخاب مي شوند. 
چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مركزي ناظر شرايط عضويت تبصره 4ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مركزي ناظر شرايط عضويت تبصره 4ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مركزي ناظر شرايط عضويت 
ــيوه نامه مصوب شوراي مركزي ناظرـ از دست بدهد عضو علي البدل  ــورا راـ براساس ش در ش
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ــرايط عضويت نماينده مديران  ــخيص استمرار ش ــئوليت تش ــد. مس جايگزين وي خواهد ش
مسئول بر عهده دبير شوراست.

تبصره 5ـ دبيرخانه شوراي مركزي ناظر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يا دستگاه متبوع 
ــابه مستقر و دبير شوراي مركزي ناظر متولي انجام امور اداري و اجرايي شورا  يا عناوين مش

است. 
ماده 10ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي ناظر به شرح زير است:

1ـ سياستگذاري در حوزه كالن نشريات دانشگاهي
2ـ رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي

3ـ تجديد نظر در تصميمات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص نشريات دانشگاهي
ــي از تصميمات و عملكرد شوراي فرهنگي دانشگاه در زمينه  ــيدگي به اعتراضات ناش 4ـ رس

نشريات دانشگاهي
5ـ تدوين شيوه نامه هاي اجرايي

6ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر
7ـ نظارت بر عملكرد كميته هاي ناظر بر نشريات دانشگاهها

8ـ ايجاد وحدت رويه بين كميته هاي ناظر دانشگاهها
9ـ تدوين برنامه آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشگاهي

ــي نتايج گزارش محتوايى نشريات دانشگاهى از كميته هاي ناظر و ارائه آن  10ـ اخذ و بررس
به رييس دستگاه

مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم االجرا است. تبصرهـ  مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم االجرا است. تبصرهـ  مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و الزم االجرا است. 
ــوراي مركزي ناظر حداقل هر 2 ماه يك بار با دعوت مكتوب از كليه  ــات ش ماده 11ـ جلس
ــه با اعالم دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل مي شود  اعضا يك هفته قبل از زمان جلس
ــمي و مصوبات آن با رأي  ــور حداقل 5 تن از اعضاي داراي حق رأي، رس ــات با حض و جلس

اكثريت معتبر است. 

بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي
ــت كتبي خود را با اعالم  ــريه دانشگاهي بايد درخواس ــار نش ماده 12ـ متقاضي امتياز انتش
ــريه، زمينه و ترتيب انتشار (موضوع ماده  ــئول، سردبير، نام نش ــخصات خود و مدير مس مش
ــتورالعمل، به  ــي، قوانين موضوعه و اين دس 1) به انضمام تصريح به پايبندي به قانون اساس
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دبيرخانه كميته ناظر طبق فرم پيوست شماره 1 تسليم كند.
ــار نشريه اي كه صاحب امتياز آن شخص حقوقي است نبايد مغايرتي  ــار نشريه اي كه صاحب امتياز آن شخص حقوقي است نبايد مغايرتي تبصره   1ـ زمينه انتش ــار نشريه اي كه صاحب امتياز آن شخص حقوقي است نبايد مغايرتي تبصره   1ـ زمينه انتش زمينه انتش

با اساسنامه آن تشكل يا نهاد داشته باشد.
ــذ كرده اند به  ــاً در زمينه هايي كه مجوز اخ ــجويي موظفند صرف ــريات دانش ــذ كرده اند به تبصره 2ـ نش ــاً در زمينه هايي كه مجوز اخ ــجويي موظفند صرف ــريات دانش ــذ كرده اند به تبصره 2ـ نش ــاً در زمينه هايي كه مجوز اخ ــجويي موظفند صرف ــريات دانش نش

فعاليت بپردازند.
متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه خود را تبصره 3ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه خود را تبصره 3ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه خود را 

در درخواست كتبي خود مشخص نمايد.
ماده 13ـ متقاضي امتياز نشريه بايد داراي شرايط زير باشد:

ــكل، نهاد،  ــخص حقيقي يا تش ــجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان ش ــي از دانش 1ـ  يك
انجمن، كانون، يا يكي از بخش هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه

ــجويان و  ــت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانش ــدم محكومي 2ـ ع
انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي 

تبصره 1ـ افراد مشمول بند 2 پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي توانند به عنوان 
ــگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد به طور دائم  ــريات دانش صاحب امتياز نش

محروم مي شوند. 
تبصره 2ـ در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد، ظرف يك ماه 
ــريه را به شخص واجد شرايط  ــت انتقال امتياز نش پس از ابالغ كميته ناظر مي تواند درخواس
ــريه لغو مي شود. كميته ناظر  ــال كند، در غير اين  صورت امتياز نش ديگر به كميته ناظر ارس
ــر خود را اعالم  ــت متقاضي، نظ ــت ظرف مدت 2 هفته از تاريخ وصول درخواس ــف اس موظ

كند. 
ماده14ـ شرايط مدير مسئول به شرح زير است:

1ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي اداري همان دانشگاه 
ــجويان،  ــه توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر در مورد دانش ــدم محكوميت منجر ب 2ـ  ع
انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي 

و درج در پرونده يا باالتر در كميته تخلفات اداري براي كاركنان.
ــروطي براي دو نيم سال متوالي يا سه نيم سال متناوب براي دانشجويان  ــابقه مش 3ـ عدم س

در هنگام معرفي به عنوان مدير مسئول. 
4ـ گذراندن دو نيم سال تحصيلي و حداقل 28 واحد درسي (دوره هاي كارداني و كارشناسي). 
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ــته و دكتري از شمول اين بند مستثني  ــي و كارشناسي ارشد ناپيوس ــجويان كارشناس دانش
هستند.

5- عدم شهرت به فساد اخالق. 
ــر قابل احراز  ــاع كلية اعضاي كميته ناظ ــاد اخالق صرفاً با اجم ــهرت به فس تبصره 1 ـ ش

است. 
مدير واحد اداري فقط مي تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد.تبصره 2ـ مدير واحد اداري فقط مي تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد.تبصره 2ـ مدير واحد اداري فقط مي تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد.

تبصره 3ـ  افراد مشمول بند 2 پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي توانند به عنوان 
ــگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد اين افراد به  ــئول نشريات دانش مدير مس

طور دائم محروم مي شوند. 
ــت بدهد، صاحب امتياز  ــرايط را از دس ــئول يكي از ش ــت بدهد، صاحب امتياز تبصره 4ـ در صورتي كه مدير مس ــرايط را از دس ــئول يكي از ش ــت بدهد، صاحب امتياز تبصره 4ـ در صورتي كه مدير مس ــرايط را از دس ــئول يكي از ش در صورتي كه مدير مس
ــئول جديد را به كميته ناظر معرفي كند، در غير اين  ــت ظرف يك ماه مدير مس موظف اس
ــدت 2 هفته در اين  ــت ظرف م ــود. كميته ناظر موظف اس ــريه لغو مي ش صورت امتياز نش

خصوص اعالم نظر كند. 
تبصره 5ـ سردبير نشريه بايد كليه شرايط فوق را دارا باشد.

ــريه منوط به طي دوره آموزشي و اخذ گواهي پايان  ــتين شماره نش ــار نخس ماده 15ـ انتش
ــئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي  ــط صاحب امتياز، مدير مس دوره توس

مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي است.
ــي  ــال تحصيلي حداقل دو دوره آموزش ــت در هر نيم س تبصرهـ  هر كميته ناظر موظف اس
براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار 

كند.
ــئول و سردبير بيش از  ــئول و سردبير بيش از ماده 16ـ هيچ كس نمي تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مس ــئول و سردبير بيش از ماده 16ـ هيچ كس نمي تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مس هيچ كس نمي تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مس

يك نشريه باشد.
ــريات  ــئول نش ــريات ماده 17ـ در صورتي كه تقاضانامه ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مس ــئول نش ــريات ماده 17ـ در صورتي كه تقاضانامه ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مس ــئول نش در صورتي كه تقاضانامه ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مس
ــند كميته ناظر موظف است مراتب را به صورت  ــرايط مقرر در اين دستورالعمل باش فاقد ش
ــرف 20 روز از تاريخ دريافت و ثبت  ــتناد به داليل و مدارك الزم حداكثر ظ ــوب و با اس مكت

درخواست به متقاضيان اعالم كند. 
درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير ماده 18ـ درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير ماده 18ـ درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير 
ــار و دوره نشر در هر  ــگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتش ــوراي سردبيري دانش يا ش
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شماره نشريه الزامي است. 
ــد  ــگاهها باش ــاير دانش ــريه اي متقاضي توزيع آن در س ماده 19ـ چنانچه صاحب امتياز نش
ــليم كند. كميته ناظر  ــگاه تس  بايد تقاضاي خود را با ذكر محدوده توزيع به كميته ناظر دانش
ــت ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، درخواست را  ــگاه در صورت موافقت، موظف اس دانش
جهت اعالم نظر نهايي به كميته ناظر دانشگاه مقصد ارسال كند. شوراي مركزي ناظر موظف 
ــبت به درخواست مزبور اعالم نظر  ــگاه مقصد ظرف دو ماه نس ــت پس از اعالم نظر دانش اس

كند. 
ــگاه، متقاضي مي تواند اعتراض خود را  تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت كميته ناظر دانش

به شوراي مركزي ناظر اعالم كند. 
ــريات بر عهده كميته ناظر  ــكايات اين نش ــيدگي به تخلفات يا ش ــريات بر عهده كميته ناظر تبصره 2ـ نظارت و رس ــكايات اين نش ــيدگي به تخلفات يا ش ــريات بر عهده كميته ناظر تبصره 2ـ نظارت و رس ــكايات اين نش ــيدگي به تخلفات يا ش نظارت و رس

دانشگاه صادر كننده مجوز (دانشگاه مبدأ) است. 
ماده 20ـ اتحاديه ها و تشكل هاي دانشگاهي، مجامع فرهنگي و شورا هاي صنفي دانشجويي 
ــار نشريه  ــته و متقاضي انتش ــگاه فعاليت داش ــمي كه در بيش از يك دانش داراي مجوز رس
ــند مي توانند درخواست خود را به شوراي مركزي دستگاه مربوطه اعالم كنند. نظارت و  باش

رسيدگي به شكايات و تخلفات اين گونه نشريات بر عهده شوراي مركزي ناظر است. 
ــردبير اين گونه  ــئول و س ــرايط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدير مس ــردبير اين گونه تبصـرهـ  ش ــئول و س ــرايط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدير مس ــردبير اين گونه تبصـرهـ  ش ــئول و س ــرايط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدير مس ش

نشريات تابع اين دستورالعمل است. 
ــار نشريه،  ــرايط قانوني انتش ــت در صورت فراهم بودن ش ماده 21ـ كميته ناظر موظف اس

حداكثر ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز اقدام كند.
ــريه مخالفت كند يا ظرف 20 روز  مـاده 22ـ در صورتي كه كميته ناظر با صدور مجوز نش
ــد، متقاضي مي تواند  ــدم موافقت، اقدام نكن ــدور مجوز با اعالم كتبي داليل ع ــبت به ص نس
ــگاه اعالم كند. شوراي فرهنگي  ــوراي فرهنگي دانش اعتراض خود را به صورت مكتوب به ش

موظف است ظرف 30 روز موضوع اعتراض را بررسي و اعالم نظر كند. 
ماده 23ـ مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف 
ــار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه  ــماره را بالفاصله پس از انتش ــه نسخه از هر ش ــت س اس

تحويل دهد. 
دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شوراي تبصرهـ  دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شوراي تبصرهـ  دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شوراي 

مركزي ناظر ارسال كند.
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ــش ماه از زمان صدور مجوز  ــش ماه از زمان صدور مجوز ماده 24ـ در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر ش ــش ماه از زمان صدور مجوز ماده 24ـ در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر ش در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر ش
ــريه نكند، مجوز صادره از اعتبار  ــار نش پس از اخطار كتبي و مهلت يك ماهه اقدام به انتش

ساقط است.
ــريات موظفند توالي انتشار مندرج در امتياز خود را رعايت كنند. در غير اين  ماده 25ـ نش
صورت پس از سه مرحله متوالي عدم انتشار، صاحب امتياز براي پاسخگويي به كميته ناظر 

احضار و در صورت عدم ارائه داليل قانع كننده، مجوز نشريه لغو مي شود.
ماده 26ـ  صاحب امتياز مي تواند درخواست خود را مبني بر انتقال امتياز نشريه به ديگري 
يا تغيير مشخصات ذكر شده در فرم درخواست مجوز نشريه (اعم از مدير مسئول، نام نشريه، 
دوره انتشار و زمينه انتشار) به كميته ناظر ارائه كند و كميته ناظر موظف است ظرف يك ماه 

مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را به صورت مكتوب به صاحب امتياز اعالم كند. 

بخش سوم: حقوق نشريات دانشگاهي
ــگاهي از كليه حقوق مّصرح در قانون مطبوعات جمهوري اسالمي  ماده 27ـ نشريات دانش

ايران برخوردارند. از جمله: 
ــگاه به منظور افزايش آگاهي جامعه  ــتجو، كسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانش 1ـ جس

دانشگاهي با رعايت موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه.
2ـ هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار 

بر نشريات برآيد يا به سانسور و كنترل محتواي نشريات مبادرت ورزد.
3ـ نشريات دانشجويي حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پيشنهادها وتوضيحات دانشجويان 

و مسئوالن دانشگاه را با رعايت موازين اسالمي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند.
ماده 28ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاه بايد در چارچوب 

قوانين و در حدود اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كنند. 
تبصرهـ  معاونت دانشجوييـ  فرهنگي دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگي مبلغي را براي 
حمايت و كمك به انتشار نشريات دانشگاهي پيش بيني مي كند و متناسب با شرايط و مطابق 

ضوابط و مقررات در اختيار آنان قرار مي دهد. 
ــجويي را با هماهنگي كليه  ــتگاهها موظفند جشنواره كشوري نشريات دانش ماده 29ـ دس
ــالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را  ــتگاه حداقل س ــئوليت يك دس ــتگاهها و مس دس

شناسايي و تشويق كنند.
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ــنواره هاى منطقه اى يا مشابه آن را  ــتقل جش ــتگاه ها ميتوانند بصورت مس ــنواره هاى منطقه اى يا مشابه آن را تبصره 1ـ دس ــتقل جش ــتگاه ها ميتوانند بصورت مس ــنواره هاى منطقه اى يا مشابه آن را تبصره 1ـ دس ــتقل جش ــتگاه ها ميتوانند بصورت مس دس
برگزار نمايند. 

ــمول  ــنواره مش ــوم عالوه بر جوايز جش ــريات داراي رتبه هاي اول، دوم و س ــمول تبصره 2ـ  نش ــنواره مش ــوم عالوه بر جوايز جش ــريات داراي رتبه هاي اول، دوم و س ــمول تبصره 2ـ  نش ــنواره مش ــوم عالوه بر جوايز جش ــريات داراي رتبه هاي اول، دوم و س نش
حمايت هاي مادي و معنوي دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود.

بخش چهارم: حدود نشريات دانشگاهي
ــار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل به مباني و  ــگاهي در انتش ــريات دانش ــار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل به مباني و ماده 30ـ نش ــگاهي در انتش ــريات دانش ــار مطالب و تصاوير جز در موارد اخالل به مباني و ماده 30ـ نش ــگاهي در انتش ــريات دانش نش

احكام اسالم و حقوق عمومي و خصوصي مطابق ماده 6 قانون مطبوعات، آزاد* هستند. 
ــتمل بر توهين، افترا، خالف واقع يا انتقاد نسبت به  ــريه اي مطالبي مش ــتمل بر توهين، افترا، خالف واقع يا انتقاد نسبت به ماده 31ـ هرگاه نش ــريه اي مطالبي مش ــتمل بر توهين، افترا، خالف واقع يا انتقاد نسبت به ماده 31ـ هرگاه نش ــريه اي مطالبي مش هرگاه نش
ــر كند، ذينفع حق دارد پاسخ آن را حداكثر تا دو  ــخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) منتش اش

* ماده 6 قانون مطبوعات 

نشــريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اســالمي و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند، 

آزادند:

1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي لطمه وارد كند.

2- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي.

3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

4- ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسايل نژادي و قومي.

5- تحريص و تشــويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اســالمي ايران در داخل و 

خارج.

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، نقشه و استحكامات 

نظامي، انتشــار مذاكرات غيرعلني مجلس شــوراي اسالمي و محاكم غيرعلني دادگســتري و تحقيقات مراجع قضايي بدون 

مجوز قانوني.

7- اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

8- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، 

اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

9- ســرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اســالم(داخلي و خارجي) 

به نحوي كه تبليغ از آنها باشد.

تبصره 1- ســرقت ادبى عبارت اســت از نسبت دادن عمدى تمام يا بخش قابل توجهى از آثار و نوشته هاى ديگران به خود 

يا غير ولو به صورت ترجمه.
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ماه از تاريخ انتشار به صورت مكتوب براي همان نشريه ارسال كند و نشريه مزبور نيز موظف 
است توضيح يا پاسخ دريافت شده را حداكثر يك ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و 
ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ برساند، منوط 
به آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد. 

اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، در اين تبصره 1ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، در اين تبصره 1ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، در اين 
ــخگويي مجدد براي معترض باقي است، بديهي است درج قسمتي از پاسخ،  صورت حق پاس

در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره و به طور كامل درج شود.
تبصره 2ـ در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينفع مي تواند به كميته ناظر شكايت 
كند و كميته ناظر در صورت محق شناختن شاكي، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد 
ــريه را به يكي از تنبيهات بندهاي 4  ــود، كميته ناظر، نش كرد و اگر اين اخطار مؤثر واقع نش

تا 6 ماده 40 محكوم مي كند. 
ــكايت از  تبصره 3ـ مفاد اين ماده و تبصره هاي آن نافي حق ذينفع در خصوص پيگيري ش

طريق كميته ناظر يا مراجع ذي صالح نخواهد بود. 
ــاكي خصوصي از يك نشريه مبني بر انتشار هر نوع مطلب  ــكايت ش ماده 32ـ در صورت ش
مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ ركيك يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به 
اشخاص، تهديد و هتك شرف يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي، نشريه به يكي از تنبيهات 

بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محكوم مي گردد. 
ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مواد 24،  ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مواد 24، ماده 33ـ نش ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مواد 24، ماده 33ـ نش ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش نش
25، 26 و 27 قانون مطبوعات شوند، به يكي از تنبيهات بندهاي 10 تا 13 ماده 40 محكوم 

مي شوند. 
ــت عمومي، كميته  ــا، تصاوير و مطالب خالف عف ــار عكس ه مـاده 34ـ در صورت انتش
ــوم مي كند و در صورت تكرار  ــي از بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محك ــريه را به يك ناظر، نش

10- اســتفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوا و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشــريفات و تجمالت نامشــروع و 

غيرقانوني.

11- پخش شايعات و مطالب خالف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

12- انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي. 

متخلف از موارد مندرج در اين ماده ،مســتوجب مجازات هاى مقرر در ماده 698 قانون مجازات اســالمى خواهد  تبصره 2–

بود و در صورت اصرار ،موجب تشديد مجازات و لغو پروانه مى باشد .
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ــاي 10 تا 13 اين ماده  ــريه به يكي از تنبيهات بنده ــس از محكوميت اوليه، نش ــرم پ ج
ــود. محكوم مي ش

ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضوع  ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضوع ماده 35ـ نش ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش ــخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضوع ماده 35ـ نش ــگاهي كه بنا به تش ــريات دانش نش
ــاده 40 محكوم  ــات بندهاي 8 و 9 م ــوند به يكي از تنبيه ــون مطبوعات ش ــاده 29 قان م

ــوند.  مي ش
ــري مانند توهين، تهمت، فحش، الفاظ ركيك،  ــريه اي مطالب و تصاوي ماده 36ـ هرگاه نش
ــوب  ــر نمايد، تخلف عمومي محس تحقير، تهديد، هتك حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتش
ــريه جلوگيري نمايد  مي گردد. در اين صورت رئيس كميته ناظر مي تواند از ادامه فعاليت نش
ــت موضوع را  ــي به كميته ناظر ارجاع دهد. كميته ناظر موظف اس و موضوع را جهت بررس
ــي و در صورت احراز تخلف، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 9  خارج از نوبت بررس

ماده 40 محكوم مي شود. 
ــيدگي به پرونده نشريه اي كه از ادامه انتشار آن جلوگيري شده است نبايد  تبصره: مدت رس

از 10 روز بيشتر شود.
اين [23] اين [23] اين  ــواد 17[18]، 19 و 24 ــا م ــف از تبصره 5 ماده 1 ي ــورت تخل ــواد 17[18]، 19 و 24مـاده 37ـ در ص ــا م ــف از تبصره 5 ماده 1 ي ــورت تخل ــواد 17[18]، 19 و 24مـاده 37ـ در ص ــا م ــف از تبصره 5 ماده 1 ي ــورت تخل در ص
ــريه به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 3 و در صورت تكرار به  ــتورالعمل براي بار اول نش دس

يكي از تنبيهات بندهاي 4 تا 7 ماده 40 محكوم مي شود.
در صورتي كه «نشريه اي» بدون اخذ مجوز از كميته ناظر منتشر شود توقيف ماده 38ـ در صورتي كه «نشريه اي» بدون اخذ مجوز از كميته ناظر منتشر شود توقيف ماده 38ـ در صورتي كه «نشريه اي» بدون اخذ مجوز از كميته ناظر منتشر شود توقيف 
ــال نمي تواند صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير  ــده و انتشاردهنده به مدت يك س ش
ــخص حقيقي و دانشجو باشد تا  ــد و در صورت تكرار اگر متخلف ش ــريه جديدي باش نش
ــخص حقوقي يا عضو هيأت علمي باشد  پايان مقطع تحصيلي و در صورتي كه متخلف ش

ــت.  ــريه اي را نخواهد داش ــار هيچ نش ــركت در انتش ــار و ش ــال حق انتش ــه س تا س
ــاس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي  ــريه براس ــاس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي ماده 39ـ در مواردي كه تخلف ارتكابي نش ــريه براس ــاس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي ماده 39ـ در مواردي كه تخلف ارتكابي نش ــريه براس در مواردي كه تخلف ارتكابي نش
شود بنا به تشخيص كميته ناظر مدير مسئول نشريه جهت تصميم گيري مقتضي به كميته 

انضباطي معرفي مي شود. 

بخش پنجم: تنبيهات
موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است:ماده 40ـ موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است:ماده 40ـ موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است:

1ـ احضار به كميته ناظر و تذكر شفاهي
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2ـ تذكر كتبي
3ـ اخطار كتبي

4ـ محروميت موقت نشريه از تسهيالت دانشگاهي تا شش ماه
5ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا 6 ماه

6ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدي اين سمت از 6 ماه تا يك سال
7ـ توقيف موقت نشريه تا 3 ماه

8ـ توقيف موقت نشريه از سه ماه تا 6 ماه
9ـ توقيف موقت نشريه از 6 ماه تا يك سال
10ـ توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال

11ـ منع دائم انتشار نشريه
12ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا يك سال

ــريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا پايان مقطع  ــار نش 13ـ منع دائم انتش
تحصيلي

خش ششم: رسيدگي به تخلفات و شكاياتبخش ششم: رسيدگي به تخلفات و شكاياتبخش ششم: رسيدگي به تخلفات و شكايات
كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ماده 41ـ كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ماده 41ـ كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ 

دريافت و ثبت آن در دبيرخانه، رسيدگي كرده و رأي خود را صادر كند. 
كميته ناظر، مدير مسئول نشريه اي را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است ماده 42ـ كميته ناظر، مدير مسئول نشريه اي را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است ماده 42ـ كميته ناظر، مدير مسئول نشريه اي را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است 
ــكايت و با ارائه مهلت يك هفته اي از تاريخ  به صورت كتبي و با ذكر دقيق موارد تخلف يا ش
ابالغ جهت اداي توضيحات دعوت مي كند و در صورت عدم حضور غيرموجه وي يا عدم ارائه 

توضيحات كتبي، كميته ناظر مي تواند حكم مقتضي را در مورد نشريه صادر كند. 
ــتند به مواد 30  ــكايت مس ــتند به مواد 30 ماده 43ـ كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا ش ــكايت مس ــتند به مواد 30 ماده 43ـ كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا ش ــكايت مس كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا ش
ــك هفته پس از صدور به مدير  ــادر و آن را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت ي ــا 39 ص ت

مسئول و شاكي خصوصي نشريه ابالغ كند. 
ماده 44ـ آراي صادره، ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجديد 
نظر در شوراي فرهنگي دانشگاه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم، 

قطعي محسوب مي شود. 
ــا زماني كه نقض  ــگاهي ت ــريات دانش ــوي كميته ناظر بر نش ماده 45ـ  احكام صادره از س
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نشده اند الزم االجرا هستند.
ــت رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب  ــگاه موظف اس ــوراي فرهنگي دانش ــت رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب ماده 46ـ ش ــگاه موظف اس ــوراي فرهنگي دانش ــت رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب ماده 46ـ ش ــگاه موظف اس ــوراي فرهنگي دانش ش
ــط دبيرخانه، به صورت  ــاه از تاريخ دريافت اعتراض توس ــه حداكثر ظرف مدت يك م واصل

مكتوب به معترض و كميته ناظر دانشگاه ابالغ كند. 
ــگاه ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض به  ــوراي فرهنگي دانش ماده 47ـ تصميم ش
ــوراي مركزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاريخ دريافت  ــوراي مركزي ناظر است. ش ش
ــوراي مركزي ناظر، قطعي و الزم االجرا  اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابالغ كند. آراي ش

است. 

بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل
ــيدگي به تخلفات و  ــگاهي، نظارت بر آنها، رس ــريات دانش ماده 48ـ نحوه صدور مجوز نش
ــتورالعمل حاضر خواهد بود. تعيين و تصويب هرگونه شرايط و  ــاس دس ــكايات تنها براس ش
مقررات مغاير يا محدود كننده عالوه بر مفاد اين آئين نامه نظير صدور مجوزهاي مشروط يا 

موقت ممنوع است. 
ــريات دانشگاهي كه قبل از تصويب اين دستورالعمل انتشار مي يابند  ماده 49ـ به كليه نش
ــتورالعمل فرصت داده مي شود تا خود را با ضوابط و  ــت ماه از تاريخ ابالغ اين دس مدت هش

مقررات اين دستورالعمل منطبق كنند. 
ــريه با صالحديد كميته ناظر لغو  تبصـرهـ  در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نش

خواهد شد.
ــره در تاريخ  ــگاهي در 50 ماده و 44 تبص ــريات دانش ــتورالعمل اجرايي نش ماده 50ـ دس

1386/6/27 به تصويب شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي رسيد. 
ــگاهي، مصوبه جلسه شماره 540  مورخ  ــريات دانش طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نش
1383/3/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، و بنا به مصوبه شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات 
ــت، درمان و آموزش پزشكي و  ــگاهي وزارتخانه  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداش دانش
دانشگاه آزاد اسالمي دستورالعمل اجرايي اين ضوابط جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسه هاي 

آموزشي و پژوهشي ابالغ مي گردد. 




