
 

BASIJNEWS JOURNALIST TUTORIAL 1 

 

 

 

 

 

 

گاری   آموزش مقدماتی خبرن

گاران بسیج  بااگشه خبرن

 

 



 

BASIJNEWS JOURNALIST TUTORIAL 2 

 

 

 
 4 ................................................................................................................................................. مقدمه

 5 ............................................................................................................................................. اول فصل

 6 ................................................................................................................................ اصول خبرنویسی

 6.خبر.......................................................................................................................... فاهیم اساسیم      

 6.............ارزش های خبری................................................................................................................     

 8................................عناصر خبر...................................................................................................     

 11 ............................................................................................................................................ ومد فصل

 12 .............................................................................................................................. خبر میتنظ و هیته

 12....................لید..........................................................................................................................    

 12....................انواع لید....................................................................................................................   

 13.........................................متن خبر..............................................................................................    

 13 ........................................................................................................................ یسینو خبر یها سبک

 13...........انواع سبک خبرنویسی..........................................................................................................    

 15............................................................................................................................بریسا ینگار روزنامه در یسیخبرنو یها سبک    

 16 ............................................................................................................... خبر نگارش مورد در نکته چند

 61...................تیتر.........................................................................................................................     

 61................................................اجزای تیتر....................................................................................   

 61..................انواع تیتر..................................................................................................................    

 02 ........................................................................................................................................... سوم فصل

 06 .......................................................................................................................................... مصاحبه

 06...............................انواع مصاحبه...............................................................................................    



 

BASIJNEWS JOURNALIST TUTORIAL 3 

 

 00...........مراحل تنظیم یک مصاحبه........................................................................................................    

 02...................تفاوت مصاحبه کوتاه با گفت و گوی تفصیلی........................................................................     

 24 ......................................................................................................................................... چهارم فصل

 25 ........................................................................................................................ یخبر یعکاس مقدمات

 25..........اصول کادر بندی در عکاسی......................................................................................................    

 23.............................انواع کادرها.....................................................................................................    

 26..............عوامل تعیین کادر.............................................................................................................    

 27..................................................................موضوع.....................................................................    

 27..................زاویه دید ...................................................................................................................    

 27 ........................................................................................................................ کادرها درون ماتیتقس

 28...........فضای حاکم بر تصویر...........................................................................................................    

 28.............خط افق بر تصویر..............................................................................................................    

   29................................برشهای نا مناسب............................................................................................    

 29 ........................................................................................................................... ریتصو در بعد و عمق

 30 ..................................................................................................................... یبند کادر بهبود یروشها

 30 ................................................................................................................................. سوم کی قانون

 31 ........................................................................................................................................... یسادگ

 32 ........................................................................................................................................ یبند قاب

 33 .............................................................................................................................................. بافت

 34 .................................................................................................................................... یهاد خطوط

 34 .............................................................................................................................................. رنگ



 

BASIJNEWS JOURNALIST TUTORIAL 4 

 

 

 

 

 مقدمه
 بتوانناد شاادد تاا شوند مي مخابره ارتباطي ابزار انواع با شده بندي دسته اطالعات جهان سراسر از روزه همه اطالعات آوري فن و ارتباطات عصر در

 . سازند برطرف جددد اخبار دردافت براي را 12 قرن انسان عطش

 را آنهاا كاار روال.  نگرناد ماي خبار انتشاار و تولياد باه خاصاي ددادگاه از كه هستند خبر توليد موسسات همان واقع در ها خبرگزاري و ها روزنامه

 . كند مي تعيين متبوع سازمان و مددران سياست

 تشكيالت و خبري سياست از خبر، نگارش و تهيه و نگاري روزنامه علم از كامل آگاهي و اطالع ضمن است موظف روزنامه و خبرگزاري خبرنگار

 را صايي  رسااني اطالع وظيفه و كرده رفتار مددران نظر همسوي هميشه تا باشد داشته الزم و كافي اطالعات مطبوعش روزنامه و خبرگزاري اداري

 . رساند انجام به شكل بهتردن به

 را واقعيتاي هار ولاي هاسات واقعيات از گزارشاي ،خبر.  است  اهميت با بسيار امروز دنياي در سازان خبر نقش و است روز كاالي ارزشتردن پر خبر

 تازه اطالعات شدن نمادان با داده، رخ قبل ها سال كه اي واقعه است ممكن ، نيست( تازه) جاري هاي رودداد گزارش الزاماً خبر ناميد، خبر تواننمي

 . است نداده رخ هنوز اما بيفتد اتفاق است قرار كه است روددادي خبر گاهي. كند پيدا خبري ارزش

 آن انتقال و اخبار و اطالعات جستجوي كشور در روزنامه و خبرگزاري رسالت. هستند كشور در خبر توليد منابع از دكي ها خبرگزاري و ها روزنامه

 خبرنگاار ذاتاي و فاردي مهاارت باه و است خبرنگار وظيفه شک بدون كه است خبر شناخت خبر تهيه فرآدند در مرحله مهمتردن .است مخاطبان به

  . ميشود ميسوب تجربي و علمي مهارت نوع دک خبر نگارش شيوه  و چگونگي كه اي گونه به است مربوط
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 اصول خبرنویسی

 مفاهيم اساسی خبر .6

باشد. آنچه مسلم است باداد از مرحلاه  «جامع»و  «روشن»، «درست»خبري كه از طردق وسادل ارتباط جمعي به اطالع مردم مي رسد بادد 

 حاوي ادن مفاهيم باشد: ،گردآوري اطالعات تا مرحله ارائه

از وظادف مهم رسانه هاي خبري است و اطمينان از درساتي مطالاا از ضاروردات  به مخاطبانارائه اطالعات درست  :خبر درستی-1

 حرفه روزنامه نگاري است.

بادد رودداد آنطور كه هست ارائه شود نه آنطور كه خبرنگار مادل است اتفاق افتاده باشد. انتشار مطالا نادرست درباره اشخاص حقيقي 

 را با مشكالت قانوني روبرو مي سازد و سبا سلا اعتماد مخاطبان مي شود.خبرنگار و موسسه خبري  دا حقوقي،

، از ودژگيهاي مهم ادن حرفه است. اگر اطالعاات باه زباان سااده، رساا و صراحت لهجه و روشني نوشتاري خبرنگار :خبر روشنی-2

حات پزشكي، فني و حقوقي بادد به طوري روشن بيان نشود در جلا مخاطا موفق نبوده و قابل درک نخواهد بود. به كار بردن اصطال

باشد كه براي همگان قابل فهم و درک باشد اگر چه، زمان دكي از عوامل پر فشار در كار تهيه خبراست اما ادن عامال نباداد ماانع تهياه 

شاكل خبرنگاار باداد خبر صيي  و صرد  باشد دكي از دالدل ابهام خبري درک ناقص خبرنگار از رودداد است لذا به منظور رفع ادن م

 همواره مطالعه داشته و اطالعات خود را به روز نمادد. 

استفاده از اطالعات آرشيوي و اشااره  خبر در حين انتشار بادد به سواالت بوجود آمده در ذهن مخاطا پاسخ دهد  :خبر جامعيت-3

 .به سابقه خبر به جامعيت خبر كمک مي كند تا خبر جامع و كاملي به وجود آدد

 رزشهاي خبريا .0

اقتصادي و ... است كه بدون شک امكان  – اجتماعي – جهان امروز با وسعت و شكل پيچيده خود هر روز شاهد هزاران جردان سياسي

 انتقال همه ادن وقادع وجود نخواهد داشت.

ام دارد. ادان ارزشاها و تشخيص ادن مطلا كه چه روددادي ارزش تهيه خبر و گزارش را دارد همان ارزشاهاي خباري نهفتاه در خبار نا

و در ماهيت خود رودداد وجاود دارناد، ارزش هااي خباري نامياده به تنهادي و دا با تركيا، دک رودداد را پددد مي آورند كه معيارها 

 شوند.مي
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 ،خبارشناخت ارزشهاي خبري نهفته در خبر است كه ضمن كمک در شناسادي  ،خبرگزاري هادكي از وظادف كارشناسان تهيه خبر در 

 فت.بعنوان معيار ارزش گذاري هم مورد استفاده قرار خواهد گر

و تاثيرمساتقيم بار  زماني است كه روددادي تمام دا قسمت اعظم جامعه را تيت شعاع خود قارار ميدهاد :)فراگيري(گيريدر بر -1

 نفع و زدان معنوي افراد جامعه داشته باشد و گروه بيشتري از مخاطبان خود را پوشش دهد.

اشخاص دا شخصيتهاي مختلف حقيقي دا حقوقي و گاهي به خاطر فعاليت خاص ملاي داا فراملاي و جهااني داراي شاهرت  شهرت: -2

شوند، گاهي براي برجسته كردن روددادي بادد به شهرت و شخصيت صاحا نقش در روداداد تكياه كارد تاا باه برجساتگي خباري مي

ي شود و در هر حال چه شاهرت خبار مر رودداد به سمبل مادي و معنوي ملي اشاره بار منفي دارد و گاهي د ،گاهي شهرت دست دافت

وابسته به دک فرد تبهكار و خاطي باشد و چه اشاره به آثار باستاني دک كشور متمدن داشته باشد و دا به شخصيتي مذهبي و حقيقي دک 

 فرد، تفاوتي نخواهد داشت.

 ستن دولت با خارجيها، خنجر زدن به پيكر اقتصاد مقاومتي استسردار نقدي در جمع بسيجيان: نيوه قراردادب

خبر زماني ارزش  .از مهمتردن عوامل مي باشد خبرعامل زمان هميشه مورد توجه بوده و در انعكاس دک  زمان و تازگی رویداد:-3

تركيبي از ارزش هاسات ولاي ارزش زماان . هر واقعه دارد كه به سرعت منتشر شود و تازگي به خبر ارزش ودژه اي مي بخشد تو اهمي

 پيوسته جزء تغيير ناپذدر خبر است.

 دقادقي پيش اتفاق افتاد: دستگيري نظاميان آمردكادي در آبهاي خليج فارس

روددادهادي كه حاوي دک نوع تضاد فردي، ملي و جهاني باشد جذابيت خاص خبري  برخوردها، تضاد، اختالف و درگيریها: -4

تماام خبرهاادي كاه حااوي تصاادف ، سايل، مار  و ميار عماومي و  و چاه فيزدكاي  چه ادن تضاد، فكري دا اددئولوژدكي باشد .دارد

 .مي گنجد بيماردهاي واگير و اعتصابها باشد در ادن دستاااااااه

 بمباران بيمارستاني در صعده توسط هواپيماي سعودي

دا براي اولين بار پيش مي آدد و حتي اختراعات و اعمال   گاهي هر چند سال دكبارروددادهاي خارق العاده كه  استثناء و شگفتی: -5

جزء ادن گروه هستند ادن اخبار به خاودي خاود هماواره ماورد توجاه قارار  عجيا انساني مثل جناداتي كه به شكل خاصي رخ مي دهد

  .گيرند و از نظر ارزش خبري از قدرت جذابيت خاصي برخوردار هستندمي

 قي كه هر چند صد سال دكبار رخ مي دهد:  امشا مشتري، بدون چشم مسل  در آسمان قابل رودت استاتفا
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روددادهادي كاه در آن تعاداد كثياري ذدنفاع باشاند در واقاع بزرگاي اعاداد و ارقاام  فراوانی تعداد، مقدار و بزرگی رویداد:-6

 .مثل اخبار حوادثي كه در آن تعداد كثيري دچار خسارت مي شوندمي كند  همواره ارزش خبري است كه خبر را برجسته و جاااااذاب

 امياي شش هزار و هفتصد تن سيا زميني توسط دولت

مخاطبان همواره ترجي  مي دهند كه ابتدا از خبرهاي مربوط به ميله، شهر، كشور و كشور هاي همجوار خود اطالعات  مجاورت: -7

 .اتفاق مي افتد كه براي شهر ددگري دا كشور ددگر ارزش خبري نيستگاهي رودداد در ميل و دا شهري  كسا كنند.

 بازددد فرمانده سپاه البرز از اردوي جهادي بسيجيان مهرشهر

مجاورت جغرافيادي: مثل شاهر، كشاور و منطقاه مجااور و  .مجاورت به دو شكل جغرافيادي و معنوي دكي از ارزشهاي مهم خبري است

 قومي، اجتماعي و مانند آنهاست. فرهنگي، عقيدتي، مجاورت معنوي مثل مشابهت هاي

 

 عناصر خبر .2

خبر در واقاع پاساخگوي سالوالهاي  عناصر .آن امكان پذدر نيست عناصرتنظيم خبر از مراحل سخت كار خبري است كه بدون شناخت 

 داشت.در صورت عدم استفاده صيي  از ادن عناصر، خبر دچار ابهام شده و جذابيت كافي نخواهد  .مخاطا است

 عناصر خبري، اخبار را به نمادش مي گذارند. ش هاي خبري به اخبار شكل مي دهند اگر ارز

 خواهد بود. هر اندازه كه عناصر خبري كامل تر باشند، خبر از نظر اطالعاتي كه بادد به مخاطا بدهد، جذاب تر

 چرا؟ و چگونه؟ كي؟ چه؟ كجا؟ ؟ي عبارتند از: كهعناصر خبر 

 كه: -6

خبر نگار بادد بداند چه شخصيتي دا چه چيزي در پيدادش روداداد دخالات  .پاسخگودي به ادن سلوال ارزش شهرت خبري را در بر دارد

را  واند با مطالعه خبر سوال چه كسي؟ چه گروهي؟ چه چيازي؟مخاطا بادد بت .داشته و اطالعات را به طور كامل به مخاطا ارائه نمادد

 در ذهن خود پاسخ گودد.

 هزار شهيد ورزش در .....5امروز در كنگره بزرگداشت  سردار محمد رضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين
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 كجا: -0

جغرافيادي براي مخاطبان مهم و حساسايت برانگياز پاسخگودي به ادن سلوال به ارزش مجاورت اشاره دارد. گاهي در دک خبر موقعيت 

است در ادن گونه موارد بادد به اشاره به مكان مورد نظر ادن سلوال را در ذهن مخاطا پاسخ گفت كه رودداد در چه ميلي اتفاق افتاده 

  .است

هگزار  60در ورزشگگا  زش هزار شاهيد ور 5سردار ميمد رضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين امروز در كنگره بزرگداشت 

 گفت نفري آزادي

 منزل شهيد ابوطالبیدر  DNAتجليل از مخترع  

 منزل ننه حليمهد خبري در افتتاح ستا

 ی:كِ -2

اگر زماان وقاوع روداداد اهميات وداژه اي دارد باداد زماان در  .تاكيدي بر ارزش زمان و تازگي رودداد دارد ،پاسخگودي به ادن سلوال

اگر زماني از وقوع رودداد گذشته باشد تاكيد بر جنبه تازگي خبر لزوم ندارد بلكه بادد از ددادگاه جددادتري باه خبار ولي  ابتداي خبر 

 .كندبادد در انتشار اخبار خود به آن توجهخبرنگارها ادن همان وظيفه اي است كه  .حاشيه اي را جادگزدن نمادد  پرداخته و بررسي

 هزار شهيد ورزش در .....5در كنگره بزرگداشت  امروزن بسيج مستضعفين سردار ميمد رضا نقدي رئيس سازما

 چه: -4

به تصودا دک   ممكن است« چه»با پاسخگودي به آن شروع شود سبا جذابيت خبر مي شود  از جمله عناصري است كه اگر خبر« چه»

مربوط است خواه فعلي صورت پذدرفته باشاد داا انجاام به ماهيت رودداد « چه» عنصر .الديه و دا وقوع دک حادثه اي اشاره داشته باشد

 .نشده باشد

 امضاي قرارداد تجاري بين ادران و فرانسه

 چرا؟ چگونه؟  -۵
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مي پردازد گااهي در در واقع ادن عنصر به تشرد  و تعردف رودداد  .علت، انگيزه و نيوه وقوع رودداد با ادن عنصر پاسخ گفته مي شود

در ادان زماان باداد باا بدسات آوردن  .وقوع آن اطالع دارد اما از علت وقوع و دا انگيزه اطالعاي كاافي ناداردنگار از دک رودداد خبر

 .اخبار خود باشددر اطالعات كافي در خبرهاي آتي به دنبال پاسخگودي به ادن عنصر 

هميشاه زماان  روزناماهخبرنگاار چارا كاه   هميشه ادن عنصر از جذابيت ودژه اي براي مخاطا برخوردار است.روزنامه ها،  اما در اخبار

 كافي براي جمع آوري اطالعات و دالدل وقوع رودداد را دارد و مي تواند آن راپردازش و به بهتردن شكل به مخاطبان خود ارائه نمادد.

 به مناسبت شهادت شهيد سي  طاهري پيامي از سوي فرمانده سپاه پاسداران منتشر شد )چرا(

 هزار شهيد ورزشكار، طي مراسمي با سخنراني سردار نقدي آغاز به كار كرد )چگونه( 5كنگره بزرگداشت 
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  خبر تنظيم و تهيه

 بدنه)تيتر، روتيتر، ميان تيتر(،  تيتر، ليد اجزاي دک خبر عبارتند از:مهمتردن 

 ليد .6

 .نامندمي ليد را به سبک هرم وارونه )در ادامه توضي  داده خواهد شد( خبر تنظيم در اول بند و پاراگراف

 خبار مطالعاه باه را خوانناده كاه است خبر هر مهم مطالا خالصه واقع در و است راهنمادي و هدادت معني به اصطالح در  (Lead)ليد

 .كندمي تشودق اصلي

 :شودمي تقسيم زدر انواع به و است جمله  4 الي 2 شامل ليد

 آغااز خبار عناصار از دكاي پاساخ باه باا جمله ابتداي در ليدها از دسته ادن گویندمی پاسخ خبر عناصر به كه ليدهایی 

 .شودمي شروع رودداد وقوع چگونگي و ماهيت زمان، مكان، شخص، اسم با كه ليدهادي مثل شودمي

 ارزشاهاي از ليادها ادان در كننگدمی برجسگته را..(  و تازگی مجاورت، شهرت،) خبري ارزشهاي كه ليدهایی 

 شودمي استفاده ليد تهيه در خبري

 شودمي شروع برانگيزحساسيت و مهم پرسش دک با ليد خبر كردن جذاب براي كه  :استفهامی و سوالی ليد. 

 و اسات شاهرت ارزش بردارناد  در واقع در و شودمي آغاز سوال دک طرح با غيرمستقيم دا مستقيم بصورت كه  :نقلی ليد 

 .شودمي توجه جلا موجا دليل ادن به و است مخاطبان نظر مورد سوال واقع در شد خواهد داده پاسخ خبر در كه سوال ادن

 خبر بهتر درک براي نياز مورد اطالعات از سرشار را مخاطا و داشته اشاره خبر سابقة به واقع در ليد نوع ادن  :تاریخی ليد 

 .نماددمي

 باه خبار ابتاداي در كاه شاودمي بارده بكاار گزارشاها و اقتصادي و سياسي اخبار در ليد نوع ادن  :تحليلی و تشریحی ليد 

 .نماددمي بررسي نقادانه را وقوع دالدل و پرداخته تيليل و تشرد 

 ترفنادهاي از ددگار دكاي واقاع در رودادادي بياان منظور به ليد در ادبي ظردف نكات و المثلضرب از استفاده :تمثيلی ليد 

 .است خبر در جذابيت ادجاد

 مطالا ادن كه معني ادن به آددمي توضييي گونه هيچ بدون مانند تيتر و بردده بردده شكل به اخبار ليد ادن در :فهرستی ليد 

 مراجعاه خبار اصالي ماتن به اطالعات به دسترسي براي كه كندمي راهنمادي را مخاطا واقع در و دارد وجود خبر در همگي

 .كند
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 آن جاذابيت و بهتار روداداد درک تاا شاودمي برقرار متناسا ايرابطه هستند مرتبط كه واقعه 2 بين ليد ادن در :قياسی ليد 

 .باشد بيشتر

  اقع پاسخ دهنده به عوامل خبر استادن نوع ليد در و )مستقيم( و ليد عمقی: ليد ساد. 

 :ر دكجا به مخاطا داده مي شود.چند اطالعات به طودر ادن نوع ليد  ليد فشرد )متراكم( و ليد چند خبري 

 ادان به حوادث و هنري ورزشي، اخبار بيان ،اغلا و گيردمي سرچشمه خبرنگار هنر و ذوق از ادن نوع ليد :غيرمتعارف ليد 

 .گيردمي صورت شيوه

 خبر متن .0

 ماتن گاهي. شودمي نگارش مختلف هايشيوه به آن در اصلي خبر و آددمي ليد و تيتر از پس كه است خبر آن متن خبر، اصلي قسمت 

 متن خبر از دک تا ده پاراگراف دا بيشتر تشكيل مي شود. .شودمي تشكيل جمله چنددن از خبر

 جملاه دک تكرار به ناچار گاهي شود منيرف اصلي موضوع از نبادد متن دعني. باشد داشته وحدت بادد درک قابل و خوب نوشته دک

 كاه كارد تنظيم طوري كننده هماهنگ هايواژه و دهندهربط كلمات: مثل مختلف هايشيوه از استفاده با بادد را كار ادن هستيم متن در

 .نبرند بين از را اصلي متن زدبادي كلمات، دا جمالت تكرار

 نویسی خبر هاي سبک

بهتاردن روش انتقاال  مخاطاا قارار گيارد.آنچه مربوط به روزنامه نگاري مي شود ادن است كه خبر درست، روشن و كامل در اختياار 

 آگاهي و اطالعات و تنظيم آن را بادد از روش سبک هاي خبرنودسي استفاده كرد.

 انواع سبک خبر نویسی

 (Inverted Pyramid Style) وارونه هرم سبک .1

 (Chronological Style) تاردخي سبک .2

 (Combination Style) ليد با همراه تاردخي سبک .3

 (Flash Back Style) عقا به بازگشت سبک .4

 (Clarification Style) تشرديي سبک .5

 (Surprise ending Style) انگيزشگفت پادان سبک .6

 (Screenplay Style) سناردودي سبک .7

 (Magic Realism Style) جادودي رئاليسم سبک .8
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رش را مي آوردم، سپس توضي  در سبک هرم وارونه ابتدا خالصه اي از مهم تردن نتادج حاصل از گزا سبک هرم وارونه: -1

كوتاه و هنرمندانه اي درباره چگونگي و علت تهيه گزارش و اقدامات گزارشگر بيان شده و سپس تشرد  و توصيف عناصار 

 مختلف گزارش مي آدد.

 

در سبک ترتيبي دا تاردخي، حوادث و وقادع به ترتيا زمان وقوع نوشته مي شاود. ادان سابک بيشاتر باراي  سبک تاریخی: -2

 .مناسا است دا گزارش از دک سفر تنظيم گزارش دا مقاله هاي تيقيقي

در سبک تاردخي همراه با ليد، شروع گزارش، حاوي عناصر مهم خبري باا روش توصايفي  سبک تاریخی همرا  با ليد:  -3

ه با خالصه اطالعات بيان شده و پس از آن، بخش هاي مختلف گزارش باه ترتيباي كاه اتفااق ت دعني ابتدا خبر مهم همرااس

 افتاده است، مي آدد.

 در ادن سبک ، ابتدا آخردن بخش رودداد شروع مي شود و سپس سابقه ماجرا ارائه مي شود. سبک بازگشت به عقب: -4

مل انساني حضور بيشتري مي دابد و ارزش اطالعات با نزددک شدن باه پاداان خبار در سبک دادره اي، عا سبک دایر  اي: -5

است. در سبک خبر نودسي داداره اي از » چرا«كم نمي شود. آنچه در ادن سبک مهم است، تنظيم خبر بر اساس عنصر خبري 

 نقل قول مستقيم زداد استفاده مي شود و با طرح پرسش به پادان مي رسد.
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ادن سبک، ضمن بيان واقعه، قسمت به قسمت مطلا تشرد  مي شود باه گوناه اي كاه حتاي اطالعاات  در سبک تشریحی: -6

شخص خبرنگار نيز مي تواند براي تشرد  هر بخش مورد استفاده قرار گيرد. از ادن سبک خبري مي توان براي نگارش اخبار 

 و گزارش هاي بلند استفاده كرد.

 سابک: هساتيم شااهد دوران ادان هايروزناماه در نياز را جدداد سابک داا شايوه دو لاي،قب خبر تنظيم سبک دا شيوه شش كنار در

 .ذهني سيال سبک و سناردودي

 را «خبار» سابک، ادان در بگاوديم كاه اسات آن كارد ارائاه توانمي سبک ادن از كه توصيفي تردنسادهسناریویی:  سبک  -7

 .نودسندمي سينمادي سناردوي دک متن همانند

 هايفيلمبرداري تا كندمي تقسيم هامييط شماره حسا بر مختلفي هايقسمت به را فيلم هايصينه سناردونودس، دا سناردست

 از قبال مااه داک حتاي فايلم پادااني قسمت است ممكن ترتيا ادن به شود فيلمبرداري جا دک( خارجي دا داخلي) مييط هر

 .گيرد قرار فيلم پادان در تدودن مرحله در سپس و شود فيلمبرداري فيلم، اول هصين

 . كرد رعادت بادد را نمابندي ادن نيز خبر تنظيم در است فليمنامه نمابندي مانند سناردودي سبک به خبر تنظيم كه آنجا از

 بلكاه شاود، تنظايم ساناردودي سابک در توانادنمي (Theme) تماي» و «مضامون» هار باا «خباري» هر كه داشت توجه بادد

 در تصاودر باه اصاطالح، به و تصودرسازي قابليت بادد سناردودي سبک در «خبر. »است مهم بسيار سبک با مضمون هماهنگي

 .باشد داشته را آمدن

 جادویی رئاليسم سبک یا ذهن سيال سبک  -8

 كند،مي گم در سر را خواننده ها،آن گوناگون اسامي و دارند جادودي هيبتي داستان قهرمانان ،از داستان نودسي سبک ادن در

 سايال ادان و رسايممي اماروز باه فردا از و فردا پس به ددروز از است، ردخته هم در داستان زمان و اندنكردني باور هاواقعيت

 باه هاديداساتان ادان از پايش نياز ادران در .كندمي ادجاد قصه در چندان دو جذابيتي هاشخصيت بودن جادودي و زمان بودن

 .است شده نوشته ذهن سيال شيوه

 سبک هاي خبرنویسی در روزنامه نگاري سایبر

ف خبر در مييط سادبر هيچ تفاوتي با تعردف خبر در مييط كاغذي ندارد. هناوز هام سابک دتعربه اعتقاد بسياري از كارشناسان، 

ه چااپي هرم وارونه از جمله مهم تردن سبک هاي خبرنودسي است. تيتر زدن، سوتيتر زدن و شرح عكس نوشتن هيچكدام با روزنام

ادنكه براي  .كات و مالحظات خاصي را در نظر گرفتدر ادن نوع روزنامه نگاري بادد ن تفاوتي ندارد. اما برخي ددگر اعتقاد دارند

به گفته دكتار   مناقشه است استفاده كرد ميل )خبرهاي تيليلي( رم خبرارونه دا نَنوشتن در روزنامه هاي سادبر بادد از سبک هرم و
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ه نرم خبر بيشتر در كشور هادي رادج است كاه فضااي مااهواره اي زناده و فضااي وب قاوي دارناد. اماروز چاون دونس شكر خوا

روزنامه ها در خبر رساني به خاطر زمان هاي چاپ به پاي ماهواره و وب نمي رسند مجبورند براي رقابات باا مااهواره و وب، نارم 

 ه رسانه هاي آن الدن است. نودسي كنند و تيليل ارائه كنند. هرم وارونه مربوط ب

 خبر نگارش بار نکته در چند

در خبرهادي كه به نقل سخنان دک فرد مي پردازد دا متن دک گفتگوي كوتاه است، در به كاربردن افعاال و كلماات خاوب اسات ادان 

 نكات را مد نظر قرار داد:

 خانوادگي/ عنوان حقوقي و ... براي كسي كه خبر درباره اوست.به كار بردن كلماتي مانند: وي/ ادشان/ ادن مددر.../ نام و نام 

ي به كار بردن افعالي مانند: گفت/ خاطر نشان كرد/ افشا كرد/ تاكيد نمود/ بيان كرد/ اظهار داشت/پاسخ داد/ اداماه داد/ افازود و ... بارا

 جمالت.

و به كار بردن عباراتي مانند: وي در بخش ددگري از سخنان خود.../ در بخش پاداني/ همچنين اظهار كرد/ در همين خصاوص افازود و 

 .... براي بيان جمالت 

ه اگار در باه گوناه اي كا به صورت پشت سر هم در ابتداي پااراگراف اساتفاده كارد. از كلمات تكراري در طول تنظيم خبر نمي توان

 به طور مثال: .براي پاراگراف بعدي بادد از اسم دا سمت شخص استفاده كنيم «وي اظهار كرد»ي پاراگراف بگوديم: ابتدا

      صيي 

                                                                              ....بيان كرد:   زاكاني 

                                                      .......وي در ادن رابطه اظهار داشت: 

                            ......در ادامه افزود:  ودژه بررسي برجامكميسيون  رئيس

                                                                         .......كرد: وي تصرد  

 غلط

 بيان كرد: .......                                                                         زاكاني

 وي در ادن رابطه اظهار داشت: .......                                                                        

 وي در ادامه افزود: .......                                                                        

                                                      وي تصرد  كرد: .......                  

 تيتر .2
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 آن مطالعاة از داا و گياردمي خبار مطالعاه باه تصاميم تيترها به نگاه با چيز هر از قبل مخاطا هر. است خبر دک قسمت تردناصلي تيتر،

 را خبار از كليااتي كاه دهادمي خواننده به را امكان ادن اندک بسيار زماني در و دهد،مي اعتبار و هودت خبر به تيتر. كندمي نظر صرف

تيتار پاس از  .داردماي بيان خالصه طور به را خبري پيام مطلا، خواندن به خواننده ترغيا و صفيه زدبادي به كمک ضمن تيتر .دردابد

 نوشتن ليد و متن خبر نوشته مي شود و در باالتردن قسمت متن خبر قرار داده مي شود.

 :كرد اشاره زدر موارد به توانمي تيتر هايودژگي از. است خاصي قواعد و ودژگي داراي تيتر

 خود داري از تكرار كلمه در تيتر -

 پرهيز از نوشتن تيتر پرسشي، مگر در موارد ضروري -

 پرهيز از نوشتن تيتر منفي، مگر در مواردي كه هدف خاصي را دنبال كند -

 ا مثل به، براي و با در ابتداي ليدپرهيز از كاربرد حروف اضافه و برخي واژه ه -

 پرهيز از مبهم گودي و طوالني شدن آن -

 سعي در داشتن فعل -

 در پادان تيتر نبادد نقطه گذاشت -

 تيتر اجزايالف( 

تيتر اصالي پياام  .مهمتردن پيام خبر در ادن قسمت به طور خالصه و فشرده و با حروف درشت نسبت به بقيه مطلا مي آدد :اصلی تيتر

 خبر را منظور ترغيا خواننده به خواندن ليد و متن خبر بيان مي كنند.

 اياضاافه توضاي  گيارد،مي قارار اصالي تيتار نزددک و كوچكتر، حروف با گيردمي قرار اصلي تيتر باالي در كه است تيتري  :روتيتر

 .نشود وارد ايخدشه اصلي تيتر به آن حذف با كه باشد شكلي به بادد و كندمي كامل را اصلي تيتر كه است

 ادنكاه ضامن تيتار زدار: آدادمي آن از مساتقل و اصلي تيتر از كوچكتر حروف با گيردمي قرار آن زدر و اصلي تيتر از بعد كه  :زیرتيتر

 )در خبرگزاردها معموال زدر تيتر استفاده نمي شود( .آددمي اصلي تيتر زدر ددگر تيتر دک شكل به دارد تيتر از مستقل مفهوم

 .رودمي بكار نباشد كنندهخسته مخاطا براي مطلا ادنكه جهت به و آنها منطقي ربط و مطالا اتصال براي بلند مطالا در  :ميان تيتر

 بخشهاي بين منطقي ارتباط ادجاد جهت به هم و صفيه زدباسازي جهت به هم طوالني هايمقاله و هامصاحبه درگزارشها، اغلا تيترميان

  .كندمي ترغيا تازه مطالا با مطلا ادامه خواندن به را خواننده نوعي به كه است تيتري ،سوتيتر واقع در. رودمي كار به مختلف
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 از اساتفاده شااهدعاالوه بار اخباار خبرگزاردهاا و ساادتها،  خبار، تنظايم در جدداد هاايروش و فنون از استفاده موازات به :تيتري دو

 شاكل ضامن تيتر دو ادن. شودمي ختم فعل به دوم تيتر و ندارد فعل اول تيتر شيوه ادن در. هستيم نيز هاروزنامه تيترنودسي در هادوتيتري

 مطلاا خوانادن باراي را مخاطاا كنجكااوي شادت باه زناي تيتار سابک ادان دارناد دكاددگر با نسبتي و پيوند حال عين در جداگانه

 درجاه داک با مسلله دک پيرامون هم از كمي زماني فاصله در كه است هم به متصل رودداد دو بيانگر تيتر نوع ادن واقع در. انگيزدبرمي

 .است داده رخ اهميت

 مرساوم معيارهااي از خارج و طوالني طبعاً كه تيتري نوشتندمي تيتر صورت به را سخنراني دک از جمله دو كه بود مرسوم آن از قبل تا

 .كنندمي استفاده تيتري دو روش از مطبوعات اكثر اكنون اما. بود تيترنودسي

 كاه هساتند ايجداگانه تيتر دو و شوندمي نوشته موضوعي، دک گاه و تلفيقي خبرهاي دا موضوعي چند خبرهاي از معموالً هاتيتري دو

 ابتادا در دليال هماين باه دارد، وجاود معناا در بيشاتر و اسات ظااهري كمتار پيوناد ادان. دارناد دكاددگر باا نيز پيوندهادي حال عين در

 .شودمي نيز خواننده كنجكاوي سبا حال عين در خود كه خوردمي چشم به تيترها بين هاديگسيختگي

 دو چون. باشد خبر بعدي قسمت از دوم تيتر و ليد از تيتر دک دا و شود نوشته( خبري چند -تشرديي ليد) ليد از تيتر دو هر است ممكن

 .شوند نوشته هم خبر مختلف هايقسمت از توانندمي تيترها شوند،مي نوشته تلفيقي خبرهاي دا موضوعي چند خبرهاي از هاتيتري

 ضارورت باه مواقاع برخاي در كاه چناد هار. داد خاتمه فعل با بادد را دوم تيتر و نوشت فعل به ختم بدون بادد را اول تيتر شكل، نظر از

 و ترروشان معناا، نظار از را آن و دهادمي بيشاتري تيكام تيتر به دوم تيتر پاداني فعل. داد خاتمه فعل با توانمي نيز را تيتر دو هر زدبادي

 سازدمي ترواض 

 مثال: 

 (1 ص -1362/.22/1 ابرار) است آتش زدر همچنان بغداد/ عراق مردم به كمک براي جهاني درخواست

 ب( انواع تيتر

 «مردم خواستار مهار تورم هستند» ادن تيتر حاوي مهم تردن بخش گزارش خبري بوده و داراي فعل است مانندتيتر خبري:  -1

ه بزرگداشات عالماه جعفاري در كنگار»تيتر كلي: تيتري كه فاقد فعل بود و پيام خبر دا گزارش را ناقص بيان ماي كناد مثال  -2

 «تهران

 نتيجه كلي و دا چكيده اي از مجموع اخبار دا گزارش است.تيتر تفسيري دا استنباطي: ادن نوع تيتر در واقع  -3

 «تهران ددشا گردست» ز استعاره استفاده مي شود مانند:تيتر استعاره اي: در ادن نوع تيتر ا -4
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 مصاحبه

كنناده پرسيدن مطلبي را نادارد، مصااحبهكه خبرنگار حق « خبر»هاي كسا و ارائه خبر است. در مصاحبه، برخالف مصاحبه دكي از راه

 .هادي را براي افراد مطلع دا كارشناس در موضوع خبر، مطرح كندتواند به نمادندگي از مخاطبان وسيله ارتباطي خود، پرسشمي

 مصاحبه دک نوع ارتباط شخصي )بين خبرنگار و مصاحبه شونده( است كه براي دكي از ادن سه منظور انجام مي گيرد:

 در مورد دک رودداد افت اطالعات تازهدرد -2

 در مورد دک رودداد آگاهي از واكنش افرادي عادي و معروف  -1

 و ددگر افراد جامعه ي خبرساز، مقاماتنظرها، افكار و اطالعات ودژه شخصيتهاعقادد، انعكاس  -3

 انواع مصاحبه .6

 مصاحبه با مي توان از جنبه هاي مختلفي به انواع گوناگون تقسيم كرد. 

 مصاحبه تفسيري -الف( مصاحبه خبري 

در مصاحبه خبري هدف مصاحبه گر كسا اطالعات دقيق و مشخص از منبع خبر جهت روشن شدن موضوع دا موضوعات خباري روز 

 است.

 مصاحبه خبري سه ودژگي دارد:

 موضوع مصاحبه درباره روددادهاي جاري است -1

 رزش و اعتبار داردمصاحبه شونده كسي است كه گفته هادش براي خواننده ا -2

 خبر تنظيم شده از ادن مصاحبه، اطالعات بيشتر و تازه تري در فهم موضوع به مخاطا مي دهد -3

 مثال: مصاحبه با مسلول سازمان راهيان نور درباره برگزاري اردوهاي راهيان نور در نوروز سال جددد

 مصاحبه تفسيري

نظر، داراي ددگاهي است كه گاهي به آن اعتبار مي بخشد و گاهي مغادر با آن است در ادن نوع مصاحبه، مصاحبه شونده درباره خبر مد 

 و آن را نقد مي كند.

 مثال: مصاحبه با دک نمادنده مجلس درباره اقدام دولت در حذف دارانه ثروتمندان
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 گروهی  -ب( مصاحبه فردي 

 از حيث تعداد مصاحبه شوندگان، مصاحبه به فردي و گروهي تقسيم مي شود. 

 مصاحبه هدایت نشد  )آزاد( –ج( مصاحبه هدایت شد  )بسته( 

 مصاحبه هدادت شده مصاحبه اي است كه اختيار طرح پرسشها و كنترل جردان مصاحبه در دست مصاحبه كننده است.

امش پيداست، موضوع و پرسشهادش از قبل تعيين نشده و كنتارل جرداان مصااحبه در دسات مصاحبه هدادت نشده هم همانگونه كه از ن

 مصاحبه شونده است. در واقع دک گفتگوي دو طرفه است.

 البته خبرنگاران به ندرت از دكي از ادن دو روش به تنهادي استفاده مي كنند  بهتردن روش، تركيا ادن دو روش با هم است.

 )در سطح( به گسترد مصاح -د( مصاحبه عمقی

در واقع دک گفتگوي تخصصي درباره دک موضوع خاص است. اما مصاحبه گسترده دا در سط  ساواالت گساترده در  مصاحبه عمقي

 موضوعات مختلف است و سوال و جوابهاي كوتاه دارد.

 مصاحبه شفاهی )حضوري( – ( مصاحبه كتبی )غير حضوري( 

مصاحبه هادي كه با تلفن صورت مي گيرد شامل مصاحبه هاي شفاهي مي شود و ركن اصلي در مصاحبه كتبي، كمتر جنبه خبري دارد. 

آن، مصاحبه كننده است. شناخت دقيق و سردع مخاطا  و حاالت روحي او، آگاهي هاي عمومي گسترده و آگااهي از علاوم مختلفاي 

برنگار بادد عالوه بر تسلط بر تكنيكهاي مصاحبه، از آنها مانند جامعه شناسي و روان شناسي، ودژگيهادي است كه در مصاحبه شفاهي، خ

 اطالع داشته باشد.

 مراحل تنظيم یک مصاحبه  .2

 انتخاب سوژه -2

 تيقيق درباره -1

 انتخاب فرد مصاحبه شونده -3

 تيقيق درباره مصاحبه شونده -4

 طرح سواالت مصاحبه -5

 انجام مصاحبه -6

 نگارش و تنظيم مصاحبه -7
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 تفصيلیتفاوت مصاحبه كوتا  با گفت و گوي  .3

در خبرگزاردها عمدتا از مصاحبه هاي كوتاه استفاده مي شود. گفتگوهاي كوتاه دا خبري هستند دا تفسيري، فردي هستند و همچناين باه 

صورت تلفني )شفاهي( انجام مي پذدرند. روش تنظيم و انجاام شادن گفتگوهااي كوتااه باا گفتگوهااي تفصايلي تفااوت وجاود دارد. 

 ال به صورت خبري دا گزارشي تنظيم مي شوند نه به صورت سوال و جواب.مصاحبه هاي كوتاه معمو

داراي سواالت مشخص است اما در گفت و گو هاي تفصيلي چند ميور مشخص و در خالل گفت و گو از ادن ميورها  كوتاه مصاحبه

 سوال شده و حتي از پاسخ هاي سوال برانگيز مصاحبه شونده نيز پرسش مي  شود.

گفتگوي كوتاه سوال و جوابها حذف و متن به صورت دک خبر دا گزارش تنظيم مي شود اما گفتگاوي تفصايلي باه صاورت در تنظيم 

 سوال و جواب تنظيم مي شود.

 رعادت ترتيا سواالت در متن نهادي گفتگوي كوتاه ضرورتي ندارد.

مهمتردن بخش از ساخنان مصااحبه شاونده آورده  آمدن همه سخنان مصاحبه شونده در متن نهادي گفتگوي كوتاه ضرورتي ندارد بلكه

 مي شود.

در گفتگوي كوتاه حداقل دک سوال مطرح مي شود و مي تواند با حداقل دک پاراگراف تنظيم گاردد. معماوال در ادان ناوع مصااحبه، 

 سوال پرسيده نمي شود. 4دا  3بيش از 

اساتفاده ماي شاود كاه « وي باا اشااره باه ......... تاكياد كارد»مانند: معموال به جاي نوشتن سوال به صورت مجزا در متن خبر از عباراتي 

 ميتواي سوال در قسمت نقطه چين جادگزدن مي شود.
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 ی خبريساعکمقدمات 

 عکاسی در كادربندي اصول

 .ميشود گفته كادربندي ٬نقاشي تابلوي دا عكس دک در ٬صينه دک در موجود عناصر قرارگيري چگونگي و ميل به

 عكااس داک عكسهاي بين بسياري تفاوتهاي هنوز شوند،مي دقيقتر و خودكارتر روزبروز عكاسي تجهيزات و دوربينها كه ادن وجود با

 آماتوري و ضعيف عكس دک از را ارزش با و ايحرفه عكس دک كه مهمي نكات از دكي. دارد وجود ايحرفه عكاس دک و آماتور

 .است عكس صيي  بندي تركيا و كادربندي ميكند، متمادز

 كاادر شكل اما كندمي پيدا تماس آن با بيننده كه است عاملي اولين كادر. است تصودر دهنده تشكيل عناصر كننده ميدود عامل كادر،

 . است مؤثر تصودر بيان در نيز

 :كادرها انواع

 رسد مي نظر به كنيم تصور آن براي حركتي و بگيردم نظر در افقي مستطيل كادر داخل در را اي نقطه اگر: افقي مستطيل كادرهاي – ۱

 .است متناسااند، شده گسترده افق خط امتداد در كه عناصري حالت با كادر ادن. كند حركت راست دا چپ سمت به تواند مي كه

 

 پودااتر عماودي، مستطيل كادر. كند حركت عمودي صورت به تواند مي فقط كارد، ادن در نظر مورد نقطه: عمودي مستطيل كادر – ۲

 شاكل كاه موضاوعهادي حالات باا كادر ادن. رسد مي نظر به تر جوش جنا پر پوداترو آن در موضوعها بنابرادن. است افقي مستطيل از

 .دارد بيشتري همخواني عموددت آنها كلي
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 .شود مي جلا آن زاوده و ضلع چهار به تساوي به بيننده كادر، ادن اضالع بين تساوي دليل به:  مربع كادر – ۳

 

 

  

 كادر تعيين عوامل

 موضوع – ۱

 چشم كننده هدادت عوامل – ۲
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 در كاه موضاوع طبيعاي شاده پذدرفته و جاافتاده حالت با بادد كادر انتخاب. است مؤثر كادر انتخاب در موضوع كلي حالت :موضوع

 افاق ساط  در و شاوند ماي متعادد عماودي عوامال كاه هنگاامي. باشد متناسا. گيرد مي قرار بيننده چشم پذدرش مورد براحتي نهادت

 .است مناسبتر افقي مستطيل كادر دابند مي گسترش

موضاوع،  حركات سامت داا و دداد جهت به توان مي نمونه ادن از شود مي كادر تعيين موجا عوامل، ادن: چشم كننده هدادت عوامل

 .كرد اشاره ها روشنادي و ها تاردكي و سطيها خطها،

 زاویه دید:

  :كنند مي تقسيم دسته سه به را ددد زاوده

 زاوده ادن در شودمي ناميده روبرو ددد زاوده باشد افق خط بر عمود و عكاس چشم ميور امتداد در دوربين اگر: روبرو از دید زاویه

 ماي كاار باه چهاره، عكاسي در بيشتر. كندمي حفظ را خود طبيعي حالت موضوع و آدد نمي وجود به تصودر در اغراق دا تيردف ددد،

 .رود

 و عظمات باا و شاده اغراق موضوع ابعاد در قرارگيرد موضوع چشم خط از تر پادين عكاسي هنگام دوربين اگر :پایين از دید زاویه

 .گيرد مي خود به پيكر غول و مضيک حالت موضوع باشد پادين بسيار ددد زاوده اگر اما كند مي جلوه بيشتري پادداري

 .رسد مي نظر به حقيرتر و كوچكتر موضوع تصودر گيرد قرار موضوع ددد سط  از باالتر عكاسي هنگام به دوربين اگر: باال از ددد زاوده

 

 كادرها درون تقسيمات

 .شود مي ميسوب طالدي كادرهاي جزو است متر ميلي ۲۲×۳۳ آن ابعاد كه ۱۳۱ دوربين كادر

 و طاول اگار پاذدردمي ددگاري تناسابات از خوشاادندتر را آنهاا بيننده چشم كه هستند موزون هندسي تناسبات داراي طالدي كادرهاي

 از ناشاي نقااط و «طالداي مقااطع» را شاده ترسايم خطاوط كنيم تقسيم مساوي قسمت سه به فرضي خطوط وسيله به را كادر ادن عرض

 اولاين در انساان چشام كاه اناد شاده متوجه متعدد هايآمازمادش از پس شناسان زدبادي. نامند مي «طالدي نقاط» را ها خط ادن برخورد

 ها نقطه همان نقاط و مناطق ادن. پردازد مي كادر فضاي بقيه به سپس. كند مي توجه خاصي نقاط و مقاطع به طالدي كادرهاي با برخورد

 و هاا خاط روي بر را صينه مهم عوامل است بهتر كه شود مي گفته( كمپوزدسيون) بندي تركيا الفباي در. هستند طالدي هاي ميل و

 .دهند قرار طالدي هاي نقطه
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 و طاول اگار پاذدردمي ددگاري تناسابات از خوشاادندتر را آنهاا بيننده چشم كه هستند موزون هندسي تناسبات داراي طالدي كادرهاي

 از ناشاي نقااط و "طالداي مقااطع" را شاده ترسايم خطوط كنيم تقسيم مساوي قسمت سه به فرضي خطوط وسيله به را كادر ادن عرض

 نامند مي "طالدي نقاط" را ها خط ادن برخورد

 تصویر بر حاكم فضاي

 صااف آسامان كه دشت دک از اي صينه در مثالٌ. كمتر بعضي و دارد بيشتري اهميت عناصر و عوامل برخي ناخواه خواه صينه هر در

 اسات بهتر بلكه نيست منطق آسمان به تصودر كادر از نيمي دادن اختصاص كند مي جلا را توجه دشت سط  در هست چه هر و است

 مثالً ندارد لزومي و است مردم صينه مهم عامل پيمادي راه مراسم در. بپوشاند دشت سط  را تصودر فضاي بقيه و آسمان از كمي مقدار

 .بگنجند تصودر در آسمان از زدادي فضاي

 تصویر در افق خط

 هنگامي. افزود خواهد نيز صينه جذابيت بر ددگر طرف از شود مي آن در بعد و عمق ادجاد باعث منظرهَ، از تصودري در افق خط وجود

 تصاودر در راحتاي و سبكي باشد كادر پادين در افق خط اگر. گيرد مي قرار كادر باالي در طبعاً افقث خط است زمين حاكم فضاي كه

 به زمين و آسمان كه است صورتي در كادر وسط در افق خط شدن واقع. كند مي كادر پادين به كمتري توجه بيننده نگاه و شود مي القا

 در پرتيارک و شلوغ عوامل آنكه شرط به كند مي تداعي را زداد آرامش و سكون عموماً و باشند داشته شدن مطرح ارزش نسبت دک

 .نگيرد قرار عكس
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 نامناسب برشهاي

 چارا نيسات هم اشكال از خالي اما ندارد اشكالي كار ادن كه چند هر ماند نمي باقي چاپ هنگام به كار اصالح جز راهي شرادط ادن در

 كناد مي كادربندي را تصودر اجزاي كامل دقت به توجه با عكاس وقتي اما شود مي عكاس در دقتي بي و توجهي كم تقودت باعث كه

. كاهاد ماي تصاودر ازكيفيت ناخواه خواهنگاتيو، از بخشي چاپ ددگر طرف از است موفقتر تصودر، سازماندهي قدرت لياظ از حداقل

 است بهتر حيوان و انسان از عسكبرداري براي. نزند تصودر زدبادي و بيان به اي لطمه كه گيرد مي انجام تصودر از ميلهادي از دادن برش

 .نگيرد انجام مفاصل مقاطع در برش

 تصویر در بعد و عمق

 ، روشان تاردک بر عالوه شود نيزالقا صينه بعد و حجم درآن كه است الزم آن بيشتر جذابيت براي ولي است بعدي دو سطيي تصودر

 .باشند تصودر در بعد و حجم كننده تداعي توانند مي ددگر عوامل

 كمتاري عمق شود تهيه آن از عكسي جاده، دک موازات به اگر است منيني خطوط تصودر، در بعد القاي عوامل از دكي:  خطوط – ۱

 خطاوطي. افزاداد ماي تصودر بعد و حجم بر شود ددده مادل تصودر در جاده كه باشد طوري ددد زاوده اگر اما شود مي حس تصودر در

 تصاودر از اي نقطاه در كاه پراكناده خطاوط. دارند كمتري بسيار بعد القاي كنند مي قطع درجه ۰۹ زاوده با و مستقيم كامالً را كادر كه

 .آهن راه ردلهاي مثل كند مي القا را فاصله و بعد بيشتردن. كنند مي قطع را همددگر

 فاصاله و بعد توان مي نيز، خاصيت ادن از استفاده باشود، مي ددده كوچكتر دورتر، عناصر و بزرگتر ، نزددكتر عناصر: اجسام اندازه – ۲

 پس در ددگر عناصر و شدند ددده واض  صورت به و زمينه پيش در بزرگترند حجم لياظ از كه عناصري اگر. كرد ادجاد تصودر در را

 فاصله و بعد بيننده ذهن در تواند مي نيز زمينه بودن ناواض  حدودي تا همچنين. شود مي القا بهتر بعد و فاصله شوند ددده كوچكتر زمينه

 و تيرگي داراي نزددكتر، اجسام و تر خاكستري دورتر، هاي فاصله در اجسام كه رسد مي نظر به كنيد نگاه دوردستها به اگر. كند القا را

 .هستند جزديات همچنين و ها روشنادي

 آمااده عكاساي جاذاب موضاوعات و فرصاتها زواداا، داافتن براي پيش از بيش آموختيد را عكاسي ترفندهاي و قوانين شما كه هنگامي

 .بود خواهيد

 باراي عكاساي در. اسات كال دک ادجاد و جداگانه عناصر دا بخشها آميختن هم در ،(Composition) كمپوزدسيون دا بندي تركيا

 .است ضروري و الزم تفكري چنين وجود خوب، عكسهاي گرفتن
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 بندي كادر بهبود روشهاي

 نادارد لزوماي عكاس، هر در آنها تمام كاربردن به اما شود، توجه آنها به بادد عكاسي هنگام كه هستند نكاتي جمله از زدر رهنمودهاي

 بايش آموختياد را ترفندها و قوانين ادن شما كه هنگامي. شد خواهد حس كامال شما عكاسي آثار در خالقيت جاي صورت ادن در زدرا

 .بود خواهيد آماده عكاسي جذاب موضوعات و فرصتها زوادا، دافتن براي پيش از

. دهيد نشان مخاطبين به خود عكس جذاب بخشهاي در را خود هاي ادده چگونه كه بدانيد بادد بگيردد، عكس و بيافتيد راه ادنكه از قبل

 كاه دارد وجاود خاصاي تصودري عامل آدا كند؟ برخورد سوژه با بادد اي زاوده چه از نور چيست؟ اصلي سوژه كه بپرسيد خود از بادد

 نظار در باداد كه هستند مهمي نكات ادنها تمام بگيرد؟ قرار كادر كجاي در بادد سوژه ادن دهد؟ افزادش را اصلي موضوع تاثير به بتواند

 .كنيد اجرا -مو به مو-را آنها تمام شما كه ندارد لزومي بازهم اما شوند گرفته

  سوم یک قانون

 داک قاانون. باشاد بنديتركيا روش و قانون مهمتردن شادد و ميگيرد قرار استفاده مورد بندي تركيا در سوم دک قانون كه قرنهاست

 قارار باراي جاا بهتاردن افقاي، و عمودي خطوط تالقي نقاط. ميشود تقسيم ۳X3 جدول دک به كادر، كه ميشود اجرا شكل ادن به سوم

 را خود عكس موضوع تالقي، نقطه ۲ ادن از دكي در خود تصودر مهم بخش دادن قرار با. آدند مي شمار به تصودر مهم بخشهاي گرفتن

 .ميدهيد قرار بگذاردد، كادر وسط در درست آنرا كه زماني از جذابتر بسيار موقعيتي در

 آنهاا از دكاي از بايش كه حالتي در حتي نقاط ادن. است مفيد بسيار نيز دارد مهم سوژه دک از بيش شما عكس كه زماني در روش ادن

 كنياد، تنظايم را تصودر كل بخواهيد كه است زماني در فرضي، خطوط ادن از ددگر استفاده. دارند كارادي هم، بگيرد قرار استفاده مورد

 طالدي تقسيمات قانون ساده شكل واقع در قانون، ادن. دهيد قرار بررسي مورد را…و سوژه نگاه جهت دا كرده انتخاب را افق خط ميل

 .است شده رعادت نيوي، به هنر، بزرگان ناشي آثار و عكسها تمام در كه است
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 سادگی

 در شما عكس اصلي موضوع اگر. نگهداردم ساده امكان حد تا را عكس دک در موجود تصودري اطالعات كه معناست ادن به سادگي،

 باه بيهاوده چشام تاا بگيرداد ساده و خلوت را سوژه ادن زمينه پس امكان حد تا بادد ، دارد قرار دوربين به نزددک و كادر جلوي بخش

 توجه كامال است، اهميت حائز آنچه تا دهيد نمادش جذابيت فاقد را اهميت بي بخشهاي بادد شما. نشود كشيده ناخواسته جزئيات سمت

 چشام سادگي به خطوط زدرا. كنيد اجتناب است آن در متعددي خطوط كه فضادي دا زمينه پس از بادد خصوص به. كند جلا را بيننده

 .ميكنند دور موضوع از و كشانده خود دنبال به را



 

BASIJNEWS JOURNALIST TUTORIAL 32 

 

 

 بندي قاب

 خاود ساوژه باه بيشاتري معنااي صاينه، در موجاود عوامال از اشاتفاده باا عكااس آن طي در كه است فردم تدبيري دا كادر قاب تعيين

 عكاس اصالي قااب در ددگر قابي ميتوانند همه درب، دک دا پنجره دک درختان، بوته، چند باشد، چيزي هر ميتواند قاب ادن. بخشدمي

 ناور و فاصاله كاه باشايد مراقاا بسيار بادد كار ادن دادن انجام براي شما. نمادند معطوف اصلي موضوع به را بيننده توجه و كرده ادجاد

 را ناور شارادط اگار. دهياد انجاام قااب درون سوژه براي را نورسنجي و فاصله باشد شما بلكه نكنيد، تنظيم قاب اسن روي بر را دوربين

 است ممكن. داشت خواهيد بيشتري وضوح ميدان عمق زدرا است، بتر بسيار كنيد استفاده بسته ددافراگم از بتوانيد كه كنيد فراهم طوري

 عكاس دراماتياک حس به ميتواند هم حالت ادن كه باشد، عكس بقيه از تاردكتر قاب، ادن از بخشي شود موجا صيي  سنجي نور كه

 .كند كمک
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 بافت

 پايش از بايش را خود تخيل ببيند، عكس در را جسم دک بافت بيننده كه هنگامي. بيافزادد عكس جذابيت بر زدادي حد تا ميتواند بافت

 باه بافات،. ميكند عكس دنياي وارد پيش از بيش را مخاطا ادنكار. ميكند ادجاد خود مغز در را جسم ادن لمس تصور و انداخته كار به

 رودات قابل از ادنكه براي. بود خواهد گذار تاثير درختان بر  و دستها مختلف، سطوح ددوارها، ها، صخره از عكاسي هنگام خصوص

 را ساط  بافت ساده، و نور ادجاد با و بتابد سط  بر كنار از كه كنيد تنظيم طوري رتا نور بادد دابيد، اطمينان عكس در اجسام بافت بودن

 .بگذارد نمادش به

 

 .ميكنند اشاره دارد، قرار كادر ۳/۱ تقسيم در كه فنجان سمت ده همه سازها، قوسهاي و مورب خطوط
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 هادي خطوط

 مساتقيم، خطوط. ميگيرند قرار استفاده مورد بيننده كردن تصودر عمق وارد دا اصلي موضوع سمت به چشم هدادت براي هادي، خطوط

 نموناه هماه هاا نارده رددف دا ها شاخه پل، نهر، رودخانه، ها، جاده. دارند اي عمده نقش توجه افزادش در همه اردا دا موازي منيني،

 دور ساوژه از را توجاه كاه هادفي باي خطاوط باا هادي، خطوط كه كنيد توجه. هستند تصودر در جذاب خطوط بيشمار موارد از هادي

 .هستند متفاوت اند، گرفته قرار اشاره مورد ”سادگي“ بخش در و ميكنند

 رنگ

 رنگهاا. شاوند بينناده حيرت و بهت موجا ميتواند خاص رنگهادي بندي تركيا. ميكنند وارد عكس به را عواطف و احساسات رنگها،

 .نكنيد دور اصلي موضوع از را توجه رنگها، بازي با كه باشيد مراقا بادد اما. كنند ادجاد را تاكيدي و تاثير هرنوع ميتوانند

 ددگار، كاار هار مانناد طبعاا،. باشايد داشاته همراه عكاسي تمردن هنگام و كرده دادداشت را كليدي نكات ادن عنوان كه نباشد بد شادد

 مختلاف نورهااي و متعدد زواداي از عكسهادي سوژه هر از بتوانيد اگر. است موفقيت ضامن تصودر، مختلف امكانات آزمودن و تمردن

 .شد خواهيد مذكور راهكارهاي از استفاده ارزش متوجه بهتر كنيد، مقادسه دكددگر با را آنها و بگيردد

 :كرد عنوان ادنگونه خالصه صورت به را فوق نكات توان مي

 سوم( دک خطوط روي سوژه دادن قرار) - سومدک قانون

 تصودر( طالدي نقاط روي – هاچشم مانند – سوژه كليدي نقاط دادن قرار) - طالدي نقاط قانون

 (سوژه انيناي)  - S حالت ادجاد

 كادر( قطرهاي طول در مييط عوامل با سوژه )برخورد -X حالت ادجاد

 عكس( كادر نوع و ميدان عمق ٬ددافراگم تنظيم) - تصودر زمينه پيش و زمينه پس بررسي

 تصودر( در كادر عنوان به – پنجره مانند – موجود عناصر از استفاده) - طبيعي كادرهاي از استفاده

 (فرد اعداد ضردا با كادر در سوژه گنجاندن) - فرد قاعده از استفاده
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