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 مقدمه

سال های اخیر  شترم های خبری برای جذبشبکهدر  ستفاد .نداهروی آورد های نوین ارائه اخبارسبکبه  ،خاطبان بی ه از نرم ا

گاری نکردن خبر سخت، استفاده از روزنامهنرمشیوه های یکی از  شود.هایی است که باعث افزایش مخاطبان میخبر از شیوه

سبک  ستفاده از  ست. ا نگاری ترین هنر روزنامهتوان خالقانهگزارشگری را مینگاری روایی در روزنامهروایی در تنظیم خبر ا

روایتی که در آن  .آوردگو و راوی بار میرویکرد اجتماعی این هنر اسااات که ما را داساااتان. در عین حال به حسااااب آورد

 

 شخصیت وسطت داستانی گفتمان شامل ،توالی بر مبتنی و خبر شروع روی بر اصلی تمرکز با روایی سبک-

 .شودمی شروع روایت یک با داستانی سبک به خبر است. خبر درون های

 خبر است. تنظیم نگاری روایی درکردن خبر سخت، استفاده از روزنامههای نرم راه یکی از 

 تر، طفپردازد و منعگری در ارائه خبر میهای روایتبه استفاده از عناصر و تکنیکداستانی  -سبک روایی

 های سنتی تنظیم و ارائه خبر است.تر از سبکتر و جذابمتنوع

 هاآن هب داستان، روایت جریان در گرگزارش که هستند هاییداستانی شخصیت – های رواییگزارش منابع 

 واقعی اقاتف و رویداد یک پایه بر کامالً داستانی -روایی  گزارش داستان، خالف بر اما. بخشدمی تازه جانی

 .خوردمی چشم به آن در خبری عناصر کلیه و گیردمی شکل

  صر طرح اصلی داستان به جای عن، "که"های داستان به جای عنصر شخصیت عبارتند از:روایی عناصر گزارش

محل ، "چرا"انگیزه و محرک ها به جای عنصر ، "کی"ترتیب و زمان وقوع حوادث به جای عنصر ، "چه"

 "کجا"وقوع ماجرا به جای عنصر 

 اطبان گزارش به مخ برای یمهیج خبرنگار رویداد که است زمانی روایی -کاربرد گزارش داستانی بهترین

 .دارد

 یانی،م بخش در و دارد تأثیرگذار و بیادماندنی پایان یک و جذاب شروع یک اصوالً روایی سبک به خبر 

 .یابدمی تداوم روایی شکل به خبر داستان

 ا و جذابلحظه گیر یک، یک نکته احساسی :شودمی شروع قبیل این از نکاتی با داستانی -روایی گزارش، 

 .یک روایتو  یک برخورد مهم
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ست. درصدای مردم پررنگ شه ا سیمیان انواع گزارش تر از همی شاید بتوان گزارشگری اجتماعی را ح رین تترین و هنریها 

ویم، شدر این نوع گزارشگری وارد داستان می است. های خبرنگارانمیدانی برای بروز خالقیتهمچنین نوع گزارش دانست. 

 کشااایم.کنیم و مسااانوالن را به چالش میها را نقد میپردازیم، هنجارها و ناهنجاریمردم می به کاوش در زندگی روزمرة

سبی برای گزارش ستر منا ست و روندها ب شد، گزارش روندها شگری اجتماعی، بیش از آنکه گزارش رویدادها با ای هگزار

ستانی ست. -دا صاف  روایی ا شروهای شبکهبا این او شواهد  .نندکارائه میگری شیوة روایت، اکثر اخبار خود را به خبری پی

شان می سیما دهدکه برنامه های خبری ن سالنیز صداو سنتی گذرضمن  ،های اخیر در بازنمایی رویدادهادر   ،از الگوهای 

پژوهش حاضاار به ر د کند. معطفگری در ارائه اخ ار های مدرن و شتتیوه روای توجه خود را به ستت  تالش کرده استت  

 شود.ی پرداخته میسنت یسیخبرنوهای سبکبا  یسینو تیتفاوت روا یبررس

 های سنتی خبرنویسیسبک 

       های ارائه اخبار دگرگون شده است. پیش از آن اغلب ساعته، شیوه 24های تلویزیونی تمام خبری پس از پیدایش شبکه

ی بودن و های جداز نوع سخت خبر بود. خبرهای سخت که با مشخصه کردندهای تلویزیونی خبرهایی که منتشر میشبکه

شوند و اغلب خشک، جدی و رسمی هستند و موضوعاتی همچون زلزله، سقوط هواپیما، موضوعات مند بودن شناخته میزمان

نه چه، چرا و چگو کجا، وقت(،کی)چه شوند. این خبرها عمدتاً بر عناصر خبری که )چه کسی(،مهم سیاسی و ... را شامل می

شوند و ساختار انعطاف پذیری ندارند. به مرور زمان استوارند و اغلب به سبک هرم وارونه و در قالب زمانی محدود تنظیم می

ها بکاز این سبرخى شود به همین دلیل مشخص شد که استفاده از سخت خبر باعث خستگی وکاهش تعداد مخاطبان می

-سبک ازبرخی در اینجا به  گیرند.گیرى قرار مىها مورد بهرهاند و برخى دیگر همچنان در ارائه آگاهىو مهجور شده منقضی

 شود:های خبری کالسیک به طور خالصه اشاره می

 تبخش خبر اس نیمهمتر یاز مواقع، حاو یاریدر بس و نیجذابتر یسبک هرم وارونه قاعده هرم حاو در سبک هرم وارونه:

 زانیسبک هرم وارونه مطالب با توجه به م ماجراست. در واقع در یهابخش نیترتیاهمیب یحاو - ییبخش انتها -آن  راسو 

 .دشونیم میتنظ نییآنها از باال به پا تیاهم

زمان وقوع  بیشود بلکه به ترتینوشته نم یبر اساس ارزش خبر مرتبط با رویدادمطالب  ،در این سبکسبک تاریخی: 

 باشد. یشود و ممکن است فاقد ارزش خبریورود به متن خبر نوشته م یمقدمه دارد که برا دیل یجا به شود.یم میتنظ دادیرو

 (62، ص 1391)شکرخواه،  رود.یها( به کار م)صورت جلسه یت رسماجلس یو پوشش خبرها یقیتحق یهاگزارش هیدر ته

صورت لید لب بهترین مطصورت سبک تاریخى همراه با لید، ابتدا چکیده مهمدر تهیه خبر به سبک تاریخی همراه با لید:

رویداد،  ترتیب زمان وقوعکه اتفاق افتاده است بهگیرد، سپس ماجرا یا رویداد به آن صورتىدر پاراگراف اول خبر قرار مى

 (63، ص 1391)شکرخواه، شود. همانند سبک تاریخی، شرح داده مى

آخرین بخش رویداد  متن خبر با .سبک بازگشت به گذشته، نقطة مقابل سبک تاریخی است ک بازگشت به گذشته:سب

شود. سبک بازگشت به گذشته، برای هر نوع خبری مناسب نیست، صرفًا به کار شروع و سپس سابقه و پیشینة ماجرا ارائه می

)بازیابی در  .ودشمطلب به شکلی عرضه نشود که به درک آن لطمه وارد  آید و باید مراقب بود کهارائة خبرهای نسبتاً کوتاه می

 ، از سایت سامانه آموزش مجازی(25/8/1398تاریخ 
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کند. طبعاً این سبک زده مىشود و خواننده را شگفتدر این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز مى انگیز:سبک پایان شگفت

 خور در بیشتر این سبک .دهدى خواننده پاسخ مىینگارى گذاشته است که به نیاز نوجوروزنامه ادبیات ةبه این دلیل پا به عرص

از کند، چاشنى را کاماًل کارس این آنکه براى نگارروزنامه و هستند برخوردار ندرت و شگفتى چاشنى از که است رویدادهائى

از ایجاد هرم وارونه و هم از فضاسازى خاص سبک تاریخى  توانانگیز هم مى. در سبک پایان شگفتبرداز این سبک بهره مى

این سبک مقابل سبک بیان تاریخى قرار دارد. متن خبر با آخرین قسمت واقعه شروع و سپس سوابق  به همراه لید بهره برد.

ه شنونده نشود، آخرین قسمت خبر لید خبر است و این سبک براى خبر کوتاه است وگربیان مى آنبراى روشن شدن  موضوع

 ( 67، صص 1391)شکرخواه،  .کنداصل خبر را گم مى

 نگاری رواییساختار روزنامه 

نگاری روایی در تنظیم خبر است. استفاده از این سبک امروزه کردن خبر سخت، استفاده از روزنامههای نرمیکی از راهاصوال 

ایجاد شده است. سبک روایی به عنوان  1نگاری روایتینگاری به نام روزنامهای از روزنامهچنان گسترش یافته که شاخه

تگری در ارائه های روایهای سنتی تنظیم و ارائه خبر نظیر هرم وارونه به استفاده از عناصر و تکنیکجایگزینی به جای سبک

 های سنتی تنظیم و ارائه خبر است.تر از سبکتر و جذابتر، متنوعپردازد و منعطفخبر می

 نگاری روایتی صرفاً گزارش رویدادها و مسائل به شکلی دراماتیک نیست؛ بلکه با ساختاری روایی دربارة روزنامه

: دربارة پردازدکند؛ مثالً دربارة یک معضل و سوژه اجتماعی خاص به این محورها میمنابع مختلفی پرسشگری می

های زمانی عضل چیست؟ سایر کشورها در دورهتوان انجام داد؟ علل به وجود آمدن این ماین سوژه چه کارهایی می

حل این مسنله وجود دارد؟ )بصیریان جهرمی اند؟ چه موانعی برای یافتن راهمختلف، چگونه با این مشکل مواجه شده

 (107و  106صص  ،2/12/1393و فهیم دانش، 

 ود که فراتر از شیان سایر جزئیاتی میها و بگویی و استفاده از شخصیتنگاری روایتی مبتنی بر داستانمبنای روزنامه

رود. باب بیکر سااردبیر روزنامة لس آنجلس تایمز، در تعریف خود روایت را یک داسااتان خبری معمولی پیش می

 شود تا بداند پس از آن چه اتفاقی افتاده است.داند که موجب برانگیختن اشتیاق در خواننده میروشی می

 یی کند که گوای روایت میکند. نویسااندة روایی، داسااتان را به گونهخود اذعان می دونالد ام. موری نیز در تعریف

 کند.گیری میبیند و اوست که دربارة اهمیت رویدادهایی که مشاهده کرده است، نتیجهخواننده آن را می

 نگاری را، به این مهشاااود که این نوع روزنانگاری روایتی یادآور میگراهام هُلم، در مرور تایخچة روزنامهنانسااای

نیز  2نگاری ادبیشاااود، روزنامهخاطر که نیازمند معیارها و کیفیت نگارشااای اسااات که فقط در ادبیات یافت می

شاخهنامیده سفرنگارینگاری، روزنامههای این نوع روزنامهاند. با این حال از دیگر  است که  3نگاری قوم نگاری یا 

ی اکنند که جانب انصاف را رعایت کنند. وی در مقالهرسند، اما سعی مینی نمیها هرچند به نظر عیدر آنها گزارش

مه»با عنوان  نا ناروا محساااوب نمیروز که دیگر  گاری روایتی: عینیتی  عاریف موجود از «شاااودن به ت با اشااااره   ،

                                                           
1- Narrative journalism 
2- Literary Journalism 
3- ethnographic or feature-travel journalism 
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ا بودند مطبوعات آمریکنگاری در نگاری روایتی، به معرفی افرادی که پیشااگام معرفی این ساابک از روزنامهروزنامه

 شمارد. پردازد و جیمز اگی و جان هرسی را آغازگر این شیوه برمیمی

 کند که دارای ، روایت را مبتنی بر نوشاااتاری معرفی می1نگاری روایتیمارک کرامر، مدیر پروژه نیمان در روزنامه

 خصوصیات زیر باشد: 

 
 

و  سی فارسیبیدقیقه شبکه تلویزیونی بی 60های خبری بخشش بر روی که بصیریان جهرمی و فهیم دان ایمقایسه در بررسی

های خبری شناسایی اند شش نوع ساختار روایتی در این بخششبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران انجام داده 20:30

 :اند که عبارتند ازکرده

قولی  ها، نقلاست. در این نوع از گزارشاولین نوع ساختار، نمایانگر شفافیت روایت و یک صدای )راوی( مستقل  (1

« ما»یا « من»کند. )برای مثال از ضمیرهای داستان را روایت می ،وجود ندارد و صدای )روای( داستان از موضع خود

 شود(استفاده می

ای غربی اساات که در آن روایت بین صاادای )راوی( داسااتان و نقل ساااختار نوع دوم نمایانگر ساااختار خبری حرفه (2

شود( در نوسان است. در برخی از موارد، این ساختار ممکن است های غیرمستقیم هم میها )که شامل نقل قولولق

 کامل نباشد و فقط دارای یک نقل قول طوالنی از یک منبع باشد.

وان تساختار نوع سوم شامل تفسیر رخدادها است که نقل قول نیز در کنار آن وجود دارد. این نوع از ساختار را می (3

 نامید که در آن نقل قول با نظرات مشهود یا مشارکت گزارشگر آمیخته است.« خبر از منظر و جایگاه نویسنده»

 ساختار نوع چهارم، تفسیر محض است که در آن گزارش دارای یک روای مستقل و قابل شناسایی است. (4

اختار ها در این سناسایی هستند. )مصاحبههایی است که در آنها هر دو صدا قابل شساختار نوع پنجم شامل مصاحبه (5

 جواب هستند( -در قالب سوال

ها و نظرات از طرف نویسندگان بیرونی است. این بخش شامل تعدادی داستان ساختار نوع ششم فقط شامل گزارش (6

 (109و  108، ص 2/12/1393گنجند. )بصیریان جهرمی و فهیم دانش، های فوق نمیپیچیدة دیگر است که در دسته

                                                           
1- Nieman Project on Narrative Journalism 

(چرا که تعامل روایی خواننده، را در صحنه رویداد قرار می دهد. )دارای صحنه های مشخص باشد( الف

.مبتنی بر شخصیت باشد( ب

.کُنشگر بوده و در طول زمان آشکار شود( ج

(استفاده از راوی با تشخصی که تا حدی محسوس است. )صدای قابل تفسیر گوینده در آن مستتر باشد ( د

.نوعی رابطه با خواننده، بیننده یا شنونده برقرار سازد که واجد ساختار منظم باشد( هـ

.موجب شود که مخاطب به سمت یک هدف حرکت کند( و
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  رواییگزارش عناصر 

 گزارش نوع ینا منابع. دارد فاصله خبر فاکتورهای و هاقابلیت از است، نمایشنامه و رمان شبیه که اندازه همان به روایی نوشتار

صیت ستند هاییشخ ستان، روایت جریان در گرگزارش که ه شدمی تازه جانی هاآن به دا ستان، برخالف اما. بخ  زارشگ دا

جف کلنیکن ".خوردمی چشم به آن در خبری عناصر کلیه و گیردمی شکل واقعی اتفاق و رویداد یک پایه بر کامالً داستانی

انی زارش داسااتساان پترزبورگ تایمز موارد ذیل را از جمله عناصاار خبری در یک گبرجسااته یکی از نویسااندگان  "برگ

 :نامدمی

 

 

 رواییعناصر گزارش خبری 

 
شده در  شد، بازی میموارد مطرح  شته با صری را که باید در اخبار وجود دا دی از این منکنند. با بهرهشکل باال، نقش پنج عن

صر و گنجاندن تک تک آن ستانپنج عن شنونده به های خبری میها در دا شاندن بیننده و  شرح داد و باعث ک توان حقایق را 

ین روش و در کنار مراحل و ابزاری که برای گزارشااگری به کار های خبری با اسااتفاده از ادنبال خود شااد. در تولید گزارش

   توان به توصیف و شرح و بسط جزئیات رویداد پرداخت.شود، میگرفته می

رچیز هاساات. قبل از هها را به درسااتی در کنار هم قرار دهد مسااتلزم برخی تالشتوانایی در گزارش خالقانه که بتواند صااحنه

ا را هپردازی را در خودمان تقویت کنیم. هر چند بخش اعظم آن ذاتی اسااات لکن تکنیکقصاااهگری و باید اصاااول روایت

 های دیگران توجه کرد و با مطالعه، دقت و آزمایش و خطا حرکتی رو به جلو داشت.شود آموخت و به تجربهمی

نه کند در حالی که این گویهای داسااتان ساارایی، گزارش اجتماعی را محدود مکنند که تکنیکخبرگاران اغلب تصااور می

شااود که ما قادر نیسااتیم مرز میان روایت و توصاایف را نیساات، بساایاری از مواقع گزارش ما به این علت با مشااکل روبرو می

صه صول ق شخیص دهیم، ا صهت شدندانیم و محدوده جزئیات را رعایت نمیگویی را نمیپردازی و ق شگر   کنیم. برای گزار

  (94و  93، صص 1394پرداز شویم و به نویسندگی خالق روی بیاوریم. )توکلی، ین که قصهای نداریم جز اچاره

"که"شخصیت های داستان به جای عنصر 

"چه"طرح اصلی داستان به جای عنصر 

"کی"ترتیب و زمان وقوع حوادث به جای عنصر 

"چرا"انگیزه و محرک ها به جای عنصر 

"کجا"محل وقوع ماجرا به جای عنصر 
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 به گزارشگر خبرها گونه این در. دارید گفتن برای 1مهیج خبری شما که است زمانی روایی -کاربرد گزارش داستانی بهترین

 یهشاااب که اسااات هاییقول نقل شاااامل همچنین روایی سااابک. گذاردمی نمایش به را مردم کردار و پردازدمی جزئیات بیان

ستند دیالوگ ضی .ه ستانی، اخبار از بع ستند، بلند دا ستفاده با توانمی اما ه سی کوتاه هایتکنیک از ا  خبری اگر ویژههب نوی

 اخبار برای و باشاااند کتاب یک از هاییبخش مثل توانندمی بلند اخبار. بخشاااد تنوع آن به مباشااای داشاااته گفتن برای مهیج

سب تلویزیونی ستند منا صلی تمرکز با روایی سبک .نی ستانی مانگفت شامل توالی، بر مبتنی و خبر شروع روی بر ا سط دا  تو

صیت ست خبر درون هایشخ ضوعی اهمیت خبر، شروع در نکات برخی چه، اگر. ا  رایب شده، متمرکز آن بر خبر که را مو

 ولاصاا پیداساات، اساامش از که گونههمان. شااودمی شااروع روایت یک با داسااتانی ساابک به خبر. کندمی مشااخص مخاطب

 .شودمی رعایت آن نگارش در نویسیداستان

 شکل به برخ داستان میانی، بخش در و دارد تأثیرگذار و بیادماندنی پایان یک و جذاب شروع یک اصوالً روایی سبک به خبر

ستانی) روایی روش" .یابدمی تداوم روایی ضح( دا ستفاده بدون خبر تنظیم از مثال ترینوا ست( هوارون هرم) خبری هرم از ا  ا

 داسااتان اصاالی نکته به هم اغلب که یابدمی ادامه شااکل همین به انتها تا و شااودمی آغاز دراماتیک ایلحظه با خبر آن، در که

 این ".ایدکرده دنابو را خبر کنید، قطع آن انتهای از را خبر روایت اگر که باشااید داشااته توجه نکته این به. اساات وابسااته خبر

 :شودمی شروع قبیل این از نکاتی با داستانی -روایی گزارش. کندنمی پیروی وارونه هرم سبک از روش

 
ستانی سبک ست، حذف غیرقابل پایان دیگر دارای مدرن خبری هایسبک دیگر مانند دا  از اهمیت هک علت این به نه لزوماً ا

ست، برخوردار خبری لحاظ به زیادی خیلی شگر که علت این به بلکه ا  تأثیرگذار یا و جذاب پایانی نقطه سبک این در گزار

 چیز هر از بلق گیرند،می نظر در خود خبر تنظیم برای را ساابک این که خبرنگارانی از بساایاری. اساات کرده ایجاد خبر برای

 (208تا  204، صص 1395)توکلی،  .کنندمی پر را وسط پازل سپس و نویسندمی را آن پایان و شروع

 نتیجه گیری

ای هروز حداقل یکی از بخشکردند در طول شااابانهساااعی می مخاطبانزمانی رادیو و تلویزیون تنها منبع کساااب خبر بود و 

شوند شور مطلع  شاهده کنند تا از آخرین اخبار و وقایع ک شنوند یا م ستفاده از اینت ،خبری را ب سترش روزافزون ا رنت و اما با گ

ای هشااوند. بنابراین روشهای اجتماعی، در کسااری از ثانیه و گاه به صااورت آنالین از اصاال وقایع و اخبار مطلع میشاابکه

                                                           
dramatic story -1  

یک لحظه گیرا و جذابیک نکته احساسی

یک روایتیک برخورد مهم
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وفادار  رادیو و تلویزیونبه  همچون گذشاااته خیلیآنان دیگر کالسااایک خبررساااانی دیگر جذابیتی برای مخاطبان ندارد و 

ستند شبکهنی ستفاده از ژانرهای نوینی ها و روشبایست سبکمی های خبری. پس  های را برای ارائه اخبار در نظر بگیرند و با ا

 مخاطبان خود را حفظ کرده و یا مخاطبان جدیدی را جذب کنند.همچون فراخبر، تحلیل و تفسیر و ...  یدیگرخبری 

 به ترکنزدی و ترامروزیهای سااابک» از ارائه خبر رادیو و تلویزیون باید برایامروزه گزارشاااگران، خبرنگاران و گویندگان 

خبری بکباید متفاوت باشد مثالً س نیز های مختلفهای خبری برنامهرسد سبکبه نظر میکنند.  استفاده «مردم روزمره گفتار

شبانگاهی با برنامه خبری بامدادی متفاوت  ستبرنامه  شده ها مردم تازه ازصبح .ا ست همچنان و اندخواب بیدار  در  ممکن ا

رختخواب باشااند و به منظور شاانیدن یا دیدن خبر، رادیو یا تلویزیون را روشاان کنند. وویفه گوینده این اساات که مخاطب را 

شساعت 12یا  10برای یک روز یعنی  ست بیرون از منزل با شد آماده ،دی که قرار ا شته با سرشار از ا کند تا انرژی دا ی و نرژو 

ک برنامه برعکس وقتی ی. کندراهی محل کار مطلع از اتفاقاتی که در طول چند سااااعت گذشاااته افتاده یا قرار اسااات بیفتد 

 ما یک روز کامل را پشت سر گذاشته و تا لحظاتی دیگر ممکن مخاطبکه  مباید تصور کنی شودپخش میشبانگاهی خبری 

 م؟ چند ساعت استراحت بکنی مهیایا او ر تا مکنیاست به خواب برود، چه کار می

سانه ملی برای  بنابراین سبک ،ارائه اخبارخبرنگاران ر شتر از  ست هرچه بی صله گرفته و بهتر ا سنتی فا سبکبهای  های نوین ا 

و ... نه تنها مانع از کوچ مخاطبان به  ساارگرمی -اطالعات ساابک  ، ساااعت شاانی،داسااتانی -خبری همچون ساابک روایی

ضا مجازی  ایماهوارههای شبکه شتری را جذب و ف ستفاده از مزیت انحصاری بودن و مرجع بودن، مخاطبان بی شوند بلکه با ا

     کنند.

 منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.


