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بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــامره ی هفتــم نشـــریه فرهنگی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـامره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطالعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـام عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن



دنیــای امــروز را بــه واســطه ی شــبکه ی عظیــم ارتباطــات و 
ــاق و  ــن اتف ــه ی بی ــم؛ فاصل ــی می دانی ــده ی جهان ــات، دهک اطالع
انتشــار کســری از ثانیــه اســت. اخبــار بــه فاصلــه ی چنــد لحظــه 
ــر  ــف ظاه ــانه های مختل ــایت و رس ــف در س ــای مختل در زمینه ه
ــا تحمــل مشــقت فــراوان  ــگاران ب می شــود. در ایــن عرصــه، خبرن

ــد. ــار می پردازن ــات و اخب ــردآوری اطالع ــه گ ب
ــن حــال پرمخاطــره اســت.  ــگاری حــوزه ای جــذاب و در عی خبرن
ــی  ــر نامالیمات ــق دیگ ــش از مناط ــه بی ــه در خاورمیان ــن حرف ای
ــاه  ــراد بی گن ــت اف ــراه دارد. سرنوش ــه هم ــگاران ب ــرای خبرن را ب
ــگار  ــم خبرن ــه قل ــش ب ــم و آت ــه ی خــون و ظل بســیاری در منطق
وابســته اســت و از ایــن رو ایــن حرفــه افــرادی را طلــب می کنــد 
کــه عــالوه بــر تیزبینــی، صداقــت و ســرعت عمــل، شــهامت گفتــن 

ــق را هــم داشــته باشــند. حقای
در کشــور مــا خبرنــگاری و فعالیــت مدنــی عملکــردی دیالکتیــک 
ــی  ــه ی مدن ــات جامع ــوی مطالب ــد بلندگ ــگار می توان ــد. خبرن دارن
ــگاران  ــوق خبرن ــع حق ــد مداف ــز بای ــی نی ــن مدن ــد و فعالی باش
باشــند. آگاهــی جامعــه منجــر بــه تقویــت نهادهــای مدنــی 
ــد  ــه خواه ــی جامع ــن کامیاب ــا متضم ــت نهاده ــردد و تقوی می گ
ــه  ــه جامع ــی ب ــی در آگاهی بخش ــش بی بدیل ــگاران نق ــود. خبرن ب

ایفــا می کننــد.
ــام انســان هایی  ــگار، روز پاس داشــت مق ــاه روز خبرن ــرداد م ۱7 م
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه حقیقــت و انتشــار اخبــار از هیــچ 
ــع  ــت از مناف ــک مراقب ــدون ش ــد. ب ــذار نمی کنن ــی فروگ کوشش
ملــی و مصالــح مــردم جــز بــا حق  طلبــی، شــجاعت و صداقــت در 

ــود. ــن نمی ش ــی ممک ــه ی آگاه عرص
به امید قلمی پویاتر و تواناتر برای خبرنگاران سرزمینمان

حتمــا تاکنــون دربــاره خبرنــگاری زیــاد دیــده، شــنیده یــا 
خوانده ایــد؛ از ســختی های کار و حساســیت ها تــا جذابیت هــا 
ــا  ــی ماه ه ــان گاه ــه در راه رسالتش ــی ک ــا. از خبرنگاران و هیجانه
ــد  ــدا می کنن ــت ف ــم و دس ــد، گاه چش ــان می خرن ــه ج دوری را ب

ــان. ــی ج و گاه حت
بــه گزارش گروه رســانه هــای خبرگزاری تســنیم، از »محمدحســن 
ــهید  ــا و ش ــود صارمی« ه ــرافراز »محم ــهید س ــینی« ها و ش حس
»امانــی«؛ خبرنــگار شــهید روزنامــه خراســان شــنیده ایــد. دربــاره 
فداکاری هــا و تاثیرگذاری هــای خبرنــگاران - اگرچــه نــه بــه 
ــه  ــا ک ــاید از آن ه ــنیده اید؛ ش ــت- ش ــان هس ــه حقش ــدازه آنچ ان
ــاره  ــه و خمپ ــر گلول ــرایط و زی ــخت ترین ش ــا در س ــن روز ه ای
ــر  ــه تصوی ــراق ب ــوریه و ع ــن و س ــی را در یم ــت مردمان مظلومی

ــید. ــنیده باش ــد ش ــتند می کنن ــند و مس می کش
یــا آن هایــی کــه بــا لبــاس مجــرم بــه زنــدان می رونــد یــا بــا لباس 
ــد  ــا ببینن ــا و حاشــیه شــهر می شــوند ت متکــدی راهــی خیابان ه
ــا مســئوالن،  ــه تنه ــه ن ــذرد؛ آنجــا ک زیرپوســت شــهر چــه می گ
بلکــه مــن و شــما هــم نمی بینیــم چــه خبــر اســت. امــا صفحــه 
مــا بــا نگاهــی دخــل و خرجــی خــودش ســراغ خبرنــگاری رفتــه 
اســت. شــاید کمتــر بــه این کــه شــما یــا اطرافیانتــان بخواهیــد از 
راه قلــم )و ایضــا خــودکار، کیبــورد و حــاال حتــی تبلــت و گوشــی(، 
نــان )و البتــه تخــم مــرغ و ماســت و نهایتــا کشــک بادمجانــی( در 
بیاوریــد فکــر کــرده باشــید. امــروز در »دخــل و خــرج« تصویــری 

از خبرنــگاری بــه عنــوان یــک شــغل ارائــه خواهیــم کــرد.

به مناسبت روز خبرنگار
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1- من، یک روزنامه نگار رسمی
اگــر بخواهیــد بــه طــور رســمی کار کنیــد و فرصــت برنامه ریــزی 
بلندمــدت هــم داریــد ســراغ تحصیــل در رشــته علــوم ارتباطــات 
ــوق و  ــا از حق ــواع حوزه ه ــه ان ــته ب ــن رش ــد. در ای ــی بروی اجتماع
ــر  ــار و اقتصــاد ســرکی می کشــید. دانشــکده خب ــا آم سیاســت ت
ــه می کنــد امــا اگــر مثــل خیلی هــا،  هــم دوره هــای متنوعــی ارائ
فــرار از ســربازی و رفتــن بــه دانشــگاه را بر همــه چیــز - از جملــه 
عالیقتــان!- ترجیــح داده ایــد و اکنــون بــا مدرک مهندســی ســاخت 
ابــزارآالت بعــد از اتــاق عمــل )!( می خواهیــد خبرنــگاری کنیــد راه 

ــت. ــما بســته نیس بر ش
ــا حضــور در دوره هــای آموزشــی  اگــر واقعــا عالقه منــد هســتید ب
کوتــاه مــدت می توانیــد خیلــی ســریع مقدمــات را بیاموزیــد. مثــال 
ــاره  ــی درب ــای آموزش ــان کالس ه ــه خراس ــوزش موسس ــز آم مرک
خبرنویســی، گــزارش نویســی، ویراســتاری و عکاســی و طراحــی بــا 
ــا قیمــت مناســب برگــزار می کنــد.  ــا تجربــه و ب حضــور اســاتید ب
مخصوصــا اگــر در رشــته های علــوم اجتماعــی مثــل جامعــه 
شناســی، اقتصــاد، علــوم سیاســی و همچنیــن رشــته های مرتبــط 
بــا علــوم تحصیــل کرده ایــد می توانیــد بعــد از آمــوزش مقدمــات، 

بــه شــرط عالقــه، یــک خبرنــگار تخصصــی حرفــه ای شــوید.

ما آموزش دیدیم، بازار کار کو؟

ــروی کار  ــا مشــکل کار، قســمت تقاضــای نی معمــوال در کشــور م
ــن  ــگاری هم کــم و بیــش ای ــورد خبرن ــه عرضــه آن. در م اســت ن
ــم و  ــا رفتی ــه فرض ــید ک ــا می پرس ــت. حتم ــادق اس ــوع ص موض
آمــوزش دیدیــم چــه تضمینــی هســت کــه کار باشــد؟ قطعــا هیــچ 
ــد توجــه کــرد کــه مراکــزی کــه  ــا بای ــوان داد ام تضمینــی نمی ت

ــتند. ــتند کم نیس ــگار هس ــال خبرن دنب

در خبرگزاری هــا، روزنامه هــا و جرایــد درخواســت کار بدهیــد امــا 
بــازار کار خبرنــگاران بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. بســیاری از 
ــاق  ــل ات ــی )مث ــای خصوص ــی و ادارات و ارگان ه ــای دولت نهاد ه
ــر  ــد نف ــا چن ــک ی ــرکت ها، ی ــه ش ــاف و...( و البت ــی و اصن بازرگان

ــه کارشــان  ــد ک ــط عمومــی خــود اســتخدام می کنن ــم رواب در تی
پوشــش خبــری اتفاقــات آن موسســه یــا شــرکت یــا ارگان اســت. 
ــای  ــا و قرارداد ه ــر، دیدار ه ــای مدی ــخنرانی های آق ــال آنهاس مث
جدیــد و همچنیــن قســمتی از تبلیغــات موسســه را پوشــش داده، 
تنظیــم و منتشــر می کننــد. از این هــا کــه بگذریــم دنیــای 

ــود. ــترده تر می ش ــر روز گس ــم ه ــری ه ــایت های خب س
بــرای کار در ایــن ســایت ها نیــاز بــه یــک مهــارت مهــم خبرنــگاری 
داریــد کــه دروازه بانــی خبــر اســت. یعنــی بایــد بــا ســرعت و دقت 
اخبــار خبرگزاری هــا، اخبــار پرتکــرار شــبکه های اجتماعــی و 
ــایت  ــد و در س ــد کنی ــی را رص ــم جهان ــب و مه ــای جال رویداد ه
ــایت های  ــون در کشــور س ــم اکن ــد. ه ــود بازنشــر کنی ــری خ خب
ــه  ــد و ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب ــن رتبه ه ــری باالتری خب
همیــن خاطــر کادر هــای تبلیغاتــی خــود را بــا قیمت هــای بســیار 

ــند. ــاال می فروش ب

2- من، گرداننده یک سایت خبری

ــم  ــی ه ــد کارآفرین ــما می توانی ــری ش ــایت های خب ــوزه س در ح
بکنیــد. طبــق برآورد هــای فعــاالن حــوزه کارآفرینــی، هــم اکنــون 
ــایت های  ــران س ــی در ای ــای اینترنت ــن کســب و کار ه از موفق تری
خبــری هســتند. اگــر گرداننــده یــک ســایت خبــری، کمــی شــم 
ــرای دروازه بانــی خبــر  خبــری داشــته باشــد، یــک تیــم خــوب ب
ــدازی  ــه راه ان ــای اولی ــد و هزینه ه ــع کن ــف جم ــای مختل حوزه ه
ــه  ــم ب ــان- را ه ــون توم ــا ۱0میلی ــن 3ت ــک ســایت خــوب - بی ی
ــات  ــل تبلیغ ــب، از مح ــذب مخاط ــا ج ــد ب ــرد می توان ــان بخ ج

درآمــد کســب کنــد.
البتــه ایــن ســایت ها هــم اکنــون بــه ســرعت در حــال گســترش اند 
و معلــوم نیســت تــا یــک ســال آینــده بــاز هــم جایــی بــرای ورود 
یــک نفــر دیگــر وجــود داشــته باشــد. حوزه هــای تخصصــی 
همچنــان بکرنــد. مثــال حوزه هــای فنــاوری، طنــز، علــوم جدیــد یــا 
مهندســی همــه ســوژه هایی نــاب بــرای متخصصــان ایــن حوزه هــا 
ــا  ــه ی ــی و ترجم ــری بین الملل ــای خب ــد فض ــا رص ــا ب ــتند ت هس
ــذاب  ــی ج ــری تخصص ــایت خب ــک س ــای روز، ی ــر یافته ه بازنش

ایجــاد کننــد.
ــک  ــت ی ــکی اس ــرده پزش ــود تحصیلک ــه خ ــدی ک ــا مجی علیرض
ــه  ــاوری راه انداخت ــتی و فن ــوم زیس ــوزه عل ــذاب در ح ــایت ج س
ــه  ــود ارائ ــان خ ــه مخاطب ــذاب ب ــی ج ــا قلم ــای روز را ب و یافته ه
می کنــد. هــم اکنــون ســایت جــذاب او 30هــزار مشــترک دارد و 
وی تصمیــم دارد از کار در بیمارســتان دولتــی هــم دســت بکشــد 
و بــه امــور ســایتش بپــردازد چــرا کــه عــالوه بر عالقــه ای کــه بــه 
ــده  ــال ش ــم فع ــایتش ه ــی س ــرش آگه ــش پذی ــتن دارد بخ نوش
ــی  ــری تلگرام ــای خب ــدن کانال ه ــا، گردان ــن ایده ه ــه ای ــت. ب اس
و... را هــم اضافــه کنید.خالصــه اش این کــه ایــن روز هــا در حــوزه 
قلــم، مطبوعــات و اطالع رســانی فرصت هــای بســیار متنوعــی 
ــون و  ــت و بوقلم ــی گوش ــان درآوردن )حت ــی و ن ــرای کارآفرین ب

ــا اســت. بیــف اســتراگانوف( مهی
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3- من، یک خبرنگار خویش فرما!
امــا حوزه هــای کاری خبرنــگاری بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. 
بســیاری از جرایــد و مطبوعــات ایــن روز هــا بــه دنبــال نیرو هــای 
حــق التحریــر و دورکار هســتند. آن هــا بــه دنبــال افــرادی کنجکاو، 
جســتجوگر و قلــم بــه دســت می گردنــد تــا کار هایــی چــون تهیــه 
گــزارش میدانــی، مصاحبــه یــا پوشــش وقایــع و همچنیــن نــگارش 
ــر  ــام داده و در ازای آن حق التحری ــی را انج ــت های تحلیل یادداش

دریافــت کننــد.
چند تجربه از یک خبرنگار دورکار

ــه  ــه رشــته اقتصــاد اســت و مدتهاســت ک ــش آموخت مســعود دان
بــه صــورت دورکاری بــه کار خبرنــگاری مشــغول اســت. وی 
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــدم ای ــن ق ــرای دورکاری اولی ــد: »ب می گوی
ــل  ــای مقاب ــی طرف ه ــا بتون ــه کاری خــوب داشــته باشــی ت رزوم
رو مجــاب کنــی بهــت کار بــدن«. وی در مــورد دریافــت کار تاکیــد 
می کنــد کــه »ایــن کار رو یــا بــه صــورت واســطه ای یــا از طریــق 
ــا پیــدا کــردن ســردبیر های روزنامه هــا انجــام میــدم.  مجــازی و ب
ــا  ــم ب ــدا کــردم ســعی می کن ــل رو پی ــد از این کــه طــرف مقاب بع
صحبــت کــردن و یــا حداقــل نوشــتن یــک مطلــب مجابــش کنــم 
ــردن  ــه همــکاری ک ــه ب ــی ک ــم. زمان ــه باهاشــون همــکاری کن ک
رســید ســعی می کنــم بــا نوشــتن مطالــب خــوب بــه انجــام ایــن 

ــداوم ببخشــم«. کارم ت
وی تاکیــد می کنــه کــه خــودش رو همیشــه بــه روز نگــه مــی داره؛ 
»مدتــی قبــل حــس کــردم کــه تهیــه اینفوگرافــی یــا ویدانــگاری 
بــرای مجالت کــم کــم داره بــه یــک نیــاز تبدیــل میشــه. خــودم بــا 
اســتفاده از آموزش هایــی کــه تــو اینترنــت بــود نرم افــزار مربوطــه 

رو یــاد گرفتــم و خیلــی هــم تــا االن بــه دردم خــورده و تونســتم 
درآمــدی هــم از ایــن طریــق داشــته باشــم«

هر آن ممکن است که بنا به دالیلی تو را کنار بگذارند

ــغلی  ــت ش ــه امنی ــز ب ــل از هرچی ــکالت کاری قب ــورد مش در م
ــو  ــی ت ــه دالیل ــا ب اشــاره می کنــه؛ »هــر آن ممکــن اســت کــه بن
ــرف  ــده ط ــا ش ــی وقت ه ــه »خیل ــا این ک ــد.« ی ــار  بگذارن را کن
ــام  ــطه و کارش رو انج ــا واس ــه ب ــاس گرفت ــور تم ــر کش از اون س
دادم و پولــی پرداخــت نکــرده و چــون قــراردادی بینمــون وجــود 
نداشــته، نشــده کاری انجــام بــدم«. بــه مشــکل بیمــه هــم اشــاره 
می کنــه امــا یــک ایــراد جالــب هــم بــه خبرنــگاری از راه دور مــی 
ــرای آشــنایان مخصوصــا اون کســانی کــه ســنتی فکــر  گیــره؛ »ب
ــی  ــوان کار تلق ــه عن ــن ب ــن دورکاری م ــت ای ــن هیچ وق می کن
ــوی  ــکار ت ــن بی ــر می کن ــه فک ــد. هم ــم ش ــد ه ــده و نخواه نش

ــه اینجــوری نیســت!« ــی ک ــه نشســتم در صورت خان
بــا خبرنــگاری حــق التحریــری بــه انــدازه قانــون کار در مــی آورم؛ 

حــالِل حــالِل حــالل
در مــورد درآمــدش از ایــن محــل هــم میگــه »طــرف هــر چقــدر 
ــدازه یــک  ــه ان ــه طــور میانگیــن ب ــه الاقــل ب ــاوارد باشــه می تون ن
ــون کار در بیــاره«. نکتــه آخــرش هــم اینــه که»نونــی کــه در  قان
میــاری واقعــا حــالِل حــالِل حــالل چــون از ۱0تــا فیلتــر رد میشــه 
ــالح  ــه اص ــتن ک ــی فرس ــه پس م ــته باش ــکل داش ــا مش ــر ج و ه
کنــی. یعنــی کار مــا راه در رو نــداره کــه بخوای کــم کاری کنــی و 
ایــن باعــث میشــه ایــن نونــی کــه در میــاری برکــت داشــته باشــه. 
ــد از  ــن بع ــا م ــق نباشــن ام ــم مواف ــن حرف ــا ای ــا ب شــاید خیلی ه

چندیــن ســال ایــن رو درک کــردم« .
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گستره کتاب
کتــاب مثــل اقیانــوس بیکرانــی اســت کــه ناشــناخته هــای 
بســیاری دارد و هــر کــس بــه فراخــور حالــش دل بــه ژرفــای آن 

ــردد. ــی گ ــاز م ــر ب ــی پُ ــا انبان ــپارد و ب ــی س م
 در ایــن دریــای عمیــِق معرفــت، گوهرهــای نابــی وجــود دارد کــه 

تنهــا تالشــگران چیــره دســت مــی تواننــد بــه آن دســت بیابنــد.

میراث ماندگار
کتــاب میراثــی مانــدگار و پدیــده ایــی شــکوهمند و بــا ارزش اســت 
کــه زندگــی بشــر را روشــن مــی کنــد و خداونــد بــزرگ معجــزه 
ابــدی آخریــن فرســتاده اش را کتــاب قــرار داد؛ کتابــی کــه 
ســرآمد همــه کتــاب هاســت. آییــن آســمانی مــا، پرچمــدار کتــاب 

ــی اســت.  و کتابخوان

اگــر در تاریــخ اســالم کاوش کنیــم، ایــن حقیقــت را کــه اســالم، 
دیــن اندیشــه و معرفــت، آییــن دانــش و معنویت اســت به روشــنی 
در مــی یابیــم. مــا وارث نظــام گــران بهــا و فرهنــگ پویــا و تمــدن 
واالی اســالمی هســتیم، تــا بــه چــه میــزان بــا برخــورداری از آثــار 

مکتــوب در راه احیــای ایــن فرهنــگ بکوشــیم.

ــای  ــوه ه ــن جل ــم تری ــن و مه ــی از زیباتری ــد یک ــاب را بای کت
فرهنگــی بدانیــم و آن را از گرانســنگ تریــن پدیــده هــا و میــراث 
ــش  ــد در تاب ــن ارزش را بای ــکوه ای ــم. ش ــاب بیاوری ــه حس ــر ب بش
َّــذی َعلَّــَم بِالَقلـَـم؛ پــرودرگاری کــه بــه قلــم آموخــت« جســتجو  »اَل

کنیــم. خداونــد یگانــه بــه قلــم و حرمتــش ســوگند یــاد کــرده و 
معجــزه همیشــه جاویــد آخریــن ســفیر ســعادت را کتــاب آســمانی 

دانســته اســت.
ایــن نشــانه روشــن، افــزون بــر پیشــینه پربــار فرهنگیــان و شــمار 
ــا  ــام آوران، م ــگاران و ن ــاب ن ــا و کت ــه ه ــا و کتابخان ــاب ه کت
ــا  ــاب را ب ــای کت ــن و مان ــای که ــه ه ــد ریش ــی کن ــب م را ترغی

ــینیم. ــی بنش ــه بررس ــو، ب ــی ن نگرش

نگاشته های روشنی بخش
کتــاب مثــل خورشــید، فضــای زندگــی مــا را روشــن مــی کنــد و 
ــاران بــر ســرزمین دل  نــور و گرمــی مــی بخشــد. کتــاب ماننــد ب
هــا مــی بــارد و گلبوتــه هــای اندیشــه را بــارور مــی کنــد و طــراوت 
مــی بخشــد. کتــاب نقــش پرنــدگان را بــه انســان ارزانــی مــی دارد 
و او را بــه پــرواز در آســمان اندیشــه رهنمــون مــی ســازد. کتــاب 
در پیشــرفت هــای روزافــزون بشــر، در عرصــه دانــش و نــوآوری و 
فرهنــگ، نقــش فعــال داشــته اســت. بــی شــک آنهایــی کــه گام 
هــای بلنــدی در وادی ادب و فرهنــگ و دیگــر زمینــه هــا برداشــته 

انــد، بــا کتــاب و کتابخوانــی بیگانــه نبــوده انــد.

ابزار دینی ـ فرهنگی
تمامــی ادیــان آســمانی و مــردان بــزرگ تاریــخ، از طریــق کتــاب 
ــاب در  ــر کت ــت عنص ــای اهمی ــن گوی ــد و ای ــده ان ــه مان جاودان
پویایــی جامعــه اســت. روابــط و تبــادل فرهنگــی جوامــع بشــری 

ــق شــده اســت. ــر رون ــاب پ ــو کت ــز در پرت نی
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اثری ماندگار
ــی وجــود  ــار خــوب و زیبای ــی شــود آث ــا ایمــان و اخــالص م * ب
ــد تأثیرگــذار و خاطــره  ــی مــی توان ــاب خــوب زمان آورد. یــک کت
ــر آورده و  ــش را ب ــدگار باشــد کــه نیازهــای خوانندگان ــز ومان انگی

ــده و اســتوار بدهــد. ــع کنن ــه سؤاالتشــان پاســخی قان ب

کشف افق های تازه
ــاب، از  ــا کت ــتی ب ــد و دوس ــای پیون ــه ه ــود آوردن زمین ــه وج ب
ــاد  ــر ایج ــالوه ب ــی ع ــت، کتابخوان ــوردار اس ــاص برخ ــی خ اهمیت
ــر روی  ــش و بینــش را ب ــه، درهــای دان ــا و مطالع ــن م ــاط بی ارتب
ــه خواننــده  ــاز مــی کنــد و آگاهــی هــای روشــنی بخشــی ب مــا ب
مــی دهــد و افقهــای جدیــدی از اندیشــه و فهــم را در برابــر آدمــی 

مــی گشــاید.

بی مانندترین گوهر
بســیاری از کتــاب هــا صــدف هــای گرانبهایــی هســتند کــه تنهــا 
بــا یــک بــار خوانــدن، گوهــر وجودشــان را نمــی تــوان بــه دســت 
آورد. ایــن آثــار نیــاز بــه تدبـّـر دوبــاره خوانــی و کنــد و کاو دارنــد؟ 

کتــاب هــای اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری از ایــن نمونــه انــد.

به کارگیری فن و ذوق
ــری از ســوی  ــتقبال کمت ــا اس ــوالً ب ــان خشــک و رســمی معم بی
ــای  ــور زیب ــه زی ــا اگــر نوشــته ب ــان مواجــه مــی شــود، اّم مخاطب
ــه خــود مــی کشــاند،  ــگاه هــا را ب هنــر آراســته شــود، توجــه و ن
ــی  ــرار م ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــد و روانه ــی کن ــذوب م ــا را مج دله

دهــد.

آثار ارزشمند
ارایــه آثــار شایســته و ارزشــمند، جلــوه هایــی از روح پاکنــد، ایــن 
کتــاب هــا چــراغ هــای روشــنی هســتند کــه مــی تواننــد رهــروان 

طریــق دانــش و بینــش را هدایــت کننــد.

کتاب مرجع
بهتریــن، مهــم تریــن و اصیــل تریــن کتــاب مرجــع بــرای کارهــای 
ــم  ــرآن کری ــی ق ــی، کالم آســمانِی حــق یعن ــی و تحقیقات مطالعات
ــن کتــاب ارزشــمند و بهــره وری  ــه ای ــادا در مراجعــه ب اســت، مب
از ایــن منبــع شــگرف الهــی، کوتاهــی کنیــم و از دریــای بیکــران 
ــدن آن را  ــی خوان ــر توانای ــم. اگ ــل بمانی رحمــت و شــفای آن غاف
نداریــم، دســت کــم ترجمــه آن را بخوانیــم و بــا آن اُنــس و پیونــد 

داشــته باشــیم، تــا چــاره درد و رنــج خــود کنیــم و بــه تشــویش 
ــرا شــفای دردمنــدان در آن  ــان دهیــم، زی هــا و پریشــانی هــا پای

اســت.

ترویج کتابخوانی
ــه کتــاب و  ــودکان ب ــردن ک ــد ک ــه من ــی از راه هــای عالق یک
ــه ای را  ــر کودکان ــار برت ــا آث ــه بزرگتره ــن اســت ک ــی ای کتابخوان
ــد.  ــا بخوانن ــه ه ــرای بچ ــب ب ــت مناس ــد و در فرص ــش کنن گزین
ــت  ــان، کتابدوس ــودکان و فرزندانم ــود ک ــی ش ــث م ــن کار باع ای
ــه  ــن عشــق و عالق ــار بیاینــد و ای ــی ب ــه کتابخوان ــه منــد ب و عالق
در وجودشــان نهادینــه و مانــدگار بشــود. تهیــه و خریــد کتــاب و 
ــه آنهــا در  ــه مطالعــه و همراهــی ب تشــویق و ترغیــب بچــه هــا ب
بازدیــد از نمایشــگاهها و کتابفروشــی هــا و هدیــه دادن کتــاب مــی 
توانــد تأثیــر زیــادی در عالقــه منــد کــردن کــودکان بــه کتــاب و 

ــد. ــته باش ــی داش کتابخوان
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خبرنــگار فــردی اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع خبــری، وظیفــه ی 
تهیــه ی گــزارش کامــل و جامــع و قابــل پخــش از یــک واقعــه را 
ــو  ــه، رادی ــار روزنام ــه ی اخب ــرای تهی ــگار ب ــده دارد. خبرن ــه عه ب
ــه  ــر تهی ــی دوردســت خب ــا گاهــی مکان ــون از راه دور ی ــا تلویزی ی

می کنــد.
آیــا بــه ذهــن شــما نیــز خطــور کــرده اســت کــه بــرای ایــن شــغل 

بایــد در چــه رشــته ای تحصیــل کــرد؟
آیا یک خبرنگار باید مهارت های خاصی برخوردار باشد؟

چــه تحصیــالت و چــه ویژگی هایــی یــک فــرد را بــه یــک خبرنــگار 
خــوب تبدیــل می کنــد؟

ــال  ــه ح ــا ب ــا ت ــد ام ــه داری ــن شــغل عالق ــه ای ــم ب ــما ه ــر ش اگ
اطالعاتــی در مــورد آن کســب نکرده ایــد، ادامــه ی مطلــب را 
مطالعــه کنیــد، چــون قصــد داریــم در مــورد ایــن شــغل صحبــت 

ــم. کنی

خبرنگار کیست و خبرنگاری چیست؟

در ســاده ترین تعریــف بایــد گفــت خبرنــگار کســی اســت کــه بــه 
ــای  ــر و گزارش ه ــی خب ــگاری مشــغول اســت؛ یعن ــه ی خبرن حرف
خبــری را بــرای چــاپ در روزنامه هــا، مجــالت و نشــریات و 
ــردآوری،  ــت گ ــا اینترن ــون و ی ــو، تلویزی ــش از رادی ــرای پخ ــا ب ی
انتخــاب و ارائــه می کنــد، یــا بــر انجــام ایــن کارهــا نظــارت دارد.

ــه ایــن حرفــه ابتــدا بایــد دانش آمــوزان در شــاخه ی  ــرای ورود ب ب
علــوم انســانی تحصیــل کننــد و در آزمــون کنکــور انســانی شــرکت 
ــوم  ــات و عل ــته ی ارتباط ــود، رش ــته ی خ ــاب رش ــرده و در انتخ ک
ــی  ــع کارشناس ــته در مقط ــن رش ــد. ای ــاب کنن ــی را انتخ اجتماع
و  عمومــی  روابــط  رســانه،  در  پژوهــش  گرایــش  دارای ســه 

روزنامه نــگاری اســت.

افــرادی کــه می خواهنــد وارد شــغل خبرنگاری شــوند بایــد گرایش 
ــراد  ــالت دانشــگاهی اف ــر تحصی ــالوه ب ــد. ع ســوم را انتخــاب کنن
می تواننــد بــا گذرانــدن دوره هــای خبرنــگاری در مراکــز آموزشــی 
دانشــکده های  در  یــا تحصیــل  و  آموزشــگاه های خصوصــی  و 

ــگاری شــوند. خبــر، وارد شــغل خبرن

ــق  ــه تحقی ــود ب ــده می ش ــگار نامی ــب خبرن ــه اغل ــگار ک روزنامه ن
ــان  ــردازد. در می ــف می پ ــای مختل ــات و رویداده ــتن اتفاق و نوش
داوطلبــان کنکــور انســانی، افــرادی کــه ذهنــی پژوهشــگر داشــته 
ــته  ــن رش ــد در ای ــذت می برن ــف ل ــات مختل ــی موضوع و از بررس

ــود. موفــق خواهنــد ب

بــرای افــرادی کــه تنهــا منبــع درآمدشــان خبرنــگاری اســت ایــن 
ــز  ــیاری نی ــراد بس ــد. اف ــت باش ــک کار تمام وق ــد ی ــغل می توان ش
ــن شــاخه  ــه ای ــت و شــغل دوم ب ــه صــورت پاره وق هســتند کــه ب
روی می آورنــد. برخــی نیــز خبرنــگاری را به عنــوان یــک ســرگرمی 
دنبــال می کننــد و گهــگاه مطالــب و اخبــار و گزارش هایــی را 

چگونه میتوانم
خـبرنگار شوم؟
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ــرای روزنامه هــای محلــی  ــه می دهنــد کــه اکثــراً ایــن افــراد ب ارائ
کار می کننــد.

در برخــی از کشــورها هرکســی کــه دلــش بخواهــد می توانــد خــود 
ــگار  ــا کســانی روزنامه ن ــد. در جاهــای دیگــر، تنه ــگار بنام را خبرن
ــان  ــه پای ــده می شــوند کــه دوره هــای درســی مشــخصی را ب خوان

رســانده اند.

وظیفه ی یک خبرنگار
بــر پایــه ی اعالمیــه ی ســازمان یونســکو، خبرنــگاران بایــد کوشــش 
ــت،  ــد درس ــوم می گذارن ــار عم ــه در اختی ــاری ک ــا اخب ــد ت کنن
ــت  ــه دس ــه ب ــاری ک ــتی اخب ــد و در درس ــر باش ــق و معتب دقی
می آورنــد، پژوهــش و اندیشــه کننــد. خبرنــگاران نبایــد حقیقتــی 
ــی را  ــه مطلب ــز هیچ گون ــد و نی ــراب کنن ــا خ ــف ی ــداً تحری را عم

ــد. ــردم پنهــان نگهدارن ــد م ــد از دی نبای
ویژگی، روحیات و توانمندی های الزم برای شغل خبرنگاری

کارفرمایــان در جســت وجوی کســانی هســتند کــه بیــش از 
ــث  ــه مباح ــد ب ــکاو، عالقه من ــخصیتی کنج ــز دارای ش ــر چی ه
ــه آگاه باشــند.  ــور جــاری جامع ــرژی باشــند و از ام ــری و پران خب
ــتر  ــر. بیش ــه بهت ــر چ ــید دیگ ــم باش ــی ه ــنده ی خوب ــر نویس اگ
ــگاری از  ــوز روزنامه ن ــوان کارآم ــود را به عن ــگاران کار خ روزنامه ن

ــد. ــاز می کنن ــدک آغ ــتمزد ان ــا دس ــن و ب ــطوح پایی س

ــه  ــد ک ــی ای دارن ــد ویژگ ــدون تردی ــگاران خــوب، ب ــه ی خبرن هم
ــت. در  ــخت اس ــد، س ــن نباش ــر غیرممک ــا اگ ــوزش دادن آن ه آم
ــر اســت در وجــود  ــا بهت ــوزش، برخــی مهارت ه ــل از آم ــع قب واق
یــک خبرنــگار یــا روزنامه نــگار وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد در 

ــق شــود. شــغل خــود موف

برخی از این خصوصیات عبارت اند از:
کنجــکاو باشــد، دارای ذهنــی تحلیل گــر باشــد، پرسشــگر باشــد و 
در مــورد هــر ســوژه ای بتوانــد بــا تحقیــق و پرســش اطالعــات الزم 
را بــه دســت آورد، از قــدرت ارتبــاط اجتماعــی باالیــی برخــوردار 
ــد  ــد، بتوان ــته باش ــی داش ــتاری خوب ــار و نوش ــدرت گفت ــد، ق باش
ــرای  ــبانه روز ب ــاعت از ش ــر س ــد و در ه ــف کارش کن ــود را وق خ

یافتــن اطالعــات یــا یافتــن ســوژه تــالش کنــد.
شــغل خبرنــگاری ســخت و پرخطــر اســت. در برخــی مــوارد ایــن 
ــفرهای کاری در  ــد س ــر مجبورن ــک خب ــری ی ــرای پیگی ــراد ب اف
مناطــق پرخطــر ماننــد مناطــق ســیل و زلزلــه زده داشــته باشــند، 
ــد و در  ــی بمانن ــق جنگ ــد در مناط ــر بای ــه ی خب ــرای تهی ــا ب ی

ــد. ــی کنن ــد در خــارج از کشــور زندگ ــوارد بای برخــی م
ــک  ــت. ی ــق نیس ــخص و دقی ــگار مش ــک خبرن ــاعات کاری ی س
ــود  ــری خ ــزارش خب ــل گ ــرای تکمی ــت ب ــن اس ــگار ممک خبرن
چندیــن روز بــدون وقفــه کار کنــد. بــرای افــرادی کــه می خواهنــد 
ــوع  ــاعات کاری و ن ــن از س ــی یافت ــوند آگاه ــغل ش ــن ش وارد ای

ــی رود. ــمار م ــم بش ــوع مه ــک موض ــگاری ی ــی خبرن زندگ


