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 پـــدرم، بـــرای مهـــه  بـــه...
هـــايی کـــه از او  بزرگـــواری

 آموختم
ــه    ــرای مهـ ــادرم، بـ ــه مـ بـ

 اش پايان یهای ب مهربانی
هـا   و به مهسرم، برای مهه مهراهی     

 ...هايش و دلسوزی
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  يادداشت ناشر
  

ــه ــاز يكــي از ابزارهــاي پاي ــراي انتقــال دانــش در  از ديرب اي و مرجــع ب
هـا و     نامـه   هـا، لغـت     المعارفةهاي مختلف علوم بشري تدوين داير       حوزه
 علـوم در آن حـوزه       تواند به ثبت و ارتقـاي       ها بوده است كه مي      نامه  دانش

هـاي كـاربردي در زمينـه         در اين چـارچوب كمبـود پـژوهش       . كمك كند 
هـاي موجـود در حـوزه     ترين كاستي نگاري در كشور يكي از مهم   روزنامه

ها يا فرهنگ لغات      نامه  طور قطع فقدان دانش     آيد و به    شمار مي   ارتباطات به 
  .هاست نگاري از اين كاستي در زمينه علوم ارتباطات و روزنامه

ــران همــواره برخــوردار از متــون آموزشــي و   روزنامــه نگــاري در اي
كاربردي نبوده و به همين دليل در بيشتر مواقع سعي داشته است اين خأل        

از . را از طريق مراجعه به منابع غيربومي و كتب مرجع غربي جبران كنـد             
 بايـد   نگاري ايراني   رسد براي ارتقاي سطح دانش روزنامه       نظر مي  رو به   اين

سازي متون آموزشي و كاربردي بـومي گـام           در مرحله اول در جهت غني     
  .برداشت

توانـد ضـمن      سازي و اساساً دانش بومي مطبوعات مي        تحقيقات بومي 
سازي توان يا بازنمايي عيوب موجود و فراهم آوردن شرايط رفع             برجسته
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كنـد و   تـر ترسـيم       رو را به شكلي واضح      هاي پيش   انداز و افق    ها، چشم   آن
ريزي   به همين دليل دفتر مطالعات و برنامه      . نقشه راه عملي به دست دهد     

ها تصميم گرفت اثر حاضر را منتشر سازد تا ضمن كمك به انتقـال                رسانه
نگاران، به مرور زمان امكان توسعه و تكميل چنين دانـشي             تجربه روزنامه 
  .نيز فراهم آيد

 پيش روي شـما قـرار دارد،         كه اينك  نگاري  نامه كاربردي روزنامه    واژه
اي   يك گام مؤثر در تقويت ساختارهاي مفهومي مرتبط با فعاليـت حرفـه            

توانـد بـراي دانـشجويان و     نگـاري در كـشور بـوده اسـت و مـي        روزنامه
گيـري   اي قابل اعتنا و مرجعي قابل بهـره  مايه مندان اين حوزه، دست   عالقه

خاطبـان بـا لغـات    هـدف از انتـشار ايـن كتـاب آشناسـازي م         . تلقي شود 
  .اي كشور بوده است نگاري حرفه مصطلح و متداول در فضاي روزنامه

عنوان گام اول و سرآغازي بديع، از يك طرف حاصـل        نامه به   اين واژه 
 نويسنده محترم در مطبوعات و از طـرف ديگـر، حاصـل             تجربيات كاري 

ــشان در مقطــع كارشناســي ارشــد رشــته    ــژوهش علمــي اي ــق و پ تحقي
نظـران ايـن حـوزه بـا انعكـاس            اميدواريم صـاحب  . گاري است ن  روزنامه

ــشار     ــتمرار انت ــراي اس ــرايط الزم را ب ــود ش ــشنهادات خ ــادات و پي انتق
 فـراهم    هاي حـوزه علـوم ارتباطـات و رسـانه           المعارفةها و داير    دانشنامه

هـا بيـشترين      ريـزي رسـانه     طور قطع دفتـر مطالعـات و برنامـه          آورند و به  
  .آثار فاخر و ارزشمندي خواهد داشتاستقبال را از چنين 

  
  محمدمهدي انصاري                                                

  ها ريزي رسانه مديركل دفتر مطالعات و برنامه



  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
  
نگاري در ايران همواره از داشتن متون آموزشي و كاربردي بـه              روزنامه. 1

نگـاري دكتـر كـاظم         جـز روزنامـه    زبان فارسي در رنج بـوده اسـت و        
 اثر قابل اعتنايي تا پيش از دهه هفتـاد در ايـن حـوزه               كمترمعتمدنژاد،  

آن چـاپ   تجديـد    و   50 سال   درين كتاب   اچاپ اول   (نوشته شده بود    
اي از حوزه تدوين      شايد يك علت چنين دورافتادگي    ). دبو 68 سال   در
نگـاري در      روزنامه هاي   همانا تعطيلي دانشكده    ليف كتب آموزشي،  أو ت 

هـاي اوليـه       علوم ارتباطـات اجتمـاعي در سـال         كشور باشد؛ دانشكده  
 سال طول كشيد تا دوباره با سر و شكلي تازه           11انقالب تعطيل شد و     

ايـن ضـعف آنجـا      . )1682 :1384،  راد  محـسنيان (عرصه فعاليت بازگردد     به
اي بومي از   ه  شود كه قرار است كارهايي مبتني بر داشته         بيشتر عيان مي  

گشايي كنند، آن هم با هـدف شـناخت           درآيند و از راز كار رمز       پرده به 
ــهؤم ــه  لف ــاي روزنام ــدوين آ   ه ــي و ت ــاري وطن ــنگ ــه يني ــا و  نام ه

اي كه از تزاروس يونـاني گرفتـه          نامه  اصطالح. هاي ايراني   نامه  اصطالح
 )100 :1386، اميرحـسيني (معني گنجينه، ذخيره و مجموعه است   شده و به  

طرزي عميق، برنامه نهايي و مورد نظر در ايـن تحقيـق را     اين معنا به  و
11 
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ــي ــشان م ــد ن ــه:ده ــافتن گنجين ــات ســاخته شــده توســط    ي اي از لغ
  .نگاران ايراني روزنامه

 فرهنـگ لغـات زبـان مخفـي       ايده اوليه انجام چنين پژوهشي از انتشار        . 2
 آن  اي كه چـاپ اول       صفحه 116ي پديد آمد؛ اثري     يليف مهدي سما  أت

، در گرماگرم ماجراهاي سياسي آن روزها، به بحثـي          1382در شهريور   
ايـن اثـر، گرچـه اولـين        . سرعت ناياب شـد    اي مبدل و به     داغ و رسانه  

پژوهش از اين دست نبود، ولي موجب جلب توجه بسياري شد و در             
نگاري در دانشگاه، ذهـن نگارنـده را          هاي فراگيري روزنامه    تمامي سال 

 كه ابتدا در قالب تحقيقي در دوره كارشناسـي      آنجا، تا   درگير خود كرد  
 آنچـه خود گرفـت و       ارشد، جنبه عملي به     نامه كارشناسي   و سپس پايان  

  .يندي استاامروز در مقابل ديدگان شما قرار دارد، ماحصل چنين فر
اش،   صد و هفتاد و چندساله      نگاري ايراني، با وجود حضور يك       روزنامه. 3

هاي كاربردي در وضعيتي ناگوار قرار دارد         پژوهشاز جهت دارا بودن     
شـود يـا      و هر چه هم بـر تعـداد دانـشجويان ايـن رشـته افـزوده مـي                 

آيند و يـا در       كاري نمي   دليل ضعف علمي به     هاي انجام شده به     پژوهش
از ايـن رو    ! خورنـد   كننـد و خـاك مـي        ها جا خوش مي     گوشه كتابخانه 

 را براي فعـاالن ايـن حـوزه         تواند نقش يك راهنما     كتاب حاضر كه مي   
كوشـد در وسـع خـود رافـع مـشكل كـاربردي نبـودن                 ايفا كنـد، مـي    

هاي دانشگاهي باشد؛ موضوعي كـه در بـسياري از جلـسات              نامه  پايان
  .گيرد دفاعيه مطرح شده و مورد بحث قرار مي

 و مـصطلح  لغـات  آوري جمـع  قصد و غرض اصلي از انتشار اين اثـر،        . 4
كشور در نـيم قـرن گذشـته         اي  حرفه نگاري  امهروزن فضاي در متداول

هـاي سـاخته شـده در بـازه           است، هر چند ممكن است برخي از واژه       
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كار برده نشوند، ولي ضروري اسـت بـه جهـت             زماني مذكور ديگر به   
نگـاران در     هـاي روزنامـه     سازي و نمايش توانمندي     يند واژه ابررسي فر 

بخـشي از   . احـصا شـوند    در اين پيمايش     سازي اين فن نو، حتماً      بومي
هاي لغات يك يـا دو        ها در برخي فرهنگ     ها در طول اين سال      اين واژه 

ها نيز    تري از آن     بزرگ  اند و طيف    زبانه درج شده و انتشار عام نيز يافته       
گونــه از   شناســايي ايــنبررســيانــد، هــدف ايــن  بنــدي نــشده دســته

عالوه . دان  سازي  روان و يكدست اصطالحات است كه نيازمند يكسان،    
يـابي بـه اهـداف ديگـري را نيـز             توان دست   بر هدف اساسي فوق، مي    

 نگـاري   روزنامـه  تقويت جهت در مورد توجه قرار داد، از جمله تالش      
 حـوزه  در سـازي   معـادل  ضعف و قوت نقاط ترين  مهم بومي؛ شناخت 

عنوان شاخصه نظـام     گزيني به   كشور؛ گسترش نظام واژه    نگاري  روزنامه
نگاري؛ تالش در جهت كشف و ثبـت          حوزه روزنامه خالق فكري در    

نگـاري و اسـتمرار بخـشيدن بـه           اصطالحات فارسي در حوزه روزنامه    
 .فعاليت مذكور

ــي   . 5 ــه غن ــك مجموع ــردن ي ــراهم ك ــان    ف ــتفاده از واژگ ــل اس  و قاب
اي كـشور     رساني، دانشگاهي و رسـانه      نگاري براي مراكز اطالع     روزنامه

طور طبيعـي مخاطبـان       نامه است و به     رهنگاز جمله نتايج انتشار اين ف     
نگاري هستند    نگاران جوان و دانشجويان روزنامه      اين پژوهش، روزنامه  

شان در بازيـابي اطالعـات و          با استفاده از آن، توش و توان       كه احتماالً 
ها فزوني خواهد يافـت و بـراي ورود           بررسي ميزان دقت و صحت آن     

ي مواجه خواهنـد    كمترهاي    ارياي و عملي با دشو      به عرصه كار حرفه   
  . شد
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هـاي سـودمند و ارزنـده آقايـان دكتـر             در ابتداي انجام كار، راهنمـايي     . 6
يونس شكرخواه، دكتر حسن خجسته، دكتر محمدرضا رسـولي، دكتـر        
مهدي سمايي و سيدمهدي فهيمي و سركار خانم دكتر نـسيم مجيـدي             

طور جداگانه از     همجموعه لغات گردآوري شده نيز ب     . گشا بود   بسيار راه 
سوي آقايان دكتـر حـسين انتظـامي، خـسرو قـديري، رضـا مقدسـي،                
محمود مختاريان و منصور سعدي مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت؛           

 رويـت آقايـان دكتـر محمدحـسن          و در نهايت نيز كـل مجموعـه بـه         
مراتـب  . يگانـه رسـانده شـد       سهاميه و دكتر محمدرضا جوادي      جعفري

خـود را بـار ديگـر در اينجـا نثـار ايـن بزرگـواران                سپاس و قدرداني    
 .كنم مي

اي از مراحـل ايـن تحقيـق، برخـي از دوسـتان و همكـاران               در پاره 
 از  اينجـا انـد كـه الزم اسـت در           رسان انجام كار بوده     ارجمند نيز ياري  

، جـواد صـبوحي، فاطمـه شـريفي،         مهدي قاضي : ايشان هم تشكر كنم   
  .قيسيدجواد جعفري زوج و بهروز بيه

گرفتن كاري با اين دامنه از        شك نيست كه در پيش     آنكهنكته آخر هم    . 7
معناي چيرگي كامـل بـر ايـن حـوزه و ادعـاي              هيچ وجه به    وسعت، به 

نگـاري و     شناسـي در زمينـه روزنامـه        كمال نيست، بلكه شوق به لغـت      
هاي اين حوزه و همچنين       احساس نياز به سامان دادن زبان و اصطالح       

سازي براي تقويت     شناسي و شگردهاي لغت     ن سرمايه لغت  كار گرفت   به
زبان بومي است كه موجب گردآوري ايـن مجموعـه شـده و هـدايت               

اميـد  . هاسـت   فرهيختگان و نخبگان، فروكاهنده اشتباهات و ناهمواري      
هــاي خبرگــان و  اســت در ســايه عنايــت حــضرت حــق و راهنمــايي
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 مجموعةد و وتر ش استههاي بعد پير   خوانندگان محترم، اين اثر در چاپ     
 .نگاري را در بر بگيرد تري از واژگان مرتبط با روزنامه وسيع

***  
نگاري و    در باب زبان تخصصي روزنامه    (فرهنگ حاضر شامل يك مقدمه      

، مجموعه لغات گردآوري شده و يـك        )نامه  روش گردآوري اين اصطالح   
يـن پـژوهش    خوذ از ا  أنامه و نتايج م     ضميمه تحليلي درباره لغات فرهنگ    

  .است
  پور فرشاد مهدي                                                                          

   1390 بهار                                                                         

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ديباچه
  

  نامه كاربرد واژه
  *دكتر يونس شكرخواه

 تخصـصي  اصطالحات الفبايي توصيف ضرورت خاطر به هنام واژه نوشتن
 مـن  اسـت؛  دشواري كار بسيار  مشخص، دانشي و معرفتي عرصه يك در

 دليـل  اين به نامه واژه نوشتن. ام كرده را تجربه  كاري چنين دوبار كم دست
 بـه  دارد؛ نياز معيارها به دستيابي به دارد؛ نياز پژوهش به كه است دشوار
  .اشخاص به و كرد رجوع بايد منابع

 واژگـاني  بـه  پژوهـشگر  سر و كار   كه شود مي بيشتر هنگامي دشواري
 از سخن ديگر به و باشند زماني درهاي    واژه زبانشناسان، قول به كه بيفتد

  . باشند شده دور امروزي و همزماني كاربردهاي
 كــه هاســت واژه از اي مجموعــه دقيــق تعريــف حقيقــت در نامــه واژه
 و شـغل  يـا  عالقه، يك سر بر كه سازند  مي را افراد از اي  مجموعه واژگان

 كـه  گفـت  تـوان   مـي  بنابراين. اند  شده بندي  گروه مشترك، موقعيت يك يا
 ضـرورتي  پـس  اسـت  چنـين  چـون  و نيست لغت فرهنگ يك نامه،  واژه

_________________________________________ 

  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران *
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 كاري (شود پرداخته واژه خود به مربوط دانش به ها  نامه  واژه در كه ندارد
 باشـد  ايـن  بايـد  نامه واژه لفؤم هدف ؛)است رايج اه  لغت فرهنگ در كه
 خـود  تعـامالت  در را  آن سـپس  و درك را واژه بتوانـد  نامه واژه كاربر كه
  .گيرد كار به

 كـه  هايي  اي  حرفه براي حتي اول نگاه در است ممكن نامه  واژه ليفأت
 نظـر  بـه  اي  فايـده   بي كار گيرند  مي قرار پرسش مورد نامه  واژه تدوين براي
 شـايد . اننـد   د  مـي  همـه  اننـد؛   د  مي كه را  آنچه كنند  مي گمان اي   عده .سدبر

 دانـش  همين باشد قرار كه  هنگامي اما. نباشد هم شايد و باشد طور همين
 ديگـر  باشـد،  ارجـاع  و اسـتناد  قابـل  كـه  كننـد  متبلور اي گونه به را خود

  .شد خواهد برجسته اينجا در گر تدوين نقش و بود نخواهد آسان موضوع
 واژگان خواه، قاموس خواه فرهنگ، هر تدوين در مهم نكات از يكي

 امر اين. شود پرهيز موجود منابع از كردن كپي از كه است اين نامه واژه يا
 همه دسترس در اينترنتي وجوي جست موتورهاي كه اي زمانه در ويژه به

  .است اي بيهوده كار دارند، قرار
 و تـر   اصـيل  چـه  هـر  واژگان دامنه دتولي گفت توان  مي ترتيب اين به

 از نـدارد  تمايـل  پزشـكي  هـيچ . شـد  خواهـد  ماندگارتر باشد؛ متمركزتر
 هــيچ يــا و كنــد اســتفاده كــامپيوتري نــويس برنامــه يــك مــثالً نامــه واژه

 پزشـك  يـك  واژگـان  بـه  كاري خود يوميه زندگي در هم نگاري روزنامه
  . ندارد

 هنگـام  ايـن  در و دارد نيـاز  انواژگـ  ترين  اي  پايه توصيف به نامه  واژه
  :باشد داشته توجه كليدي نكته چند به بايد لفؤم كه است

 درحـد  كـم  دسـت  باشـد؛  داشـته  فراگيـري  بايـد  گـزينش،  مورد واژه. 1
  .صنف يا جمع يك در رايج اصطالحات



 19  ديباچه

 

 در و بـوده  رايـج  سـازمان  يـك  در عمـدتاً  گـزينش،  مورد واژه گاهي. 2
 اسـت  ممكـن  مثالً. رود نمي كار به مشابه فعاليت با ولو ديگري سازمان

 رايـج ) سربي دوره (كيهان روزنامه حروفچيني بخش در اصطالح يك
. اسـت  رفتـه  نمـي  كـار  بـه ) سربي دوره (اطالعات روزنامه در اما بوده،

 قيـد  و بيـاورد  را اصـطالحات  گونـه   ايـن  بايـد  حالتي چنين در لفؤم
  .كند يادآوري را آن مكاني

 جمـالت  و عبارات در را كاربردهاهاي    نمونه تا كند تالش بايد لفؤم. 3
، ربـط  حرف قيد، صفت، فعل ضمير، اسم، وضعيت نظر از (دهد نشان
  .بپردازد صرف گرامري وضعيت به اينكه نه) صوت اضافه، حرف

 وضـعيت  سـاختن  تـر  مشخص براي تواند مي امكان صورت در لفؤم. 4
 بهتـر  درك ايجـاد  خـدمت  در صـرفاً  هم شناسي  ريشه از اصطالح يك
 ــ شناسي ريشه كالسيك مفهوم به نه و ــ واژه كاربردي موقعيت براي
  .بگيرد كمك

 معنـايي  رمزگـشايي  مسير در مدخل؛ هر براي متن هر فرامتن به توجه. 5
  .است برخوردار تام ضرورت از مدخل؛ از

 مثابه به لغتهاي    فرهنگ كه ييآنجا از كه باشد داشته توجه بايد لفؤم. 6
 يـك  تعريف در ها درخواست از وسيعي و عميق طيف به مرجع، منابع
  .باشد تر شبيه واژگان به بايد نامه واژه دهند، مي پاسخ عبارت يا واژه

 فرهنگ همان قاموس كه كند كار به آغاز نكته اين بر علم با بايد لفمؤ. 7
 آنكــه حــال ؛)Lexicon/Dictionary (تــر رســمي اي  گونــه بــه امــا اســت
  ).Glossary/Vocabulary (است شبيه واژگان به نامه، واژه

  
 و نگـار   روزنامـه  خـود  كـه  پـور   مهـدي  فرشاد آقاي جناب ،اثر اين لفؤم

 مقدمـه  و اي نكته هفت پيشگفتار در هستند ارتباطات عرصه آموخته  دانش

   يك تيتر  20

 

 يـك  عمـالً  كـه  ــ  ”بـام  روي اي  زرافـه  ؛ايراني  نگاري  روزنامه  زبان“بلند  
 را قلمـرو  ايـن  زوايـاي  ــ  اسـت  زمينه در همين  دبياتا مرور و پژوهش

  .است كرده دنبال خوبي به
 در معنـايي  قلمـرو  يـك  يتبتث گشاي  راه تواند مي اثر اين من گمان به
 بـود  خواهد ثرترؤم هنگامي همت اين. باشد ايراني نگاري  روزنامه عرصه

 و شـند با داشـته  آن روزسازي  به بر اصرار اثر ناشر نيز و محترم لفؤم كه
  . شود همراه هايي افزوده با چاپ هر كه كنند گمان چنين

 ايـن  بـراي  اي  ويژه سايت  وب بتواند حال عين در نامه  واژه ناشر شايد
 را خود پيشنهادات آن، آنالين نسخه در بتوانند كاربران تا كند طراحي اثر

 كمـك  لـف ؤم بـه  امـر  ايـن . كننـد  اضافه نظرشان موردهاي    مدخل براي
 بـه  تـر   آسـان  را خود روزشده  به نسخه بعديهاي    چاپ در تا دكر خواهد
  .بيفزايد ايران نگاري روزنامه ادبيات
 ايـن  تهيـه  ارتباطات، عرصه پژوهشگران و مترجمان و دانشجويان به

  .دارم توفيق آرزوي ناشر و محترم لفؤم براي و كنم مي توصيه را اثر
  

                       
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

1    
  نگاري ايراني بان روزنامهز

  اي روي بام زرافه
  

سنجم كه خوگر با زباني       و اين نكته را با خويشتن خويش مي       ... 
آن بنـشانند، چنـان شـگفت         است كه هرگاه چيزي از علـم در         

  .اي در زير پاالن نمايد كه ديدن شتري بر بام و زرافه مي
  )147 :1376 آشوري، (بيروني ابوريحان

  
  مقدمه
 فنـي  امروز، تا نهاد زمين ايران دامان در پا كه روز همان از نگاري روزنامه
 هـم  و شـده  حرمان موجب هم ديگر هنرهاي همه چون كه شريف است

 عـصر  هـاي   پديده ديگر با شباهت  بي كه شريف فن اين. مردمان برانگيزاننده
 صـنعت،  در قـدمي  و دارد هنـر  در سـري  آنـان  همچـون  و نيـست  نوزايي

  . است درآمده امروزين هيبت به تا گذارده سر پشت را رانروزگا بوالعجب
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 ،)894 :1384 راد، محسنيان( بريتانيا لژهاي به صالح ميرزا شد و آمد در
 تاريخ بود، اگر و نبود شرقي زاده آدمي مسخ براي تازه طراري از حرفي

 به را  روزنامه ورود احتمال اين با تا است نداده گزارشي باره اين در ما به
 ايراني اما! بدانيم ها انگليسي كار) معروف مثل همان قياس به (ايران
 شاهانه استبداد و ها روزنامه كشاكش در خونش كه شسته جان از دست
تبريز و شيراز و  و تهران هاي خيابان فرش سنگ بر مشروطيت، دوره
 بايد بيابد را خود بخواهد اگر كه دانست مي خوب ريخت، مي مشهد
 تواند مي كه آنجا تا مĤبي فرنگي از و داشته ميهني رنگ شهاي دانسته
 براي را واژه اين كه وقتي همان از جرايد ارباب رو اين از. گيرد فاصله
 به را شريف فن اين تا كوشيدند عمد به يا سهو به برگزيدند، خود

  .كنند  ايراني مختلف  الحيل لطايف
 را واژگان از بخشي ناخواسته كه بود خصايصي داراي آمده، تازه فن

 بودند، زيبا كلمات اين كه رو آن از نه كرد، مي تحميل فارسي زبان بر
 ها آن جايگزيني براي اي معادله نه و داشتند معادلي نه كه دليل بدان بلكه
 برايشان يا و نوساخت از يا شد مي را ها واژه مابقي اما داشت، وجود

 را كار كه داد تغيير نحوي به را موجود كلمه يك كاربرد و يافت مشابهي
 نه و ”هست واقعاً آنچه“ منظر از مفاهيم از دسته اين واقع در. بياندازد  راه
 سوليوان،( شدند تعريف ”ماست پسند مورد آنچه“ يا و ”باشد بايد آنچه“

1385: 7(.  
 اين و كرد پيدا فارسي بويي و رنگ نگاري روزنامه مسير، اين در

 تمام بسان يافت شمايلي اش، شرقي بوم ستزي در غربي تمدن محصول
  .آمده نو هاي پديده
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  لغت اصلي
 را خود شدند، آشنا جديد علوم با كه پيش سال دويست حدود از ايرانيان

 اين ها زبان همه البته... ديدند روياروي بزرگي مشكل با زبان عرصه در
 زبان مشكل ولي... بسازند تازه هاي واژه نو، مفاهيم براي كه دارند را توان

 جديد علوم تكامل و آفرينش در كه است اي جامعه به آن تعلق در فارسي
 از يكي نگاري روزنامه و )466 :1385 طباطبايي،( است نداشته سهمي

 تكامل و پيدايش در ايرانيان كه است جديد علوم هاي جلوه ترين بديل بي
  .اند شده زبانشمي بسيار خيريأت با بلكه اند، نداشته نقشي تنها نه آن

 آلمان استراسبورگ در گوتنبرگ كه ميالدي 1438 از تاريخ گواهي به
 1605 در جهان چاپي  روزنامه اولين و شد چاپ دستگاه ساخت به موفق

 ”نورهو آبراهام فالماند“ مديريت به دينه ايج جيك ويتلي نام با ميالدي
 همت به باراخ كاغذ كه) ق. ه 1253 (م 1837 تا شد، منتشر بلژيك در

 و صفحه 2 در باقرخان حاجي فرزند كازروني شيرازي صالح محمد ميرزا
 نگاري روزنامه گردونه از سالي 200 حدود ايرانيان يافت، انتشار نسخ خط با

 ها آن كه است روشن وصف اين با. )37 :1384 زاده، عباس( بودند  عقب
 صالح ميرزا نكهاي چه اند، نداشته وريافن اين توسعه و طراحي در نقشي
 اگر و بود رفته انگلستان به تاريخ و طبيعي حكمت زبان، تحصيل براي
 خيرأت هم باز شايد رفت، نمي چاپ فراگيري پي و نبود خودش ذوق

 راد، محسنيان( كرد مي پيدا ادامه گوتنبرگ كهكشان به ورود در ما طوالني
 و عيش فكر در بيشتر قاجار، نااليق شاهان آنكه تر مهم. )893 :1384

  .نداشت جايي ميان اين در روزنامه طبعاً و جامعه تربيت تا بودند عشرت
 روزنامه نامش چه حاال بود،  روزنامه شدن فراگير لزوم زمانه، ناگزير

 فروخته اجبار به كاغذ اين روي بر مردم كه عنواني! زورنامه چه و باشد
 البته نويسد مي آشوري داريوش ؛)910 :1384 راد، محسنيان( گذاشتند مي شده
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 مسائل با برخوردمان هستيم، سومي جهان مردمان شمار از كه نيز ما
 و شهرنشيني و تكنولوژي و علم با برخوردمان نوع از وبيش كم مان زباني
 و مادي وردهايادست سوي به هجوم يعني است؛ بوده مدرن اقتصاد
 انساني، يستز معيارهاي عنوان به ها آن طلبيدن و مدرن دنياي معنوي
 شيوه بنيادي دگرگوني وردادست كه ها آن معناي بنياد به بردن راه بدون

 تكنولوژي و علوم و است غربي جهان در فرهنگ يا و رفتار و انديشه
 از دير روزنامه نتيجه در. )31 :1374 آشوري،( زايد مي آن دل از نيز مدرن
 ورود كه است عجيب و نشست مردمان سفره سر بر زور به و رسيد راه
 با چاپ دانستن مترادف با همزمان گوتنبرگ، كهكشان به ما خيرأت پر

 براي چاپ از گرفتن كمك و بود تركمنچاي قرارداد و بچاپ  بچاپ
  ).890 :1384 راد، محسنيان( ها شكست آن ناميدن نامه فتح

 و زبان داراي ديگر تخصصي رشته هر مانند نيز نگاري روزنامه
 زباني كه آن را در اصطالح ؛)9 :1379 فر، محمدي( ستا مخصوصي واژگان

 در رشته اين ادبيات ورود از ردپايي اما نامند، مي) Jargon(ژرگون 
 روال و بعدي شواهد ولي نيست، دست در ايران به تولدش اول روزهاي
 ساير فعاالن از بيش ايراني نگاران روزنامه كه است آن از حاكي موجود
 حتي و برآمدند ژورناليسم سازي بومي تكاپوي در جديد علوم هاي رشته
 گرفتند، كار به فرانسوي يا و روسي يا انگليسي از نيز را اي واژه اگر
 پنداشته روسي مثالً آنچه كه دادند تغيير تلفظ و معنا در را آن قدر آن
 و )5 :1366 برزين،(! يافت توان نمي روسي زبان هاي نامه لغت در شود مي

 مثالً و گرفت قرار كار دستور در نيز تازه هاي واژه ساخت ناي از فراتر
 پيشنهاد جريده فوايد عنوان با اي مقاله در اسدآبادي الدين سيدجمال

 يوميه اخبارنامه ،روزنامه و اخبارنامه ،)مطبوعات (جريده كه كند مي
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 ترجمه جايگزين روزنامه اينكه يا و )996 :1384 راد، محسنيان( شود ناميده
 اي ريشه فارسي زبان در كه اي واژه شود، مي news paper الفظي تحت
 حموي ياقوت مثل اسالمي دوره اوليه كتب از بسياري در و دارد قديمي

 هاي دوره البته. )33 :1384 زاده، عباس( است رفته كار به االبعاد منجم و
 كشور وكنار  گوشه در چهل دهه اواسط از كه نگاري روزنامه آموزش
 است داشته همراه به ها حوزه اين وردهايي درادست احتماالً شد، مي ربرگزا
 آموزش برنامه در همه اين با. نيست دست در آن از سندي سفانهأمت كه

 هاي سازي معادل از ردپايي 1335 سال آبان در تهران دانشگاه در نگاري روزنامه
 دوره و مهبرنا اين درسي عناوين در كه چرا ديد، توان مي را شده انجام

 واژگان به محدود اشاراتي گيرد، مي پا آن متعاقب كه ليسانس آموزش
 فرنگي مغلق اصطالحات از اثري و )342 :1379 قاسمي،( دارد وجود جديد

  .باشد مدعا اين بر ديگر دليلي تواند مي كه شود نمي مشاهده
  
  سازي واژه

 بـراي  و انـد  داشـته  نيـاز  نو هاي واژه به نو مفاهيم بيان براي زبانان فارسي
 در امـا  انـد؛  كـرده  ايجاد و اتخاذ   را ضوابطي و اصول ها،  واژه اين ساختن
. )49 :1374 كـافي، ( اسـت   نـشده  بيان صراحت به ها روش اين موارد غالب
 تـا  شد گرفته كار به ناخودآگاه يا خودآگاه سازي  واژه قواعد ترتيب بدين
 سـازي   واژه. شـود  يلتـسه  و تـسريع  بيگانـه،  كلمـات  بـراي  سازي  معادل
 حاصل كه سازي  واژه قواعد بر وقوف با معيني، نهاد يا شخص را آگاهانه

 ناخودآگـاه  سـازي   واژه و دهد  مي انجام است، عالمانه هاي  واژه معموالً آن
 فراينـدهاي  آنكـه  بي و طبع صرافت به خود زباني شم براساس مردم عامه را

  . )191 :1384 طباطبايي،( باشند آموخته رسمي طور به را سازي واژه
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 نويـسان،   فرهنگ و شناسان  زبان روايت به ها  واژه ساخت اول شيوه باب در
 بـا  واژه سـاخت  روش يـا  شـده  گرفته كار به وجو  جست روش يا ناچار
 :1374 كـافي، ( تركيبـي  تحليلـي  روش يـا  و آن نمودهاي و مفهوم به توجه

 روش ربـاره د امـا  اسـت،  مجـال  ايـن  بحـث  از خـارج  موضوع اين. )67
 خاطر به بايد  شود، پرداخته بيشتر بدان بايست  مي كه الذكر  فوق ناخودآگاه

 هـاي   گونـه  از يكـي  )نگـاري   روزنامـه  جملـه  از(اصـناف    زبان كه داشت
 صـورت  وفـور  بـه  ناآگاهانـه  سـازي   واژه آن در كـه  است زبان اجتماعي

  .)107 :1384 سمايي،( گيرد مي
 جديد دوره در اما تاريخ، طول به دارد عمري چه اگر هم دوم روش

 ادب و زبان فرهنگستان سيسأت با نو، هاي دانش تولد با مصادف و
 11 در كه ايران فرهنگستان. كرد پيدا تمام و تام نسقي و نظم فارسي،
 از هدف خود، اي ماده 16 اساسنامه در و يافت گشايش 1314 خرداد

 آوري جمع خارجي، نامتناسب الفاظ از فارسي زبان پيرايش را، سيسأت
 و الفاظ آوري جمع گران، صنعت و وران پيشه اصطالحات و لغات

 و اشعار و اصطالحات و لغات آوري جمع قديم، كتب از اصطالحات
 اصالح در مطالعه واليتي، هاي آهنگ و ها ترانه و نوادر و قصص و امثال
 در اصطالحات و لغات قبول و رد بررسي فرهنگ، تربيت فارسي، خط
 بود كرده اعالم فارسي زبان ترقي و توسعه و حفظ و فارسي انزب
 و لغات آوري جمع سازي،  واژه بر عالوه ،)1204 :1384 راد، محسنيان(

 ممكن چند هر است، داشته مدنظر نيز را خاص هاي حرفه اصطالحات
  .باشد نكرده پيدا چنداني توفيق كار اين در عمل در است

 خود ساخته تازه لغات فهرست اولين 1315 سال در ايران فرهنگستان
 نگـاري  روزنامـه  حـوزه  در و كـرد  منتشر بود، واژه 127 بر مشتمل كه را
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 را چاپخانـه  و طبـع  جاي به را چاپ اخبار، آژانس جاي به را خبرگزاري
 در نيـز  ها  آن همه كه )1204 :1384 راد،  محسنيان( كرد پيشنهاد مطبعه جاي به

  .شد رايج و پذيرفته مرور به مردم بين
  
  نگاري روزنامه مشكل
 نگـاران   روزنامـه  ميـان  در شـده  وارد گان  واژ از انبوهي كه نيست ترديدي
 بـه  دسـتيابي  چـرا  امـا  هـستند،  خالفانه و ابتكاري بافتي و ساختار داراي
 بايـد  پاسـخ  در شـايد  نمايـد؟   مي دشوار پايه بدين تا واژگان اين تعريف
 مخاطبان هم و نگاران  روزنامه هم هك است علمي نگاري  روزنامه كه گفت
 تعـداد  تركيبـات،  بـودن  معـدود  وجـود  بـا  و دارنـد  سـهم  آن ارتقاي در

 دربـاره  بتـوان  شـايد ... است زياد بسيار ها  آن باب در نظريات و ها  ديدگاه
 ولـي  كـرد،  پيدا دست خاص استاندارهايي به برق، يا كامپيوتر هاي حوزه
 صورتي  به را نگاري  روزنامه واژگان بتواند يا بخواهد كسي كه است بعيد

 دشـواري  ترتيـب  بدين و )12 :1378 فر،  محمدي( كند تعريف استانداردشده
 نظـامي  كـه  را نگاري روزنامه بتوان زبان  بايد كوشيد تا  . كشد  برمي رخ كار

 شده استاندارد طريقي به كه (است نوشتاري و گويشي نمادهاي از مركب
 جهت  در ـ نگاران  روزنامه اينجا  در ــ اجتماعي گروه يك اعضاي توسط

 بـه  و )10 :1378 بليـك، ( كـرد  شناسـايي ) رود  مي كار  به معني يك فراخوان
  .برد پي ها آن تعاريف
 لهئمـس  يعنـي  (مذكور بزرگ دشواري بر عالوه طبيعي طور به كار اين

 هـم  ديگـر  ليئمـسا  گيـرودار  در ،)هـا   تركيب و كلمات معيارسازي براي 
 و اسـت  ميـداني  پژوهش اي، بررسي چنين براي اصلي منبع. افتاد خواهد

 كنـد  ادعـا  فردي اگر رود،  مي ميان به مستند مدارك از سخني كمتر آن در
 رد بـراي  مدركي شما گويند،  مي را واژه اين كار، فالن يا چيز فالن به كه
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و  ميـداني  اصـل كـار    دشـواري  دوم مـانع . نـدارد  وجود ادعا اين قبول يا
 اهميـت  قبوالندن ديگر ايراد و طلبد مي مفصل شرحي كه تحقيقاتي است 

 كـاري  چنـين  در همراهـي  بـراي  آنـان  اعتماد جلب و ديگران به كار اين
  .)20 :1386 ميرزايي،( است

 و نيـستند  دقيقـه  يا تجربي علوم ارتباطي، مطالعات كه كرد تأكيد بايد
 نظـام  انهمـ  در ديگـر  هـاي   نـشانه  به ارجاع با فقط را كلمات و ها  نشانه
 تنها و اند  دروني و ذاتي معناهاي از عاري كلمات اين و كرد معنا توان  مي
 بـه  هـم  هـا   آن بيـشتر  و برخوردارنـد  اي  رابطـه  و شده تثبيت معناهاي از

 هـا  يافتـه  ترتيـب  بـدين  و) 12 :1385 سـوليوان، ( دارنـد  داللـت  معنا چندين
 باشـند  فرد هب صرمنح معناهاي داراي اي،  گسترده بسيار طيف در توانند  مي
  .شد خواهد بيان ها آن انتخاب شيوه روش بحث در البته  كهــ

 در رايــج عبــارت (مــدخل نهايــت در كــه هــا يافتــه و هــا كلمــه ايــن
 تـوافقي  گـزارش  بلكـه  نيـستند،  تعريف شوند،  مي ناميده) نويسي  فرهنگ
. يرندگ  مي كار به اي  حرفه زبان عنوان به نگاران  روزنامه آنچه از اند  نانوشته
  :است نوشته درباره آن اش وبالگ در شكرخواه يونس كه هماني

 مـدرن  هـاي   ماشـين  كنـار . چـاپي  كـار   يه براي ظفر چاپخانه بودم رفته
 اشـپون،  رانگـا،  مثـل  چيزايـي  بـا  بـود؛  هـم  نوستالژيك بخش يه چاپي،

ــي،  ورســاد، ــسپي گارســه، گروبل ــوي حــروف... و شي ــه صــفحه ت  وارون
. ماشـين  بـه  ببنـدن  و بـسازن  زينـك  اشتروپي در ازشون تا نشستن  مي

 شـكم  تـوي  ريخـت  بـاد  و بـرق  سـرعت  بـا  كـه  بـود  روزگـاري  خالصه
 كارا و ثرؤم خب؛ ولي ننر، و لوس معرفت،  بي كامپيوتراي اين كاردخورده

   .)1381 شكرخواه،(
  
 بـرده  كـار   بـه  ديگر اي  حرفه كار فضاي تغيير دليل به امروزه كه هايي  واژه
 نسلي تر  پيش اما) دانند  نمي نيز را آن معناي بسياري حتماالًا و (شوند  نمي
  .اند كرده زندگي ها آن با
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  خالق تفكر
 بالنـدگي  و خواهـد   مـي  خالق تفكر پژوهش، از غير وريافن و علم توليد
 زبـان  حـضور  بـا  مگر نيست ممكن جامعه مقياس در علمي خالق تفكر
 تفكـر  ابـزار  بلكـه  تفكر، فظر تنها نه زبان كه چرا بالنده، و باليده علمي
 بـا  و تـر   باليـده  زبـان  چـه  هر و انديشد  مي زبان در و زبان با انسان .است
 تر  خالق و هموارتر انديشيدن باشد، سازگارتر فرهنگ ـ بوم عناصر ديگر

 تفكـر  ابزارهـاي  توليـد  واقـع  در گزينـي   ه  واژ استدالل اين با بود، خواهد
 بـاب  در كلي اي  قاعده توان  مي را اين و) 179 :1382 منصوري،( است خالق
  .كرد تلقي نگاري روزنامه جمله از فنون، همه

 ميـان  رايـج  اي  حرفـه  زبـان  وجـوي   جست نوشته آغازي است بر    اين
 است عبارت و نيست كلمات بازتاب تنها كه زباني ايراني؛ نگاران روزنامه

ــار از ــژه و افك ــا اب ــوليوان،( ه ــزي. )226 :1385 س ــه چي ــت ك ــش هوي  بخ
 آنـاني  همه و هست و بوده فعاليت قرن 2 حدود در ايراني نگاري زنامهرو
 و (كننـد   مـي  برقـرار  ارتبـاط  و گويند  مي سخن يكديگر با زبان اين به كه

 ،)دهنـد   مـي  تـشخيص  آن غيـر  از نامنـد   مـي  نگاري  روزنامه زبان را آنچه
 عـي انتزا نظام رو اين از. دارند زبان اين بر حاكم دروني قواعد از ادراكي
 احتمـاالً  و خـاص  هاي گزاره آن روي از ما كه است مشترك فهمي زبان،

  .)228 :1385 سوليوان،( سازيم مي را فردمان هب منحصر
 از يكـي  بـه  اخيـر  سـده  در كـه  را نگـاري  فرهنـگ  كه ناآن خالف بر
 گـذار  از اي  نـشانه  اسـت  شـده  مبـدل  ايران در انديشه حوزه هاي  گي  ويژ
 شـده  بـومي  زبـان  شـناخت  ،)9 :1381 مهـاجر، ( داننـد  مـي  تجـدد  به تسنّ

 هـاي   نگـاه  حيات ادامه براي مهم گامي توان  مي را ايران در نگاري  روزنامه
 بـا  مـردم  تـوده  برخـورد . كـرد  ارزيـابي  هاي نو  وريافن روزگار در بومي
 در مـردم . اسـت  نبـوده  تفاوت  بي برخوردي بيگانه هاي  واژه ورود جريان
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 غربـي  تمدن عناصر با برخورد  در  هياهو،  بي و آرام ها،  سال اين تمام طول
 :1386 ميرزايـي، ( اند  گرفته كار به و ساخته واژه هزاران كشور، به شده وارد

 ميـان  رايـج  اصطالحات  با بررسي  .اند  رهانيده آسيب از را شان  زبان و )10
  .اثبات رساند توان چنين مدعايي را به ايراني، مي نگاران روزنامه

  
  ترس از واژه

 از پـنج روش     فته شد كه در زبان فارسي براي بيان مفاهيم تـازه عمـدتاً            گ
گيري، ساختن سـرواژه، سـاختن         گسترش معنايي، وام   :استفاده شده است  

 و  )471 :1384طباطبـايي،   (هاي نحوي و استفاده از تركيب و انشقاق           تركيب
تـه  كـار گرف    هـا بـه     نگاران ايراني نيز همين روش      اي روزنامه   در زبان حرفه  

هاي دو زبانه و يا يـك         سازي را فرهنگ    ه  بخشي از بار اين واژ    . شده است 
ها گفـت هـيچ    كشند كه بايد درباره آن   موجود بر دوش مي   ) فارسي(زبانه  

در ) گـي    ويـژ   شامل هـر سـه    (نامه معتبر، جامع و جديدي        فرهنگ يا واژه  
وجـود   و اگر هـم      )11 :1379فر،    محمدي(نگاري وجود ندارد      حوزه روزنامه 

 سـالي گذشـته و ايـن آثـار هـم            5شان حداقل     داشته باشد از عمر بهترين    
هاي غربي امـري بـسيار         كاري كه در مورد فرهنگ     ــ اند  بازويرايش نشده 

ند  هـست  ، پس تهي از صدها اصطالح و واژه جديد        ـ ـ شود  رايج تلقي مي  
نـاگزير يـا     اند و بـه     يافته  ها به ادبيات ارتباطي راه      كه در طي اين سال و ماه      

اش كاربرد    هايي ساخته شده و يا با همان تركيب انگليسي          شان معادل   براي
  .اند پيدا كرده

دانيم كه زبان نوعي نظـام ارتبـاطي اسـت و در هـر                از سوي ديگر مي   
ين هزينـه، بيـشترين     كمتـر نظام ارتباطي، كمال مطلوب اين است كـه بـا           

اال كـه ايـن امـر مهـم در           و حـ   )256 :1387مارتينـه،   (اطالعات انتقال يابـد     
گيـري تحـوالت جامعـه بـشري و           كه خود مولود سرعت   (نگاري    روزنامه
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گونـه اجتمـاعي زبـان     محقق شده است، از ايـن  ) رشد فزاينده نيازها بوده   
توان به عنوان مرجعي غني براي بررسي جامعه مربوط به آن بهره بـرد                مي

 نگـاران   ات جامعه روزنامه   و كوشيد تا از اين مسير، خصوصي       )11 :1382سمايي،  (
اش تـالش كـرد؛ آن هـم در           را دريافت و براي رفع نقاط ضعف و قـوت         

 هـيچ كـار مـشابهي در شناسـايي          دهد تقريباً   ها نشان مي    شرايطي كه يافته  
اي بكـر و   واژگان ساخته شده در حوزه مذكور انجام نشده و ما بـا زمينـه         

  .نخورده مواجه هستيم دست
اي قابل عرضه، پاسـخگويي بـه         ده به مجموعه  تقليل واژگان ساخته ش   

، )شـود   هـا افـزوده مـي       كه هر روز بـر دامنـه آن       (نيازهاي روز و گسترده     
و ) سـازان   و دامن زدن به اشتياق واژه     (هاي تازه     نهراسيدن از ساخت واژه   

 اروميـه، (هـاي نـو       وسيله ساخت واژه    تالش براي ايجاد رابطه با ديگران به      
از جملـه داليـل اهميـت چنـين پيمايـشي در حـوزه              توان     را مي  )7 :1386

سـازي    نگاري فارسي عنوان كرد؛ كاري ضروري كه باعث مـستند           روزنامه
سـازي دانـش    جرايد شده و چراغي را بر سر راه بـومي  هاي ارباب    دانسته
  .افروزد نگاري بر مي روزنامه

با تشخيص، تصويب و تثبيت اين واژگان كـه محـصول ذوق و طبـع               
هـاي مكتـوب اسـت و از طريـق            دگان خالقش در حوزه رسانه    پديدآورن

اي راهنمـا   توان نقـشه   مي)4 :1380حـدادعادل،  (ها    بندي آن   شناسايي و دسته  
عـصر   در. نگاري بـومي ترسـيم كـرد    هاي روزنامه  لفهؤبه سوي شناخت م   

وجود آمده كه در گذشته سـابقه         ها وضعي خاص به     جديد براي همه زبان   
ها و مفاهيم تازه نامي اختيـار    ناگزير است براي پديده    نداشته است و بشر   

اي ندارند جز اينكه از همه امكانـات          وران هر زبان چاره    كند و لذا گويش   
 و ضـروري    )485 :1384طباطبـايي،   ( بگيرنـد     زبان خود براي اين امـر بهـره       
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اي   اي از امكانـات زبـاني، گونـه         بـرداري   است تا كوشيده شود چنين بهره     
  .خود بگيرد  يافته به و سازمانمند  روش
  

  بيان مقصود
هـاي ايرانـي در       نگـاري    موضـوع انـواع فرهنـگ      آنكـه الزم است پيش از     

) يند تدوين اين كتاب   اهايشان با فر    با توجه به شباهت   (هاي مختلف     حوزه
يعنـي زبـان    (مورد بررسي قرار گيـرد، تـصويري از حـوزه مـورد بحـث               

تـر    له انـدكي روشـن    ئ چهـره مـس    دست داد تا    به) تخصصي و زبان مخفي   
شناسـي زبـان، زبـان        در يكي از تعاريف مطرح شده از نگاه جامعـه         . شود

منطقـه يـا     [ها و خاستگاه طبقات اجتماعي افـراد اهـل آن           بازتاب ويژگي 
تـوان    كه بر اساس اين تعريـف، مـي  )83 :1383شـريفي،  ( گفته شده  ]صنف

ايـن  . ه خـود دانـست    افراد فعال در هر بخش را داراي زباني مخصوص ب         
به معناي محاوره و سخن نزديك است       ) speech(گونه كه بيشتر به گفتار      

به مفهوم يـك نظـام نمـادين ذهنـي بـراي برقـراري              ) language(تا زبان   
هـا،   ها و گونه ها، گويش  گيري از ديگر زبان     ارتباط، با استفاده از ابداع، وام     

 كاربردي شده و گسترش شده، همنشيني و جانشيني احياي عناصر منسوخ 
و ميرايي آن به نحوه تداوم ارتباط ميان فردي و ميان گروهي افراد جامعه              

كننـد كـه       مي تأكيدهر چند برخي    . )85 :1383شريفي،  (مذكور بستگي دارد    
داشتن افكار و مقاصد      ها، نگاه   يكي از داليل اصلي و عمده ابداع اين زبان        

له بيـشتر   ئ اما بايد گفت كه اين مـس       )6 :1382ي،  يسما(در درون گروه است     
اي   شود و در حوزه زبان تخصصي چنين انگـاره          مربوط به زبان مخفي مي    

تـوان در     البته تمييز و تـشخيص اينكـه كـدامين واژه را مـي            . وجود ندارد 
بندي كرد امري دشوار است چرا كـه          گونه زباني تعريف و دسته     قالب اين 

اند و دليل      داراي كاربردهايي چندگانه   ها   شمار قابل توجهي از تركيب     مثالً
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توان ارائـه كـرد       يافتن به يك مجموعه زباني خاص نمي        موجهي براي راه  
گشا باشد،    شايد تعبير اصطالح براي بيان مقصود راه      . )61 :1383زاده،    رجب(

در دومـين   . اي اسـت    هرچند كـه همـين واژه نيـز داراي معـاني گـسترده            
 خـود  براي جمعي كه لغتي«آمده است   تعريف فرهنگ معين از اصطالح      

 هـم دربـاره اصـطالح نوشـته         نامه دهخدا   لغت .»برند كار به و كنند وضع
  :است

 لفظ؛ آن موضوع سواي لفظ معني داشتن معين براي نمودن اتفاق هم با
 وضـع  لفظـي  بـراي  معنـايي  يا و كنند وضع خود براي جمعي كه لغتي
 ميـان  در كـه  اي  كلمـه  آن؛ موضـوع  معنـاي  و اصلي معناي از غير كنند
 در فنـي  اهـل  اتفاق دهد؛ آنان قراردادي خاص معناي قومي از اي  طايفه
 علمـي  يـا  فنـي  در اي از سـوي مـردم   كردن كلمه  وضع چيزي؛ از تعبير
  .نوين معني به خود معناي از اي كلمه كردن نقل يا معنايي براي

  
 صـاحب   ]كه تعريف اخير به معناي مورد بحث ما بسيار نزديـك اسـت            [

  :نويسد كشاف مي
 نـامي  يـا  چيزي بر قومي اتفاق از عبارت است  آن و نامند را خاص عرف
 اولـين  بين كه مناسبتي براي يا،  موضوعش اولين از چيز آن نقل از بعد

 بين مشاركت براي يا،  خصوص و عموم مانند،  بوده شي آن نام و موضوع
 آن و گوينـد    غيـر  يـا ،  وصفي در دو آن بين مشابهت يا،  امري در دو آن

  .است معين قومي ميان در معيني لفظ اصطالح
  

خواجه نصيرالدين   االقتباس اساس سرانجام به نقل از      نامه دهخدا   لغتدر  
  :طوسي آمده است

 نـه  وليكن كنند استعمال نيز شبيه در و بود ممحد اصل در لفظ اطالق
 اطـالق  اصل در كه مشابهت و مناسبت آن بلكه،  اصل مالحظه اعتبار به

 قـسم  دو بـه  قسم اين و ندارند معتبر اطالق وقت در شبيه بر باشد بوده
 منقولـه  اسـماء  را  آن و بـود  اصل مساوي اطالق در شبيه آنكه يكي شود

 نقـل   به معين مدتي بر و وضع  به سماوي جرم بر ماه اطالق مانند خوانند
 موصـوف  كـه  دادگـر  بر و است صفت كه داد بر عدل اطالق همچنين و
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 دو هـم  آن و شـود  راجـح  اصل بر شبيه آنكه ديگر و صفت اين به تاس
 خواننـد  متعـارف  را   آن و بـود  جمهور حسب  به اطالق آنكه يكي بود نوع

 عرفه  ب مردم حدث بر و وضع هب نشيب زمين بر غايط لفظ اطالق مانند
 خواننـد،  مـصطلح  را  آن و بـود  صناعتي اهل حسب  به اطالق آنكه ديگر و

 اولـي  را وجـودش  آنچـه  بر و وضع  به كهنه بر قديم لفظ قاطال كه ناچن
 آنكـه  يكـي  شود قسم سه به متشابهه اسماء پس. اصطالح حسب  به نبود

 ديگـر  و اسـت  اسـتعاره  و مجاز قسم اين و اطالق در بود را اصل ترجيح
 آنكه سيم و است اصطالح و عام عرف قسم آن و بود را فرع ترجيح آنكه
  .است مجرد نقل قسم آن و دباشن متساوي فرع و اصل

  
ترين معني اصطالح كه دهخدا آن را ذكر كرده ايـن اسـت كـه                 اما نزديك 

 خودشـان  اصـطالحي  معـاني  در را تكلمـي  عمـومي  الفاظ علم، هر اهل
كننـده راهـي اسـت كـه مـا در             كننـد و ايـن تعريـف روشـن          مي استعمال
هـاي    يـه ما  به نوشته آشوري رشد روزافزون زبان     . وجوي آن هستيم    جست

هـا و رشـد    علمي و تكنولوژيـك مـدرن، بـر حـسب نيازهـاي زبـاني آن           
و ) Phililigy(شناسـي تـاريخي       وردهاي زبـان  اشـان بـر پايـه دسـت         امان  بي

  با كار فني مهندسانه همراه بوده اسـت و دامنـه          ) Iexicology(شناسي    لغت
ـ        واژه را در زمينـه      ها كه صدها هـزار واژه و نـام          آن ر هـاي گونـاگون در ب
توانـد باشـد      هيچ وجه محدود به زبان ادبي يا زبان مردم نمـي            گيرد، به   مي

  . )35 :1374  آشوري،(
 از آن يـاد     اينجا در   آنچهواژه اصطالح داراي معاني متعددي است اما        

 و كلماتي اسـت كـه در يـك رشـته خـاص               شود، عبارت از كليدواژه     مي
ايي خاص غيـر از معنـاي        داراي معن  متداول بوده، عمدتاً  ) نگاري  روزنامه(

نگاران رايج است، هـر چنـد ممكـن           لغوي است و در عرف ميان روزنامه      
  .)26 و 27 :1382موسوي، (اي نباشد  است داراي معناي اصطالحي ويژه
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  كن زبان رخت
اي ناآگاهانـه و    سازي به گونه    اين زبان اصطالحي خاص را كه در آن واژه        

. نامند  مي) Jargon(شود، ژرگون      مي اي دنبال   آگاهانه و براي مقاصد حرفه    
انـد؛ ضـدزبان    متفـاوت ) Anti- language(هـا   ها البته بـا ضـدزبان   ژرگون

هـايي بـه كـار گرفتـه          اصطالحي است كه براي توصيف آن دسته از زبان        
ايجـاد و پـاس     شود كه كم و بيش در تقابل با يك نظام زباني مـسلط،                مي

هـاي مقاومـت در برابـر         ها، شكل   زبانتر ضد   تعبير دقيق   به. شوند  داشته مي 
ــسلط را بازنمــايي مــي  ــاني م ــضاي زب ــد و برخــي آن ف ــه  كنن ــا را ادام ه

اين گونه زبـاني در  . دانند كار مي   هاي منحرف و تبه     ها و فرهنگ    ضدجامعه
شود و ابزاري براي      ها مي   واقع ايجاد حريمي است كه مانع از ورود غريبه        

 ).37 :1385سـوليوان،   (خاص اسـت    بيان خصوصيات و واقعيات يك گروه       
گونـه   نويسد اين   ي مي يسما. شود  هم گفته مي  ) Argot(ها آرگو     به ضدزبان 

اي وجود داشته اسـت،        همواره در كنار زبان معيار هر جامعه       زبان احتماالً 
كردن اسرار و پوشيدن افكار هميشه در جوامع موجـود            زيرا نياز به مخفي   

صـلي و عمـده ابـداع ايـن زبـان مخفـي،             بنابراين يكي از داليـل ا     . است
داشتن افكار و مقاصد بوده است، دليلي كه امروزه نيز باعـث سـاخته              نگاه

وي معادل زبان مخفـي را بـراي        . )6 :1382ي،  يسما(شود    شدن اين زبان مي   
گويد زباني كه فقط طبقه خاصي  كند و در تعريف آن مي   آرگو پيشنهاد مي  

كننـد، مجموعـه كلمـاتي كـه گروهـي           خصوص دزدان به آن تكلم مـي        به
هاي اجتماعي يـا      برند و واژگان خاص برخي گروه       كار مي   خاص آن را به   
توان به زبان قر و قـاطي         ها مي   هاي بارز ضدزبان    از نمونه . صاحبان حرف 

جوج دوره ملكـه    أجوج و مـ   أسر و ته دوره ملكه اليزابت يا زبـان يـ            و بي 
كاران   دوشان و تبه   هب   ولگردان، خانه  كه هر دو زبان   (ويكتوريا در انگلستان    
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 ، گريپ سركا زبان زندانيان لهستاني و زبان خرده فرهنگ راستا فاريـان            )بود
  ).38 :1385سوليوان، (اشاره كرد ) پوست جامائيكايي يك فرقه مذهبي سياه(

انـد كـه در       كار برده   را مترادف آرگو به   ) slang(ها، اسلنگ     نامه  در لغت 
شود و گويش عاميانه و زبان ويـژه دزدان و             معنا مي  ها  چارچوب ضدزبان 

زبان عاميانه و غيرادبـي      Slangپديا    در ويكي . ولگردان تعريف شده است   
 عاميانه بهـره    هاي كامالً   تعريف شده كه گوينده براي ساخت آن از روش        

ــي ــت     م ــك اس ــفاهي نزدي ــات ش ــاوره و ادبي ــه مح ــسيار ب ــد و ب . بردن
طبعـي و   هاي اين گونـه زبـاني را شـوخ    يژگيالمعارف انكارتا هم و    ةدائر

  .داند گويي آن مي بداهه
كنـي    ويكتور هوگو درباره زبان مخفي نوشته است زبان مخفي رخـت          

 لبـاس مبـدل     آنجـا است كه هرگاه زبان بخواهد كار بدي انجام دهد، در           
البته بايد گفت كه زبان مخفي در اصل يك زبان مستقل نيـست             ! پوشد  مي

 در حوزه واژگان    هاي زبان معيار است و عمدتاً       ها و گونه   و يكي از شكل   
بــسياري از . هــا، داراي ابــداع اســت و تــا حــدي اصــطالحات و عبــارت

هاي موجـود      عاطفي به واژه    هاي اين زبان با افزودن و يا دادن ارزش          واژه
پير گيرو هم در كتاب     . )8 :1382ي،  يسما(شوند    و يا تغيير واژگان متولد مي     

 را درباره آرگو بايـد مـورد        آنچهگويد كه     مي) ، چاپ پاريس  1976(آرگو  
هـا در آن و روابـط    ينـدهاي سـاخت واژه  اهـا و فر  توجه قرار داد، ويژگي   

كننده معنـاي دقيـق    هاي معنايي هر واژه است كه روشن مضموني و حوزه 
  .)33 :1385كيقبادي، (كلمات خواهد بود 

  
  آشنا واژه

اي   نهـاده  اي كه در فارسي براي آن برابـر         هاما ژرگون به چه معناست؟ واژ     
اي كاويـده شـوند،       پيشنهاد نشده و شايد اگر تمامي منابع تاليفي و ترجمه         
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بيش از چند صد كلمه يافت؛ به ناچار برخي كارشناسـان            آن نتوان درباره 
دسـت    تري از ژرگون بـه      مورد پرسش قرار گرفتند تا بتوان تصوير شفاف       

هـا   گويد كه در همه زبـان   وگو با نگارنده مي     تي در گف  ي مهدي سما  .آورد
هـاي پربـسامد      نامند، واژه   اصطالحات مخصوص يك حرفه را ژرگون مي      

اي يا تخصصي است و بر خالف زبـان مخفـي كـه در پـي       كه زبان حرفه  
يند طبيعي و منطقي بـراي رشـد و         اكاري است، زبان صنفي يك فر      مخفي

سن جعفـري سـهاميه هـم       محمدح. رود  شمار مي   اعتالي يك تخصص به   
گويد كه ژرگون اصطالحي اسـت كـه در يـك اليـه خـاص اسـتفاده                   مي
يونس شـكرخواه نيـز     . رود  شمار مي   شود و زبان صنفي و تخصصي به        مي

كننـده آرا و      دانـد كـه بيـان       اين اثر به دنبال آن است ژرگـون مـي         را   آنچه
  .اي مشخص است هاي يك گروه خاص درباره ادبيات حرفه ديدگاه
هاي آن بـا زبـان مخفـي هـم            اي و صنفي و شباهت      رباره زبان حرفه  د
اند هر دو در ميان قشر خاصي رواج داشته و گاه كاربردي مخفي و                نوشته

شـود    اي اگـر بـه كريـستال پرداختـه مـي            رمزي دارند، اما در زبان حرفـه      
هاي معدني مورد نظر است و در زبـان           منظوري تخصصي در حوزه سنگ    

المعـارف    ةدر دائـر  . )34 :1385كيقبـادي،   (ه يك ماده مخدر     مخفي يا عاميان  
و لغـاتي كـه      خـاص  انكارتا هم در مقابل واژه ژرگون آمده اسـت لهجـه          

 فقـط  شود و معمـوالً     كار برده مي    به شغلي، طبقه يا ويژه گروه يك توسط
هـاي    مثل لغات حوزه كنند،  اند آن را درك مي      كه در آن حرفه فعال     بخشي
 امـور  در،  پـرورش  و آمـوزش ،  فنـاوري  و علـوم ،  بانكداري ،قانون،  دارو

 .سرگرمي و ورزش، نظامي
ــصان ــك  ،متخص ــد؛ فيزي ــان را دارن ــان تخصــصي خودش ــان،   زب دان

صـصي  خهـايي ت    همه زبان ... دانان، مهندسان، تعميركاران خودرو و      حقوق
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شان براي اشاره به چيزها و موضوعاتي كـه           صصيخها از زبان ت     آن. دارند
كنند و بايد گفت براي افـراد درگيـر در            ر و كار دارند، استفاده مي     با آن س  

ثر و كارآمـد بـراي      ؤاي سريع، مـ     يك حوزه مشترك زبان تخصصي، شيوه     
 فنـاوري  رشـته  در مثـال  عنوان به. )116 :1389هـچ،   (برقراري ارتباط است    

 بايت، مثل لغاتي با معموالً متخصصان و كارشناسان ارتباطات و اطالعات
 لغـات  ايـن  تمـام  و دارنـد  كـار  و سر هميشه... و شبكه و اينترانت و لن

 آشـنايي  آن به چندان عادي افراد كه دهند مي تشكيل را رشته اين ژرگون
 از را موجود كاري موانع موارد، از بسياري در ژرگون ميان اين در. ندارند
 جلـوگيري  گـويي  زيـاده  از و حـذف  را رشـته  آن در فعـال  افراد راه سد
 طور به. ندك ايجاد را مشكالتي است ممكن موارد بعضي در ولي كند، مي
 هـاي  رشـته  متخصـصان  و كارشناسـان  بـراي  مفيـد  ابـزاري  ژرگون ذاتي

 و سـرعت  مـوارد  از بـسياري  در چـرا كـه    شـود،   مي محسوب تخصصي
 از بـسياري .. .دهد  مي افزايش رشته آن افراد بين روابط در را كار سهولت

 و كننـد   مـي  خطـاب  صـنعتي  زبان را ژرگون موارد بعضي در كارشناسان
 در كننـد،   مي كار مختلف هاي  صنف در كه افرادي از بسياري دارند اعتقاد
 صنف به مربوط هاي واژه از افراد ديگر با ارتباط براي متني يا نامه نوشتن

 بـراي   را اي  عديده مشكالت امر همين كه كنند  مي استفاده خود صنعت و
  .آورد  ميوجود به شان اطرافيان و ها آن

نگاري نيز به عنوان يك حرفه داراي ژرگوني          روشن است كه روزنامه   
در . خاص خود است و در تحقيق حاضر يافتن اين زبان مورد نظر بـوده             

 jargonوجـوي تركيـب    منابع انگليـسي موجـود در اينترنـت در جـست    

journalism ) آيـد و جالـب      دسـت مـي      نتيجـه بـه    1400حدود  ) در گوگل 
هـاي مطبوعـاتي و       هـا بيـشتر نـاظر بـه بنگـاه           ست كـه ايـن عنـوان      اينجا



 39  نگاري ايراني زبان روزنامه

 

اي تعريـف و   هاست كه هر كدام بـراي خـود زبـان تخصـصي        خبرگزاري
 در بخش زبان تخصصي خبرگـزاري آسوشـيتدپرس         مثالً. اند  معرفي كرده 
 امـروزه  اينترنـت،  كلـي  طـور  بـه  و ها  وبالگ روزافزون رشد آمده است با  

 چـرا  كننـد،  خطـاب  نگار  روزنامه را خود توانند  مي انجه مردم از بسياري
.. .شـود   مي منتشرها    وبالگ و ها  سايت اين در بسياري مطالب روزه هر كه
 اين و دارد را خود به مربوط اصطالحات و وظايف شرح خبرگزاري اين

 سـايت  وهـا     وبـالگ  كـار  تازه نويسندگان براي است ممكن اصطالحات
 خـواهيم  كلمـاتي  و اصـطالحات  بـه  ينجـا ا. باشـد  ناآشـنا  شخـصي  هاي

   .باشند توجه داشته آن به خود كار در بايد نگاران روزنامه كه پرداخت
اي از لغات را معرفي       در ادامه اين توضيحات، آسوشيتدپرس مجموعه     

ها، تعاريف پركاربرد اين خبرگزاري در خبرها، مثل           آن  كند كه در ميان     مي
بـدين  . انـد   توضيح داده شده  ... عكس و  يا چگونگي شرح منبع      apمعناي  

نگـاري، گرچـه      اي روزنامه   شود كه در بحث زبان حرفه       ترتيب روشن مي  
شـمار   هـاي جهـان بـه    اين موضوع يك بخش شناخته شده در ميان رسانه     

ها بر   آن وجود دارد و بناي رسانه گرايانه نسبت به     اما نگاهي عمل    رود،  مي
امـري كـه در   ( ديگـران معرفـي كننـد    اين بوده كه زبان خاص خود را به 

  ).ايران چندان به آن اهتمامي نشده است
  

  ديگران
 جديـد  نامـه   اصـطالح  يـك  ايجاد براي گيري  تصميم از قبل كار ترين  مهم

 نبــود از اطمينــان آوردن دســت بــه و پيــشين هــاي نامــه اصــطالح بررســي
ـ  بـراي . است نظر مورد يا مشابه موضوع   تكراري اي    نامه  اصطالح  كـار   ناي
 عمل اين. است ضروري الكترونيكي و چاپي هاي  شناسي  كتاب به مراجعه
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 هـاي   زمينـه  براي بلكه كند،  مي پيشگيري تكراري ينديافر انجام از تنها  نه
  .)59 :1386 محمدي،(بود خواهد آغازي نقطه بيشتر، كار نيازمند موضوعي
 از پـس  هكـ ) ايران نگاران  روزنامه دبير سنديكاي  اولين( برزين مسعود
 بختيـار  شـاهپور  سـوي  از تلويزيـون  و راديـو  رئـيس  عنـوان  به انتصاب

 زمـستان  پركشمكش روزهاي در ،)پهلوي حكومت وزير  نخست آخرين(
 1366 سـال  در  شـد،  حذف اي حرفه كار حوزه از نامش ديگر تقريباً ،57

 كـه  رسانده چاپ به نگاري  روزنامه اصطالحات فرهنگ عنوان با را كتابي
 1299 بـرزين متولـد سـوم آبـان          .است نشده چاپ تجديد ديگر وزامر تا

وي بـا   . نگـاري   است و از جمله متقـدمين در حـوزه تحقيقـات روزنامـه            
، اولـين   40 در نيمـه اول دهـه        چگونه روابط عمومي كنيم؟   نوشتن كتاب   

از او  . )1384محمـدي،     شـاه (متن فارسي در زمينه روابط عمومي را نگاشت         
 توان به سيري    نگاري منتشر شده است كه مي        روزنامه چندين اثر در حوزه   

 اصـطالحات  ، فرهنگ 1353 تا 1343 ايران ايران، مطبوعات  مطبوعات در
 آماري تحليل و ايران و تجزيه   مطبوعات فارسي، شناسنامه  نگاري  روزنامه

  . در تهران درگذشت1389وي مرداد . ايران اشاره كرد مطبوعات
 سـال  پـنج  و سي ،1356 سال تا است  شتهنو اثر اين مقدمه برزين در 

 در سـال  پـانزده  و مـتن  در سال بيست. پلكيدم  مي خودمان مطبوعات در
 و افتـادم  مطبوعات آرشيو يك ايجاد فكر  به 1322 سال حدود از... حاشيه

 آرشـيوي  داشـتن  دهـه،  چهار طول در آن نتيجه كه پرداختم فيش تهيه به
 نظرتـان  از فرهنـگ  ايـن  رد آنچـه  و فـيش  هـزار  هـشت  حدود با است
  )6 :1366 برزين،( است مجموعه آن از شده گرفته گذرد، مي

هـا و   ها، عنوان نويسد از آن دنياي كار و دوندگي مطبوعاتي واژه  او مي 
اصــطالحات را مثــل مبلغــي كــه از حقــوق ماهانــه كارمنــد بــراي دوران 
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بـاالي   به يك يادداشـت كـرده و بـه     گذارند، يك  اش كنار مي    بازنشستگي
العـاده و     با تهيه اين جنگ كاري خارق     ... رف انداختم تا روزي به كار آيد      

 را وجود داشته فقـط گـردآورده و بـه           آنچهام، بلكه     اختراعي بديع نكرده  
نگـاري و     مندان روزنامـه    ام تا شايد طرف استفاده عالقه       اش پرداخته   تنظيم
 تأكيـد فرهنـگ   لـف ايـن     ؤم. )7 :1366بـرزين،   (اندركاران واقع شـود     دست
كند كه كار او بدون عيب و نقص نيست و با توجه به اينكه هر رشـته                   مي

نامه خود را داشته باشد، كوشيده است تا براي اولين بـار              و فني بايد لغت   
  .نگاري و مطبوعات فارسي دست به چنين كاري بزند در رشته روزنامه

 صفحه 167نگاري فارسي كتابي است در     فرهنگ اصطالحات روزنامه  
ها مربوط بـه       است كه تعدادي از آن     ]مدخل[ عنوان   700كه داراي حدود    

نگاران در    نگاري نيست، بلكه ممكن است از سوي روزنامه         حرفه روزنامه 
اولـين مـدخل    (خنك    نظير آب   مكالمات روزمره مورد استفاده قرار گيرد،       

ور يك  اي غيرمستقيم به دوران حض      كه مراد نويسنده از آن اشاره     ) فرهنگ
هـاي گـرد      بخشي ديگـر از واژه    . نگار در زندان قصر تهران است       روزنامه

  سبب گذشت زمان منسوخ شده و كاربردي ندارد،         آمده در اين فرهنگ به    
هـا    نگار كه برزين درباره آن      ربلوت، دارالطباعه و وقايع     مثل اندراج، بلوت  

ظر دور كـرد، از     ها را از ن     توان اين واژه    شد و نه مي     دهد نه مي    توضيح مي 
وي بـازه   . ام  ها ذكـر كـرده      ها را براي آگاهي تازه به ميدان آمده         اين رو آن  

تـا  ) نگـاري ايـران     از ابتداي تولد روزنامـه    (زماني كلمات بررسي شده را      
بخشي از كلمات فرهنگ، مربوط بـه صـنعت         . كند   محدود مي  1356سال  

  ور حفظ اصالت   روسي يا فرانسوي هستند و به منظ       چاپ است كه عمدتاً   
شكل اصلي و كاربرد امروزين آنان در فارسي درج شده است و در كـل،               

شـود بـه       مربـوط مـي    ها خارجي است كه اكثراً      درصد از عنوان  17حدود  
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هـاي صـنعت     نگاري و چون اصطالحات و عنـوان        چاپ تا به فن روزنامه    
ب  كتـا  چاپ و چاپخانه به نوبه خود فرهنگي جداگانـه الزم دارد در ايـن    

تنها به لغات و اصطالحاتي اشاره شـده كـه يـك خبرنگـار يـا نويـسنده                  
  .)9 :1366برزين، (مطبوعاتي بايد با آن آشنايي داشته باشد

 و اسـت  حاضـر  پـژوهش  طـرح  شبيه عنوان در چه اگر فرهنگ، اين
 روشـي  بـا  آنكـه  دليـل  به اما كند، مخدوش را آن بودن اولين توانست  مي

 بـر  عالوه كه (حاضر بررسي با چنداني باهتش شده، تهيه شخصي كامالً
 موجب و نداشته) دارد تكيه نيز ميداني تحقيق حوزه بر اسنادي، مطالعات
 شـيوه  چنين اساساً آنكه ضمن؛  شد نخواهد كنوني تحقيق اهميت كاهش

 فرهنگ كتاب چند جز و هست و بوده مهجور كلي به كشور در پژوهشي
ــان لغــات ــهع اصــطالحات فرهنــگ مخفــي، زب  نامــه واژه خــودرو، اميان

 اخيـر  سـاله  چنـد  در همگي كه جبهه فرهنگ و گري  كفش گري  توصيف
 تمـامي  البتـه  و. يافـت  را مشابهي آن براي توان  نمي اند،  شده توليد و تهيه
  .دارند قرار نگاري روزنامه حوزه با دور بسيار اي فاصله در آثار اين

بـه  )  بلكه موضـوع   نه از باب روش،   (ماجراي بررسي آرگو يا اسلنگ      
شود، بلكـه بايـد بـه فرهنـگ لغـات             همين چند اثر ذكر شده محدود نمي      

عاميانه جمالزاده، فرهنگ عوام اميرقلي اميني، كتاب كوچه احمد شـاملو،           
هاي دانشگاهي    نامه  در ميان پايان  . هم اشاره كرد  ... فرهنگ عاميانه نجفي و   

اشت به نام فرهنـگ  هم كه از سوي نگارنده بررسي شد، تحقيقي وجود د         
كوشش حامد نـادري      هاي گروهي فرانسه كه به      لغات مطبوعاتي در رسانه   

نامـه مـذكور لغـات را          تدوين شده بود و در پايـان       77 و   76هاي    در سال 
  .اند گذاري كرده ترتيب حروف الفبا معادل به
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  گلوله و برف
 بـر   بايـست   در ابتداي طراحي ايده اين فرهنگ، تصور بر آن بود كـه مـي             

نگاران كـشور      درصد روزنامه  10 ارزيابي آرا    مثالً(شماري    اساس يك همه  
بندي شوند؛ ايـن      ها شناسايي، معنا و دسته      ، واژه )درباره واژگان تخصصي  

 3 چـرا كـه داراي حـداقل          كناري نهـاده شـد،      ديدگاه در همان بدو كار به     
الزم نگـاران واجـد خـصوصيات          تمام روزنامه  آنكهاشكال عمده بود اول     

دليـل فقـدان سـابقه كـاري،         بـه (براي اظهـارنظر در ايـن حـوزه نبودنـد           
نگــاراني كــه داراي   تعــداد روزنامــهآنكــه، دوم ...)تحــصيالت مــرتبط و

طريـق اولـي      گيـري نبـود و بـه        مشخصات باال باشند، قابل احصا و اندازه      
تـرين    شـد و سـومين و مهـم         ها فراهم نمي     درصد آن  10امكان پرسش از    

، در ايـن تحقيـق اصـل بـر توافـق جمعـي از خبرگـان و                  آنكـه  دليل هم 
پيـشنهاد  .  بـود و نـه كثـرت آرا و نظـر جمعـي              ها بر معناي واژه     اي  حرفه

بـراي  ) Snowball sampling(كار گرفتن روش گلولـه برفـي    جايگزين، به
ها بود كه با استفاده از اطالعات         ها و با تجربه     اي  شناختن حداقلي از حرفه   

اي و    كـه بـر اسـاس مطالعـه كتابخانـه         (موعه واژگـان موجـود      ها، مج   آن
هـا، بـه ايـن        آوري شده بودند، بررسي و ضمن رفع كاسـتي          گرد) اسنادي

روش گلولـه برفـي بـراي       . شـود ) و يا از آن كم    (مجموعه كلماتي اضافه    
اي كـه   هايي از يك جامعـه پنهـان شـده ابـداع شـده، جامعـه            يافتن نمونه 

هـا دريافـت      هـاي كمـي از آن       وار است و پاسـخ    دسترسي به افراد آن دش    
ها داراي خلوص بااليي بوده و در نتيجه كار بـسيار             شود كه اين پاسخ     مي
  .(Heckarthorn, 1997: 176)ثر ؤم

گيري اساسي در تعيين روند كار و خط مشي            كه اولين تصميم   آنجااز  
است نامه    اي اصطالح   نامه، تعيين حوزه موضوعي اصلي و حاشيه        اصطالح
و حوزه  ) تحريريه(ليف  أهاي مربوط به ت      حوزه اصلي فعاليت   اينجاكه در   
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...) آرايي، حروفچيني، چاپ و     صفحه(هاي مربوط به انتشار       فرعي فعاليت 
است، الزم بود كه افراد مورد نظر هـم بـر همـين منـوال انتخـاب شـوند                  

راني نگـا    بر يـافتن روزنامـه     تأكيد؛ بر طبق اين روش      )148 :1386محمدي،  (
ها بيش از دو دهه باشد كه هم كارشان تـداوم             اي آن   است كه سابقه حرفه   

كه بر اساس راهنمايي دكتر     (گذاري   اين شاخص . داشته باشد و هم تداول    
از آن رو اتخاذ شد كه در جامعه آماري         ) يونس شكرخواه صورت گرفت   

هدف، افرادي حضور داشته باشند كه به دليل سرعت تحوالت فني حوزه            
مـان آشـنايي    أصـورت تو    تي و ديجيتالي به   هاي سنّ   نگاري با روش    وزنامهر

نگاري قطع نشده و      شان با فعاليت روزنامه      ارتباط آنكهداشته باشند، ضمن    
. هــا نيــز اظهــارنظر كننــد هــا و واژه تــرين تركيــب بتواننــد در مــورد تــازه

دا شوند بـه مـرور توسـعه پيـ          نگاراني كه با اين روش انتخاب مي        روزنامه
  . كنند نظر برسد در حد تحقيق كفايت مي كنند، آنچنان كه به مي

در مسير كار يك قيد ديگر هم در نظر گرفتـه شـده بـود و آن اينكـه                   
نگاراني مشهدي و شيرازي      نشين، روزنامه   نگاران پايتخت   عالوه بر روزنامه  

 دليل انتخاب مشهد و شيراز، سابقه     . نيز در اين ارزيابي دخالت داده شوند      
 هـر دو از     نگاري اسـت كـه تقريبـاً         طوالني اين دو شهر در روزنامه      نسبتاً

اكنـون نيـز در رديـف         انـد و هـم       بوده  حدود يك قرن قبل داراي روزنامه     
نگـاري در كـشور       گام در انتشار روزنامه و آموزش روزنامه        شهرهاي پيش 

فـرادي  در اين دو شهر هم با استفاده از ا        . روند  شمار مي  به) پس از تهران  (
نگـار بـا سـابقه شناسـايي           روزنامه هشتطور متوسط    آشنا و متخصص به   

  . شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند
هاي تشخيص    ترين شاخصه   داشتن يك روش پژوهش روشن، از مهم      

علمي بودن يا نبودن يك اثر است، از اين رو، در روش اتخاذ شده بـراي                
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هـاي    ات مـشابه شـيوه    نامه فعلي، بـرخالف برخـي تحقيقـ         گردآوري واژه 
 اصل نبوده و كوشيده شده بـا شناسـايي       )86  :1383شـريفي،   (ها    جمعي داده 

  . اهالي خبره در اين گونه زباني، بر غناي كار افزوده شود
  

  گام نخست
  هـايي را از پـيش جمـع       زبانـه داده    هـاي يـك      براي تدوين فرهنگ   معموالً

ليف أاي چه مخاطباني ت   كنند و بسته به اينكه فرهنگ با چه هدف و بر            مي
ها تا حدي متفـاوت     نويس چه باشد، نوع داده      شده باشد و نظرگاه فرهنگ    

هـايي كـه ممكـن        با وجود تفـاوت   (ها    هاي اين فرهنگ    داده... خواهد بود 
 مشخص هستند و از متـون معاصـر   معموالً) است با يكديگر داشته باشند   

 كـه زبـان     آنجـا ا از   امـ ،  )14 :1382سـمايي،   (شـوند     يا قديمي استخراج مـي    
تـوان    اي نيـست، نمـي      نگاران ايراني گونه شـناخته شـده        اي روزنامه   حرفه
آوري كـرد     زبانه از متون گرد     هاي يك   هاي آن را همانند ديگر فرهنگ       داده

  .نامه فراهم آورد و بايد به روشي ميداني و با استفاده از مصاحبه و پرسش
ـ          ا مراجعـه بـه برخـي متـون         براي اين منظور در ابتدا كوشيده شد تا ب

هـاي سـي و چهـل         مربوط به دهه  (نگاري ترجمه شده به فارسي        روزنامه
اين امر باكمك بخش    . هاي معادل شناسايي شود     فهرستي از واژه  ) شمسي

 531 تـا    528 دكتر معتمدنژاد كه در صـفحات        نگاري  روزنامهمنابع كتاب   
نگاري كـه در     هآن به چاپ رسيده و برخي مقاالت مجله تحقيقات روزنام         

 نگـاري   فرهنگ اصطالحات روزنامه  آرشيو كتابخانه ملي موجود بود و كتاب        
 مربوط بـه دوره      واژه كه عمدتاً   55 پذير شد و تقريباً     مسعود برزين، امكان  

بدين ترتيـب   . دست آمد   شود، از ميان آن متون به       نگاري سربي مي    روزنامه
جــرا درآمــد؛ ايــن نخــستين گــام از مراحــل انجــام تحقيــق بــه مرحلــه ا

وجو با اين استدالل انجام شد كه با مطالعه متون مربوط كه توسـط      جست
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هـاي برخـورد علمـي بـا      متخصصان مختلـف نوشـته شـده و اولـين لبـه       
تـوان برخـي     آيـد، هـم مـي       شـمار مـي    نگاري از سوي ايرانيان بـه       روزنامه

سـت آورد   د  هايي را به    توان سرنخ   هاي مورد نظر را پيدا كرد و هم مي          واژه
عـالوه بـر اينترنـت و لـوح         . تر سـازد    هاي مصطلح را آسان     كه يافتن واژه  

خانه ملي، كتابخانه مجلس شوراي اسالمي،   نمايه، آرشيوهاي كتاب    فشرده
كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي             

  .وجو قرار گرفت براي اين امر مورد جست
هاي شناسايي شـده بـه عنـوان پايـه در نظـر               پس از اين مرحله، واژه    
د تـا پـس از      شـ ها مثل شرح يـا مثـال ضـبط            گرفته شد و مشخصات آن    

صورت الفبايي در اختيار كارشناسـان و اهـل فـن قـرار داده             بندي به   دسته
 واژگاني به عنوان نظرخـواهي  10 تا 5بدين ترتيب كه يك فهرست  . شود

ها اگر مايل بودند معني ارائه شده         آنگرفت و     در اختيار اين افراد قرار مي     
هايي را مشابه     شد واژه   ها خواسته مي    كردند و در ادامه از آن       را اصالح مي  

با ) نگاران  از جنس معادل ساخته شده توسط روزنامه      (هاي مذكور     تركيب
ها كه فاقـد      در اين مرحله تعدادي از واژه     . معني مورد نظر خود ذكر كنند     

دسـت    تر به   اي شفاف   وگو، چهره   ودند از راه گفت   تعريف دقيق و روشن ب    
نگـاران    هايي كـه ميـان روزنامـه         كه بخش اصلي واژه    آنجاآوردند و از      مي

مرور تكميل  ها به كاربرد داشت، در منابع مكتوب موجود نبود، اين تركيب
  .دش مي

بنـدي تعـاريف،      بندي شده و پـس از دسـته         هاي جمع   در نهايت برگه  
 نوشته   با درنظر گرفتن بيشترين بسامد در مقابل هر واژه        معاني يافته شده    

ها   ها در نهايت كنار گذاشته شدند كه اغلب آن         ه تعداد كمي از واژ   . شد  مي
و يـا حتـي     (اصطالحاتي خارجي بودند كه با تغييري كوچـك در تلفـظ            
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اين روشي اسـت كـه شـهرداد        (گرفتند    مورد استفاده قرار مي   ) بدون تغيير 
 كـار گرفتـه اسـت       گـري نيـز بـه       كفش گري  توصيف نامه  واژهدر   ميرزايي،

هـاي    بايست بـا هـدف يـافتن مقولـه          ها مي   مابقي واژه . )14 :1386ميرزايي،  (
  .شدند بندي مي ها و متضادها، طبقه معنايي، دستوري، مترادف

  
  تكميل اطالعات

است، چرا  ) qualitative(روشن است كه چنين تحقيقي يك مطالعه كيفي         
يند تبديل و تغيير    اها در فر    سازي واژه   ه اصلي جلوگيري از ساده    كه دغدغ 

كنـد و     را تهديـد مـي    ) quantative(هاست، آفتـي كـه مطالعـات كمـي            آن
گونـه كـه در ابتـدا توضـيح داده شـد بـراي ايـن تحقيـق از روش                      همان
گيري گلوله برفي بهره جسته شده است، روشي كه در آن شـناخت               نمونه

 آماري بر اساس اطالعات مبتني بر شناخت فردي          جامعههر كدام از افراد     
ـ ي ايها فرض كنيد كه قصد مصاحبه با خانواده   گيرد؛    سامان مي   مي مقـ يران

 نسل اول مهاجر    انيراني ا ي انتقال عناصر فرهنگ   زاني تا م  دياستكهلم را دار  
 فهرسـتي  ايـ  انيراني ا ني از ا  ياما اطالع  دي كرده باش  يبه نسل دوم را بررس    

براي تعيين جامعـه    . ديشناس ي را م  يراني خانواده ا  2 و فقط    ديها ندار  از آن 
 واز كـرده  خانواده مـصاحبه   2 نيتوانيد با ا   مي كنيد؟  خود چه مي   پژوهش

 كنند  ي كه به شما معرف    شناسند ي م يگري د يراني خانواده ا  اي آ ديها بپرس  آن
 نـزد   سـپس .  كننـد  ي را به شما معرف    گري خانواده د  3ها ممكن است     و آن 
 حجم نمونـه    بي ترت نيبه هم . ديپرس ي را م  ني هم زيها ن  ها رفته و از آن     آن

تـر و     تپـه قـل بخـورد بـزرگ        يبي كـه در سراشـ     يشما همانند گلوله برفـ    
  )1387پاسيار، ( .شود يتر م بزرگ

كار بسته شده است، بسته بـه         در اين روش كه در تحقيق حاضر نيز به        
ات پايـه يـك كارشـناس خبـره          اطالعـ   جهـت دسـتيابي بـه       موضوع و به  
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ال قرار گرفتـه و از او خواسـته شـد كـه افـرادي               ؤنگاري مورد س    روزنامه
هاي مورد نظر معرفي كند، روشي كه تنها جنبه ابـزاري             ديگر را با ويژگي   

 برداري نمونه. (Pathon, 1990:16) نداشته و خود افراد جزيي از تحقيق هستند
 يـا  و مهـارت  دانـش،  بـا  خـاص  افـراد  شناسـايي  برفـي بـراي    گلولـه  با

 دانـش  از اسـت و هـدف آن اسـتفاده        شده طراحي نياز مورد هاي  ويژگي
 خـاص  هـاي   زمينـه  در اطالعـات  يـا  و هـا   مهارت داراي است كه  كساني
طور   در اين روش به    نياز مورد افراد كند كه تعداد     پاتون توصيه مي   .هستند

 نفـر   30 از   كمتـر  نفر است و جامعـه آمـاري بـزرگ           12 تا   2متوسط بين   
  .تواند باشد مي

نگاري و در مشهد       كارشناس خبره روزنامه   15بر اين اساس در تهران      
 نفـر مـورد پرسـش قـرار گرفتنـد كـه در              8 و   12و شيراز نيز به ترتيـب       

ايـن تعـداد از ميـان جمعيتـي نامـشخص           . شـد    نفر مي  35مجموع شامل   
 تالش (Pathon, 1990:16)برفي  اند كه مطابق عرف روش گلوله برگزيده شده

شده است تا جامعه آماري فراتر از ميزان پيشنهادي در تعاريف مرتبط بـا              
  .برفي باشد روش گلوله

بايست كـه بـيش از دو دهـه سـابقه حـضور در                فرد مورد پرسش مي   
هـاي چـاپ قـديمي و هـم           هـم دوره روزنامـه    (نگـاري     فعاليت روزنامـه  

ر از جامعيـت بيـشتري برخـوردار         اث آنكهرا داشته باشد و براي      ) اي  رايانه
 نگـاري   باشد، در شهرهاي شيراز و مشهد نيز كه از متقدمين فعاليت روزنامه           

روند، افرادي با اين مشخصات انتخاب شده و مـورد            شمار مي  در ايران به  
 واجد يك خـصوصيت ديگـر نيـز          فرد انتخاب شده،  . پرسش قرار گرفتند  

اش را در     ش اصـلي دوران كـاري     بود و آن اينكه ترجيح بر آن بود كه بخ         
) نه امور مربـوط بـه توليـد   (هاي مربوط به امور خبري   تحريريه و فعاليت  



 49  نگاري ايراني زبان روزنامه

 

 گذرانده باشد؛ دليل درنظر گرفتن اين خصوصيت هم آن بود كه معمـوالً            
خـاطر    بـه (هاي فنـي      كار گرفته شده در بخش     هاي به   تعداد زيادي از واژه   

 و در نهايـت عـين    غيرفارسـي ) آنجـا هاي موجود در    ورياابزارآالت و فن  
  .كند ها كمكي به غناي فرهنگ حاضر نمي آوري آن واژه بيگانه است و جمع

نگار باتجربه انتخاب شده در تهـران، مـشهد و             نفر روزنامه  35از ميان   
و مـابقي نيـز شـرط       (اند     سال 20 از     نفر داراي سابقه كاري بيش     7شيراز،  
، همگي تجربـه كـار      )را دارا بودند  نگاري     سال فعاليت روزنامه   15حدود  

 نفـر در    31اند،    شده را داشته    در يك روزنامه كه به شيوه قديمي چاپ مي        
 نفـر   4انـد و      اي خود در تحريريه مشغول فعاليت بوده        تمام فعاليت حرفه  

كاري حد فاصـل تحريريـه و       (وليت فني و اجرايي امور را       ئ مس نيز عمدتاً 
 نفـر زن و     6 سال اسـت كـه       48ها    سن آن اند، متوسط     دار بوده   عهده) فني

 نفـر  8( نفر كارشناسي بـه بـاال      12به لحاظ تحصيالت    . مابقي مرد هستند  
 نفر ديگر كارداني    23و  )  نفر دكترا  1 نفر كارشناسي ارشد و      3كارشناسي،  

 نفـر يـا   11هستند؛ از ايـن گـروه       )  نفر سيكل  3 نفر ديپلم و     14(به پايين   
نگـاري در يكـي از مقـاطع تحـصيلي            زنامهداراي تحصيالت مرتبط با رو    

  .اند نگاري شركت داشته هستند و يا در يك دوره آموزش روزنامه
  

  ها داده تحليل و تجزيه
تي قرار دارد، امـا تعـداد       نگاري چاپي يا سنّ     اساس اين فرهنگ بر روزنامه    

هاي علوم و فنون نزديـك هـستند و           زيادي از واژگان مهم با ديگر شاخه      
گان نگـارش،     به عنوان نمونه برخي از واژ     . اند  يان كلمات آمده  الجرم در م  

انـد    در ايـن بـين ذكـر شـده        ... داري و   ويرايش، گرافيـك، رايانـه، كتـاب      
 تـالش   آنكـه ديگر  . شد احتراز كرد    و از اين امر نمي    ) 11 :1379فر،    محمدي(

، اما  ها قرار گيرند    هاي مقابل واژه    ترين معادل   بر اين بوده تا بهترين و رايج      
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در اين بين شاخص معيار وجود نداشت و در معدود آثار انجام شده نيـز               
 پديدآورنده بر اساس ذوق و سليقه فردي اقدام به گزينش تعريـف       عمدتاً

گويد كه تعريفي كه داراي        سمايي مي  مثالً(يا رد تعريفي ديگر كرده است       
تي اگر يـك    ها را، ح    كرده يا فهيمي همه واژه       معني واحد بوده ذكر مي     دو

 تعريـف در ايـن بـين در    دوناچار معيار حـداقلي   ، به)گوينده داشته است 
اي داراي تعداد برابري تعريف شد، هر دو معنـا          نظر گرفته شد و اگر واژه     
هـا بـر اسـاس        در اين مورد، ترتيب درج معادل     . به ترتيب ذكر شده است    

  .بسامد وقوع هر معادل بود
هاي آشـنا تـا جـايي كـه       اي جاافتاده و واژ   ه  وفادار ماندن به برابرنهاده   

ها و پرهيز از ذكـر قيـدها، توجـه            ها و صفت     بر اسم  تأكيداند،    نارسا نبوده 
سـازي    ، فارسـي  )48 :1374آشـوري،   (معناي اصـلي واژه در زبـان مرجـع            به

ها بـه     ها، درج مدخل    الخط و شيوه ضبط آن      سازي رسم  ها و يكسان    مدخل
 از ديگر اصولي بوده كه در هنگـام         )31  :1382 موسوي،(ترتيب حروف الفبا    

  .ها به آن توجه شده است گردآوري داده
در نهايت بايد اين نكته را نيز يـادآوري كـرد كـه تحقيـق بـر اسـاس                
مداخل اصلي و فرعي طراحي شده است، اما در بسياري از موارد مداخل             

نيـز  اند، خود يـك اصـطالح مـستقل           ه  فرعي كه در زير مدخل اصلي آمد      
هـا،    هـا و چـه در زيرمـدخل          چه در مـدخل    آنكهضمن  . روند  شمار مي   به

ناچـار    انـدو و بـه      يكديگر ارجاع داده شده     اصطالحات مترادف و مشابه به    
  .دو جا انجام شده است ارجاع در

  
  نامه فرهنگ

نگاري به هنر يا      و آخرين نكته در باب اثر حاضر اينكه روزگاري فرهنگ         
 پس از اندكي ممارست بر نكات و اصـول آن           فني مشهور بود كه شخص    
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اي جـدي و پركـاربرد از علـم     يافت، اما امروزه اين كار، شاخه    اشراف مي 
فـرد،   قـانعي (شـود   محسوب مي) applied linguistics(شناسي كاربردي  زبان
ايرانيـان در   . اي كـاري بـس دشـوار        نامـه    و تصنيف هر فرهنگ    )31 :1382

اي طـوالني دارنـد و        هـا سـابقه     هـا و فرهنـگ      امـه ن  ها، لغـت    نامه  تدوين واژه 
 مربـوط بـه قـرن       رساله ابوحفض سغدي در لغـت فارسـي       شان    ترين  قديمي

 قطران تبريزي در قرن     لغه الفرس   تفاسير في چهارم هجري است و بعد از آن        
نامـه    از قرن نهم به بعد با گسترش زبان فارسـي در هنـد شـيوه لغـت                . پنجم

 همچنان ادامه   داول شد و از آن زمان تاكنون      نويسي برحسب حروف اول مت    
نامه   لغت در قديم و     برهان قاطع توان به     هاي آن مي    دارد كه از بهترين نمونه    

امــا انديــشه ايجــاد . )8 :1379ســلطاني، ( در عــصر مــا اشــاره كــرد دهخــدا
شناسي دارد كه بيش از يـك   نامه به سبك جديد ريشه در علم زبان   اصطالح

 معـروف او    اين انديشه با اثر   . وجود آمد   ر مارك روژه به   قرن قبل توسط پيت   
هـاي انگليـسي بـراي كمـك بـه             و عبـارت   هـا   نامه واژه   اصطالحبا عنوان   

  .)19 :1386محمدي، (هاي دقيق ظهور پيدا كرد  نويسندگان در يافتن مترادف
رود    بـه كـار مـي      thesaurusواژه كـه معـادل لفـظ          نامه يا گنج    اصطالح

اي خاص، بدين ترتيـب   از اصطالحات متداول در زمينهاي است     مجموعه
نامه   نامه اقتصادي، اصطالحات متداول علم اقتصاد و اصطالح         كه اصطالح 

واژه بـه     گيـرد و گـنج      فرهنگي، اصطالحات مربوط به فرهنگ رادر بر مي       
بندي و بازيابي مـدارك، اسـناد و اطالعـات، نقـش              عنوان يك نظام گروه   

كند و به كـار گـرفتن آن در      ه اطالعاتي بازي مي   مهمي در ايجاد يك شبك    
پاكـدامن،  (آورد    دنبـال مـي     كار پژوهش و آموزش، تسهيالت فراواني را بـه        

نامه نيز نوعي منبع مرجع است كه از تعـدادي مـدخل بـا                دانش. )7 :1358
شود و به ازاي هر مـدخل يـك مقالـه جـامع و                ترتيب الفبايي تشكيل مي   
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 داراي چنـدين    نامه، نوعـاً    ك مقاله متعارف دانش   دهد و ي    چكيده ارائه مي  
ــر،  محمــدي(صــفحه اســت  ــراي اثــري  از لغــت دانــش) 12 :1378ف نامــه ب

تـر و   المعارف گونه ولي موجز، با تعاريف و مقـاالتي بـسيار كوتـاه            ةدائر
 )12 :1379سلطاني،  (المعارفي استفاده شده است     ةمختصرتر از مقاالت دائر   
 مخـالف اسـتفاده از كلمـه فرهنـگ كـه معـادل              و البته برخي نويسندگان   

culture     هـايي هـستند و در مقابـل ديگرانـي            براي ناميدن چنين مجموعـه
 در dictionnaireدر انگليــسي و  dictionaryاي در برابــر  فرهنــگ را كلمــه

نامه دارد و يـك    متفاوت با دانشدانند كه طرح و ساختي كامالً     فرانسه مي 
  .ستفرهنگ لغات تمام عيار ا

اي كـه     نامـه   نامه نيست، اصطالح    شباهت به يك اصطالح     اثر حاضر بي  
نگاران تشكيل    يك شبكه معنايي و ارتباطي را در حوزه موضوعي روزنامه         

 استاندارد است كـه     شده و تقريباً    اي از اصطالحات كنترل     دهد و سياهه    مي
 عـرض برقـرار     بـسته و هـم      مراتبـي، هـم     ها روابط معنايي، سلـسله      بين آن 
ــي ــاهري، (شــود  م ــي   )6 :1386ط ــق جمع ــر اســاس تواف ــه ب ــاني ك ؛ واژگ

  . استانداردشده و قبول عام يافته است
ـ  ،ينـد تـدوين و كـاربرد      انگـاري در فر     نامه روزنامـه    اصطالح ثيرات أ ت

توان به ايـن مـوارد        فراواني را برجاي خواهد گذاشت كه از جمله آن مي         
هـاي     طريـق شـناخت حـوزه      نگاري از    ترسيم ساختار روزنامه   :اشاره كرد 

نگـاري از     هاي مختلـف روزنامـه      علمي اصلي، برقراري ارتباط بين حوزه     
اي، تفكيـك قائـل شـدن ميـان           هـاي حاشـيه     طريق لحـاظ كـردن حـوزه      

سازي و بازيابي اطالعات اين       هاي مختلف ارتباطات و امكان ذخيره       حوزه
  .)100 :1386اميرحسيني، (حوزه موضوعي

*  *  *  
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آوري شده در غالب فهرستي       موعه لغات و اصطالحات جمع    در ادامه مج  
هاي اصلي و فرعي مربـوط بـه زبـان تخصـصي              الفبايي، در شكل مدخل   

زبانـه، درج     هـاي لغـت يـك       نگاران ايراني، درست مانند فرهنـگ       روزنامه
تـوان گفـت كـه ايـن          نامه، مـي    اند و در يك ارزيابي كلي از اين واژه          شده

اي شرحي علمي و تعريف دقيـق نيـستند، بلكـه           ها، دار   ها و معادل    مدخل
گران، با ديگر موضوعات      ها در حدي كه براي پژوهش       اند از واژه    توصيفي
 كه اين دسـته     آنجااز  . )15 :1386ميرزايي،  (نگاري قابل تمييز باشند       روزنامه
نگاري داراي جامعيـت      ها نسبت به كل اصطالحات حوزه روزنامه        از واژه 

در برابـر   (نامه، بيـشتر شـكلي عاميانـه          كه اين اصطالح  نيستند، بايد گفت    
 تنظـيم شـده      داشته و بر اساس توصـيفي از كاربردهـاي هـر واژه           ) علمي
  .است

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

2    
  نامه واژه

  سيرت و اصطالح
  

  ايم هر كسي را سيرتي بنهاده
  ايم هر كسي را اصطالحي داده

  سنديان را اصطالح سند
  دحمدح هنديان را اصطالح هند م

  )230:، دفتر اولمثنوي معنوي (الدين بلخي موالنا جالل
  

    نامه راهنماي استفاده از اين واژه
  ها ترتيب واژه

نامه بر اساس حروف الفباي فارسي تنظيم شده است           هاي اين واژه    مدخل
  .هاست شان، شكل اماليي آن و ترتيب قرار گرفتن

  
  تلفظ

 التين و در داخـل دو مميـز         ها بعد از مداخل، با حروف       شكل آوايي واژه  
  .قرار گرفته است
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  هاي داخل متن شماره
هايش به ترتيب اهميت و       اگر مدخل داراي بيش از يك معني باشد، معني        

  .اند تواتر، با شماره از يكديگر جدا شده
  

  حوزه معنايي
هاي يك مـدخل در زمينـه خاصـي كـاربرد داشـته              اگر هر يك از تعريف    

...) ، چاپ، خبرنويسي، خبرنگـاري، توزيـع و       يعكاسيي،  آرا  صفحه(باشد  
 پس از اين پرانتزها     حوزه معنايي مورد نظر در داخل پرانتز ذكر و معموالً         

  .توضيحاتي در مورد كاربرد واژه ارائه شده است
  

  نامه شده در اين واژه كار گرفته هاي به نشانه/  معنايي حوزه
  خب يسيو خبرنو...) گزارش و( مربوط به خبر اصطالحات

  نو سندگانيو نو) يامور خبر( مربوط به خبرنگاران اصطالحات
  نگ )ها ها و بخش و نام ستون (شيراي مربوط به نگارش و وواژگان

  تح  هينشر) سبك( نوع و ) مطبوعاتتيريمد (هيري مربوط به سازمان تحريها واژه
  عك ي و عكاسكي و واژگان مربوط به گرافيها بيترك
  صف ينيچ  و حروفييآرا ل مربوط به صفحهها و افعا واژه

  چپ )يو صحاف( مربوط به چاپ اصطالحات
  تو )فرآيندهاي پس از چاپ (عي مربوط به توزيها بي و تركلغات

 
  ارجاع

تري باشد به آن ارجـاع شـده و           اگر مدخلي مترادف با شكل اماليي رايج      
  .آمده است پس از نشانه 

  
  كاربرد واژه

ها محـدود بـوده و        و يا به دليلي كاربرد آن      اند  وخ شده واژگاني كه يا منس   
كه ممكن است واژه معاني مختلف داشته (هست، در انتهاي هر توضيحي  

  .اند دهشدر داخل پرانتز ذكر ) باشد
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  نامه شده در اين واژه كار گرفته هاي به نشانه/ كاربرد واژه
  مح واژه با كاربرد محدود
  منس واژه منسوخ شده

  
  ذ زبانيخأم

خذ اصـلي   أ، م []، ميان دو    )در صورت نياز  (در انتهاي هر كدام از واژگان       
  .اصطالح گنجانده شده است

  
  نامه شده در اين واژه كار گرفته هاي به نشانه/ خذ زبانيأم

  فر خوذ از زبان فرانسويأم
  رنگ انگليسيخوذ از زبان أم
  روس خوذ از زبان روسيأم

  اس ستانبوليا ـ خوذ از زبان تركيأم
  تر اي غيرفارسي در اصطالح استفاده از كلمه

  



  
  
  
  
  
  
  
  
 آ

  
كش دادن مطلب از طريق بازي با الفاظ بدون . âb- bastan/ 1/ بستن آب

اي ذكر شود يا مطلب جديدي به خواننده ارايه شود، تنهـا             تازه آنكه نكته 
گوينـد     مي به منظور مهم جلوه دادن و يا طوالني كردن آن كه به اصطالح            

شـيوه ژورناليـستي آب و تـاب دادن بـه           . 2) نگ(طرف آب بسته است؛     
  افزودن بر حجم يك خبر يا گزارش. 3مطلب براي جذب بيشتر مخاطب 

  
  ) نگ(بستن  آب âb- bandi/  / بندي آب

  
شـاخ و بــرگ دادن و اغــراق در  / âb o tab dadan /آب و تـاب دادن 

  )نگ(خبرنويسي يا نقل يك رويداد 
  

فردي را كه مشترك يـك نـشريه        . 2) تو(اشتراك  . 1 ]فر[ /âbune /بونهآ
  گويند  مشخص شده است، آبونه مي

  
صفحات روزنامه كه بدون هيچ تصوير بـا سـوتيتري       / jorčinâ /آجرچين

  آرايي صفحه ) صف(چاپ شده باشد 
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خبري كه در لحظـات نزديـك بـه انتـشار     / âxarin xabar /آخرين خبر
دسـت آمـده      بـه ) روزرساني  در مورد اينترنت، آخرين دفعه به     يا  (روزنامه  

  )خب(باشد 
  

نمايي كردن   بزرگ]تر[/ âgrandisamna kardan /آگرانديسمان كردن
  خبرسازي ) مح) (خب(خبر يا رويدادي بيش از ارزش خبري آن 

  
آرايي و  اي كه آخرين مراحل صفحه نشريه/ â madey e čap /آماده چاپ

  )صف(چاپخانه است   ا طي كرده و آماده ارسال بهييد نهايي رأت
  

  آماده چاپ â madey e entešar /  / آماده انتشار
 

  ) خب( مطلبي با موضوعي خاص يا خبري ]انگ[/ ytemâ /آيتم
  
خبرهاي مختلف در . 1 ]تر[/ â ytemhay e khabari/هاي خبري آيتم* 

خبـري در    هاي مختلـف اخبـار يـك برنامـه            بخش. 2) خب(يك صفحه   
  شنيداري ـ هاي ديداري رسانه



  
  
  
  
  
  
  
  
 الف

  
  آرا صفحه. 2) صف( نيحروفچ. 1] فر[/ operatour /اپراتور

  
فرد  هطور منحصرب هرگونه متن يا تصويري كه به. extesasi/  1/اختصاصي

متن يـا تـصويري     . 2) عك) (خب(در اختيار يك رسانه قرار داشته باشد        
  شود  كه براي اولين بار منتشر مي

  
  )عك( ويرايش و اصالح متن يا عكس ]انگ[/ edit /اديت

  
هـا را     كسي كـه عكـس    . 2) نگ(ويراستار  . 1 ]انگ[/ editowr/اديتور  * 

  )عك(كند  اصالح مي
  
 تـصاوير  مـورد  در/ šatranji kardan e aks/عكس  كردن شطرنجي* 

  )عك(كاربرد دارد  حوادث صفحات در بزهكاران و مجرمان
  
 هـا  عكـس  كيفيت باالرفتن براي اديتور/ tashih e rang/گ رن تصحيح* 
 را تـصاوير  معمـوالً  مربوطـه  افزارهـاي   نـرم  از استفاده با چاپ، هنگام در

  )عك(دهد  مي قرار رنگ اصالح مورد
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طول يـك سـتون در صـفحه، در برابـر     / ertef â e soton/ارتفاع ستون 
  )صف(عرض ستون 

  
  تنرف ersal šodan/  /ارسال شدن 

  
هـاي يـك گـروه        اي كه ناشر افكار و ديـدگاه         نشريه ]فر[/ organ /ارگان

  )تح(سياسي يا حزب رسمي و يا شخص حقيقي باشد 
  

چينـي كـردن    مطلبـي را دوبـاره حـروف   . az nu čidan/ 1/از نو چيـدن  
 در مورد مطالبي كه دچار تغييرات فراوان شده و يا گم            معموالً. 2) صف(

  .رود كار مي شده باشند، به
  

ــروف   ]روس[/ ešpon /اشــپون ــطر در ح ــدازه س ــد ان ــي و   واح چين
  )منس) (صف(بندي  صفحه

  
  غلط تايپي eštebah e čapi/  /اشتباه چاپي 

  
 بهتـرين خبـري كـه منتـشر و يـا توسـط       ]تر[/ end e khabar/اند خبر 

   خبر آخر) نو(خبرنگار توليد شده است 
  

  )منس) (خب(يك مطلب نوشتن و منتشر كردن / enderaj /اندراج
  

ــوگرافي ــگ[/ infogerafi /اينف ــصويري . 1 ]ان ــر ت ــان . 2) عــك(خب بي
وسيله تصاوير مـرتبط،      اي كه اطالعات آن به      گونه  تصويري يك رويداد به   

  )خب(نمودار و جدول در اختيار مخاطب قرار گيرد 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 ب
  

م و بـه    اي از جنس سرب يا آلومينيو        وسيله ]روس[/ baboške /بابوشكه
  )چپ(چيني در چاپخانه است  شكل مكعب مستطيل كه از ابزار حروف

  
باصمه نيز  ) منس) (چپ(چاپ به زبان آذري     . 1 ]اس[/ baseme /باسمه

  .شود نوشته مي
  
چـي   چـاپ . 2) صف(چين  حروف. 1 ]تر[/ baseme- chi /چي باسمه* 
  )مح) (نو(نگار  روزنامه. 3) چپ(
  
  )چپ(چاپخانه ]تر[/ baseme khane /خانه باسمه* 
 

شـود و     بخشي كوتاه كه درون مطلـب آورده مـي        .1 ]انگ[/ bâks /باكس
معنا و مفهوم و يا شناسنامه مطلب مورد نظر را بـراي خواننـده مـشخص               

شـود    ها منتشر مي    اندازه ثابت كادر آگهي كه در روزنامه      . 2) خب(كند    مي
  )صف(
  

رسانه براي ممانعـت از   تصميم ]تر[/ bâykout xabari /بايكوت خبري
 63  )تح(انتشار خبرهاي مربوط به يك شخص يا رويداد 
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اصطالحي كه در قـديم در برخـي نـشريات    / bozorg dabir /دبير بزرگ

  )تح(شد  كار برده مي جاي عنوان سردبيركل به به
  

اي كـه خبرهـا و مطالـب روي آن     برگـه . bargeye xabar 1/ / خبربرگه
اي كه نام نشريه در باالي آن ذكر شده و براي             گهبر. 2) نو(شود    نوشته مي 

نوشتن عنوان، موضوع و تاريخ، تهيه خبـر و هـم چنـين شـماره صـفحه                 
  .تخصيص داده شده است

  
نشرياتي كه به فروش نرسيده و بازگشت داده        / bargaštiha /ها  برگشتي

  )تو(شده است 
  

جـا،  حذف كردن بخشي از خبر بـه دليـل كمبـود             . boridan// 1 بريدن
) خب... (ويرايش يا حذف خبر، گزارش و     . 2) صف(آرايي    هنگام صفحه 

  حدف كردن فيلتر  ) مح(
  

 در ادارات جزوه يا بـولتني كـه معمـوالً   / boride jarayed /بريده جرايد
 مـرتبط بـا     نوعـاً (هـا     مختلف تهيه شده و در برگيرنده خبرهـاي روزنامـه         

ها را بريده و      صفحات روزنامه   عمدتاً قبالً) صف(است  ) فعاليت آن اداره  
شد؛ امروزه ايـن كـار        ها كپي گرفته مي     چسباندند و از آن     هايي مي   در برگه 

  .گيرد آرايي صورت مي با استفاده از اسكنر و ساير امكانات صفحه
  

بندي كردن موضوعات در مـورد يـك خبـر در     جمع. bastan/  1/بستن
  )صف(فحات يك نشريه كردن ص آماده. 2) خب(يك يا چند جمله پاياني 

  
آرايـي تمـامي صـفحات     صفحه. ruzname bastan/ 1/ روزنامه بستن* 

  روزنامه را آماده ارسال به چاپخانه كردن. 2) صف(يك روزنامه 
  )صف(لحاظ فني  سازي صفحه به آماده/ safhe bastan /صفحه بستن* 
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ي انتشار آخـرين خبرهـا و اطالعـات رو   / be ruz resani /روزرساني به
  )خب(هاي اينترنتي  پايگاه

  
اصطالحي مربوط به نقص در فايل متن / be ham rixtan /هم ريختن به

  )صف(چيني شده يا صفحه بسته شده  حروف
 

هاي مطبوعات  انتشار نشريه روي دكه. birun âmadan/  1/بيرون آمدن
 )چپ(خانه  پايان چاپ نشريه در چاپ. 2) تو(

  
  
  
  
  
  
  
  
 پ

  
   )صـف (نامتقارن شدن يـك سـتون در صـفحه    . pâ čolaqi/ 1/ پاچالقي

اصطالحي در . 3خارج شدن فرم صفحه به دليل وجود عكس و آگهي          . 2
  آرايي صفحه

  
   در چنـدين شـماره  يادداشت كوتاهي كه معموالً. pâ varaqi/ 1/ پاورقي

 مـتن    توضيحي درباره . 2) نگ(شود    وار منتشر مي    صورت سلسله  نشريه به 
كار رفته در آن كه معموالً بـا         يه يا عبارات و كلمات به     چاپ شده در نشر   

شماره يا عالمتي مشخص و توضيحي در پايين صفحه در مـورد آن داده              
جايي ثابت براي درج منابع مقـاالت       . 3پايين صفحه    ) صف(شود    مي

اي كـه اغلـب نيـز         ارزش و محـاوره     ها كه در گذشته مطالب كـم        و نوشته 
  شد  شر ميتداستاني بودند در آن من

  
هـاي تـصويري     داسـتان .pavaradiy e mossavar/ 1/ پاورقي مـصور * 

  كميك استريپ. 2) عك(دار  دنباله
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 ) صـف (يـك سـوم انتهـايي صـفحه     / payin e safhe /پايين صفحه
  پاورقي

  
اي از مطالب كه دربـاره يـك          عنواني براي مجموعه  / parvande /پرونده

پرونـده از   ) خـب (شـود     خاص توليد مي  رويداد يا موضوع و يا مناسبتي       
  شود تشكيل مي... ، مصاحبه وتمجموعه چند يادداشت، گزارشا

  
 اعــزام يــك خبرنگــار بــراي .pošehš e khabari/ 1/ پوشــش خبــري

 مختلف يـك    بكردن جوان  دنبال. 2) نو(منتشركردن محتواي يك رويداد     
  خبر پوششي كاور  ) خب(خبر و انتشار دادن آن 

  
چينـي    اصطالحي در حـروف ]تر[/ pi âr es kardan /كردن. اس.آر.پي

  )منس) (صف(چيني شده  در مورد تبديل فرمت متن حروف
  
 مرحلـه   آخرين]تر[/ pdf kardan e safehat /صفحات كردن اف دي پي

 پـس  و مرحله اين در) صف(چاپخانه  سازي نشريه پيش از ارسال به    آماده
 فايـل  بـه  چاپخانـه   بـه  ارسـال  بـراي  صفحات ها،  بازبيني آخرين انجام از
  شوند مي تبديل اف.دي.پي
  
ــابره * ــردن مخ ــفحات ك  در/ moxabereh kardan e safehat /ص

 شـده   نهـايي  صـفحات  اينترانت، هاي  شبكه از استفاده با معموالً ها  روزنامه
  )صف(شوند  مي ارسال خانه چاپ به
  

رد چاپ مطـالبي   انتشار يك خبر كوتاه در مو.piaš agahi/1/ آگهي پيش
انتشار يك آگهـي كوچـك و       . 2خبر     پبش )خب(مهم در شماره آينده     

  اطالع دادن از چاپ يك آگهي مهم در شماره بعدي
  

وگو يا گزارش قبل از   بخشي از يك گفت هئ ارا.piš xabar/ 1/ خبر پيش
اشاره به هدف و قسمت مهم و اصلي يـك        . 2) خب(چاپ متن كامل آن     
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طـور كامـل      آن خبر را به    آنكهبدون  )  منتشر خواهد شد   كه در آينده  (خبر  
  . منتشر كنيم

  
 تالش براي كسب اطالعات بيـشتر  .paygiriy e xabar/ 1/ پيگيري خبر

يـا  (تكميل اطالعات موجود درباره يك خبـر        . 2) نو(درباره يك رويداد    
پيگيـري  .3) خـب (با استفاده از منابع خبـري       ) بررسي وجوه متناقض آن   

  )نو(والن ئ وعده يا تعهد از سوي مسانجام يك
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 ت

  
ييـد يـك   أييديه مبني بر رد يـا ت أگرفتن ت. ta‛yide xabar/ 1/ تأييد خبر

انتـشار يـك اطالعيـه      . 2) نو(خبر از منابع خبري مستقل براي انتشار آن         
  )خب(ييد يا رد يك رويداد أرسمي و دولتي در ت

  
محلـي كـه از آن   . 2) صـف ( تـا  خـط . tâye ruzname/ 1/ تاي روزنامه

نـيم صـفحه اول روزنامـه كـه در          . 3شـود     قسمت روزنامه به دو نيم مـي      
تـر خوانـده شـدن        تـدبيري بـراي راحـت     . 4) چپ(خورد    چاپخانه تا مي  

  روزنامه
  
  )چپ(آالت عمده صحافي  از ماشين/ tâ zani/ تا زني* 
  

  تازني tâ kon/  /تا كن
  

 يك موضوع روز كه در ستوني مشخص        نقد و بررسي  . tahlil/ 1/ تحليل
بيان ديدگاه يك نويسنده در باره يك رويـداد كـه بـا            . 2) نگ(منشر شود   

  تفسير گيري نيز همراه باشد  نتيجه
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كه تصوير يـا مـتن      ) با درصدي مناسب  ( زمينه رنگي    ]فر[/ terâm /ترام
  )صف(روي آن كار شود 

  
 منابع مختلـف دريافـت   خبرهايي كه از/ /tarkib e axbar تركيب اخبار

) خـب (شود    شده را با يكديگر تركيب كرده و يك خبر تركيبي نوشته مي           
دليل استفاده از منابع خبري متعـدد، جزييـاتي بيـشتر در              در اين خبرها به   

   نرم خبرشود  اختيار خواننده قرار داده مي
  

هـاي يـك    در نظر گـرفتن تركيـب رنـگ   / tarkib e rang /تركيب رنگ
از ) شـود   تشكيل مـي  ... ها و   ها، ترام    تيترها، عكس    از مجموعه  كه(صفحه  

خـواني    ها با يكديگر هم     گاهي ممكن است اين رنگ    ) عك(نظر گرافيكي   
  داشته يا نداشته باشند

  
 يـك  صـفحات  عنـوان  و تـوالي  /tarkib e safehat/ صـفحات  تركيـب 
  )تح(د نباش الزم تناسب و گرايي هم داراي دباي  كه) نشريه يا (روزنامه

  
ها   اين تحليل بنا به سياست    ) نگ(شرح و توضيح مطالب     / tafsir /تفسير

  تحليل شود  و مواضع آن رسانه نوشته و منتشر مي
  

عمل فني الزم براي تهيه فيلم چهار رنگ / tafkik e rang /تفكيك رنگ
  )چپ(براي چاپ عكس رنگي در ليتوگرافي 

  
 يك سازمان يا شـخص در رد        متن ارسالي از سوي   / takzibiye /تكذيبيه

  ييد خبرأ ت) خب(خبر منتشر شده 
  

هايي از يك نشريه كه در كيوسك و يا  نسخه. tak foroši/1/ فروشي تك
اشتراك يك نشريه به صورت     .2) تو(شود    فروش فروخته مي   توسط دست 

 يك نشريه كه گاهي      قيمت فروش هر شماره   . 3آبونمان   اي    تك نسخه 
  .ا مكان با نحوه توزيع آن، دچار تغيير شودممكن است متناسب ب



 71  سيرت و اصطالح

 

اي كه به اصل آن خللـي         كردن خبرها به گونه     خالصه. talxis/ 1/ تلخيص
كردن يك خبر بـه شـكلي انجـام           در اين شيوه خالصه   ) خب(وارد نشود   

شـود، نـه بـه        شود كه هر پاراگراف آن به صـورت جداگانـه خالصـه               مي
گوينـد كـه يـك        به بخشي مي  . 2فشرده سازي    جا    اي كلي و يك     شيوه

 ترجمه فرد ديگري در مطلب خود گنجانده باشـد           نويسنده از نوشته و يا    
  )خب(
  

ول يا يـك  ئمراجعه پياپي به يك مقام مس. 1 ]تر[/ telefon pič /پيچ تلفن
تماس مكـرر   . 2) نو(ييد يك خبر    أسسه از طريق تلفن براي كسب يا ت       ؤم

راي اخـذ مـصاحبه حـضوري يـا         صورت تلفني ب    با يك چهره شاخص به    
  )مح(تلفني 

  
  تركيب اخبار talfiq e axbar/ /  تلفيق اخبار

  
  )نو(اي  خبرنگار حرفه/ tond nevis /تند نويس

  
يـك مهـارت ويـژه و مـورد نيـاز در كـار       / tond nevisi /تند نويسي* 

 همراه با كدگذاري مشخص انجام      خالصه نويسي معموالً  ) نو(خبرنگاري  
  شود  مي
  
گزارشــي متنــوع دربــاره يــك . tanavvo‛ e xabari/ 1/ نــوع خبــريت

اخبار مختلف  . 2) خب(موضوع، دربرگيرنده محورهاي مختلف يك خبر       
در مورد موضوعات مختلف كه در صفحات يـك روزنامـه را بـه لحـاظ                

  .كند محتوايي متنوع مي
  

بخـشي از   . 2) تـو (هاي متولي پخش نشريات       شركت. towzi‛/ 1/ توزيع
  .يه كه مسئوليت نظارت بر نحوه توزيع و فروش را بر عهده داردنشر
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سازي مطالب از مرحله ويرايش تا ارسال بـه           يند آماده افر/ towlid /توليد
  )صف(چاپخانه 

  
 فقـط در ازاي دريافـت   كهخبرنگاري . towmani negâr/ 1/ نگار تومني

، براساس  اي  خبرنگاري كه برخالف اخالق حرفه     .2) نو(كند    پول كار مي  
مين منافع مالي خود و يا دريافـت هديـه، حجـم خبـر را كـم يـا زيـاد                  أت

  .كند مي
  
  نگار تومني tomani nevis/  / تومني نويس* 
  

 برگرداندن مـتن  ]تر[/ tekst kardan e safahat /كردن صفحات تكست
  )صف(صورت فايل نوشتاري  خبر به

  
ه از يك نشريه در نوبت      چاپ شد هاي    تعداد نسخه . 1 ]فر[/ tirâž /تيراژ

   كه افزايش يا كـاهش آن، نـشانه       ) تو...) (روزانه، هفتگي، ماهانه و   (انتشار  
شـمارگاني كـه بـراي    . 2شود   هدف شناخته مي مقبوليت نشريه در جامعه 

  .شدن به چاپخانه بايد اطالع داده شود چاپ
   

در ) خب(د  گير   عنواني كه بر باالي مطلب يا خبر قرار مي         ]فر[/ titr /تيتر
  .شود ها، هيچ مطلبي بدون تيتر منتشر نمي رسانه

  
   تيتر يك ]تر[/ asli titre /تيتر اصلي* 
  
 بنـدهاي يـك مطلـب از      جـدا كننـده  ]تـر [/ titre farei /تيتر فرعـي * 

  تيتر  ميان) خب(يكديگر 
  
ترين تيتر روزنامـه يـا نـشريه كـه در       اصلي]تر[/ titr e yek /تيتر يك* 

هر صفحه داخلي نيز براي خـود داراي        ) خب(شود     چاپ مي  صفحه اول 
  شود  از فونت تيتر در تيترها استفاده ميوالًمتيتر يك است و مع
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 جايگاه تيتر در صفحه روزنامه و نوع ]تر[/ xâneš e titr /خوانش تيتر* 
كه گاهي داراي معاني سياسـي خـاص و         ) صف(برداشت مخاطب از آن     

  شود غيرمنتظره مي
گيـرد و حـاوي    اي كه بر باالي تيتر قرار مي  جمله]تر[/ ro titr /يترروت* 

  )خب(نام گوينده و يا توضيحي متمم براي تيتر است 
  
عنوان شارح تيتر اصـلي زيـر آن    اي كه به  جمله]تر[/ zir titr /زيرتيتر* 

  )خب(گيرد  قرار مي
 

   روتيتر ]تر[ /sar titr/ سرتيتر* 
  
 تيترهايي كه در برخي موارد در ]تر[/ sar titr e axbar /سرتيتر اخبار* 

تـرين    شوند تا مخاطبان مهـم      اي از صفحه اول روزنامه قرار داده مي         گوشه
  )صف(محورهاي خبري صفحات ديگر روزنامه را دريابند 

  
 بـه بخـش كوتـاه و مختـصر از مطالـب گفتـه       ]فـر [/ su titr /سوتيتر* 
هاسـت؛ سـوتيتر       سـاير بخـش    كه داراي اهميتي بيـشتر از     ) خب(شود    مي

تـر در   اي اسـت كـه بـا فـونتي درشـت             كلمـه  30-40 يك جملـه     معموالً
  .شود ها متمايز مي آرايي از ديگر بخش صفحه

  
جدا كننده مطالب در يـك گـزارش يـا    .1 ]تر[/ myian titr /تيتر ميان* 

بندي بهتر مطالب  تيتر يا عنوان كوتاهي است كه براي طبقه  . 2) خب(خبر  
تيترها   شود؛ ميان   ها در ميانه يك گزارش گنجانده مي        تر شدن آن    جممنس و

  . عباراتي كوتاه و فاقد فعل هستندمعموالً

  
  
  
  
  
  
  
  

 ث
  

ها بـه   ها و شنيده ها، ديده يادداشت كردن گفته/ sabt e xabar /ثبت خبر
 اين كار را با اسـتفاده از        خبرنگاران معموالً ) نو(قصد حفظ محتواي خبر     

  دهند هايي كوچك انجام مي دفترچه
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 ج
  

كردن ادامه مطلب با هدف جادادن مطلـب در   كم. jâ dâdan/ 1/ جادادن
اي   جا دادن به دنباله مطلبي از يـك صـفحه بـه صـفحه             . 2) خب(صفحه  
  )صف(ديگر 

  
اي كه براي جادادن دنباله مطلبـي جـا    صفحه. jâ dâštan/ 1/ جاداشتن* 

ار كردن در نشريه را دارد و بـراي آن جـا           مطلب ارزش ك  . 2) صف(دارد  
  )خب(هست 

  
تـري    خبـري بـيش   هاي    مطلبي كه داراي ارزش   . jazzâbyiat/ 1/ جذابيت

  عنصري الزم براي هر خبر، مصاحبه و گزارش. 2) خب(باشد 
  

طـوري   كوتاه يا اضافه كردن مطلب بـه . jarh o ta‛dil/ 1/ جرح و تعديل
در بخـش   . 2) خـب (الح شـود    كه از لحـاظ شـكل، محتـوا وقالـب اصـ           

شـود    ويرايش، متن خبري پيراسته شـده و تغييراتـي روي آن اعمـال مـي              
تكـراري و مطـالبي كـه از لحـاظ شـكل و فـرم،               هاي    حذف جمله ) نگ(
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كنـد و يـا از لحـاظ اطالعـاتي، دچـار              مطلب را نازيبا و خسته كننده مـي       
  جراحي كردن گيرد   صورت مياينجا در مشكل است، معموالً

  
تنظيم كردن دوبـاره يـك مـتن كـه     . jarrâhi kardan/ 1/ جراحي كردن

  ) نـگ ) (خـب (داراي مشكالت فراواني محتوايي يا ويرايشي بوده اسـت          
 ) صف(شده    حذف يا تغيير كلي در محتوا يا ظاهر يك صفحه بسته          . 2

  كردن حذف
  

گردآوري مطالب در مورد موضوعي خـاص و  / jam‛ âvari /آوري جمع
 ايـن كـار از      . خبري  در حوزه ) خب(نابع مختلف و متفاوت     مشخص از م  

هـاي    شود و در مقاالت و گـزارش        طريق تحقيقات فوري تلفني انجام مي     
  ها كاربرد بيشتري دارند اي و آرشيو تحقيقي، منابع كتابخانه

  
خبر يا گزارشي كه مورد توجه افكار عمـومي قـرار     . janjali/ 1/ جنجالي

هــا، بازنــشر شــده،  ز ســوي ديگــر رســانه اآنكــهگرفتــه اســت و ضــمن 
دور   مطالب خبري به  . 2) خب(بازخوردهايي متعددي نيز پيدا كرده است       

 كند، امـا فاقـد محتواسـت          اي برپا مي    از واقعيت، كه فضاسازي رسانه    
  زرد

  
 خبر كه روي خبرنگـار   حيطه و زمان تهيه. javve xabari/ 1/ جو خبري

ها را    م بر جامعه يا افكار عمومي كه رسانه       جو حاك . 2) نو(گذارد    ثير مي أت
به فضا و حـس و حـال حـاكم بـر فـضاي              . 3) تح(كند    ثر مي أاز خود مت  

  شود  تحريريه خبري گفته مي



  
  
  
  
  
  
  
  

 چ
  

اي كه به دليل تكميل يك خبر يا  روزنامه. čap e dovvom/ 1/چاپ دوم 
اي كـه   هنشري. 2) خب(كند    وقوع رويدادي مهم، چاپ خود را تجديد مي       

  )چپ(شود  در پي استقبال مخاطبان از يك مطلب، دوباره چاپ مي
  

ارسـال   زمـان  در جـويي  صرفه براي/ čâp e hamzaman/همزمان  چاپ
 جمعيـت  كـه  هايي استان در ويژه به( يك روزنامه به نقاط مختلف كشور     

سـيس  أت بـا  ،)اسـت  نظـر  مـورد  بيـشتري  تيراژ نتيجه در و دارند بيشتري
طـور    بـه  كارگيري امكانـات موجـود، روزنامـه        كوچك يا به   ييها چاپخانه

  )چپ(رسد  مي چاپ به نقطه چند همزمان در
 

نـسخه اول خبـر تايـپ شـده، بـراي      . 1 ]تـر [/ ček perint/چك پرينت 
شـده بـراي بـازبيني و         نسخه اول صفحه بسته   . 2) نگ(خواني شدن     نمونه
  )صف(گيري  غلط
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ييد از منابع خبري در مـورد  أگرفتن ت. 1 ]تر[/ ček kardan/چك كردن 
تطبيـق دادن بـراي ارزيـابي       . 2) خب(صحت و سقم يك خبر يا رويداد        

  ييد خبرأ تها  صحت و سقم آن با ديگر رسانه
  

  )خب(شود  به مقدمه در مصاحبه يا گزارش گفته مي/ čekide /چكيده
  

ت شود كه تمـام صـفحا   به نشرياتي گفته مي. čahâr rang/ 1/ چهاررنگ
هـاي رنگـي،    آرايي در روزنامـه  در هنگام صفحه. 2) چپ(آن رنگي باشد    
  )صف(تنظيم شوند ) CMYK(كا .واي.ام.صورت سي تصاوير بايد به

  
نحـوه  . 2چيني   حروف ) چپ(چيني كردن      حروف . čidan/ 1/ چيدن

  ماكـت  ) صـف (هـا يـا نـشريات         قرار دادن مطالب در صفحه روزنامه     
  چيدمان  )خب( خبري  بر اساس يك سبكچيدمان ساختار خبر . 3
  

ها در   آن هاي خبري   قرار دادن اخبار بر اساس ارزش     / čidemân /چيدمان
  چيدن ) صف(صفحه 



  
  
  
  
  
  
  
  

 ح
  

اتفاقات جالب درباره يك خبر، مصاحبه، گـزارش و يـا       / hâšiye /حاشيه
دهـد و ارزش خبـري نيـز دارد            خبري كـه در حاشـيه آن رخ مـي           برنامه

  )خب(
  
  اتفاقاتي كه در حاشـيه يـك برنامـه   . hâšiye nevisi/ 1/ نويسي حاشيه* 

دهد و در عين مهم بـودن، جالـب           پوششي يا مصاحبه اختصاصي رخ مي     
هـا   تر از خبر كه خبرنگار طبق شـنيده  نكاتي جذاب . 2) خب(باشد    نيز مي 

  )نو(كند  ها را نيز منتشر مي و يا مشاهدات خود، آن
 

هايي از خبر كه بـه دليـل طـوالني     بخش. hazf kardan/ 1/ حذف كردن
زنـد    اي نمـي    ها به اصـل موضـوع لطمـه        شود و حذف آن     بودن حذف مي  

حذف خبري كه از نظر دبير گروه يا سردبير         . 2جراحي كردن    ) صف(
هـاي خبـري رسـانه        غيرقابل قبول است، اين اقـدام بـر اسـاس سياسـت           

  سانسور ) تح(گيرد  صورت مي
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خبرنگاري با سابقه كار باال كـه در كـار خـود داراي             . /herfeyi/ اي  حرفه
كسي كه از شغل خبرنگاري    . 2تندنويس   ) نو(خبرگي و مهارت است     

  نگار روزنامه امرار معاش كند 
  

آرايـي مـورد اسـتفاده قـرار          نوع حروفي كـه در صـفحه      / horuf /حروف
  )صف(گيرد  مي
  
هـا   لـب خبـري در رسـانه   كـردن مطا  تايـپ / horuf čini /چيني حروف* 
  چيدن ) صف(
  

ترجمه يـا نوشـتن خبـر و          دستمزدي كه بابت    / haqqolboqq /البوق  حق
اي تعيـين     شود كه گاهي به صورت صفحه       مطلب به نويسنده پرداخت مي    

و در برخـي مـوارد بـر        ....) مثل شعر داستان و   (اي    شود و گاهي قطعه     مي
نيـز  ... رسازي، عكاسـي و  در مورد تـصوي   ) مح) (نو(حسب تعداد كلمات    

  )عك(شود  كار برده مي به
  
  البوق حق haqqolta‛lif/  / ليفأالت حق* 
  
  البوق حق hqqqoltahrir/  / التحرير حق* 
  

خبرنگاري كه حوزه تخصصي فعاليـت  / havades nevis /نويس حوادث
  )نو(اي است  او خبرهاي جنايي و حادثه

  
سبكي در نگارش مطبوعاتي كـه   .havades nevisi/ 1/ نويسي حوادث* 

ــه ) نــو(نگــاري بخــش حــوادث اســت  مخــصوص روزنامــه و بيــشتر ب
شاخ و برگ دادن به يـك       . 2خبري تاريخي همراه با ليد اشاره دارد          سبك

 )خب(تر كردن يك حادثه كوچك  ماجراي ساده و دراماتيزه و طوالني
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كـه مـسائل آن   اي  سازمان، نهاد و يا اداره/ hozeye xabari / خبري حوزه
شود و خبرنگار بايـد       گيري مي    اصلي پي   از سوي خبرنگار به عنوان سوژه     

اي  نامـه   بـا معرفـي  خبرنگاران معمـوالً ) نو(وجو كند  ها را جست اخبار آن 
 آنان خبرنگـار حـوزه نيـز گفتـه           ها معرفي شده و به      رسمي به آن دستگاه   

  .شود مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 خ
  

هاي خبري    داده در حوزه    وتاه كه اتفاقات رخ    ك متني غالباً . xabar/ 1/ خبر
ترين اطالعات دربـاره رويـدادهاي روز         تازه. 2) خب(كند    را گزارش مي  

  )نو(جامعه كه در اختيار خبرنگاران است 
  
خبري فاقـد هرگونـه ارزش خبـري و    . xabar e âbaki/ 1/ خبر آبكي* 

) نـگ (اب خبري با تنظيم ناهمگون، نامفهوم و غيرجذ. 2) خب(غيرموثق  
خبري كه توليدي نيست و     . 3اي تنظيم شده باشد       صورتي كليشه   كه كه به  

خبـر بـه درد نخـور       . 4غير مستند، نوشته شده باشد      هاي    بر اساس شنيده  
  )مح(
  
بنـدي   خبري كه در آخرين لحظات زمـان . xabar e âxar/ 1/ خبر آخر* 

در خبـري كـه در آخـرين فرصـت          . 2) خـب (انتشار به تحريريه برسـد      
 يك مـاجراي خبـري       خبري كه با آن پرونده    . 3) صف(شود    صفحه بسته   

آخرين . 5شود    ترين خبري كه درباره يك موضوع تهيه          مهم. 4بسته شود   
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  ترين و كارآمدترين مطلب و نيز جمـع كننـده           قسمت خبر كه حاوي مهم    
  آخرين خبر ) مح(خبر باشد 

   
شـكلي    بـه   يك روزنامهخبري كه/ xabar e extesasi /خبر اختصاصي* 

   اختصاصي) خب(فرد در اختيار داشته باشد  ويژه و منحصر به
  
فردي كه توانايي تنظيم و نگـارش خبـر را   . xabar byiâr/ 1/ خبر بيار* 

 خبرنگـاراني   .2) نـو ( اطالعات خبري اوليه را در اختيار دارد       نداشته و صرفاً  
هـا،     اخبـار آن   ند و معموالً  كه تنها مسئوليت خبر آوردن براي رسانه را دار        

  .نيازمند بازنويسي و ويرايشي كلي است
 

خبـري كـه ارزش چـاپ شـدن     . xabar e biarzeš/ 1/ ارزش خبر بي* 
خبري كه خبرنگار براي اينكه كـاري كـرده باشـد، تهيـه             . 2) خب(ندارد  

   خبرآبكيخورد  درد چاپ نمي كرده است و به
  
 كه توسط خبرنگار و با اعـزام  خبري/ xabar e pušeši /خبر پوششي* 

  )خب(به محل وقوع رويداد تهيه شده باشد 
  
گيري و قضاوت  خبري كه در آن جهت/ xabar e tahlili /خبر تحليلي* 

   نرم خبر ) خب(شكلي بارز ديده شود  خبرنگار به
  
خبري كه با اسـتفاده از اخبـار منـابع    / xabar e tarkibi /خبر تركيبي* 

   تركيب خبر) خب( شده باشد مختلف خبري تهيه
  
) خب(اصطالحي براي خبرهاي فوري / xabar e telefoni /خبر تلفني* 

شـونده   االت خود را از طريق تلفن با مـصاحبه ؤدر اين موارد، خبرنگار س   
د اطالعات خبر را تكميل     شكو  گذارد يا با استفاده از تلفن، مي        در ميان مي  

  پيچ  تلفنكند 
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ــسي*  ــر تلك ــر[/ xabar e teleksi /خب ــك  ]ت ــه از روي ي ــري ك  خب
  پيستي  كپي) خب(خبرگزاري و بدون هيچ تغييري منتشر شود 

  
خبري كه توسط خبرنگار رسانه، بـا  . xabar e tolidi/  1/ خبر توليدي* 

 خبـري   .2) نو(تهيه شده است  ... حضور در محل رويداد يا مصاحبه تلفني و       
   خبرنگار شاهد آن بوده اسـت،      هآنچكه به صورت مصاحبه با مسئوالن يا        

   اختصاصيتهيه شود 
  
   خبرآخر) خب(ترين خبر  تازه/ xabar e jaded /خبر جديد* 
  
خبـري بـا منبـع موهـوم و نامـشخص      . xabar e ja‛li/ 1/ خبر جعلـي * 
  خبر غيرمستند و يا ساختگي. 2) خب(
  
  جنجالي xabar e janajali/  / يخبر جنجال* 
 

چاپ نشدن خبـر يـك رويـداد مهـم     . xabar xordan/ 1/ خبرخوردن* 
هاي خبري منتشرشده ولـي   ها و سايت خبري كه در خبرگزاري . 2) خب(

كـه رخ داده امـا      ) اتفـاقي (خبرنگار از آن جامانده باشـد و يـا رخـدادي            
 كـه  مهمـي  خبـر  از مانـدن  غافـل ) نـو (خبرنگار از آن مطلع نشده باشـد        

آرايي از آن غفلت  د و در مرحله صفحهان پرداخته آن به رقيب هاي روزنامه
  )مح) (صف(شده باشد 

  
صـورت رسـمي از سـوي     خبري كه بـه / xabar e rasmi /خبر رسمي* 

) خـب (شـود   منتشر مي ) ها   روابط عمومي  معموالً(مراجع قانوني و دولتي     
ييد خبرأ ت  
  
خبر مهمـي كـه در كـانون    . xabar e roy e anten/ 1/ خبر روي آنتن* 

خبـري كـه در يـك رسـانه         . 2) خـب (ار عمـومي قـرار دارد       توجه افكـ  
  تصويري يا صوتي در حال پخش شدن باشد
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  )خب(منتشركردن خبر / xabar zadan /خبر زدن* 
  
) آناليـن (صورت مـستقيم   خبري كه به. xabar e zende/ 1/ خبر زنده* 

تواند در    خبر مهم و با ارزشي كه مي      . 2) خب(در حال پخش شدن است      
  جنجالي ار قرار گيرد صدر اخب

  
نباشد  خبر مهمي كه منبع آن رسمي . xabar e zirâbi/ 1/ خبر زير آبي* 

تخريب خبري كه به قصد . 2) خب(دست آورد    نحوي به   و خبرنگار آن به   
خبرنگـاراني كـه    . 3 )مح) (خب(د  شو تدوين و تنظيم     شخص يا اشخاصي  

با زيركي اخباري كه توسط عوامل درون يا برون سازماني امكـان حـذف              
  )نو(دهند  دارند را انعكاس مي

 
خبـري مهـم كـه در رأس اخبـار قـرار      . xabar e fori/ 1/ خبر فـوري * 
 كه در روزنامه چندان كاربردي ندارد و بيشتر مربوط به           2) خب(يرد  گ  مي

خبري مربوط به يك حادثه و يا موضـوع كـه           . 2راديو و تلويزيون است     
بايد در آخرين فرصت چاپ شود و يا حتي جايگزين مطلبي بـا اهميـت               

   خبر آخر) مح(كمتر شود 
  
ي شـده  اخبـاري كـه سـع   . xabar e mahramâne/ 1/ خبر محرمانـه * 

عموم مردم از آن بي خبر بمانند ولي توسـط خبرنگـار نـشريه كـشف و                 
خبري كه تنها بـراي اطـالع       . 2خبر زير آبي     ) خب(منتشر شده است    

ها روي بخش اخبار ويژه منتشر        افراد خاصي تهيه و در برخي خبرگزاري      
خبر مهمي كه به داليلي توسط سردبير يا مـدير مـسئول            . 3) تح(شود    مي

   سانسورر شود سانسو
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بنـدي سـري كـه نبايـد      اخبار داراي طبقه/ xabar e serri /خبر سري * 
ها ممكن است به توقيف يا توقف فعاليـت يـك             منتشر شوند و انتشار آن    

  )خب(رسانه منجر شود 
  
خبري كه تازگي خود را از دست داده / xabar e sokhte /خبر سوخته* 

 ) خب(ها، تكراري است   رسانهو با توجه به منتشرشدن از سوي ديگر
  ارزش خبر بي

 
 خبـري كـه ازيـك منبـع     ]تـر [/ xabar kopi paste /پيـستي  خبر كپي* 

ين دخل و تصرفي يا اعمال تغييـري و  كمتراينترنتي برداشته شده و بدون  
  ارزش  خبر بي) خب(شود  افزايشي، در رسانه كار مي

 
  خبر سوخته xabar e kohne/  / خبر كهنه* 
  
خبري كه از يك منبـع مطمـئن نقـل    . xabar e mosaq/ 1/  خبر موثق*

ييـد شـده و تكـذيب       أخبـري كـه ت    . 2 خبر رسمي    ) خب(شده باشد   
  ييد خبرأ تشود  نمي

  
خبـري بـا منبـع نامـشخص و     / xabar e nâma‛lum /خبـر نـامعلوم  * 

   خبر جعلي) خب(نامعلوم 
  
 تلفـن، راديـو و يـا    فردي كه خبري را از/ xabar newvis /خبرنويس* 

   خبربيار) نو(كند  تلويزيون پياده مي
  
خبر اختصاصي و مخصوص يك روزنامه . xabar e viže/ 1/ خبر ويژه* 
شـود و خبرنگـار آن را از          خبري كه در سطح عام پخـش نمـي        . 2) خب(

خبري كه به لحـاظ     . 3 خبر محرمانه    آورد    دست مي   به  منابع غيررسمي   
 با اهميت و غافلگيركننده و غالباً در برگيري زيادي          زماني و مكاني بسيار   

  .هم دارد
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ترين رويداد كه معموالً تيتر يـك نـشريه    مهم/ xabar e yek /خبر يك* 
   تيتر يك) خب(شود  نيز مي

  
مطلع شدن خبرنگار از وقوع . xabar paida kardan/ 1/ خبر پيداكردن

نگـار بـراي كـسب      جوي پيگيرانـه يـك خبر       و  جست. 2) نو(يك رويداد   
  پيگيري خبر اطالعات تازه 

  
انتـشار جزييـات يـك رويـداد     / xabar darz kadan /خبـر درزكـردن  

) خـب (اند   محرمانه يا خبري كه منابع رسمي درصدد پنهان كردن آن بوده          
  )مح(
  

نمـايي    اي براي بـزرگ     ريزي رسانه   تدبير و برنامه  / xabarsazi /خبرسازي
  ازي خبريفضاس ) تح(خبر يك رويداد 

  
اي داخلي يك سازمان يا نهاد دولتـي كـه            نشريه. /xabarnâme/ خبرنامه

. 2) تـح (دربرگيرنده اطالعات مربوط به عملكرد سـازمان مـذكور اسـت            
هاي سياسي به معنـاي بـولتن اخبـار محرمانـه      خبرنامه در احزاب و گروه 

  كاربرد دارد
  

سـت و بـا نگـاهي        خبر ا   فردي كه شغل او تهيه    / xabarnagâr /خبرنگار
 نـويس     روزنامـه  ) نو(كند    عميق و موشكافانه مسائل را بررسي مي      

  نگار روزنامه
  
خبرنگاراني كه در استخدام يـك  / xabarnegâr e azâd /خبرنگار آزاد* 

التحريـري بـا نـشريات        صـورت حـق     هاي خاص نبوده و بـه       واحد رسانه 
  )نو(كنند  مختلف همكاري مي
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خبرنگـاري كـه   / xabarnegâr e sar- reside /خبرنگـار سررسـيدي  * 
هـاي   بـه مناسـبت  (ها و نهادهـا را در قبـال دريافـت هديـه        اخبار سازمان 

  نويس  تومني) مح) (نو(كند  منتشر مي) مختلف تقويمي
  
اي،  خبرنگـار حرفـه  / xabarnegar e karkošte /خبرنگـار كاركـشته  * 

  اي  حرفه) نو(سابقه و با تجربه  خوش
  

  )تح(سياست خبري يك رسانه / xat /خط
 

روشي كه يك رسانه در مورد پوشش يك / /xat e xabari خط خبري* 
  )تح(گزيند  رويداد برمي

  
القاي يك تفكر و نظر خـاص بـه افـراد از    . xat dâdan/ 1/ خط دادن* 

روشـن كـردن    . 2) تـح (طريق نحوه نگارش مـتن خبـري يـا انتـشار آن             
 براي مخاطبان توسط خبرنگـار      سوي خاص يك واقعه يا موضوع       و  سمت

  )نو(يا نويسنده متن 
  
حذف كردن خبري كه توسط خبرنگـار نوشـته   / xat zadan /خط زدن* 

هاي خبري رسـانه      شده و دبير يا سردبير آن را ضعيف يا مخالف سياست          
  )تح(داند  مي
  

جمالتي . 2) خب(تعريفي براي ليد خبر . xabar xolâse/ 1/ خالصه خبر
كـار   هاي اينترنتي زير تيتـر خبـر بـه    تازگي در پايگاه  بر كه به  برگزيده از خ  

اي از خبر در يك باكس در ميانه خبر كـار           نكات برگزيده . 3شود    برده مي 
  باكس شود  مي
  

كوتـاه كـردن خبـر بـا هـدف بيـان       . xolâse kardan/ 1/ خالصه كـردن 
حذف جمـالت تكـراري و غيرجـذاب از         . 2) خب(هاي مهم آن      قسمت
  سازي فشرده خبري مطالب 
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ترفنـدهاي    جذاب كردن مطالب بـا اسـتفاده از         . xallâqiyat/ 1/ خالقيت
  ارائه. 2 جذابيت)خب...(نگاري مثل تيتر، نوع چينش مطالب و        روزنامه

 معمـول   هاي    مطالب خبري با زباني جديد و با قالبي متفاوت از قالب          
  نويسي نرم
  

خوانـد و مطالـب را دنبـال          كسي كه نـشريه را مـي      / nandeâx /خواننده
  )تو(كند  مي
  
فردي كه به صورت دائمـي  / ey herefee nandeâx /اي خواننده حرفه* 

  )تو(رود  شمار مي و ثابت، خواننده يك نشريه به
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 د

  
 خبرنگار مسلط به كار با اينترنت كه همـواره  ]انگ[/ dât kâm /دات كام

  يا  حرفه) نو(آنالين و در دسترس است 
  

  جنجالي dâq/  / داغ
  

عنصر محوري در تحريريـه كـه ميـان سـطوح مـديريتي و              / dabir /دبير
  )تح(كند  خبرنگاران رابطه برقرار مي

  
رابـط اعـضاي تحريريـه بـا     . dabir e tahriryie/ 1/ دبيـر تحريريـه  * 

دهنده مطالب خبري به تحريريه       كننده و سفارش    هماهنگ. 2) تح(سردبير  
ل مطالب از تحريريه و ارائـه آن بـه بخـش فنـي جهـت                پيگيري تحوي . 3

  بزرگ دبير ... ويراستاري، تايپ،و
  
هـاي   عنـواني معـادل سـردبير در رسـانه    / dabir e xabar /دبير خبـر * 

  )تح(تصويري 
  
هـاي كـاري    ول هر يـك از گـروه  ئمس. dabir e goruh/ 1/ دبير گروه* 

ظـيم عملكـرد    نوليت ت ئكه مـس  ) تح... (تحريريه، مثل سياسي، اقتصادي و     90 
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ترين   مجرب. 2هاي خبري رسانه را بر عهده دارد          گروه بر اساس سياست   
  فرد در هر گروه خبري

   
  )خب(چاپ و منتشر كردن / darj kardan /درج كردن

  
مشخص كردن كيفيت مطالب خبـري در  . daraje bandi/ 1/ بندي درجه

هـاي مختلـف    شگذاري عملكرد بخـ  ارزش. 2) تح(نشريه با نظر سردبير    
  يك رسانه از نظر مديريت 

  
منبع خبري كه امكان دسترسـي بـه او بـراي    / dar dastres /در دسترس

  )نو(خبرنگار، وجود داشته باشد 
  

شـوند   اخباري كه در سطح عموم پخش نمـي . dar e guši/ 1/ در گوشي
رسمي منتشر نشده   هاي    خبرهايي كه از كانال   . 2 خبر محرمانه    ) خب(

شـود،   كه معموالً در هر سازمان و نهادي يافت مي          موثق غيررسمي  و منابع 
  بر زيرآبي خ) نو(دهند  آن را در اختيار خبرنگار قرار مي

  
اصطالحي براي دبير گروه كه تصميم بـه        . darvazebâni/ 1/ باني  دروازه

هـاي    گـزينش خبـر   . 2 دبيـر    ) تـح (گيـرد     حذف يا انتشار خبرهـا مـي      
   فيلترنشريه هاي  همخوان با سياست

 
 خبــري اعــم از گــزارش،  دســت نوشــته. dastnevis/ 1/ نــويس دســت

و پـيش از تنظـيم      (كه توسط خبرنگار، روي برگه خبر       ... مصاحبه، خبر و  
 مطلبي كه با دسـت      -. 2 برگه خبر    ) خب(شود    نوشته مي ) خبر نهايي 

 الشـه   ) صـف (چيني ارسال نشده است       نوشته شده و هنوز به حروف     
  خبر
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بندي كه به خطوطي نازك كه         اصطالحي در صفحه   ]انگ[/ desan /سند
ها و تصاوير قرار داشته و مرز عكس را با متن مشخص              در حاشيه عكس  

  )صف(شود  كند، مربوط مي مي
    

روهـا    هـا در حاشـيه پيـاده        محل فروش نشريات و روزنامه    / dakke /دكه
   كيوسك) تو(
  

تركيب خبرهاي مختلف به منظـور   تنظيم و. duxt o duz/ 1/ دوز و دوخت
كنار هم قراردادن مطالب    . 2خبر كپي پيستي     ) خب( يك گزارش     تهيه

  )صف(آرايي  در صفحه
  

نـوعي از چـاپ كـه در آن عـالوه بـر رنـگ مـتن        / dow rang /دو رنگ
 ) صف) (چپ(شود    كار گرفته مي    رنگ ديگري نيز به   )  مشكي معموالً(

  چهار رنگ
  

 روز يك بار چـاپ  15اي كه هر  نشريه/ dow hafte name /نامه دوهفته
  .و رويكردي غيرخبري و تحليلي دارد) تو(شود  مي
  
بار چـاپ    روز يك60اي كه هر  نشريه/ dow mah name /نامه دو ماه* 

  )تو(شود 
  
اي كـه در هـر سـال تنهـا دو      نـشريه / dow fasl name /نامـه  دو فصل* 

  )تو(شماره از آن چاپ شود 
  
بـار چـاپ     سال يك2اي كه هر  نشريه/ dow saal name /نامه دو سال* 

  هاي خاص كاربرد دارد ها و همايش  براي نمايشگاهو معموالً) تو(شود 



  
  
  
  
  
  
  
  

 ذ
  

در برخي واحدهاي ويراستاري و كنتـرل صـفحات،         / zarrebin /بين  ذره
  )نگ(شود  ها به كار گرفته مي خوان از سوي نمونه

  
با دقت مسايل و مشكالت / zarrebin bardaštan/ بين برداشتن ذره* 

  ) تح(يك خبر را بررسي كردن 
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 ر
  

  دار فلـزي كـه روي سـنگ          يك چهارضلعي كـف    ]روس[/ rangâ /رانگا
  )مح) (چپ(رود  شمار مي نشيند و از ابزار چاپخانه به بندي مي فرم

  
  )خب(هاي خبري    گزارش]فر[/ reportâš /رپرتاژ

  
صـورت   هـايي كـه بـه     آگهـي ]تـر [/ reportaž e âgahi /گهيرپرتاژ آ* 

هـا يـا مجـالت،        شوند و در روزنامه     مصاحبه، گزارش و يا خبر تنظيم مي      
كنند با فونت متن متمايز، گرافيك خاص و درج عنـوان رپرتـاژ               سعي مي 

  )خب(ها متمايز نمايند  آگهي، آن را از ديگر متن
  

اپ با سرعت باال كه بـراي چـاپ          نوعي دستگاه چ   ]فر[/ rotâtiv /رتاتيو
  )چپ(شود   استفاده مي ها و نشرياتي با شمارگان زياد از آن روزنامه

  
هـايي از   اصالح تصوير يا حذف بخـش / rowtuš kardan /كردن رتوش

   اديت) عك(آن 
  

نظيـر  (هـاي ثابـت       ها و بخش    مطالب برخي ستون  . 1 ]فر[/ rutin /روتين
شكل يك رويـه ثابـت از سـوي     كه به) ااعالم ساعات شرعي يا آب و هو     94 
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هاي ثابت و     اعمال رويه . 2) نگ(شوند    مسوول مربوطه تهيه تو منتشر مي     
  )صف(آرايي  در هنگام صفحه... ها و شكلي نظير اصالح سرصفحه

  
اي كه بـراي روزنامـه يـا     نويسنده. rouznâme- nevis/ 1/ نويس روزنامه

فردي كه در دوره قاجار     . 2 خبرنگار   ) نو(نويسد    مطبوعات مطلب مي  
  ) منس(مسووليت ثبت وقايع دولتي را بر عهده داشته است 

  
وقتي مطلبي از لحاظ محتوايي يـا صـحت و   . rad kardan/ 1/ ردكردن

ييد قرار نگرفتـه    أسقم و يا اشكاالت ويرايشي قابل استفاده نباشد، مورد ت         
خـش فنـي    ارسال خبـر از تحريريـه بـه ب        . 2) خب(و منتشر نخواهد شد     

  )صف(
  

كـه  ) نـگ (اي     در هـر نـشريه      نامه نگارش   شيوه/ rasmolxat /الخط  رسم
متناسب با سـليقه و سياسـت سـردبيران و ويراسـتاران دچـار تغييـر نيـز                  

  .شود مي
  

  نهايي شدن كار انتشار مطلبـي در روزنامـه       / raftan) /ارسال شدن  (رفتن
   ردكردن) صف(پيش از چاپ شدن آن 

  
 پايـان كـار توليـد يـك نـشريه و      ]تر[/ raftan e cidi /رفتن سي دي* 

  صفحات كردن اف دي  پي) صف(هاي آن به چاپخانه   فايلCDارسال 
  

شده و ثابت بـراي   روزي از قبل مشخص. ruz e entešâr/ 1/ روز انتشار
بـراي  . 2د  شـو  كه مطابق با پروانه انتشار آن تعيين مـي        ) تح(انتشار نشريه   

هايي كه فوري نباشد، از پيش روزي براي انتشار در            ها يا گزارش    مصاحبه
  )مح) (خب(شود  نظر گرفته مي

  /ruznâme /روزنامه
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اش، نوشـتن بـراي    كـسي كـه حرفـه   / ruznâme negâr /نگار روزنامه* 
   خبرنگار) نو(روزنامه است 

  
  نگار روزنامه ruznâme nevis/  / نويس روزنامه* 
  

اي كه فقـط بـراي كـسب درآمـد يـا       نامه روز.ruzi name/ 1/ نامه روزي
وليت اجتماعي حرفه   ئرسيدن به اهداف سياسي و بدون درنظر گرفتن مس        

اصــطالح روزنامــه در قــديم . 2) تــح(شــود  نگــاري منتــشر مــي روزنامــه
روزنامه فحـاش و    . 4عبارتي براي نشان دادن جايگاه روزنامه در ايران         .3

  گير باج
  
اي كه از منبعي ديگر بدون ذكر ماخذ  مطالب خبري/ ru nevis /نويس رو

  پيستي  خبر كپي) خب(آن برداشته و نقل شده باشد 
  

  )خب(خبر خالصه و كوتاه / riz xabar /ريز خبر
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 ز
  

كـه  ) تـح (هاي يك نشريه      لحن و ادبيات مطالب و تحليل     / zabân /زبان
  .توان تشخيص داد گرايش رسانه را بر اساس آن مي

  
به كارگيري عكس يا هر نوع فرمت / zabân e tasviri/يري زبان تصو* 

  )عك(گرافيكي براي بيان مقصود 
  
گرانـه و   ادبيـات مطالبـه  / zabân e xabarnegari/زبـان خبرنگـاري   * 

اي مـوارد ممكـن اسـت بـراي             كـه در پـاره    ) نو(گرانه خبرنگاران     پرسش
  .ديگران غيرمنتظره و يا حتي آزاردهنده باشد

  
حذف كل مطلب يا بخـشي از آن قبـل از ويـرايش يـا               . zadan/ 1/ زدن

نـويس    هاي دست   چيني كردن متن    حروف. 2 حذف كردن    ) تح(چاپ  
  رفتن تأكيد بر چاپ مطالب در جاي تعيين شده . 3 چيدن ) صف(
  

هاي نادرست كـار مطبوعـاتي اعـم از تهيـه مطالـب               روش. zard/ 1/ زرد
ياتي كه از حواشي زندگي خصوصي      نشر. 2) تح(خبري يا نوع انتشار آن      
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مطرح و يا موضوعاتي كه عامه مـردم بـه آن توجـه دارنـد، در           هاي    چهره
  )خب(خبر حوادثي . 3كنند  جهت فروش بيشتر سوء استفاده مي

  
نگاري كه درنـشريات زرد يـا سـطح     روزنامه /zard nevis/زردنويس * 

  )نو(نويسد  پايين مطلب مي
  
دنبال انتشار  نگاري كه به گرايشي در روزنامه /zard nevisi/زردنويسي * 

  )خب(پسند است  هاي عامه سوژه
  

 مختلـف  مراحل انجام زماني تعيين برنامه. zaman bandi/ 1/بندي  زمان
 انتـشار  بنـدي  زمان. 2) صف(ها    انجام امور فني در روزنامه     محتوا و  توليد
   روز انتشار) تح(هفته  در نشريه

  
... اي را كه به زور و اجبار به كارمنـدان يـا    روزنامه/zor name /زورنامه

  )منس(بيشتر در دوره قاجار كاربرد داشته است ) تح(فروخته شود 
  

وقتي نشريه براي انجـام مراحـل چـاپ ارسـال     . zir e čâp/ 1/زير چاپ 
گوينـد    اصطالحاً مي ) رود  تر زينگ به چاپخانه مي      طور دقيق   يا به (شود    مي

متون خبري در آخـرين مراحـل انجـام         . 2) چپ(ت  نشريه زير چاپ اس   
  )مح) (خب(امور فني در داخل نشريه 

   
ــتن  *  ــاپ رف ــر چ ــ . zir e čâp raftan/ 1/زي ــرين مرحل ــار ةآخ  ك

   رفتن) چپ(منتشر شدن نشريه . 2) صف(نگاري  روزنامه
 

شرح زير تـصوير، عكـس، جـدول و يـا نمـودار      / zir nevis /زيرنويس
  )صف(



  
  
  
  
  
  
  
  

 س
  
 سـاختار اداري، مـالي و   ]تـر [/ sâzmân e ruznâme /زمان روزنامـه سا

از (كه دربرگيرنده همه عوامل انتشار يك روزنامـه  ) تح(مديريتي روزنامه  
  است) توليد خبر تا واحد توزيع

  
شـود كـه در عـين          به خبرهـايي گفتـه مـي       ]انگ[/ sândevič /ساندويچ

 ) مـح ) (خـب (اند    گي، جامع و كامل نوشته شده       خالصه بودن و فشرد   
  سازي فشرده

  
هايي از خبر با نظـر سـردبير          كم كردن قسمت  . 1 ]فر[/ sânsur /سانسور

   فيلتـر   ) تـح (خـواني نداشـته اسـت         هـاي رسـانه هـم       كه بـا سياسـت    
جلوگيري از چاپ مطالبي كه در صورت انتشار، اخالل در جامعـه يـا              . 2

  )خب(ايجاد كند ... و اذهان عمومي
 

ايده و روش خاص در نگارش مطالـب و پـرداختن بـه             . sabk/ 1/ سبك
توانـد سياسـي، فرهنگـي        شيوه انتشار نشريه كه مي    . 2) خب(موضوعات  

  )تح(باشد ... و
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فرد در روزنامه كه يا موضوعي ثابت        هجايگاه منحصر ب  . sotun/ 1/ ستون
از تقسيمات اصـلي و  . 2) نگ(دارد و يا نويسنده آن شخصي واحد است    

كه متن در آن از بـاال       ) صف(رن از عرض يك صفحه روزنامه       ي متقا يجز
  اي براي تعيين حجم مطالب خبر اندازه. 3گيرد  به پايين صفحه قرار مي

  
 و متـساوي  هـاي  بخـش  بـه  مـتن  تقـسيم / sotun bandi /بندي ستون* 
  )صف(گيرد  مي قرار صفحه در عمودي شكل به كه سان هم
  
لــه فعاليــت يــك حتــرين مر يعــال. sotun nevis/ 1/ نــويس ســتون* 

كه در آن قدرت تحليـل و قلـم او بـه نمـايش گـذارده                ) نو(نگار    روزنامه
كسي كه با محور موضوعي مشخص هـر روز يـا           . 2اي     حرفه شود    مي

نويسد كه به صـورت       مطلبي مي ) با توجه به زمان انتشار نشريه     (هر هفته   
  شود يك ستون ثابت در نشريه چاپ مي

  
سـبك هـرم    روش كالسيك نگارش خبر به. saxt xabar/ 1/ سخت خبر

نگـاري    هـاي آمـوزش روزنامـه       كـه در همـه دوره     ... وارونه يا تـاريخي و    
  نوشتن خبر با استفاده از يك منبع. 2) خب(شود  تدريس مي

  
  دار كاغذ سرچسب sar casb/  / سرچسب

  
 ) خـب (تـرين خبرهـاي روز    مهم. sar xat e xabar/ 1/ سرخط خبر

ترين موضوع خبر كه معمـوالً در يـك عبـارت و در              مهم. 2اخبار   سرتيتر
  تيتر يا عنوان خبر. 3ليد  ) مح(آيد  ابتداي آن مي

  
هـاي سـردبير را در    وليتئكسي كه مـس / sardabir e šab /سردبير شب

  )تح(شيفت عصر يا شب يك رسانه بر عهده داشته باشد 
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 بـه نـام خـود چـاپ     مطلب كـسي را . serqat e adabi/ 1/ سرقت ادبي
اي را بدون ذكر منبع استفاده كردن          نويسنده  كردن و يا محتوا، فكر و ايده      

  )مح(چاپ مطلب از يك نويسنده بدون اطالع او . 2) خب(
  

نوعي آرم يا نشان و يا طرح كه يك ستون يـا  . sar keliše/ 1/ سركليشه
 معمـوالً   هـا   سـر كليـشه   ) صف(كند    صفحه از نشريه را از بقيه متمايز مي       

نام صـفحه يـا سـتون       . 2براي مطالبي چون طنز و يادداشت كاربرد دارند         
  )كن(
  

كـه  ) نـگ ( نـشريه   ترين مقاله نخستين و مهم. sar maqâle/ 1/ سرمقاله
هـاي     اول، نيم تاي باال يا پايين و يا در يكـي از سـتون                در صفحه  معموالً
مطلبي . 2 شود اپ ميچ) دهد جايي كه اولويت را نشان مي( دو مجله  صفحه

 ) تـح (شـود     كه در ابتداي هر مجله معموالً توسط سردبير نوشـته مـي           
  يادداشت روز

  
در ) خـب ( مطلـب   نگـارش شـتابزده  . sar hambandi/ 1/ بنـدي  سرهم

ترتيبي پرشوند    شود كه صفحات نشريه بايد به هر          مواقعي به كار برده مي    
  آوري  ز منابع مختلف جمع   كردن اخباري كه ا     براي مرتبط . 2  آب بستن
   تركيب اخباربندي استفاده كرد  توان از سرهم شود، مي مي
  

كاري كه به سفارش شخصي حقيقي يـا حقـوقي       . sefâreši/ 1/ سفارشي
مطلـب و  . 2) تـح ... (شود، مثل نگارش مطلب، انتـشار آگهـي و    انجام مي 

شـود    ميطرح يا عكسي كه از بيرون نشريه، براي درج در نشريه فرستاده             
مطـالبي سفارشـي كـه بنـا بـه          . 3و بايد در جايي مشخص منتـشر شـود          

  .مقتضيات و مصالحي بايد در روزنامه منتشر شود
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هـاي مختلـف    اشتباهات فاحشي كه در بخش/ suti dâdan /دادن سوتي
  غلط ) تح(دهد  رخ مي) اعم از تحريريه يا فني(نشريه 

  
 خبر، سوژه يـا عكـس تهيـه          موضوعي كه در مورد آن     ]فر[/ suže /سوژه
   موضوع) تح(شود  مي
  

اي را گويند كـه       كه زائده ) چپ(اصطالحي در حروفچيني    / suse /سوسه
ماند و    ريزي در نقاط مختلف سطح پايه حرف باقي مي          در جريان حروف  

  )مح(كردن آن از سوهان استفاده كرد  گاهي الزم است براي پاك
  

) صـف ( سه ستون بايد كار شـود  خبري كه در. se sotun/ 1/ سه ستون
 بنـدي، تقـسيم يـك صـفحه بـه سـه سـتون                 روشي بـراي صـفحه    . 2

  بندي ستون
  

ها،  هاي نشريه كه براي ارسال به كيوسك      تعداد نسخه / sahmiye /سهميه
  )تو(شود  در نظر گرفته مي... مشتركان

  
  )تح(نام گروهي در تحريريه / siyâsat /سياست

  
راهبرد يا روشي كه يك نشريه در / siyâsat e xabari /سياست خبري* 

صـورت مـوردي و       ايـن سياسـت بـه     ) تـح (گزينـد     مورد تهيه اخبار برمي   
  .اقتضايي تعيين شده و متناسب با شرايط قابل تغيير است

  
تعيين قالب و چارچوب كلي بـراي  / siyâsat gozâri /گذاري سياست* 
مديريت آن رسـانه     از سوي حوزه     ريزي مطالب يك نشريه كه معموالً       پي

  )تح(شود  تعيين مي



  
  
  
  
  
  
  
  

 ش
  

خبري كه داراي عناصر اصلي برگزيده شدن . šebhe xabar/ 1/ خبر شبه
كـار تهيـه شـده         توسط خبرنگاران تازه   به عنوان يك خبر نباشد و معموالً      

گيري خبري، صـحت      اي كه بايد با پي      شايعه. 2 خبر بيار    ) خب(باشد  
  ...ايم كه شنيده  و سقم آن را تعيين كرد

  
) تـو (بار منتشر شـود       اي كه هر شش ماه يك       نشريه/ šeš,ahi /ماهي  شش

قـاره هنـد كـاربرد داشـته اسـت            اين اصطالح در مطبوعات فارسـي شـبه       
  )منس(
  

آنچه كه مديران روزنامه براي نشان . šoâr e ruznâme/ 1/شعار روزنامه 
ند نشريه به آن شـناخته      خواه  اند و مي    وسوي آن در نظر گرفته      دادن سمت 

ها معموالً بر طبق تعريفي كه هـر روزنامـه از خـود دارد                شعار) تح(شود  
گـر    ها، شعار جنبه محوري داشته و بيـان         در برخي رسانه  . 2شود    تعين مي 
  .اي از رويكرد آن رسانه است خالصه
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هايي كه در يـك روزنامـه يـا           نامه   ضمايم و ويژه   ]فر[/ šokolât /شكالت
 در  معمـوالً ) تـح (شـود     براي جـذب بيـشتر مخاطـب عرضـه مـي          مجله  

  اليي ) تو(ند شو ها به شكل هفتگي عرضه مي نامه ها، اين ويژه روزنامه
  

استعداد خبرنگار يـا نويـسنده در شـناخت    / šam e khbari/شم خبري 
نگاران شدن كـه      عنصري ذاتي براي روزنامه   ) نو(هاي مختلف سوژه      جنبه

 شود    ر اين حرفه بدون وجود آن، عبث دانسته مي        در گذشته فعاليت د   
  اي حرفه

  
درپـي انتـشار يـك      پـي  شـماره . šomâre mosalsal/ 1/شماره مسلسل 

دهنده مدت زمان انتشار يك نـشريه اسـت           عددي كه نشان  . 2) تو(نشريه  
  )تح(
  

هـا بـه صـورت      شورايي كه در روزنامه]تر[/  šoray e titr/شوراي تيتر 
 شده و در آن تيتر اصلي، عكس يك و ساير مسائل مرتبط             روزانه تشكيل 

  )تح(گيرد  با صفحه يك مورد بررسي و تصويب قرار مي
  
شـورايي كـه در فواصـل زمـاني     / šoray e dabiran/شوراي دبيـران  * 

در روزنامه يا رسانه تشكيل جلسه داده و در         ) روزانه يا هفتگي  (مشخص  
بحـث شـده و ضـمن انتقـال         آن در باب مسائل كلي مربـوط بـه نـشريه            

سـازي نـشريه دخالـت     يند تصميماهاي سردبيري، دبيران نيز در فر       ديدگاه
  )تح(شوند  داده مي

  
هـا،   ها يـا روزنامـه    در برخي رسانه]تر[/ šoray e soje/شوراي سوژه * 

تـشكيل شـده و در      ) تر  روزانه يا بيش  (شورايي با فواصل زماني مشخص      
) تـح (گيرد  مورد بحث و بررسي قرار مي     ها    آن موضوعات خبري و سوژه    

  )مح(
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خبـري كـه بـدون ذكـر منبـع، نقـل       . šenideyim ke/ 1/... ايم كه شنيده
. 2 خبـر ويـژه      ، بيشتر براي اخبار محرمانه كاربرد دارد        )خب(شود    مي

   خبر جعلي) خب(نام ديگر شايعه ولي با اين ادعا كه منبع موثق دارد 
  

كـه مـوچين يـا    ) چـپ (بزار مربوط چاپخانه   از ا  ]روس[/ šispi /شيسپي
گيـري    پنسي است براي بيرون آوردن حرف يا فاصـله از سـطر در غلـط              

  )مح(شود  كار برده مي به
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ص
  

 منحـصر بـه     عنوان هر بخش مجزا در روزنامه كه معموالً       / safhe /صفحه
  )نگ(شود  يك صفحه روزنامه مي

 
 در  روزنامه كـه معمـوالً   ين صفحهآخر. safheye âxar/ 1/  آخر صفحه* 

پـشت  . 2) تـح (محتوايي غير جدي يا هنري و يا متنوع و تركيبـي اسـت     
اي كه بسته شده و براي چـاپ          آخرين صفحه . 3) صف(جلد در مجالت    

  شود ارسال مي
  
تنظـيم كـردن مطالـب مختلـف در كنـار      / safhe ârâyi /آرايـي  صفحه* 

  ر هنريمدي ) صف(در يك صفحه ... عكس، طرح و
  
 اصــلي در تمــامي نــشريات و  صــفحه/ safheye avval / اول صــفحه* 

 شـامل لوگـو،     ايـن صـفحه معمـوالً     ) تح(هاي خبري     ها و سايت    روزنامه
  )صف(عكس اصلي و تيتر اخبار مهم و خاص است 

  
  آرايي صفحه safhe bastan/  / صفحه بستن* 
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تنهـا بـراي پـر    مطالب و اخباري كـه  / safhe por kon /صفحه پركن* 
 خبري چنـدان     شود و فاقد ارزش     كردن جاي خالي در صفحه استفاده مي      

  بندي  سرهم) خب(زيادي هستند 
 

  safheye samt e čap yâ râst/ /صـفحه سـمت چـپ يـا راسـت     * 
آرايي بسيار با اهميـت اسـت    سازي صفحات كه در صفحه     ترتيب آماده . 1
هم كه از جهت صـحافي      ترتيب قرار گرفتن صفحات در كنار       . 2) صف(

  )چپ(و چاپ داراي اهميت است 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ض
  

  در طـول مـصاحبه صـرفاً   خبرنگاري كه صرفاً/ zabt e sut /ضبط صوت
تواند تغييري در رونـد        كرده و نمي    شونده را يادداشت    هاي مصاحبه   حرف

   خبر بيار) نو(مصاحبه ايجاد كند 
  

 روزنامـه چـاپ شـده و        صفحاتي كه در كنار مجله يا     / zamime /ضميمه
) تـح (دربرگيرنده محتوايي خاص و معطوف به يك سوژه واحد هـستند            

   شكالت)تو(
  
صفحات اضـافي همـراه نـشريه    / zamime rayegan /ضميمه رايگان* 

  )تو) (تح(اصلي كه بهايي براي آن در نظر گرفته نشده است 
  
ــه در م/ zamâem /ضــمائم*  ــاتي، ؤواحــدي ك ــزرگ مطبوع ســسات ب
را بر عهده   ... وليت نظارت بر محتوا و توليد ضمائم روزانه، هفتگي و         ئمس

  )تح(دارد 
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 ع
  

شده و تاشده كه در جلد يـا تـا            هاي چاپ   قسمت انتهايي فرم  / atf /عطف
  )چپ(گيرد  قرار مي

  
  / aks /عكس

  
تـرين خبـر روز    عكسي كه موضوع آن مهم. aks e ruz 1/ /عكس روز* 

اصي كه معموالً در باال يا يـك قـسمت خـاص            عكس خ . 2) عك(است  
تـر روز     اهميـت   صفحات خبري چاپ و مربوط به يك رويداد خبري كـم          

  عكسي كه به انتخاب و نظر مسئول صـفحه در پـايين صـفحه             . 3شود    مي
دار بـودن آن       امتياز آن خـاص و پيـام       شود و معموالً    اول يا آخر چاپ مي    

  )خب(است 
  
تـرين رويـداد يـا چهـره هفتـه       تصوير مهم/ aks e hafte /عكس هفته* 
  )عك(
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 غ
  

اشتباه دستوري، اماليي، نگارشي، ويرايـشي و محتـوايي         . qalat 1/ /غلط
رخ ... هر اشتباهي كه در مطلب، عكس، طرح، صـفحه آرايـي و           . 2) نگ(

  دادن  سوتيدهد 
  
كـم يـك حـرف آن     اي كه دسـت   كلمه]تر[/ qalat e typi /غلط تايپي* 

  )نگ(ح نباشد صحي
  
 ) نـگ (چينـي شـده    تـصحيح مـتن حـروف   / qala giri /گيري غلط* 

  خواني نمونه
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 ف
 

اي كه براي سهولت  فاصله/ fâseleye beyne satrha/ بين سطرها  فاصله
و متناسـب بـا انـدازه       ) صـف (شـود     ديدن و خواندن مخاطب رعايت مي     

  .كند حروف تغيير مي
  

مطالبي كه حاوي اطالعات جذاب و خوانـدني        . 1 ]فر[/ fantezi /فانتزي
  رويكـردي غيرخبـري دارنـد    گونـه مطالـب معمـوالً       اين) خب(است  

نگاري كه براي نـشريات خـانوادگي يـا           سبكي در روزنامه  . 2صفحه آخر   
  )تح(جوانان كاربرد دارد 

  
حداقل و حداكثر زماني كه براي هر قـسمت يـا واحـد             . forje/ 1/ فرجه

  ) تـح (شـود     انجام مراحل مختلف توليد در نظر گرفتـه مـي         نشريات براي   
  )مح) (خب(فرصت تهيه يك مطلب در رسانه . 2
  

موقعيتي خاص كه براي تهيه يك متن خبـري، بـراي           . forsat/ 1/ فرصت
 تكـرار شـدني نيـست       آيد و معمـوالً     پيش مي ) شود يا   ايجاد مي (خبرنگار  
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ك موضوع كه نبايـد آن      زمان مشخص شده براي خبر گرفتن از ي       . 2) نو(
   فرجهرا از دست داد 

  
 ) عـك (قالب و گرافيك صـفحه در نـشريه         . 1 ]فر[/ format /فرمت
  )صف(كار گرفته شده در متن  نوع حروف به. 2ماكت 

  
 نوعي اصـطالح بـراي چيـدمان    ]تر[/ format e safhe/فرمت صفحه * 

  )عك(مطالب در صفحه 
  

ي كه در گذشته براي احترام گذاشتن به        ا    واژه) تح(وزين  / faride /فريده
  )منس(بردند  كار مي يك نشريه به

  
اي كه  گونه كوتاه و خالصه كردن مطالب به/ fešorde sâzi /سازي فشرده

  جراحي كردن ) خب(اي نخورد  به محتوا لطمه
  

) خب(د و حواشي مطالب ئحذف زوا/ fešorde kardan/فشرده كردن 
 خالصه كردن  
  

ـ  ايجـاد زمينـه و بـستر الزم    . fazasaziy e xabari/ 1/ري فضاسازي خب
پيگيري يـك رويـداد   . 2سياست خبري  ) تح(براي طرح يك موضوع   

  جو خبري ) نو(از سوي خبرنگار براي انتشار اطالعات بيشتر 
  

ل با هدف رفع و اصـالح       ئنگاه طنز و غير جدي به مسا      / fokâhi /فكاهي
  )خب(آن 
  

خبر مهمي كـه در آخـرين لحظـات    . 1 ]فر[/ fors mâžor/فورس ماژور 
وضـعيت ويـژه و يـا       . 2خبـر آخـر      ) خب(دست آمده است      انتشار به 

) تح(اضطراري كه باعث اخالل در انجام امور و يا تغيير روند كارها شود        
  )مح(
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  اليي  ]انگ[/ fičer /فيچر
 

 مـوالً كه مع ) تح(اعمال نظر سردبيري روي مطالب      . 1 ]فر[/ filter/ فيلتر
گـزينش  . 2گيـرد     هاي رسانه صـورت مـي       براي به اجرا گذاشتن سياست    

خبر، حذف و يا اصالح مطالب و اخبار بنا به مصالح سياسي، اقتـصادي،              
بازنويـسي مطلـب يـا خبـري بـه          . 3بـاني     دروازه كشور  ... اجتماعي و 

   سانسور ) خب(صورت گزينشي و با اصالح جمالت و مطالب 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ق
  

  نحـوه عرضـه مطالـب يـك نـشريه بـه صـورت خبـر،              . qâleb/ 1/ قالب
   فرمتگرافيك صفحه در رسانه . 2) خب... (گزارش، مصاحبه و

  
  )چپ(اندازه يك مجله يا روزنامه / ‛qat /قطع

  
 هـاي  روزنامـه  صـفحات   انـدازه ]تـر [/ qate e metroe/مترويي  قطع* 

  )چپ(قديمي  هاي روزنامه بزرگ صفحات با مقايسه در جديد
 

شـود    مـي  گرفتـه  كـار   بـه  تيتـر  يا متن براي كه فونتي نوع/  qalam /قلم
   چيدن) صف(
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 ک
  

دهد   مستطيلي كه خبر يا عكس را در خود جاي مي         . 1 ]فر[/ kâdr /كادر
اي كه در برخي نشريات دور عكس قـرار           خط نازك و مشكي   . 2) صف(

 چـاپي    ا متن را در صفحه    ابعادي كه اندازه آگهي ي    . 3) عك(شود    داده مي 
   باكسكند  مشخص مي

  
 ) خب(خبري را منتشر كردن / kâr kardan e xabar/كاركردن خبر 

  زدن
  

شود   در مراحل طراحي يك مجله، نوع كاغذ آن تعيين مي         / kâqaz /كاغذ
  )چپ(تا متناسب با محتوا و قطع باشد 

  
سـتفاده  كاغـذ مـورد ا  / kâqaz e sar casb dar/دار  كاغـذ سرچـسب  * 

وسيله چسب بـا يكـديگر        خبرنگاران براي يادداشت مطالب كه در باال به       
   برگه خبر) نو(اند  متصل شده

  
روزنامـه   چـاپ  مخـصوص   كاغـذ ]تـر [/ kaghaz e rool/رول  كاغـذ * 
  )چپ(
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چـاپ   باطلـه  و حاشـيه  كاغـذهاي / kaghaze havari/هـواري   كاغذ* 
  )چپ(
  

  )مح) (صف(اي  ي و غيرحرفهبند ناش صفحه/ kâša kâr /كار كاشي
  
بنــد  اي كــه توســط يــك صــفحه صــفحه/ kâša kâri/كــاري  كاشــي* 

  )مح) (صف(اي بسته شده باشد  غيرحرفه
  

دست آوردن اخبار غير رسمي،      ه خبرنگار بايد براي ب    ]فر[/ kânâl /كانال
گويند خبرنگـار بايـد       هاي خاصي استفاده كند كه به اصطالح مي         از كانال 

   خبر درگوشي) نو(كانال بزند 
  
 به منابع مختلف خبري كانال خبـري  ]تر[/ kânâl xabari/كانال خبري * 

  )نو(شود  گفته مي
  

) نـو ( پوشش خبري يك رويداد يا برنامه مطبوعاتي         ]انگ[/ kâver /كاور
 خبر پوششي  
  
   رفتن) خب(خبري را منتشر كردن / kâver kardan/كاور كردن * 
  

. 2) خـب (هـا     زيرنويس نوشتن براي عكس   . 1 ]انگ[/ kapšen /شن  كپ
  )عك(اي كوچك  هاي با كيفيت پايين و اندازه عكس

  
 بريدن بخشي از عكس براي اندازه شـدن آن و يـا             ]انگ[/ kerâp /كراپ

   اديت) عك(حذف بخش غيردلخواه 
  
آرا بـراي انـدازه     عملي كـه صـفحه  ]تر[/ kerap kardan/كردن  كراپ* 

دهـد   طابق جاي مورد نظر در صـفحه انجـام مـي        كردن عكس يا تصوير م    
  )عك) (صف(
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مطلب يا عبـارتي كـه در اثـر كثـرت بـه شـكل               . 1 ]فر[/ keliše /كليشه
فـرم  . 2) خـب (معمول درآمده و اثرگذاري خود را از دسـت داده اسـت             

) عـك (ها    بندي مطالب در نشريات و روزنامه       ها براي صفحه    ثابت صفحه 
كليشه   
  
اي كـه بـه چـاپ خبرهـاي غيرموثـق       روزنامـه / kam etebar /اعتبار كم

   زرد) تح(مشهور شده باشد 
  

 بــراي مــشخص كــردن ترتيــب انتــشار ]انــگ[/ kondâktor /كنــداكتور
شـود    مـي ) كـشيده (ها و جاي هر مطلب در بخش، كنداكتور تهيـه             بخش

  )تح(
  

تـرين حجـم    تنظيم كردن خبري در كوتـاه . /kutah nevisi/نويسي  كوتاه
نوشـتن  . 2ريـز خبـر      كه امروزه با استقبال زيادي همراه است        ) خب(

  فشرده كردن ها و زوايد  متن خبري بدون حاشيه
  

ضعف در نگارش، تنظيم خبر يا مطلب . /keyfiyat payin/كيفيت پايين 
 وقتـي  معمـوالً . 2ارزش   خبـر بـي  ) خـب (و يا گزينش منبع و مأخـذ       

كـار بـرده      د، اين اصـطالح بـه     عكس يا تصوير داراي كيفيت مناسب نباش      
  )عك(شود  مي
 

كـه محـل توزيـع و       ) تـو (فروشـي      دكه روزنامـه   ]فر[/ kiyosk /كيوسك
   دكههاست  فروش نشريات و روزنامه

  
  
  
  
  
  
  
  

 گ
  

 جعبه مخصوص قرار گرفتن حروف در چاپخانـه         ]انگ[/ garse /گارسه
  )مح) (چپ(
  

  سوتي دادن gâf dâdan/  /گاف دادن 
  

 در مـورد يـك   اي كوتاه كه صرفاً مصاحبه. gapp e kotah/ 1/گپ كوتاه 
وگـو كـه در آن        نوعي خـاص از گفـت     . 2) خب(گيرد    موضوع انجام مي  

  موضوع خبري محور نبوده و بيشتر محتوايي فانتزي و غيرجدي دارد
  

چرخه انتـشار اخبـار در يـك تحريريـه     / gardeš e xabar/گردش خبر 
  آرايي  به صفحهاز مرحله نگارش تا ارسال) تح(
  

منظور ايجاد    چيني به    پايه حروف كه در حروف     ]روس[/ grobli /گروبلي
  )منس) (چپ(شود  كار برده مي فاصله به

  
 فرهنگـي،   سياسي،(هاي اصلي  تعيين گروه. goruh bandi/ 1/ بندي گروه

هـاي كـاري بـراي        تعيـين حـوزه   . 2) تـح (در يك رسـانه     ...) اجتماعي و 
 118  گروه از سوي دبير خبرنگاران در يك 
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گزارشي كـه از ذهنيـات   / gozâreš e pošt e mizi/گزارش پشت ميزي 
  .تواند واقعي نباشد و از اساس مي) نو(شود  خبرنگار ناشي مي

  
كـه دربرگيرنـده   ) خـب (اخبار كوتـاه  / gozideye e axbar/گزيده اخبار 

  .تيترها و عناوين اصلي اخبار روز است
  

بـدون  ) بـا يـا  (براي اخبـار  / …gofte mišavad ke/... شود كه گفته مي
  ...ايم كه شنيده ) خب(رود  منابع موثق به كار مي

  
هـاي بـااليي صـفحه اول         اصطالحي براي بخش  . gošvare/ 1/ واره  گوش

  به خبرهايي كه در گوشـه     . 2) صف(روزنامه كه در كنار لوگو قرار دارند        
) خـب (شود     گفته مي  آيد،  راست يا چپ و باالي صفحه اول مي       ) سمت(
گويند كـه معمـوالً بـراي چـاپ            اول يا آخر مي     به فضاي باالي صفحه   . 3

  باكسشود  آگهي از آن استفاده مي
  

  )مح) (نو(نويس كهنه كار و باسابقه  ستون/ gošenevis /نويس گوشه
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ل
  

زني خبرنگاران با افراد صـاحب   چانه. 1 ]تر[/ lâbi kardan/البي كردن 
مشورت كردن با منـابع آگـاه و        . 2) نو(وذ براي كسب خبر و اطالعات       نف

موثق براي انتشار يك خبر يا جلب حمايت آنان در صورت انتـشار يـك               
  خبر براي مقابله با فشارهاي احتمالي

  
 تـا  كـه معمـوالً  ) نـو (نويس خبـر   اصل دست/ lâšeye xabar/ خبر  الشه

  برگه خبر د شون ها نگهداري مي مدت معيني در تحريريه
  

در روزنامه كه رويكرد تحليلي آن   ) داخلي(صفحات فيچر   . lâyi/ 1/ اليي
اي كه به صورت      نامه يا ضميمه    ويژه. 2) صف( خبري است     بيش از جنبه  

انتـشار   .3 ضميمه ) تو) (تح(گيرد   الي روزنامه قرار مي    نامه يا مرتب    گاه
  ه همراه با روزنامهنام هاي مهم به صورت ويژه مطالب خاص يا اعالن

  
را، يك لت   )  صفحه 4 صفحه مقابل در     2( صفحه روزنامه    2هر  / lat /لت
  )چپ(گويند  مي
  

120 
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كه در صـفحه    ) عك(تركيب گرافيكي عنوان نشريه         ]فر[/ lowgow /لوگو
گوينـد   ن لگو نيـز مـي  ه آگيرد؛ برخي ب  در باالي آن قرار مي اول و معموالً  

  )مح(
  
تا پيش از . 2) صف(بندي كردن مطالب  صفحه. 1 ]انگ[/ li owt /اوت لي

بندي، مطالب آمـاده شـده را روي كاغـذي كـه بـه                ورود رايانه به صفحه   
شـد    اوت گفتـه مـي      چسباندند؛ به آن كاغذ، لـي       اندازه قطع نشريه بود، مي    

   ماكت) منس(
  
 بعد از صفحه آرايي پرينت صـفحات  ]تر[/ li owt xani/خواني  اوت لي* 

شود تا اشكاالت آن گرفته شود و بـراي اصـالح             خوان داده مي   اوت  به لي 
  خواني  نمونهآرايي برگردد  مجدداً به صفحه

  
 پـاراگراف اول خبـر كـه كوتـاه اسـت و اغلـب شـامل                 ]انـگ [/ lid /ليد

  )خب(ترين مطالب خبر  اي از مهم چكيده
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 م
  

اي   گونـه   به   طراحي اوليه چيدمان مطالب يك صفحه      ]فر[/ mâket /ماكت
شود و بـر   كه ابتدا روي يك كاغذ، جايگاه هر عكس يا متني مشخص مي           

  اوت لي ) صف(بندد   مورد نظر را مي آرا، صفحه اساس آن صفحه
  

  )چپ(ول كار با دستگاه چاپ ئمس/ mâcin chi /چي ماشين
  

 واحد دريافت اخبار از مـاهواره بـراي         ]انگ[/ monitoring /مانيتورينگ
  )تح(تصويري يا گروه عكس يك روزنامه هاي  رسانه

  
 پيگيري تحوالت مربوط به يك ]تر[/ monitor kardan/مانيتوركردن * 

   پيگيري خبر) خب(رويداد يا يك خبر 
  

شـود    چينـي ارسـال مـي       نويس كه براي حروف     نوشته دست / matn /متن
   مطلب) صف(
  

قت، دائـم   صورت مو   كه به ) تح(تادن  فدر محاق توقيف ا   / mahag /محاق
  .گيرد يا لغو مجوز صورت مي

  
122 
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 آنچـه . 2) خـب (مايه و پيام يك متن خبـري         درون. mohtava/ 1/ محتوا
  )نو(نويسنده مطلب و يا خبرنگار قصد انتقال آن را دارد 

  
 روزنامـه يـا مجـالت زرد و    ]تـر [/ majalât e asfalti/مجالت آسفالتي 

لت خيابـان چيـده     جـاي روي دكـه، روي زمـين و آسـفا            ارزش كه بـه     كم
   زرد) مح) (تو(شوند تا در معرض ديد عموم قرار گيرند  مي
  

گوينـد    دوره صحافي شده يك روزنامه يا مجله را مـي         / mojalad /مجلد
  )تو(
 

سيس پايگاه خبري كه    أجواز انتشار يك نشريه يا ت     . mojavvez/ 1/ مجوز
 اجـازه . 2) تـح (شـود     ت نظـارت بـر مطبوعـات صـادر مـي          ئاز سوي هي  

  ول براي انتشار يك خبر يا مطلبئسردبيري يا مديرمس
  

كـه  ) عـك (نشريه  گرافيكي امور ولئمس/ modir e honari/هنري  مدير
  . آن نيز هست...و لوگو اوت، لي  طراحمعموالً

  
) نـو (انتخاب نام غيرواقعي براي انتشار يك مطلب        . mostâr/ 1/ مستعار

  .شده بوده و هستند عار شناختههاي مست برخي از نويسندگان داراي اسم. 2
  
  مستعار esm e mostâr/  /اسم مستعار * 
  
  مستعار nâm e mostâr/  /نام مستعار * 
  

فــردي كــه در نبــود ســردبير / moâven e sardabir/معــاون ســردبير 
  )تح(دار است  هاي وي را عهده وليتئمس
  
ول كـه  ئمعاون سردبير يـا مديرمـس  . moâven e xabar/ 1/معاون خبر * 
  هـا، بـه    در خبرگـزاري  . 2) تح(وليت صفحات خبري بر عهده اوست       ئمس
  .شود خبري رسانه گفته مي ـ ول امور محتواييئمس
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  ها، حول يك موضوع و يا سـوژه         هر آنچه كه در رسانه    / matlab /مطلب
   متن) خب(خبري نوشته شود 

  
ريـه،   يـك تحري  تـرين وظيفـه   اصـلي / towlid e matlab/توليد مطلب * 

  )تح(توليد مطلب است  
  
نگـاري   اش روزنامـه  كسي كـه حرفـه  . matlab nevis/ 1/نويس  مطلب* 

نويـسد و موضـوعي را كارشناسـانه          نيست ولي هر از گاهي مطلبـي مـي        
اي را در قالـب گـزارش،         كسي كه نوشته  . 2) نو(كند    تحليل و بررسي مي   

تهيـه وتوليـد    بـراي يـك نـشريه       ... وگـو و    يادداشت، نقد و تحليل، گفت    
  نگار  روزنامه) نو(كند  مي
  

فرد و يا گروه مشخصي كه خبرنگار . manba‛ e xabari/ 1/منبع خبري 
فردي كه با   . 2  كانال ) نو(كند    ها تهيه مي    مواد اوليه خبرهايش را از آن     

كند و براي تهيه خبر از او كمـك گرفتـه             مختلف همكاري مي  هاي    رسانه
هـا   هاي معتبر ديگر كه براي تهيه خبر بـه آن        انهرس. 3 خبربيار   شود    مي

  .شود مراجعه مي
  
ترديـدي در صـحت    منبعي كـه  . manba‛ movassaq/ 1/منبع موثق * 

بخشي به مخاطب كـه       اصطالحي براي اطمينان  . 2) نو(هاي آن نباشد      گفته
   خبر موثقشود  در اخبار غيررسمي درج مي

  
خبرنگاري كه اخبـار خـود   . manba‛eš surâxe/ 1/ش سوراخه ا منبع* 

خبري كه منبـع آن موثـق       . 2) نو(د اعتبار تهيه كرده باشد      قرا از منابعي فا   
   خبر جعلي) خب(نباشد 
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 يـك  كه اصولي و ضوابط مجموعه/ manšor e axlaghi/اخالقي  منشور
 در و كنـد  مـي  مقيـد  آن بـه  را خـود  كاركنـان  است، پايبند آن به روزنامه
  )تح(كند  مي برخورد خاطي با ،آن از تخلف صورت

  
شده  هم پيوسته و هدايت اي به مجموعه. mowj e xabari/ 1/موج خبري 

) تح(از اخبار كه درباره يك رويداد از سوي يك رسانه، منتشر شده باشد           
    جرياني كه در پي مطرح كردن يك موضوع توسط         . 2 سياست خبري

 شـود     نيـز پيگيـري مـي     گيرد و تا رسيدن به نتيجـه          اي شكل مي    رسانه
  )مح(بازتاب يك خبر يا رويداد خبري . 3 فضاسازي خبري

  
وليت توزيع روزنامه يا مجلـه را برعهـده         ئكسي كه مس  / movaze‛/موزع  
   توزيع) تو(دارد 

  
  وژه س) خب(پرداخت مناسب يك سوژه / mowzu‛ /موضوع

  
  ر و يـا   قرار دادن چند عكـس در كنـار يكـديگ         . 1 ]فر[/ muntâž /مونتاژ

كردن مطالـب     تركيب  . 2) عك(خاص    ها براي رساندن مفهومي       تركيب آن 
 ) خـب (متنوعي كه در مورد موضوع واحدي گـردآوري شـده اسـت             

  خبر تركيبي

  
  
  
  
  
  
  
  

 ن
  

   چيدن) صف(اي معمولي  شكل حروف در اندازه/ nazok /نازك
  

دسـترس  اي كه بـه علـت مهمـي، در            مجله يا روزنامه  . nâyâb/ 1/ ناياب
مطلب بسيار ارزشمند كه    . 2 چاپ دوم    ) تو(نبوده و ناياب شده باشد      

   خبر محرمانه) مح) (خب(دسترسي به آن چندان آسان نباشد 
  

اي  شكلي از تنظـيم خبـر كـه دربـاره سـوژه     . narm xabar/ .1/ خبر نرم
 ) خـب (هـاي كالسـيك دارد         متفاوت با روش    متفاوت، شيوه نگارشي  

 بر چند منبع مختلف كه دست خبرنگار        تأكيدتنظيم خبر، با    . 2 نويسي  نرم
   خبر تحليلي) نو(تر باز است  در ارائه حواشي و اطالعات جذاب

  
نويـسي   نويسي و يا خبـر  نوعي از گزارش. narm nevisi/ 1/ نويسي نرم

در اين شيوه اصل بـر      ) خب(است    كه متن در آن داراي لحني غيررسمي        
اخبـار توصـيفي و     . 2  نـرم خبـر    خبـر نيـست     اول آمدن عناصر مهـم      

شـوند و در آن نويـسنده         اي شكل نوشـته مـي       اي دايره   شيوه  تحليلي كه به  
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اي كه به اصل رويـداد خللـي وارد           گونه  به(مجاز است از قوه تخيل خود       
  ) نو(استفاده كند ) نكند

  
اي در حـوزه   صورت حرفه خبرنگاري كه به/ narm nevis /نويس نرم* 
  اي  حرفه) نو(يسي صاحب تخصص شده است نو نرم
  

 زمينه تمام مشكي كه تيتر يا عكس روي آن قرار           [فر]/ negative /نگاتيو
  )صف(گيرد  مي
  

كــه توســط ... نوشــتن خبــر، گــزارش، يادداشــت و/ negâreš /نگــارش
  )نو(شود  نگاري انجام مي نويسنده و بر اساس اصول روزنامه

شده بـا مـتن    تطبيق دادن متن ويرايش. nemone khani/ 1/ خواني نمونه
بـازبيني نهـايي    . 2) نـگ (شده و تصحيح اشـكاالت احتمـالي مـتن            تايپ

  )صف(شده، از نظر محتوايي يا گرافيكي  صفحات بسته
  

چينـي در آخـرين مرحلـه ارسـال بـه             مطلب حروف . nahâyi/ 1/ نهايي
رسـال  شده براي ا    ييد صفحه بسته  أآخرين مرحله ت  . 2) صف(آرايي    صفحه

  رفتن  چاپخانه  به
  
مدير مـسئول يـا سـردبير صـفحات     / emzâye nahâyi /امضاي نهايي* 

ييـد امـضا    أها را قبل از رفتن به چاپخانه و به نشانه ت            اوت  بسته شده يا لي   
  )تح(كند  مي
  
پرينـت كلـي مطالـب قبـل از     / nemoney e naahaee /نمونه نهـايي * 

  )صف(شود  ط سردبير بازبيني ميانتشار كه به منظور بررسي نهايي توس

  
  
  
  
  
  
  
  

 و
  

خبرنگاري كه حوزه تخصـصي فعاليـت   / varzaši nevis /نويس ورزشي
  )نو(او پوشش اخبار ورزشي است 

  
گرايشي در نگـارش مطبوعـاتي كـه    / varzaši nevisi/نويسي  ورزشي* 

  )نو(نگاران بخش ورزش است  مخصوص روزنامه
  

  اليي viže name/  / نامه ويژه
  

و ) تـح (اي كـه ارزش خوانـدن را نـدارد     نشريه/ varaq pare /پاره ورق
   زرد) تو(شود  نامه توزيع مي شكل شب  بهمعموالً

  
هـا كـه داراي        ضـميمه آخـر هفتـه در روزنامـه         ]انـگ [/ vikend /ويكند

   فانتزي)تو) (تح(هاست  محتوايي فانتزي و خواندني
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 ی
  

نگاري نوشته شده     ه با رعايت اصول روزنامه    متني ك / yâddâšt /يادداشت
  )خب(و دربرگيرنده تفسيري كوتاه درباره يك رويداد است 

  
موضع و تحليل رسمي يك رسـانه  . yâddâšt e ruz/ 1/يادداشت روز * 

هـاي    تحليـل گـروه   . 2) خـب (رمقاله   سـ  ) خـب (درباره مـسائل روز     
همـين عنـوان    مختلف يك رسانه از اخبار و حوادث روز در سـتوني بـا              

  )نگ(
  
كسي كه در روزنامه فـضاي ثـابتي   / nevis yâddâšt/يادداشت نويس * 

   ستون نويس) نو(براي نوشتن داشته باشد 
  

 خبرنگـاران روي يـك طـرف    معموالً) نو(كاغذ يك رو / yek ru /رو يك
   برگه خبرنويسند  كاغذ مطلب مي
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3  
  

  پيوست
  ها تحليل داده

  
 متـداول  و مـصطلح  لغات آوري جمع نامه،  تدوين اين واژه  هدف اصلي از  

كشور در نيم قرن گذشته بود و اكنـون          اي  حرفه نگاري  روزنامه فضاي در
رسد اين مهم تا حدي محقق شده است؛ هر چند ادعاي جـامع               نظر مي   به

و چنين ادعـايي هـم      (رسد    نظر نمي   و مانع بودن چنين تحقيقي عقاليي به      
 مـدخل  256توان گفت كـه بـا شناسـايي        ت مي ئجر  ما به  ا  ،)در بين نيست  

ها، يك مجموعـه از       يابي براي آن     معادل 531 مدخل فرعي و     126اصلي،  
نگـاران     رايـج ميـان روزنامـه      هـاي عمـدتاً     لغات، اصـطالحات و تركيـب     

  .زبان در طول چند دهه گذشته كشف و ثبت شده است فارسي
 معادل پيـشنهاد    4/1حدود  ،  )اصلي و فرعي  (يعني در برابر هر مدخل      

هـايي كـه نتيجـه تجميـع          معـادل .  هم جنبه توصـيفي دارد     شده كه عمدتاً  
 البتـه   ؛نگـاري اسـت     هاي تعدادي از اهالي با سابقه حرفه روزنامـه          ديدگاه
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ــا اصــلي ( ارجــاع نيــز 187 در كــل فرهنــگ ) اعــم از مــداخل فرعــي ي
  .گيرد ها را در برمي  حوزه مترادفدرنظرگرفته شده كه تقريباً

   
  هاي معنايي حوزه

 ،تـرين كـار     بندي اصطالحات بر اساس حـروف الفبـا، مهـم           بعد از تقسيم  
هـا    هايي ميان كلمات است كه در آن روابط ميان واژه           بندي  شناسايي دسته 
ها   در اين بخش، مترادف   . شان شناسايي شود    هاي موضوعي   كشف و گروه  

ـ       و لغاتي كه از نظر معنايي به گونه        هـاي    ط دارنـد در حـوزه     اي به هـم رب
در يك نماي   . )20 :1382سمايي،   (اند  صورت الفبايي ذكر شده     اي به   جداگانه

  : توان در تحقيق حاضر تشخيص داد هاي معنايي را مي كلي اين حوزه
 يسيو خبرنو...) گزارش و(اصطالحات مربوط به خبر . 1
 سندگانيو نو) يامور خبر( مربوط به خبرنگاران اصطالحات. 2
 )ها ها و بخش و نام ستون (شيراي مربوط به نگارش و وواژگان .3
و نـوع   )  مطبوعـات  تيريمـد  (هيـ ري مربوط بـه سـازمان تحر      يها  واژه. 4

 هينشر) سبك(
 ي و عكاسكي و واژگان مربوط به گرافيها بيترك. 5
 ينيچ  و حروفييآرا  و افعال مربوط به صفحهها واژه. 6
 )يفو صحا( مربوط به چاپ اصطالحات. 7
  )يندهاي پس از چاپافر (عي مربوط به توزيها بي و تركلغات. 8

  : به شرح ذيل آمده است3ـ 8 تا 3ـ1هاي هر بخش در جداول  واژه
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  و خبرنويسي...) گزارش و(اصطالحات مربوط به خبر  .3ـ1جدول 
  

  آخرين خبر
  آگرانديسمان كردن

  آيتم 
  هاي خبري  آيتم●

  اختصاصي
  اندراج

  اينفوگرافي
  دنبري

  بستن
  روز رساني به

  جرح و تعديل
  جراحي كردن

  آوري جمع
  جنجالي
  چاپ دوم

  چك كردن
  چكيده
  چيدن
  حاشيه
  نويسي  حاشيه●
  نويسي  حوادث●

  خبر 
   خبر آبكي●
   خبر آخر●
   خبر اختصاصي●
  ارزش  خبر بي●
   خبر پوششي●
   خبر تحليلي●
   خبر تركيبي●
   خبر تلفني●
   خبر تلكسي●
   خبر جديد●
  لي خبر جع●
  يخبر جنجال ●
   خبر خوردن ●
   خبر رسمي●
   خبر روي آنتن●
   خبر زدن●
   خبر زنده ●
   خبر زير آبي●

  پرونده
  آگهي پيش
  خبر پيش

  پيگيري خبر
  تأييد خبر

  تركيب اخبار
  تلخيص

  تنوع خبري
  تيتر
   تيتر اصلي●
   خبر فوري ●
   خبر محرمانه ●
   خبر سري ●
  خبر سوخته●
  پيستي   خبر كپي●
  نه خبر كه●
   خبر موثق ●
   خبر نامعلوم ●
   خبر ويژه ●
   خبريك●

  خبر درز كردن 
  خالصه خبر 

  خالصه كردن 
  خالقيت 

  درج كردن
  در گوشي

  نويس دست
  دوز و دوخت
  رپرتاژ

  ردكردن
  نويس رو

  ريز خبر 
  زرد
   زردنويسي●

  ساندويچ
  سانسور
  سبك

  سخت خبر
  سرخط خبر
  سرقت ادبي

   تيتر فرعي●
   تيتر يك●
  روتيتر●
  زيرتيتر ●
   سرتيتر●
  سوتيتر ●
   ميان تيتر●

  جادادن
  جا داشتن●

  جذابيت
  سرهم بندي

  خبر شبه
  ...ايم كه شنيده
   عكس روز●

  فانتزي
  فرجه
  سازي فشرده

  فشرده كردن
  فكاهي

  فورس ماژور
  فيلتر
  قالب

  كاركردن خبر
  شن كپ

  كيفيت پايين
  گپ كوتاه 
  ...شود كه گفته مي

  واره گوش
  ليد
   مانيتوركردن●

  وامحت
  مطلب
  ش سوراخها  منبع●

  موضوع
  مونتاژ
  ناياب

  نرم خبر
  نرم نويسي
  يادداشت

   يادداشت روز●
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  نويسندگانو ) امور خبري (نگاراناصطالحات مربوط به خبر .3ـ2جدول 
  

  اند خبر
   خبربرگه

  پوشش خبري
  پيگيري خبر

  تأييد خبر 
  نويس حوادث
 نويسي  حوادث●

   خبري حوزه
  خبر
   خبر بيار●
  وردن خبر خ●
   خبر زير آبي●
  خبر نويس ●

  خبر پيدا كردن
  خبرنگار

   خبرنگار آزاد●
   خبرنگار سررسيدي●
   خبرنگار كاركشته●
   خط دادن●

  دات كام
  در دسترس

  پيچ تلفن
  تند نويس

   تند نويسي●
  نگار  تومني
   تومني نويس●

  در گوشي
  نويس روزنامه

  نگار  روزنامه●
  نويس  روزنامه●
  
   زبان خبرنگاري●
  ردنويس ز●
  نويس  ستون●

  شم خبري
  فضاسازي خبري

  كانال
   كانال خبري●

  كاور
  گزارش پشت ميزي

  نويس گوشه
  البي كردن

  ثبت خبر
  جو خبري

  نويسي  حاشيه●
  اي حرفه
  البوق حق
   خبر الشه

  مستعار
   مطلب نويس●

  منبع خبري
   منبع موثق●
  ش سوراخها  منبع●

  نرم خبر
  نرم نويسي

  نويس  نرم●
  نگارش
  ويسن ورزشي

  نويسي  ورزشي●
   يادداشت نويس●

  رو يك

  
  )ها ها و بخش  نام ستونو (نگارش و ويرايش مربوط به واژگان .3ـ3جدول 

  
  آب بستن

  بندي آب
  آب و تاب دادن

  پاورقي
  تحليل

  جرح و تعديل
  چك پرينت

  بين ذره
  بين برداشتن  ذره●

  الخط رسم
  ستون

  سركليشه
  سر مقاله
  صفحه

  غلط
   غلط تايپي●
  گيري  غلط●

  خواني نمونه
   يادداشت روز●
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  نشريه) سبك(نوع و ) مديريت مطبوعات (سازمان تحريريه مربوط به هاي واژه .3ـ4جدول 
  

  ارگان
  بايكوت خبري

  دبير  بزرگ
  صفحات تركيب

  جو خبري 
  حذف كردن

  بين برداشتن ذره
  نامه روزي
  زبان 
  زدن
  زرد

  بندي  زمان
  زورنامه

  سازمان روزنامه 
   سانسور
  سبك 

  سردبير شب 
  سفارشي 

  سوتي دادن 
  سوژه 

  سوسه 
  سياست

  خبرسازي
  خبرنامه

 خط 
   خط خبري ●
   خط دادن ●
   خط زدن●
   سياست خبري ●
  گذاري   سياست●

  شكالت
  شعار روزنامه 
  شوراي تيتر 

   شوراي دبيران ●
   شوراي سوژه ●
   آخر  صفحه●
   اول   صفحه●

  ضميمه 
   ضميمه رايگان 

   ضمائم ●
  تزي فان

  فرجه 
  فريده 

  فضاسازي خبري

  دبير 
   دبير تحريريه ●
   دبير خبر ●
   دبير گروه●

  بندي   درجه
  باني دروازه

  فورس ماژور 
   فيلتر

  كم اعتبار 
  كنداكتور 

  گردش خبر
  بندي گروه
  اليي

  مانيتورينگ
  محاق
  مجوز

  معاون سردبير
   معاون خبر●
   توليد مطلب●

  اخالقي منشور
   امضاي نهايي●

  ارهپ ورق
  

  هاي و واژگان مربوط به گرافيك و عكاسي تركيب .3ـ 5جدول 
  

  اختصاصي
  اديت
   اديتور●
  عكس كردن  شطرنجي●
  رنگ  تصحيح●

  اينفوگرافي
   پاورقي مصور●

  كردن رتوش
   زبان تصويري●

  عكس
   عكس روز●
   عكس هفته●

  فرمت
   فرمت صفحه●

  شن كپ

  كراپ
  كردن  كراپ●

  كليشه
  كيفيت پايين

  لوگو
  نريه مدير
  مونتاژ
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  چيني آرايي و حروف ها و افعال مربوط به صفحه واژه .3ـ6جدول 
  

  آجرچين
  آماده چاپ

  اپراتور
  ارتفاع ستون
  از نو چيدن

  اشپون
  بريدن
   روزنامه بستن●

  جادادن
   جا داشتن●

  جراحي كردن
  چك پرينت
  چهاررنگ

  چيدن
  چيدمان

  حذف كردن
  حروف
  چيني  حروف●
   خبر خوردن●

  نويس دست
  دوز و وختد

  دو رنگ
  روتين

   صفحه بستن●
  پاچالقي
  پاورقي

  پايين صفحه
  كردن. اس.آر.پي
  صفحات كردن اف دي پي

  ردكردن
  رفتن
   رفتن سي دي●

  زدن
  بندي زمان
   زير چاپ رفتن●

  زير نويس
  ستون
  بندي  ستون●
  آرايي  صفحه●
   اول  صفحه●
   صفحه بستن●
   صفحه سمت چپ يا راست●

   بين سطرها فاصله
  صفحات كردن ابرهمخ ●

  ترام

  توليد
  تكست كردن صفحات

   خوانش تيتر●
   سرتيتر اخبار●

  فرمت
  قلم
  كادر

  كار كاشي
  كاري  كاشي●

  واره  گوش
  اليي
  اوت لي

  ماكت
  متن
  نازك
  نگاتيو
  خواني نمونه
  نهايي
   نمونه نهايي ●

  
  )و صحافي(چاپ اصطالحات مربوط به  .3ـ7جدول 

  
  بابوشكه
  باسمه
  چي  باسمه●
  خانه سمه با●

  بيرون آمدن
  تاي روزنامه

   تا زني●
  تا كن

  تفكيك رنگ
  چاپ دوم

  همزمان چاپ
  چهاررنگ
  دو رنگ

  رانگا
  رتاتيو

  زير چاپ
   زير چاپ رفتن●

  شيسپي
   صفحه سمت چپ يا راست●

  عطف

  قطع
  مترويي  قطع●

  كاغذ
  رول  كاغذ●
  هواري  كاغذ●

  گارسه
  گروبلي

  لت
  چي ماشين
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  )فرايندهاي پس از چاپ (هاي مربوط به توزيع لغات و تركيب .3ـ 8جدول 
  
  آبونه

  ها برگشتي
  فروشي تك

  توزيع
  تيراژ

  خواننده
  ضمائم ●

  فيچر
  كيوسك

  اي حرفه خواننده ●
  دكه

  نامه دوهفته
  نامه ماه دو ●
  نامه فصل دو ●
  نامه سال دو ●

  آسفالتي مجالت
  مجلد
  موزع

  سهميه
  ماهي شش

  شكالت
  مسلسل شماره
  ضميمه
  گانراي ضميمه ●

  پاره ورق
  ويكند

  
  

 بندي حاصل از تحقيـق      توان بخشي از جمع      مي 3ـ9در نهايت مطابق جدول     
  :را به شرح ذيل تحليل كرد

  
  3ـ9جدول 

  
  درصد  تعداد  حوزه موضوعي  رديف

  4/31  120 يسيخبرنو و...) گزارش و(اصطالحات مربوط به خبر   1
  7/16  64 ينيچ  و حروفييآرا  و افعال مربوط به صفحهها واژه  2
و ) يامور خبر( مربوط به خبرنگاران اصطالحات  3

  7/15  60 سندگانينو

)  مطبوعاتتيريمد (هيري مربوط به سازمان تحريها واژه  4
  13  50 هينشر) سبك(و نوع 

  5/7  29 )يو صحاف( مربوط به چاپ اصطالحات  5
يندهاي پس از افر (عي مربوط به توزيها بي و تركلغات  6

  8/6  26 )چاپ
  7/5  22 يعكاس  وكي و واژگان مربوط به گرافيها بيترك  7
ها و  و نام ستون (شيراي مربوط به نگارش و وواژگان  8

  9/4  19 )ها بخش
   مدخل382  ): واژه داراي كاربردهايي دوگانه هستند8(جمع مداخل 

  
توان گفت كه بيـشترين واژگـان موجـود در             مي 3ـ9بر اساس جدول    

نگاران ايراني، متعلق بـه حـوزه خبـر، خبرنويـسي،             هاي روزنام   زبان حرفه 
اين . وگو است   هاي نگارشي نظير گزارش و گفت       انواع خبر و ساير قالب    
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گـر محوريـت      شود، نـشان    ها را شامل مي      درصد كل داده   4/31ها كه     يافته
نگاري ايراني و توليد ادبيات محتـوايي         داشتن تحريريه خبري در روزنامه    

 .باره است در اين
چيني قـرار     آرايي و حروف    پس از اين حوزه، واژگان مربوط به صفحه       

ن معناسـت  ه آاند و اين ب  درصد اصطالحات در اين حوزه   7/16. اند  گرفته
تـرين    كه پس از توليد محتوا، اولين چرخه توليد در زنجيره انتشار، اصلي           

ي ا  دانند كه نزديكي حرفـه      نگاران مي   روزنامه. سازي بوده است    بخش واژه 
   دو بخـش،  آرايي وجود داشته و ايـن  ميان فعاالن تحريريه و حوزه صفحه     

گرايي بيـشتري نـسبت بـه         ها، داراي هماهنگي و هم      به نسبت ساير بخش   
 .يكديگر هستند

اصطالحات مربوط به خبرنگاران، امور خبري و نويسندگان در رديف   
اده و  درصد واژگان را به خود اختـصاص د       7/15سوم قرار داشته است و      

دهد كه همچنان تحريريه و ادبيات مرتبط بـا آن، بـه عنـوان                اين نشان مي  
 .نبض و اصل فعاليت مطبوعاتي در كانون توجه قرار دارد

هاي مربـوط     چهارمين گروه باز هم در حوزه تحريريه و مرتبط با واژه          
به سازمان تحريريه و نحوه اداره آن، مديريت مطبوعاتي و نـوع نـشريه و        

  .ها در اين حوزه معنايي قرار دارند  درصد يافته13. ن استگرايش آ
 7/5بـا بـيش از      ... اصطالحات مربوط به چاپ، چاپخانه، صـحافي و       

 اين حوزه واژگاني عمـدتاً    . ها، در رديف پنجم قرار دارند       درصد كل يافته  
 . هستند ها غيرفارسي اي از آن فني بوده و بخش عمده
 با فاصـله انـدكي در رده بعـدي قـرار            يند توزيع اواژگان مربوط به فر   

شـود؛ واژگـان ايـن        ها را شـامل مـي        درصد كل يافته   8/6دارند كه حدود    
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 حول محور مسائل مربوط بـه توزيـع و خواننـدگان            حوزه معنايي عمدتاً  
  .اند ه گرد آمد

پيكره . واژگان مربوط به گرافيك و عكاسي در رديف هفتم قرار دارند          
هـاي غيرفارسـي اسـت؛         واژه معنايي عمدتاً اصلي اصطالحات اين حوزه     

  .هاست  درصد كل يافته7/5ها حدود  تعداد اين واژه
هـا    و در نهايت، اصطالحات مربوط به نگارش و ويرايش و نام ستون           

ها در آخرين رده قـرار         درصد كل داده   9/4هاي نشريه با بيش از        و بخش 
 . است گرفته
  

  ضعف و توقف
 نقـاط قـوت و      نيتر  همتوان درباره م     مي 3ـ9ول  هاي جد   با استفاده از داده   

هـايي     نيـز بـه تحليـل       كشور ينگار   در حوزه روزنامه   يساز  ضعف معادل 
  :دست پيدا كرد و گفت

نگاري فارسـي تمركـز آن در    سازي روزنامه نقطه قوت اصلي نظام واژه  . 1
حوزه تحريريه و توليد محتـواي خبـري اسـت كـه ايـن خبـري بـس                  

 مـدخل اصـلي و فرعـي،        249ها،    موع كل واژه  در مج . خوشايند است 
هـا بـه ايـن حـوزه موضـوعي          درصد كـل يافتـه     1/65يعني نزديك به    

اختـصاص يافتـه و نـشان    ...) نوشتن، نويسندگان، مـديريت رسـانه و     (
سـازي ادبيـات در    نگاران ايراني، بومي    دهد كه تمركز اصلي روزنامه      مي

  .حوزه خبر و نگارش است
هاي نـو و وارداتـي اسـت،          ورياوزه مرتبط با فن   نقطه ضعف هم در ح    . 2

مايه اصلي حركـت      ها، دست   افزار ساخته غربي    جايي كه ابزار و سخت    
 مدخل اصلي و فرعي به مجموعه واژگان    141. و انتشار نشريات است   

چينـي، عكاسـي، گرافيـك، چـاپ و          آرايـي، حـروف     هاي صفحه   حوزه
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فعاليت بيشتري صحافي اختصاص دارد و ضروري است در اين حوزه        
هاي    حجم واژه  صورت گيرد، چه اينكه با فراگيرشدن اينترنت، احتماالً       

  .فزوني خواهد گذارد اين بخش رو به
  

  ناسخ و محدود
ــارت ــه شــده، عمــدتاً  هــا و تركيــب عب ــان   هــمهــاي يافت ــز مي ــون ني اكن
هـا اكنـون     درصد كل واژه6/2 ،تر طور دقيق   به(نگاران رواج دارند      روزنامه
اي مـوارد اصـطالحاتي شناسـايي         ، امـا در پـاره     )آينـد   شمار مي    به منسوخ
شان بسيار محدود باشد و يـا ديگـر           اند كه ممكن است دايره استفاده       شده

هـا داراي      درصـد كـل واژه     3/8 ،تـر   طور دقيـق    به(كاربردي نداشته باشند    
ها بـه دو شـكل مـح و مـنس             اين دسته از واژه   ). كاربردي محدود هستند  

  . بودند اري شدهگذ عالمت
 به عنـوان شاخـصه نظـام خـالق          ينيگز  گسترش نظام واژه   كه   آنجااز  
تــالش در جهــت كــشف و ثبــت ي و نگــار  در حــوزه روزنامــهيفكــر

 بـه   دني و اسـتمرار بخـش     ينگـار    در حـوزه روزنامـه     ياصطالحات فارس 
 از ديگر اهداف تحقيق حاضر بود، با عنايت به نتايج باال و              مذكور تيفعال

نگـاري فارسـي جريـان        توان گفت كه روزنامه     ها مي   ودن اكثر يافته  رايج ب 
دهنـد    سازي در دل خود دارد كـه نـشان          زنده و فعالي را در حوزه ادبيات      
خالقيتي برخاسته از هميت ايراني براي . يك نظام خالق فكري نيز هست    

  .ساختن فرهنگ بومي
زاره  مدخل اصلي و فرعي داراي كاربردي محدود هستند؛ ايـن گـ            32

هاي خاصي  ن موضوع اشاره دارد كه يا كاربرد برخي مداخل در حوزهه آب
وري مورد نظر،   ادليل قديمي شدن فن     رايج است و رواج عام ندارد و يا به        

  .گيرند كار مي ي آن را بهكمترافراد 
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هـا تـا زمـاني         عدد است؛ اين واژه    10تعداد واژگان منسوخ شده هم،      
دليل تحـول در      قبل رواج داشته و اكنون به     چندان دور، حدود يك دهه        نه
  .اند ها، منسوخ شده وريافن

  
  اصطالحات غيرفارسي

هايي است كه     واژه  ها، ناظر به    از ابتدا مفروض بود كه بخش مهمي از يافته        
 برخـي از    انـد؛   نگاران ايرانـي شـده      هاي ديگر وارد ادبيات روزنامه      از زبان 

تغييرات و تعدادي ديگر هم درسـت       اند، برخي با      گذاري شده   ها معادل   آن
 كوشيده شد تا در ميسر شناخت تلفظ        شوند  كار برده مي    بهأ  مانند زبان مبد  

 ـ  ها، حداقل در چهـار زبـان انگليـسي، فرانـسوي، روسـي و تركـي       واژه
  عـالوه بـر آن،    . ها مـشخص شـود      ها شناسايي و تعداد آن      استانبولي، واژه 

كار گرفته شده،  اي غيرفارسي به  لمهها، ك   در ساخت آن  كه  اصطالحاتي نيز   
  .ستا  با عنوان تركيبي در جدول ذيل مشخص شده

 89 مـدخل اصـلي و فرعـي،         382دهد كه از مجموع       ها نشان مي    يافته
  . اند هاي غيرفارسي ها مربوط به زبان  درصد كل يافته1/23واژه، معادل 

  
  3ـ10جدول 

  
  جمع  يبيترك  ستانبوليا  ـتركي  روسي  انگليسي  فرانسوي  
  89  40  1  5  18  25  تعداد

درصد 
  از كل

5/6  7/4  3/1  2/0  4/10  1/23  

  
 ــ   واژه تركي1 واژه روسي و   5 واژه انگليسي،    18 واژه فرانسوي،    25

كـه  ) چـي  ماشـين : مانند(اند    شده  صورتي فارسي    نيز به    واژه 40 ،استانبولي
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ين امر صـورت    ا) ها  پيش يا پس آن     به( از ناحيه افزودن يك پسوند       عمدتاً
  .گرفته است

 تصريح كـرد كـه      3-10هاي جدول     توان مطابق يافته    ين ترتيب مي  ه ا ب
نگاران ايراني، فارسـي       درصد اصطالحات رايج ميان روزنامه     73حدود از   

هاست؛ ايـن يعنـي گـامي عملـي در            و ساخته و پرداخته ذهنيت خود آن      
نگـاري    وزنامـه نگاري بومي و تالش براي ايجـاد ادبيـات ر           تحقق روزنامه 

 .فارسي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
  

  فارسي
 نامـه   پايـان . ”زيـست  محـيط  تخريـب  اصـطالحات  و لغـات  فرهنـگ “ .آزاده نژاد،  آرين

 تهـران  واحـد  اسـالمي  آزاد دانـشگاه . رياضي برهان راهنما استاد. ارشد  كارشناسي
 .1381، شمال
 .1376، مركز نشر. فارسي زبان بازانديشي. داريوش آشوري،
 .1374، مركز نشر .انساني علوم فرهنگ. داريوش ،آشوري
 1386 فروردين 19 ،3606 شماره ،ايران. ”زبان مهندسي و ها نوواژه“. اعظم اروميه،
 ـ  آلمـاني  (”مربوطـه  صنايع و نظامي اصطالحات فرهنگ“. مهدي عباسي، حاجي افغان

 محمـد  مـشاور  اداسـت . فيروزآبادي  راهنما استاد. ارشد  كارشناسي نامه  پايان). فارسي
 .1385، مركز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه. ظروفي
 در اطالعات بازيابي و ذخيره در موثر كيفي و كمي عوامل ارزيابي“. مازيار اميرحسيني،
 . 1386 مهر. 118 شماره كليات ماه كتاب. ”فارسي هاي نامه اصطالح
 اسـالمي،  علـوم  هـاي   نامـه   حاصطال در تعادل نسبت كمي ارزيابي“. مازيار اميرحسيني،
. 118 شـماره ،  كليات ماه كتاب. ”مدخل واژگان توانمندي تحليل سمت به حركت

 .1386 مهر
 .1366، بهجت. نگاري روزنامه اصطالحات فرهنگ. مسعود برزين،
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 .1378، سروش. ارتباطات در مفاهيم بندي طبقه. هارولدسن ادوين و ريد بليك،
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