
اصول نگارش خبر 
تيتر و ليد نويسي

طلعت كاوياني: مدرس





تيتر چيست؟

.هدايت كننده ي خواننده به خبر است
.بيان خبر به شكل كوتاه و فشرده است

.مشخص كننده ي اهميت خبر است
.تفكيك كننده ي مطالب از هم است

.ليد چكيده ي متن و تيتر چكيده ي ليد است



:اصول تيتر نويسي

ين كارهاي تيترنويسي يكي از فني ترين ، حرفه اي ترين و در عين حال شيرين تر -
ارد تيتر جمله اي است كه در خالصه ترين شكل ممكن ، قصد د.  تهيه خبر است 

.پيامي مرتبط با متن خبر را به مخاطب منتقل كند

. از تكرار كلمات در تيتر بايد خودداري شود -
.در تيتر از كاربرد واژه هاي اضافي و توضيحي بايد خودداري كرد -
اصر شش تيتر بايد به گونه اي باشد كه درآن به اندازه نياز و فقط به مهمترين عن -

.گانه خبري اشاره شود 



:اصول تيتر نويسي

.در نگارش تيتر بايد از واژه هاي آشنا و رسا استفاده كرد  -
.اشدتيتر بايد حتي االمكان با فعل به پايان رسيده و داراي مفهوم ب -
بردن در تيتر نياز به نقطه گذاري در پايان جمله نيست ، ولي به كار -

.عالئم سجاوندي در داخل تيتر اشكالي ندارد
. تيتر نبايد مبهم و شعاري باشد -
.از نگارش تيتر سئوالي و منفي بايد پرهيز كرد -



:اصول تيتر نويسي

م را بيان در تيتر بايد با كمترين واژ ه ها بيشترين معني ، مفهوم و پيا -
.كرد

يان تيتر بايد به گونه اي باشد كه نوع ، موضوع و ارزش هاي خبري را ب -
.كند 

.تيتر حتي المقدور نبايد با قيدهاي زمان و مكان شروع شود  -
.تيتر را بايد پس از تنظيم خبر نوشت -



كاراكتر،  ٧٥حداكثر كاراكتر مجاز در اخبار رسمي براي نگارش تيتر اصلي 
.كاراكتر است ٢٠٠كاراكتر و براي سوتيتر  ٨٠براي تيتر فرعي 



:اجزاي تيتر
، سوتيتر و ميان تيتر)روتيتر(تيتر اصلي، تيتر فرعي 



ليد چيست؟
.چكيده مهمترين مطلب كه در پارگراف اول مي آيد 
.به معناي هدايت و راهنمايي است Leadليد در انگليسي   



:اصول نگارش ليد

ان ليد بايد چكيده مهم ترين مطلب را به صورت مشخص و معلوم بي -
.كند

.از نوشتن مطالب مبهم در ليد بايد خودداري كرد -
.مطالب جزئي در ليد نبايد نوشته شود -
.ليد خبر بايد حاوي يك يا حداكثر دو جمله باشد -
. كلمه بيشتر باشد ٤٠در نوشتن ليد نبايد تعداد كلمات از حدود  -
يژه ليد نبايد با زمان يا مكان شروع شود مگر اين زمان و مكان اهميت و -

.اي داشته باشد



انواع ليد؟

:  ليد بر اساس عناصر خبر 
كجا -٦چگونه  -٥چرا  -٤كي  -٣چه  -٢كه  -١



ت گورباچوف رهبر شوروي ديروز موافق: مثال. با معرفي شخص شروع مي شود: كه 
خود را براي برچيدن قدرت هاي بزرگ از جانب شوروي در خارج از خاك كشور 

.اعالم كرد
جاده رامهرمز بهبهان به علت : مثال. محل وقوع واقعه را بيان مي دارد: ليد كجا 

ساعت گذشته در استان خوزستان و جاري شدن سيل در چند  ٤٨بارندگي هاي 
.نقطه جاده مسدود شد

صبح فردا طرح محدود  ٦از ساعت : مثال. زمان وقوع واقعه را بيان مي دارد: ليد كي
.ترافيك در مركز تهران به مورد اجرا در مي آيد

ار به منظور تبادل فرهنگي و عرضه فرهنگ پر ب: يا دليل رويداد مثال: ليد چرا
لف به ويژه اسالمي نخستين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب با حضور كشورهاي مخت

.كشورهاي اسالمي در سال آينده در تهران برگزار خواهد شد
درعباس انفجار كپسول در شركت ايران گاز شعبه بن: يا موضوع رويداد مثال: ليد چه

تن را به شدت مجروح  ٧عالوه بر آتش سوزي و خسارت مالي دو كارگر را كشت و 
.كرد

هزار پزشك  ٢٠با تأسيس دوره جديد آموزش پزشكي كمبود : رويداد ليد چگونگي
.ددر كشور برطرف خواهد شد و ديگر نياز به رفتن به كشورهاي خارج نمي باش



:ليد بر اساس موضوع خبر  
)ليد ادبي -ليليد تمثي -ليد نقلي -ليد سوال –ليد تشريحي  -ليد عمقي -ليد مستقيم(ليد يك موضوعي -١
... )اريخي وليد ت -ليد متراكم -ليد مرتبط يا مقايسه اي -ليد فهرستي -ليد چند خبري(ليد چند موضوعي -٢



:ليد يك موضوعي 
.اشدليدي است كه خبر به صورت ساده و مستقيم و بدون ابهام مي ب: ليد مستقيم

ادي خبرهاي سياسي و اقتص: براي خبرهاي پيچيده به كار مي رود مانند: ليد عمقي 
براي روشن شدن مطالب

ا به خود نويسنده يا خبرنگار سعي دارد با تحريك احساسات خواننده ر: ليد تشريحي 
.ديدن بچه دوقلو كه شبيه قورباغه مي باشد: مثل. جلب كند

دم مر: با طرح يك سوال حس كنجكاوي خواننده را تحريك مي كند مثل: ليد سوال 
با در پايتخت تهران بي صبرانه منتظرند تا بدانند دولت براي جلوگيري از شيوع بيماري و

.چه تصميمي اتخاذ مي كند
رف چوبه من به ط: استفاده كردن از نقل قول مستقيم از يك شخصيت مثل: ليد نقلي 

نند دار مي روم ولي به همه مردم بگوئيد كه بي گناهي را به خطاي ناكرده مجازت مي ك
ه اين آخرين گفته ي محكومي بود كه سحرگاهان امروز در زندان به دار مجازات آويخت

.شد
اشعار و  ليدي است كه با ضرب المثل به كار برده مي شود استفاده از: ليد تمثيلي 

ضرب المثل
لتها هم در زندگي م: مثال. از يك انديشه فلسفي يا ادبي استفاده مي شود: ليد ادبي 

ان را زير و مثل افراد لحظاتي از هوشياري پيش مي آيد كه يكباره بافت زندگي آينده آن
.رو مي كند و تار وپود هستي ايشان را رنگ و روي ديگري مي دهد



: )ساده(ليد مستقيم 

هستند ساده و   خبر  دهنده به عناصر چون ليدهاي پاسخ  ليدها  اين گونه
 ليد مستقيم غالباً در خبرهايي. خبر مي پردازند  به مهم ترين قسمت مستقيم

استفاده مي شود كه موضوع آن ساده وخالي از پيچيدگي است و به همين 
.علت مي توان آن را به زبان ساده و در يكي دو جمله  بيان كرد

 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست روز يكشنبه ماده يك   :مثال

.طرح جرم سياسي را به تصويب رساندند



:ليد عمقي

براي اينكه موضوع به حد كافي روشن و قابل درك شود از  ليد عمقي
.درباره رويداد ذكر مي كند  ليد ساده طوالني تر است اطالعات بيشتري

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست روز يكشنبه ماده   :مثال 
بر اساس اين طرح كه . يك طرح جرم سياسي را به تصويب رساندند

سال هاست مورد بحث احزاب و گروه هاي سياسي قرار دارد توهين به 
رؤساي قوا و نمايندگان مجلس بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام جرم 

.سياسي محسوب مي شود



 
:ليد تمثيلي

روف شروع ليدهاي تمثيلي با يك ضرب المثل يا مصراعي از يك شعر مع
.اشداست كه بايد با نوع رويداد هماهنگي داشته و در واقع مصداق رويداد ب

:مثال
تفاع ، اين روزهاي سرد زمستاني كه ار»هركه بامش بيش، برفش بيشتر«

ن ها برف در برخي مناطق شهري به نيم متر رسيده، دستمزد برف پاروك
يش ناگهان به چند برابر افزايش يافته است و بايد گفت هركه بامش ب

.خرجش بيشتر



:ليد تشريحي و تحليلي

سياسي و اقتصادي و گزارش هاي خبري، ليد  پركاربردترين ليد عمدتا در خبرهاي
اين گونه ليد بر اساس داده ها و اطالعات خبري نوشته مي . تشريحي و تحليلي است

.شود
در اين ليد با بهره گيري از آگاهي ها و رويدادهاي خبري متصل به هم و از مجموع آن   

ه ها مي توان به تحليلي مبني بر واقعيات دست يافت و يك ليد تحليلي و تشريحي ب
.مخاطب ارايه كرد

جنايت از نوع شيشه اي آن همچنان قرباني مي گيرد و اين بار مردي معتاد كه  :مثال  
دچار توهم ناشي از ماده مخدر شيشه بود در خيابان نارمك تهران در جنايتي هولناك 

.همسرش را به بهانه حاضر نشدن بر سر سفره شام با ضربات چاقو به قتل رساند



:ليد سوالي يا استفهامي

ليد سوالي يك پرسش مطرح مي كند كه بايد جذاب و گيرا باشد و حس  
گرچه هر سوالي ممكن است براي . كنجكاوي و توجه مخاطب را برانگيزد

مخاطب جالب نباشد اما بايد داراي يكي از ارزش هاي خبري باشد تا براي 
.مخاطب ارزش پيگيري داشته باشد

است؟  شما چقدر  بيولوژيكي  بدانيد سن   واقعاً مي خواهيد  آيا  :مثال
كرده اند كه   ابداع  يك آزمايش خون جديد   در اسپانيا  دانشمندان

و چقدر    سرعتي در حال پير شدن هستيم  مي تواند نشان دهد با چه  ظاهراً
.از عمر ما باقي است



:  ليد نقلي 
اين نوع ليد به سه . نقل بخش مهمي از سخنان اشخاص در پاراگراف اول خبر، ليد نقلي را مي سازد

:صورت نوشته مي شود
:اين نوع ليد در حاالت زير به كار مي رود   :نقل قول مستقيم: الف 
.زماني كه سخن شخص مهم و حساس است، بايد بدون دستكاري،عين كلمات بيان شود -
.در حالتي كه نقل قول مستقيم نشانگر شخصيت و طرز فكر گوينده است -
.در حالتي كه خبرنگار مي خواهد سخن منبع خبري را عيناً عرضه كند -

به شرط آن كه معني سخن عوض نشود، مي توان جاي    دراين ليد در حد تصحيح اشتباهات دستوري
.برخي كلمات را عوض كرد، در غير اين صورت بايد از ليد غيرمستقيم استفاده شود

:مثال
 ايران اصلي ترين دشمن«: وزير جنگ رژيم صهيونيستي در مركز مطالعات امنيتي اسراييل تاكيد كرد -

».اسراييل است و تل آويو داعش را به ايران ترجيح مي دهد
ايران در مركز يك منطقه بزرگ «:گفت "هايكو"معاون شركت آمريكايي سازنده قطعات صنايع هوايي  -

».قرار دارد و از قابليت هاي تبديل شدن به يك قطب حمل و نقل هوايي منطقه اي برخوردار است
در اين نوع ليد، نقل قول دستكاري مي شود و گيومه در آن حذف مي شود   :نقل قول غيرمستقيم) ب 

.ولي مفهوم نبايد تغيير كند
وزير بهداشت معتقد است در صورتي كه برجام اجرا شود حتماً به خاطر حذف واسطه ها شاهد   :مثال 

.كاهش قيمت ها خواهيم بود



):فشرده(ليد متراكم 

ليد متراكم ليدي است كه در آن چند موضوع با درجه اهميت تقريباً مساوي كنار هم قرار 
.در واقع وجود چند موضوع هم سطح باعث مي شود كه موضوعات اولويت بندي نشوند. مي گيرند

ميليون نفر را مختل كرده، تاكنون به كشته  ٨٥برف و كوالك در شرق آمريكا كه زندگي : مثال
حادثه تصادف، بسته شدن پل ها، تونل ها و بسياري از بزرگراه ها، لغو بيش از  ٩٨٩تن،  ١١شدن 

.هزار پرواز هواپيما منجر شده است ٦



):چند موضوعي(ليدتلفيقي  

در اين نوع ليد چند موضوع و مضمون به صورت تلفيقي و به حالتي فهرست وار، متراكم و 
البته از اين ليد در صورتي بايد استفاده كرد كه قادر به . يا مقايسه اي عرضه مي شوند

ي باشيم و اگر قرار است ليد طوالني شود بهتراست از ليد تلفيق نوشتن يك بند كوتاه 
.پرهيز شود

درحالي كه گفت و گوهاي فشرده سياسي براي صلح سوريه در ژنو در جريان است : مثال 
درگيري هاي شديد ميان نيروهاي وفادار به بشار اسد با گروه هاي تروريستي در اطراف 

  .حلب شدت گرفته است



:ليدفهرستي

مهم همطراز و همسان از نظر ارزش هاي خبري نظير  از رويدادها، نكات  در برخي
در متن .قرار داد   شده مي توان در ليد  فهرست وجود دارد كه به صورت "دربرگيري"

.خبر، يكايك موضوعات به همان ترتيب كه در ليد آمده است، توضيح داده مي شوند

عيدي امسال :رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امروز اعالم كرد: مثال
هزار تومان تعيين شد، يارانه نقدي اين ماه تا روز شنبه به حساب  ٦٨٧كاركنان دولت 

سرپرست خانوارهاي واجد شرايط واريز مي شود و افزايش حقوق كاركنان نيز كمتر از 
.درصد نخواهد بود ١٠



 
):مقايسه اي(ليدقياسي  

ست يا در حالتي كه اختالف يا تشابهي بين دو رويداد توامان و مرتبط مورد نظر ا
.دو وضعيت مقايسه مي شود، ليد قياسي به كار مي بريم

درجه  ٢٧در حالي كه برف و سرما دماي شهرستان ورزقان را به منفي   :مثال
سانتي گراد رسانده است هموطنان ما در استان هاي جنوبي كشور از جمله 

.درجه سانتيگراد از هوايي بهاري لذت مي برند ٢٧تا  ٢١بندرعباس در دماي بين 



:ليد استنباطي 

ا در ليد استنباطي معموالً برداشت كلي و استنباط خبرنگار از رويداد، عنصر اصلي ر
.تشكيل مي دهد

 
وزير آموزش و پرورش با انتقاد از اينكه پس از بروز هر مشكل در خصوص   :مثال

آسيب هاي اجتماعي معموال همه نگاه ها به سوي آموزش و پرورش است، اظهار 
داشت كه ريشه آسيب هاي اجتماعي چندعاملي است و نبايد همه تقصيرها را بر 

.دوش يك نهاد يا دستگاه بيندازيم



:ليد چندخبري 

ليد چندخبري، ليدي است كه براي تنظيم چند خبر متفاوت كه حداقل از 
اخبار    تراكم  اين ليد از جهت. يك جهت داراي وجه مشترك هستند

ك شبيه ليد متراكم است با اين تفاوت كه در ليد متراكم،تراكم اطالعات ي
مي شود اما ليد  نگارش  از نظر اهميت، همتراز  با آگاهي هاي تقريبا  رويداد

چندخبري بطور معمول براي خبرهاي تلفيقي يا گزارش هاي خبري 
 .مي شود نوشته

ليد چندخبرى معموالً در گزارش هاى خبرى در مورد وقايع تعطيالت پايان 
.هفته و گزارش هايى در مورد حوادث اجتماعى يا سياسى به كار مى رود

تن از مسافران  ٥٦تصادفات سفرهاي تعطيالت نوروزي سبب مرگ   :مثال
تگرگ غافلگير كننده در استان هاي البرز و . در نقاط مختلف كشور شد

امدادگران هالل احمر يك . زخمي برجا گذاشت ١٥٠٠قزوين بيش از 
متري چاهي در مهرشهر كرج نجات داده  ١٢٠كودك سه ساله را از عمق 

.و چهار پسر جوان كه در ارتفاعات دماوند ناپديد شده بودند را پيدا كردند



):غير متعارف( ليد غيرعادي

بسياري از رويدادها و حوادث براي ما و خبرنگاران غيرعادي است اما تنها هنگامي مي 
توان به غيرعادي بودن رويداد واقف شد كه يك ليد غيرمتعارف و غيرعادي براي آن 

.كاربرد دارد  اينگونه ليدها در خبرهاي ورزشي،حوادث و هنري. نوشته شود

:مثال
.پرنده كوچولوي دريايي، پرواز بوئينگ غول پيكر در ايالت ويرجينيا را مختل كرد  -
تند تيم فوتبال ايران ستاره نشد، زيرا تمام بازيكنان مثل خورشيد درخشيدند و توانس  -

.تيم حريف را شكست بدهند



:ليد متعارض 

ليدي كه فرد يا . در ليد متعارض، اختالف نظر و عمل در يك رويداد مورد نظر است
را  يا موضوعي ديگر مقايسه مي كند يا متضاد يك فرد يا موضوع  موضوعي را با فرد

مي گذارد به عبارتي به تناقض ها و   در مقابل يك فرد يا موضوع هاي ديگر به نمايش
.دارد  اشاره  تضادها در خبر

 
 ٢٠٠رييس جمهوري آمريكا از عدالت در جامعه سخن مي گويد اما از مرگ   :مثال

.سياه پوست در ايالت تگزاس اظهار بي اطالعي مي كند



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود



، »اظهار داشت«از عبارات ديگري چون » گفت«به جاي ليد نقلي در : نكته
ياد آور «، »انتقاد كرد«، »هشدار داد«، »ادعا كرد«، »فاش كرد«، »اخطار كرد«

فاده با توجه به بار معنايي هريك است… و » درخواست كرد«،»ابراز داشت«، »شد
.مي شود




