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اصـول روايت 
در ساخت مستندهاي راديويـي
عباس جاهدجاه
استاديار دانشگاه پيام نور، مركز بوشهر

 مقدمه
شايد نام مستند، در ابتدا براي همه، يادآور فيلم هاي مستند باشد که به ويژه در 
سال هاي اخير، بازار آن در تلويزيون و سينما، رونق گرفته است. اما واقعيت 
اين اسـت که مستند، در راديو هم ساخته ميشـود و نبايد مستند راديويي را 
با يک گزارش ساده اشتباه گرفت؛ زيرا آنچه با نام «مستند راديويي» ساخته 
مي شود بسيار فراتر از گزارشهايي است که دربرگيرنده ي پرسش و پاسخي 
کوتاه درباره ي موضوعي مشـخص اند و همه روزه، گزارشـگران از گوشه و 
کنار شهر، براي برنامه هاي مختلف راديويي تهيه مي کنند. مقاله ي حاضر در 
پي آن اسـت تا بـر پايه ي مباحث دانش روايت شناسـي، مسـتند راديويي را 
مـورد بررسـي قرار دهد.  همچنين بر آن اسـت که نکاتـي راهبردي درباره ي 
ساخت مستندهاي راديويي ارائه دهد و به بررسي و تحليل عوامل توفيق يا 

عدم توفيق ساخت برنامه هاي مستند راديويي بپردازد.
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روايت در مستند راديويي
شباهت مستند راديويي به نمايش از يک 
سو و گسترش مرزهاي روايت در تعاريف 
منتقدان روايت شناس از سوي ديگر، اين 
نوع از برنامه سازي را به «روايت» و اصول 
دانش «روايت شناسي» نزديک کرده است. 
نخستين گام در ساخت مستند راديويي، 
ــجم است  ــنجيده و منس وجود طرحي س
که دوشادوش اهداف برنامه ساز، به پيش 
ــوزه ي روايت،  ــن طرح اوليه در ح رود. اي
پيرنگ (plot) نام دارد و روابط و چيدمان 
منطقي بخش هاي گوناگون هر داستان را 
مشخص مي کند و ضامن انسجام کلي اثر 
ــب  ــد بود. پيرنگ همچنين (متناس خواه
ــد واحد يا  ــاز) مي توان ــا اهداف برنامه س ب
ــد. نکته ي مهم  چندگانه (اپيزوديک) باش
ديگر در طراحي مستند راديويي، توجه به 
 (narrative mode) ــيوه و حالت روايت ش
است. تصميم درباره ي اينکه مبناي برنامه 
بر نمايش (در مستند راديويي، گنجاندن 
ــي (افکت و کالم)  ــاي واقعي و اصل صداه
ــد يا گفتار (توضيح  محيط مورد نظر) باش
ــناس)، مسأله ي  ــير راوي يا کارش و تفس
ــت که در ساخت مستند  مهم ديگري اس
ــه کرد. حضور يا  ــي بايد بدان توج راديوي
ــور راوي (narrator) در برنامه  ــدم حض ع
ــور وي نيز در  ــزان حض ــي و مي و چگونگ
ــايان اهميت  ــتند راديويي ش ساخت مس

است. 
هر يک از انواع سه گانه ي راوي (اول، دوم 
ــخص) قابليت ها و کارکردهاي  و سوم ش
ويژه و متفاوتي دارند که توجه به آن، در 
ــزايي خواهد  انتخاب نوع راوي، نقش بس
ــاس زماِن در نظر  ــت. همچنين براس داش
ــده براي برنامه، شتاب يا کندي  گرفته ش
ــت که  ــوع ديگري اس ــز موض ــت ني رواي
مستندساز راديويي ناگزير از توجه به آن 
ــت. در دانش روايت شناسي، کارکردها  اس
ــراي افزايش يا  ــاي متفاوتي ب و راهکاره
ــتاب روايت، شناسايي و مطرح  کاهش ش
ــا، مي توان  ــت که با کاربرد آنه ــده اس ش
ــب با زمان و اهداف برنامه، شتاب  متناس
ــتند راديويي  ــا کندي معناداري در مس ي

يک روايت مي تواند به 
آساني با حادثه اي واحد 
آغاز شود، سپس روند 
گذشته نگرانه اي را در 
پيش بگيرد و آنگاه به 
شيوه ي آينده نگرانه 
ادامه مسير دهد.
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ايجاد کرد. 
ــتند راديويي، گونه اي از برنامه هاي  مس
ــد مهارت هاي  ــت که نيازمن راديويي اس
ــت؛ تمام  ــت و ابتکار اس ــيار و خالقي بس
مسير توليد اين برنامه، از انتخاب موضوع 
تا ساخت، به آگاهي، مطالعه و مهارت در 
ــگردهاي برنامه سازي نياز دارد.  کاربرد ش
برخالف گزارش راديويي که تنها به اظهار 
ــي از مردم درباره ي يک موضوع  نظر برخ
مي پردازد و اغلب به صورت پرسش و پاسخ 
ــود، مستند راديويي به دنبال  برگزار مي ش
ــازي و بازنمايش موضوع خود (اعم  بازس
از حوادث اجتماعي، سياسي، رويدادهاي 
ــت و از اين رو، مي توان  فرهنگي و...) اس
ــه «نمايش» نزديک  ــوع برنامه را ب اين ن
ــاز  ــن معني که مستندس ــت؛ به اي دانس
ــاري صداهاي مختلف و در  راديويي، به ي
همان چارچوب محدوديت هاي راديو، در 
ــرا و رويدادي ويژه  ــت تا ماج پي اين اس
ــکلي  ــانه ي راديو، به ش را در عرصه ي رس
مؤثر روايت کند و بخش هايي از ماجرايي 
ــت بازآفريني کرده  را که موضوع کار اوس
ــت  ــه نمايش بگذارد. [البته ممکن اس و ب
ــتندي در همان زمان رويداد ساخته  مس
شود؛ مثال در حاشيه ي برگزاري نمايشگاه 

کتاب يا مسابقات ورزشي و...].
ــت راديويي ماجرا، بايد فضا و  براي رواي
ــان رخ دادن حادثه (چه  حال و هواي زم
ــود  همزمان و چه بعد از رويداد) فراهم ش
و براي اين کار، ابزارهاي چندان متنوعي 
وجود ندارد؛ زيرا همه چيز به صدا محدود 
ــا عبارتند  ــود. مهمترين اين ابزاره مي ش
ــال و هواي  ــط (که ح ــاي محي از: صداه
ــد)، صداي افراد  ــرا را تداعي مي کنن ماج
ــرات و ديده ها  ــاهدان عيني که خاط (ش
ــاره ي موضوع  ــنيده هاي خود را درب يا ش
بيان مي کنند، يا مسئوالن و کارشناساني 
ــوع اظهارنظر مي کنند،  که درباره ي موض
ــده و هر فردي که  ــان، حادثه دي يا متهم
ــدا مي کند)  ــه موضوع ربط پي به نوعي ب
ــه اطالعات را  ــرانجام صداي راوي ک و س
ــازي و توصيف  ــل مي کند، در فضاس کام
ــات الزم را به  ــرا، نقش دارد و اطالع ماج

ــته به  ــب منتقل مي کند. البته بس مخاط
ــاز، از موسيقي هم  تفکر و نگاه مستندس
ــکل محدود يا گسترده، مي توان در  به ش

مستند راديويي استفاده کرد.
چيدمان صحيح اين ابزار و خلق برنامه اي 
ــيري منطقي را از ابتدا تا انتها  که خط س
ــد و روايتي صحيح، تأثيرگذار و  دنبال کن
ــنيدني از موضوع را در اختيار شنونده  ش
ــت که مستندسازان  قرار دهد، هنري اس

بايد از آن بهره مند باشند. 
طرح مسأله

ــش اصلي در اين زمينه، اين است  پرس
ــه بايد روايت  ــتند راديويي، چگون که مس
ــاخت  ــدام عناصر روايي  در س ــود؟ ک ش
ــد؟ پيرنگ  ــي نقش دارن ــتند راديوي مس
ــي در  ــه آن، چه نقش ــد مربوط ب و قواع
ساختاربندي مستند راديويي دارد؟ راوي 
ــه جايگاهي دارد و  ــن نوع برنامه، چ در اي
ــوع راوي را مي توان در آن  کدام نوع از ان
ــتند راديويي به  به کار برد؟ زمان در مس

چه شکل بايد تنظيم شود؟ 
پيشينه ي تحقيق

ــتند  ــت که مس ــن واقعي ــود اي ــا وج ب
ــته  ــي، يکي از انواع موفق و برجس راديوي
ــت، پژوهش  ــازي راديويي اس در برنامه س
چنداني درباره ي مباني، اصول و چگونگي 
ــت و اين در  ــاخت آن انجام نگرفته اس س
حالي است که مستندسازي در عرصه هاي 
ــينما و تلويزيون) در حوزه ي  تصويري (س
پژوهش نيز موضوع آثار زيادي قرار گرفته 
ــي  ــت وجوي آثار پژوهش ــت. اما جس اس
ــتند راديويي، در قالب کتاب،  ويژه ي مس
ــي و  ــه يا مقاله، نه در زبان فارس پايان نام
ــي، نتيجه ي چنداني  ــه در زبان انگليس ن
ــز مجموعه مقاالت  ــت ج به همراه نداش
کوچکي به زبان انگليسي با همين عنوان 
ــال ۲۰۱۰ به  ــتند راديويي که در س مس

چاپ رسيده است.
ــن پژوهش، يعني  ــوي ديگر اي اما در س
در حوزه ي روايت شناسي، آثار ارزشمندي 
ــات گوناگون مرتبط  در زمينه ي موضوع
ــده است. از  ــته ش با مقوله ي روايت، نوش
اين ميان بايد از منتقداني مانند ژرار ژنت 

ــتانزل  (Gerard Genette) (۱۹۸۰) و اس
(Stanzel) (۱۹۸۴) در موضوع انواع راوي 
 Monika) ــک ــت، مونيکا فلودرني و رواي
ــر دو حوزه ي راوي اول  Fludernik) در ه
ــوان  ــخص (۱۹۹۴ و ۲۰۰۹)، ج و دوم ش
 (۱۹۸۶)  (Joanne S. Frye) ــراي  ف اس 
ــخص و برايان  ــه ي راوي اول ش در زمين
 (Brian Richardson) ــون  ريچاردس
 Matt) ــت دلکونت (۱۹۹۴ و ۲۰۰۶) و م
راوي  ــه ي  زمين در   (۲۰۰۳)  (Delconte
 Rimmon) ــان ــخص و ريمون کن دوم ش
 (Toolan) ــوالن  ت و   (۱۹۸۳)  (Kenan
(۱۹۸۸) در موضوع زمان روايت، نام برد. 
ــش حاضر، با بهره گرفتن از مباني  پژوه
نظري روايت، به بررسي مستند راديويي و 
چگونگي به کارگيري اصول روايت در آن 

خواهد پرداخت. 
روايت

ــي،  ــرد نوين به دانش روايت شناس رويک
ــترده کرده و  ــيار گس قلمرو روايت را بس
ــتان»، به قلمرو  آن را از محدوده ي «داس
ــوق داده  ــيع «عمِل روايت کردن» س وس
ــت. فلودرنيک بر اساس همين نگرش،  اس
روايت را اينگونه معرفي مي کند: «معموال 
ــخن مي گوييم،  ــي درباره ي روايت س وقت
ــت، يعني نوول و  ــا نوع ادبِي رواي آن را ي
ــتان کوتاه، يکي مي دانيم. «روايت»،  داس
ــت و نبايد آن  از مصدر «روايت کردن» اس
ــار تاريخي  ــتان ها يا آث را محدود به داس
کرد. روايت همه ي چيزهايي است که در 
اطراف ماست؛ در هر جايي که کسي با ما 
ــخن مي گويد، مي توان  درباره ي چيزي س
ــر راديو،  ــت: گوينده ي خب ــت را ياف رواي
ــي در زميِن  ــه، يک همکالس معلم مدرس
ــافر در قطار، يک همراه بر  بازي، يک مس
ــام، گزارشگر تلويزيون يا راوي  سر ميز ش
ــدن آن، قبل از  ــا از خون ــتاني که م داس
خواب، لذت مي بريم. همه ي ما در زندگي 
ــو با ديگران،  ــره ي خود، در گفت وگ روزم
ــتيم.... بنابراين روايت، فعاليِت  راوي هس
ــت که  ــترده و ناخودآگاهي اس زبانِي گس
گستره اي فراتر از آنچه انواع اصلِي روايت 
شمرده مي شود - و مهمتر از همه، روايت 
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ــت - دارد.» (فلودرنيک، ۲۰۰۹:  ادبي اس
 .(۱

ــناختي دقيق از  ــه ش ــيدن ب ــراي رس ب
ــت سه معناي  ــيده اس روايت، ژنت کوش
گوناگون واژه ي فرانسوي récit (روايت) را 
ــه معنا عبارتند  از هم تفکيک کند. اين س
از: «عمِل روايت»؛ «متن يا کالم  روايت» 
ــتاني که روايت، بيان مي کند». از  و «داس
ــه، ژنت، موارد اول و دوم  ميان اين هر س
ــان يا کالم  ــد و آن را «بي ــي مي کن را يک
ــوم،  ــت» مي نامد و در کنار مورد س رواي
ــد؛ در نتيجه  ــتان، قرار مي ده يعني داس
ــتان،  ــت مي آيد: «داس اين تعريف به دس
ــا کالِم روايت،  ــان ي ــت که بي چيزي اس
ــد يا  به  ــه مي ده ــد، ارائ ــزارش مي کن گ
ــل مي کند» (همان، ۲). به  مخاطب منتق
ــتاني را بيان  ــن ترتيب، هر روايت، داس اي
مي کند و هر داستان، خود، زنجيرهاي از 
کنش ها و حوادثي است که آغاز و پاياني 

دارند (همان، ۵).
ــتند راديويي نيز گونه ي ديگري از  مس
ــت؛ زيرا ماجرايي که رخ داده يا  روايت اس
ــت، روايت مي کند.  در حال رخ دادن اس
ــت و در چارچوب  ــن روايت، بايد درس اي
ــتند  ــود تا مس ــول انجام ش ــد و اص قواع
ــته باشد و  راديويي، هم ارزش هنري داش

هم پيام خود را به خوبي برساند. 
مهم ترين عناصر زيربنايي که در ايجاد و 

خلق روايت سهم دارند، عبارتند از:
(plot) ۱. پيرنگ

ــراي روايت هر مطلب  به صورت کلي، ب
ــخن را از جايي آغاز  ــا ماجرايي، بايد س ي
ــاند. ترتيب و  کرد و در جايي به پايان رس
چيدمان سخن هم در جاي خود اهميت 
ــوزه ي کالم و  ــي در ح ــادي دارد. حت زي
گفتار هم، درست بيان کردن يک مطلب 
ــت که همگان از آن  يا خاطره، هنري اس
ــي از افراد ماجراي  ــره ندارند. گاه برخ به
ساده اي را چنان با مهارت تعريف مي کنند 
ــه توجه هر مخاطبي را برمي انگيزد؛ اما  ک
ــک ماجراي جالب را  برخي ديگر حتي ي
هم به اندازهاي بي سرو ته بيان مي کنند 

که هيچکس به آن توجه نمي کند.   
ــت که پيرنگ، اهميت خود  در اينجاس
ــياري از  ــان مي دهد. به اعتقاد بس را نش
ــي از عناصر مهم  ــگ يک ــدان، پيرن منتق
ــت. در  ــده ي هر روايت اس ــکيل دهن تش
ــي درباره ي  واژهنامهي هنر داستان نويس

آن چنين آمده است:  
«پيرنگ، مرکب از دو کلمه ي پي + رنگ 
است؛ «پي» به معني بنياد، شالوده و پايه 
ــاي طرح و نقش؛  ــده و «رنگ» به معن آم
ــم، پيرنگ به معني بنياد  بنابراين روي ه
ــالوده ي طرح و معناي دقيقي  نقش يا ش
ــت. پيرنگ؛ نقشه،  براي اصطالح plot اس
ــبکه ي استداللي حوادث  طرح، الگو يا ش

فضايي که راوي اول 
شخص در روايت ايجاد 
مي کند، فضاي صميميت 

است؛ زيرا همه ي ماجراها 
از زبان کسي روايت 

مي شود که خود، لحظه به 
لحظه و از نزديک، شاهد 

ماجراها و درگير کنش هاي 
داستان بوده يا هست.
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در داستان است و چون و چرايي حوادث 
ــان مي دهد. به عبارت  ــتان نش را در داس
ــتان  ــوادث را در داس ــر، پيرنگ، ح ديگ
ــب مي کند که در  ــم و ترکي چنان تنظي
ــوه کند. از اين  نظر خواننده، منطقي جل
ــر، پيرنگ، تنها ترتيب و توالي حوادث  نظ
ــازمان يافته ي  ــت بلکه مجموعه ي س نيس
ــل حوادث  ــت. در حقيقت، نق ــع اس وقاي
ــت با تکيه بر روابط علي و معلولي. در  اس
هر اثر ادبي، پيرنگ نشان مي دهد که هر 
ــه چه دليل اتفاق افتاده و بعد  حادثه اي ب
از آن نيز چه حوادثي و به چه دليل اتفاق 
مي افتد. بدين معني که پيرنگ، وابستگي 
ــتان را به طور  ــود ميان حوادث داس موج
ــت  عقالني تنظيم مي کند و ضابطه اي اس
ــنده بر اساس آن، وقايع داستان  که نويس

را نظم مي دهد. 
پيرنگ نه تنها به شکل اثر مربوط است 
ــز ارتباط عميقي  ــا محتواي آن ني بلکه ب
دارد. زيرا تضادهاي زندگي شخصيت هاي 
ــري آنها را نيز  ــاني و برخورد و درگي انس
تصوير مي کند. در واقع ساختار ماهرانه ي 
پيرنگ به توانايي پرورش حوادث در سير 
تحولي پويا وابسته است» (واژه نامه ي هنر 

داستان نويسي، ۵۲ و ۵۳).
ــوان گفت پيرنگ، وحدتي  در واقع مي ت
ــاختاري در روايت ايجاد مي کند و اين  س
ــتان  ــر جذابيت و زيبايي داس ــدت، ب وح
ــث  مبح ــرح  ط ــينه ي  پيش ــد.  مي افزاي
ــطو بازمي گردد.  ــعر ارس پيرنگ به فن ش
ــي از عناصر اصلي  ــطو پيرنگ را يک ارس
ــته است. به  ــش گانه ي تراژدي دانس و ش
اعتقاد او پيرنگ، آغاز، ميانه و پاياني دارد 
ــاخته و پرداخته شود که  و بايد چنان س
ــدادي را بدون لطمه زدن  نتوان هيچ روي
به وحدت کلي اثر جابه جا يا حذف کرد. 

ــر پيرنگ،  ــناخت دقيقت ــب براي ش اغل
ــتان» و  ــه بيان تفاوت ميان «داس ابتدا ب
ــود. «داستان»،  «پيرنگ» پرداخته مي ش
ــش  ــت. پرس زنجيره ي منظم حوادث اس
ــتان مربوط  ــاختار داس ــه به س ــي ک اصل
ــت از: بعد چه اتفاقي  ــود عبارت اس مي ش
مي افتد؟ (مثال فورستر: شاه مرد و سپس 

ــش بر  ملکه مرد). اما در «پيرنگ»، پرس
ــت. از اين رو که  ــر چرايي رويدادهاس س
ــتان  ــاختار منطقي و عّلي داس پيرنگ، س
ــش اصلي دراين زمينه عبارت  است، پرس
ــاق افتاد؟»  ــت از اينکه: «چرا اين اتف اس
مثال فورستر در اين باره چنين است: شاه 
ــپس ملکه از غصه مرد. (مانفرد  مرد و س

جان، ۲۰۰۵: ۵۲).
پيرنگ هر داستان از سه بخش تشکيل 
شده است: مقدمه، تنه ي داستان و پايان 
ــتان. مقدمه معموًال در بخش آغازيِن  داس
ــنده در مقدمه،  ــتان قرار دارد. نويس داس
ــتان (action) را آغاز مي کند.  ــل داس عم
البته گاه برخي نويسندگان ضرورتي براي 
ــي و زمينه چيني براي  مقدمه هاي طوالن
ــتان خود  ــوادث نمي بينند و داس بيان ح
ــه ي بحران يا  ــدون مقدمه و در نقط را ب

کشمکش يا حتي اوج آغاز مي کنند. 
ــتان  ــتان، بخش اصلي داس ــه ي داس تن
است و بعد از مقدمه قرار مي گيرد. اجزاي 
ــتان - که بايد آنها را از  اصلي تنه ي داس
عناصر ساختاري پيرنگ دانست- عبارتند 
ــران و نقطه ي  ــمکش، تعليق، بح از: کش
ــتان  ــت در يک داس اوج. البته ممکن اس
ــد.  ــته باش ــام اين عناصر وجود نداش تم
ــتفاده ي نويسنده از اين عناصر،  شکل اس
ــي مي دهد که  ــم يا الگوي ــتان نظ به داس
ــازد. پايان  ــاختمان پيرنگ آن را مي س س
ــتان نيز اغلب با گره گشايي يا توقف  داس

عمل داستاني همراه است.  
ــر آن اهميت  ــه در اينجا ذک نکته اي ک
دارد اين است که نويسنده مجبور نيست 
ــيوه ي کامًال منظم  ــتان خود را به ش داس
ــاني  ارائه کند. يک روايت مي تواند به آس
ــود، سپس روند  با حادثه اي واحد آغاز ش
ــته نگري  را در پيش بگيرد و آنگاه  گذش
ــير  ــيوه ي آينده نگرانه ادامه ي مس ــه ش ب
ــوي ديگر چنانکه مانفرد جان  دهد. از س
ــت «متون مختلف،  خاطرنشان کرده اس
ــد پيرنگ هاي متفاوتي با درجات  مي توانن
ــند؛ برخي پيرنگ ها،  ــته باش مختلف داش
 (linearly) ــي ــم و خط ــورت محک به ص
طراحي شده اند. در اين دسته از روايت ها، 

هر کنشي نتيجه ي علي و معلولي چيزي 
است که قبًال اتفاق افتاده است. اما برخي 
پيرنگ ها نيز موزائيکي اند. در روايت هايي 
ــوع پيرنگ، ارتباط علي و معلولي  با اين ن
ــل  ــي قاب ــه راحت ــا ب ــوادث و کنش ه ح
ــخيص نيست. برخي ديگر از روايت ها  تش
ــد، تصادفي به  ــگ ضعيفي دارن ــز پيرن ني
ــًال از پيرنگ دوري  ــش مي روند يا کام پي

مي کنند» (مانفرد جان، ۲۰۰۵: ۵۲).
پيرنگ در مستند راديويي

ــوع، مهمترين کار،  پس از انتخاب موض
ــاختمان و پيرنگ  انديشيدن درباره ي س
ــت. براي نمونه، در نظر بگيريم  برنامه اس
ــده، رعايت نشدن  که موضوع برگزيده ش
ــران  ــي کارگ ــه ايمن ــوط ب ــائل مرب مس
ساختماني و عدم نظارت بر امنيت ساخت 
ــت که هر از چندي، زمينه ي  ــاز اس و س

مرگ کارگري را فراهم مي آورد. 
براي آغاز کار، بهتر است چارچوب روايت 
ــتاني آن  را به کمک دنبال کردن خط داس
ــتان را در  ــوان داس ــي کنيم. مي ت طراح
ــه طرح  ــکل آن، اين گون ــن ش خالصه تري
ــوار بر  ــرد: کارگري که هر روز صبح س ک
ــاختماني  اتوبوس به محل کار خود که س
ــت مي رود و عصرها،  ــاخت اس در حال س
ــوس، به خانه  ــوار بر همان اتوب باز هم س
ــالف روزهاي  ــردد. اما امروز برخ برمي گ
ــود را ترک  ــش، او زودتر محل کار خ پي
ــر اتوبوس که  ــوار ب مي کند، آن هم نه س
ــوار بر آمبوالنس و نه به سوي خانه که  س

به سوي سردخانه.
ــتاني، ابتدا و  ــط داس ــيم اين خ با ترس
ــخص مي شود که ابتدا  انتهاي روايت مش
ــت. حال که  ــاي يک روِز کاري اس و انته
چارچوب اصلي و خط سير اصلي داستان، 
ــخص شد بايد  يعني آغاز و پايان آن مش
ــت يعني تنه و  ــاره ي بخش مهم رواي درب
ــش  ــي روايت فکر کرد. پرس بدنه ي اصل
ــي که تنه ي  ــت که حادثه ي اصل اين اس
ــکل مي دهد چگونه روايت  ــتان را ش داس
شود؟ چه جزئياتي بايد ذکر شود و به چه 
ــت تعليقي در روايت  ترتيب؟ آيا الزم اس
ايجاد شود؟ نقطه ي اوج و فرود بايد وجود 
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داشته باشد يا نه؟ و به چه شکل؟ 
ــش ها و پاسخ دادن به  با طرح اين پرس
آنها، مهمترين عناصر شکل دهنده ي تنه ي 
ــخص و به اين ترتيب، پيرنگ  روايت، مش
کامل مي شود. از اينجاست که بخش هاي 
ــوند و  ــي و مهم روايت، تعيين مي ش اصل
ــت که مي توان اميدوار بود که  اينگونه اس
ــجام و نظام منطقي در روايت وجود  انس
دارد و روابط علي و معلولي اجزاي روايت 
ــت.  ــه دار نيس ــان حوادث، خدش و چيدم
نکته اي که در اينجا بايد به آن اشاره کرد 
ــت که در پيرنگ، کليات و رئوس  اين اس
ــوند، اما بهتر است اين  روايت ذکر مي ش
انسجام و روابط علي و معلولي، در جزئيات 
نيز حفظ شود تا روايت، ساختاري استوار 
ــد.  اگر اين توالي منطقي در  ــته باش داش
ــته باشد،  ميان اجزاي روايت وجود نداش
ــکل روبه رو مي شود. اما  فهم روايت با مش
ــاختارمند،  وجود يک پيرنگ منطقي و س
ــت مي دمد. از  ــان تازه اي در پيکر رواي ج
اين رو، وجود پيرنگ در مستند راديويي، 
ــه اي نظام مند،  ــاخت برنام ــي س به معن
استوار و منطقي است که چيدمان اجزاي 
آن به خوبي انجام گرفته باشد و بتواند به 

درستي با مخاطب، ارتباط برقرار کند.
۲. راوي

ــي -که تنها از  ــتند راديوي راوي، در مس
عنصر صدا بهره مند است- اهميتي بيش 
از مستندهاي تصويري دارد. زيرا تصوير، 
ــي، گوياي واقعيت هاي  گاه خود به تنهاي
ــراي گفتن  ــازي ب ــت که ني ــياري اس بس
ــا در راديو که از  ــا باقي نمي گذارد؛ ام آنه
ــت برخي  ــت، الزم اس تصوير بي بهره اس
ــا توضيح داده  ــوند ي صحنه ها توصيف ش
ــات مي تواند از  ــوند. البته اين توضيح ش
ــر از راوي بيان  ــي غي ــان افراد مختلف زب
شود و مستندساز، بسته به سليقه ي خود 
مي تواند افراد ديگري اعم از ناظران ماجرا 
يا کارشناسان و... را جايگزين راوي کند.

ــدم حضور راوي و  ــن حضور يا ع بنابراي
برجسته بودن يا کمرنگ بودن حضور وي، 
ــليقه  ــت که به انتخاب و س موضوعي اس
ــاط مي يابد. اما  ــاز ارتب و نگرش مستندس

ــت که در هر روايت،  نکته ي مهم اين اس
ــان و اداره ي روند  ــؤوليت مديريت بي مس
ــت و هر  ــده ي راوي اس ــتان، به عه داس
ــده، از روايت در  ــه ما در جايگاه خوانن چ
ــه ما انتقال  ــاطت راوي ب مي يابيم، با وس
مي يابد. رومن ياکوبسن، کارکردهاي زير 

را براي راوي شناسايي کرده است:
- کارکرد ارتباطي و هدايت مخاطب در 

مسير داستان. 
ــاد انگيزه در  ــي و ايج ــرد ترغيب - کارک
ــزي را بپذيرد يا  مخاطب براي اينکه چي

انجام دهد. 
ــن،  - ابراز و بيان ذهنيت خود (ياکوبس

(۵۶ :۱۹۶۰
ــد اين وظايف، در ساخت  به نظر مي رس
ــت دارند و  ــم اهمي ــي ه ــتند راديوي مس
ــت انجام تمام يا  مي توان از راوي در جه
برخي از آنها، ياري گرفت. اما براي کاربرد 
ــد ابتدا کارکردهاي راوي را  دقيق آن، باي
ــايي  ــتند راديويي به خوبي شناس در مس

کرد.
کاربرد راوي در مستند راديويي

ــد، راوي در  ــاره ش ــتر اش چنانکه پيش
ــتند راديويي، مي تواند جايگاه مهمي  مس
ــري در جلب  ــد و نقش مؤث ــته باش داش
مخاطب، انتقال اطالعات و مديريت سير 
ــده بگيرد. البته اين وظايف  روايت، بر عه
ــخصيت ها  را مي توان در ميان راوي و ش
(بازيگران يا مردم عادي حاضر در مستند) 
تقسيم کرد و حتي ميتوان سهم ناچيزي 

را به راوي داد. 
نکته ي مهم در اينجا اين است که راوي 
در مستند راديويي، در اغلب موارد، همان 
ــگر يا نماينده ي رسانه است که به  گزارش
ــتگاه ضبط صدا  ــراه ميکروفون و دس هم
حرکت مي کند. البته مستندساز مي تواند 
نقش راوي را از گزارشگر تفکيک و آن را 

به صداي ديگري واگذار کند.
راوي در مستند راديويي ميتواند اول يا 

سوم شخص باشد:
- راوي اول شخص

ــخص در تعريف ژرار ژنت،  راوي اول ش
ــت  ــتاني  لقب گرفته اس راوي درون داس

(ژنت، ۱۹۸۰: ۲۴۸)؛ زيرا اين راوي، خود 
يکي از شخصيت هاي داستان نيز هست. 
به سخن ديگر، راوي اول شخص داستاني 
را که براي خودش اتفاق افتاده يا خودش 
ــت، روايت  ــاهد آن بوده اس از نزديک ش
ــد. مهمترين کارکردهاي راوي اول  مي کن
شخص -که دليل تفاوت آن با ديگر انواع 
ــن ويژگي ربط  ــت- نيز به همي راوي اس
ــخص به رويدادها و  مي يابد. راوي اول ش
ــيار نزديک است؛  ــتان بس کنش هاي داس
چيزهايي را مي بيند و احساس مي کند که 
راوي سوم شخص نمي تواند ببيند يا حس 
ــيرهاي  ــد. از اين رو، دريافت ها و تفس کن

اين نوع راوي، منحصر به فرد است.
ــت که فضايي  نکته ي مهم ديگر اين اس
ــت ايجاد  ــخص در رواي ــه راوي اول ش ک
ــت؛ زيرا  ــاي صميميت اس ــد، فض مي کن
ــي روايت  ــا از زبان کس ــه ي ماجراه هم
ــه لحظه و از  ــود، لحظه ب ــود که خ مي ش
نزديک، شاهد ماجراها و درگير کنش هاي 
داستان بوده يا هست. به تعبير فلودرنيک، 
ــخص ديگر مانند راوي سوم  راوي اول ش
ــت  ــخص، تنها يک صداي بي روح نيس ش
بلکه مي توان حضور او را در داستان حس 

کرد (فلودرنيک، ۲۰۰۹: ۳۱). 
ــه راوي اول  ــري ک ــم ديگ ــرد مه کارک
ــتان  ــخص دارد، خلق هيجان در داس ش
ــت. بي شک، کسي که درگير ماجرايي  اس
است، نسبت به کسي که شاهد آن رويداد 
ــت، هيجان بيشتري را تجربه مي کند.  اس
ــي از اين هيجان به اين دليل ايجاد  بخش
ــخص نيز مانند  ــود که راوي اول ش مي ش
ــت رخ دهد،  ــه قرار اس ــب، از آنچ مخاط
ــرس، نگراني و  ــن ت ــدارد، بنابراي ــر ن خب
ــبب افزايش هيجان در  دغدغه هاي او، س

روايت مي شود.
ــد  ــخص ميتوان ــن رو، راوي اول ش از اي
ــتري در مستند  صميميت و هيجان بيش
راديويي ايجاد کند، آن را باورپذيرتر کند 
ــگر (در نقش راوي)  زيرا زماني که گزارش
ــور دارد و ديده ها و  ــل ماجرا، حض در مح
ــنيده هاي خود را روايت مي کند، بستر  ش
ــراي برنامه، فراهم  ــبي ب باورپذيري مناس
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ــکان بدهد  ــاز ام ــود و به مستندس مي ش
ــتند در  ــتري از موضوع مس جزئيات بيش

اختيار شنونده قرار دهد. 
- راوي دوم شخص

روايت دوم شخص نوع چندان شناخته 
ــت. اين روايت را بايد  شده و رايجي نيس
ــاده ترين تعريف، روايتي دانست که  در س
ــخص،  ــود را با ضمير دوم ش ــاِن خ قهرم
ــون،  (ريچاردس ــد  مي ده ــرار  ق مخاطب 
ــر، اين  ــواع ديگ ــالف ان ۲۰۰۶: ۱۹). برخ
ــده و  ــت بر پايه ي خطاب بنا ش نوع رواي

«مخاطب محور» است نه «راوي محور».
ــخص، کارکردهاي بديع  ــت دوم ش رواي
ــق فضاهاي  ــردي در خل ــه ف و منحصرب
ــايد امکان  ــامدرني دارد که ش خاص پس
ــا، در فضاي  ــياري از آنه بهره بردن از بس
ــد.  ــته باش ــتند راديويي وجود نداش مس
ــز مانند روايت اول  ــا اين نوع روايت ني ام
شخص، فضايي صميمانه فراهم مي آورد و 
کمک مي کند تا روايت به عمق انديشه و 

احساس راوي و مخاطب، نفوذ يابد. 
اين امکان و قابليت، در مستند راديويي 
ــتفاده از راوي  ــادي دارد. با اس کاربرد زي
دوم شخص و خطاب به قهرمان داستاني 
ــاخت مستند راديويي در نظر  که براي س
گرفته شده است، مي توان فضايي متفاوت 
و صميمانه تر ايجاد کرد؛ زيرا عنصر خطاب 
(و به ويژه خطاب دوستانه: تو) در ساخت 

چنين فضايي بسيار کارساز خواهد بود.
- راوي سوم شخص      

ــخص، برخالف راوي اول  راوي سوم ش
ــخص، يکي از شخصيت هاي دخيل در  ش
ــت و بيرون از سطح کنش  ــتان نيس داس
ــوم شخص  ــتاني قرار دارد. راوي س داس
ــد و براي  ــد يا مي بين ــا را مي دان ماجراه
مخاطب، روايت مي کند. گاه نيز قضاوت ها 
ــيرهايي را چاشني روايت خود قرار  و تفس

مي دهد.
راوي سوم شخص چون از جنس دنياي 
داستان نيست، نمي تواند در ماجرا حضور 
ــد؛ به همين دليل اگر راوي،  ــته باش داش
ــر در محل  ــگر و فرد حاض ــان گزارش هم
ــيوه ي روايت  ــت، ديگر نمي توان از ش اس

سوم شخص بهره گرفت. تنها در صورتي 
اين کار امکان پذير است که راوي، فردي 

مجزا از گزارشگر باشد.
۳. شخصيت ها و افراد

و  ــراد  اف ــي،  راديوي ــتند  مس ــر  ه در 
ــته  ــز بايد حضور داش ــخصيت هايي ني ش
ــاني اند که  ــند. اين افراد، معموًال کس باش
ــرا و حادثه بوده اند.  به نوعي، درگير ماج
ــي که به هر  تعداد اين افراد و زمان و نقش
يک اختصاص مي يابد نيز از موارد مهمي 
است که بايد به دقت، سنجيده و درباره ي 

آن تصميم گيري شود.
ــرايطي فراهم  ــت ش ــن الزم اس همچني
ــخصيت ها، به  ــک از اين ش ــود تا هر ي ش
ــدي و مهمي  ــرادي که نقش کلي ويژه اف
ــته اند امکان ارائه  در موضوع مستند داش
ــد. تنوع  ــود را بيابن ــخصيت خ و بروز ش
ــتند مي تواند ارزشمند  شخصيت هاي مس
باشد و از کسل کنندگي برنامه جلوگيري 
ــا انتخاب موضوعي جذاب  کند، اما گاه، ب
ــنجيده ي آن، حتي با يک  ــت س و پرداخ
ــتندي زيبا و  ــخصيت نيز مي توان مس ش

شنيدني ساخت.    
۴. زمان

ــم و مفصل  ــي از مباحث مه ــان، يک زم
ــي است که در آثار  در دانش روايت شناس
ــي  ــداري، به تفصيل بررس ــدان نام منتق
ــور خالصه  ــت. به ط ــده اس ــل ش و تحلي

در نخستين گام 
برنامه ريزي براي 

ساخت مستند و پس 
از انتخاب موضوع، 

طراحي پيرنگي منطقي 
و کامل، مي تواند 

موفقيت برنامه را 
تضمين کند.
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ــت با زمان  ــت زمان در رواي ــوان گف مي ت
ــع) تفاوت  ــان در دنياي واق تقويمي (زم
ــان اين تفاوت را در سه  دارد. روايت شناس
مبحث عمده بررسي کرده اند: نظم، تداوم 

و بسامد.
ــث نظم به اين موضوع پرداخته  در مبح
مي شود که برخالف زمان تقويمي که خط 
ــير مستقيمي دارد و هميشه از حال به  س
آينده در حرکت است، در روايت مي توان 
ــير زمان به سمت جلو و عقب نيز  در مس
حرکت کرد؛ يعني ممکن است با يادآوري 
خاطره اي از دوران قديم، در زمان روايت، 
ــرد)  رخ دهد يا  ــب گ ــته نگري (عق گذش
ــا توصيف زمان آيندهاي که هنوز  اينکه ب
ــيده و توضيح درباره ي حادثه اي  فرا نرس
که هنوز رخ نداده، آينده نگري (جلوروي)  

رخ دهد (توالن، ۱۹۸۸: ۵۰-۵۴). 
ــان و مدت  ــداوم، طول زم در مبحث ت
زمان گذر آن، در زمان تقويمي و روايت، 
ــه قرار مي گيرد. واقعيت اين  مورد مقايس
است که برخالف زمان تقويمي که در آن 
طول مدت زمان، ثابت و يکنواخت است، 
ــک رويداد  ــه در روايت براي ي ــي ک زمان
ــت کوتاه تر از  ــود ممکن اس صرف مي ش
ــد و يا  ــان تقويمي يا بلندتر از آن باش زم
ــت اين طول زمان، برابر  اينکه ممکن اس
ــه اين ترتيب و  ــد. ب با زمان تقويمي باش
در مقايسه با زمان تقويمي، روايت ممکن 
ــتاب، کندي يا همزماني  ــت داراي ش اس

باشد (ژنت، ۱۹۸۰: ۹۵).
ــامد، تعداد دفعات روايت هر رويداد  بس
است؛ به اين صورت که در روايت، ممکن 
ــت حادثه اي که يک بار انجام گرفته،  اس
ــامد مفرد)،  ــود (بس تنها يک بار بيان ش
ممکن است حادثه اي که يک بار رخ داده، 
ــامد مکرر) و ممکن  ــود (بس بارها بيان ش
ــا رخ داده، تنها  ــت حادثه اي که باره اس
يک بار روايت شود (بسامد بازگو) (توالن، 

.(۵۵ :۱۹۸۸
زمان در مستند راديويي

ــده در  ــث مطرح ش ــک از مباح ــر ي ه
حوزه ي زمان، کارکردي در روايت دارند؛ 
ــامد مکرر، گاه به دليل تأکيد بر  مثال بس

ــتاب روايت،  ــت و ش نکته يا مفهومي اس
ــي از  گاه به دليل کم اهميت تربودن بخش
ــت تا روايت هر چه زودتر به  ــتان اس داس

بخش هاي مهمتر برسد.
ــبه ي زمان  ــم و محاس ــن رو، تنظي از اي
ــه دقت و بر  ــي نيز بايد ب ــتند راديوي مس
ــاس نيازها و مطابق با چيدمان اجزاي  اس
برنامه و اهميت آنها صورت بگيرد. گاه در 
يک مستند راديويي، الزم است از همه ي 
اين موارد، در جاي خود بهره گرفت. گاه 
ــت براي يادآوري خاطراتي مهم،  الزم اس
ــت و خاطرات را  ــته برگش بارها به گذش
مرور کرد و گاه، نقبي به آينده الزم است 
تا مطلبي در زمان حال، تفهيم شود. گاه 
برخي صحنه ها را مي توان بدون پرداختن 
ــت سر  ــتاب کامل پش به جزئيات و با ش
ــوارد، پرداختن به  ــت و در برخي م گذاش
ــت و نبايد ابايي  تک تک جزئيات الزم اس

از کند شدن روايت داشت.  
نتيجه گيري

ــتند راديويي يکي از انواع روايت به  مس
ــاخت مستندي  ــمار مي رود و براي س ش
ــت در آن،  ــت اصول رواي موفق، الزم اس
رعايت شود. در نخستين گام برنامه ريزي 
ــس از انتخاب  ــتند و پ ــاخت مس براي س
موضوع، طراحي پيرنگي منطقي و کامل، 
ــت برنامه را تضمين کند.  مي تواند موفقي
ــتان  پيرنگ، چيدن منطقي حوادث داس
ــته  ــت. براي اينکه روايتي پيرنگ داش اس
ــد، بايد از مقدمه، تنه و پايان برخورار  باش
باشد و در ميان اين اجزا، توالي و رابطه ي 

منطقي وجود داشته باشد.
ــتند  راوي نيز عنصر مهم ديگري در مس
راديويي است. راوي مي تواند اول، دوم يا 
ــد. هر يک از اين انواع  ــخص باش سوم ش
ــي دارند که  ــه گانه ي راوي، کارکردهاي س
ــوع راوي، مورد توجه  ــد در گزينش ن باي

قرار گيرد.
ــار راوي،  ــي، در کن ــتند راديوي هر مس
ــا  ي ــخصيت  ش از  ــردن  بهره ب ــد  نيازمن
ــه نوعي با  ــه ب ــت ک ــخصيت هايي اس ش
ــتند، در ارتباط باشند؛ در آن  موضوع مس
ــته باشند يا تنها ناظر و شاهد  نقشي داش

ــخصيت ها و تعداد  ــند. انتخاب ش آن باش
آنها و رتبه بندي آنها از نظر ميزان حضور، 
ــب با طرح و پيرنگ  بايد به دقت و متناس

برنامه انجام شود.
ــت  ــأله ي مهمي اس زمان برنامه نيز مس
که بايد براساس محتوا و عناصر و اجزاي 
ــبه شود. گاه در طول برنامه  برنامه، محاس
الزم است روايت با شتاب يا کندي همراه 
شود و گاه گذشته نگري و آينده نگري در 

سير روايت، ناگزير است.
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