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ساختارهای روایت و کارکرد آن در خبر رادیو

چکیده:

 خبر به عنوان مهمترین ژانر رسانه ای عالوه بر آنکه بخشــــی از اعتبار یک ایستگاه یا 
بخش خبری رادیویی نزد شنوندگان آن اســــت، تالشی برای تفسیر جهان و وقایع آن 
برای شنوندگان محســــوب می شــــود. از این رو در دنیایی که تحت سلطه رسانه های 
مختلف اســــت، درک واقعیت مــــا از رخدادها بــــه طور فزاینده ای توســــط روایت 
رسانه ها شکل می گیرد. از آنجا که رســــانه ها کنترل کننده های اصلی تولید و مصرف 
روایت هستند، داســــتان هایی که »طبیعی« ترین به نظر می رسند، داستان هایی هستند 
که رســــانه ها ما را به آنها عادت داده انــــد. بنابراین هر رســــانه روش خود را برای 
داستان گویی توسعه می دهد. این شیوه ها برای روایت داستان شامل عناصر داستان، 
جنبه های فنی رسانه و قراردادهایی برای انواع داســــتان ها یا رخدادها هستند. با این 
اوصاف در حالی که مرزهای بین سرگرمی و اطالعات در رسانه های جمعی همچنان 
در حال حل شدن است، درک راه های انتقال روایت رویدادها از یک رسانه به رسانه 
دیگر و شناخت پیامدهای ایدئولوژیکی این استراتژی ها  در مطالعات رسانه ای امری 
ضروری اســــت. مقاله حاضر ضمن توجه به این مهم با بررسی نقاط قوت و ضعف 
خبر رادیو، زبان خبر رادیو و ســــاختارهای اخبار رادیو به بررسی ساختار و عملکرد 

روایت گری در اخبار رادیو می پردازد.
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مقدمه
این برنامه روزمره همه ما اســـــت، هر زمان که می خواهیم بدانیم در منطقه ، 
درکشـــــور یا در جهان پیرامون مان چه می گذرد، به راحتی امواج دریافتی اخبار 
رادیو را تنظیم می کنیم. اخبار رادیو ظرف چند دقیقه ما را در جریان مهمترین 
رویدادها و موضوعات قرار می دهد. اخبار، دقیق، مختصر، بی طرف و جذاب 
برنامه رادیویی بدون خبر مانند  گل های  این گونه باشد. یک  باید  است. حداقل 
بدون عطر است. اگر خبر معتبر و قابل فهم باشد، شنوندگان نیز به طورکلی به 
ایستگاه یا بخش خبری رادیویی امتیاز می دهند. به همین دلیل برای خبرنگاران، 
تهیه و ارایه اخبار با بیشـــــترین دقت و رعایت برخـــــی قوانین، امری ضروری 
این  آیا  از خود بپرسند،  باید  از همه، خبرنگاران و روزنامه نگاران  است. مهم تر 
اطالعات برای شـــــنوندگان واقعًا جدید، مهم و مفید است؟ تنها پس از پاسخ 
مثبت به این ســـــؤال، خبرنگار می تواند شروع به نوشتن و تنظیم خبر و در عین 
بنابراین اخبار رادیو، اطالعاتی درباره وقایع، حقایق  انتشار کند.  به  اقدام  حال 
و نظرات است. این هدفی اســـــت که نباید حاوی نظر روزنامه نگار یا خبرنگار 
باشد. زبان خبر ساده و دقیق است. در بیشـــــتر موارد، گزارش های خبری فقط 

متن های گفتاری هستند.  
با این اوصاف نوشـــــتن برای رادیو به چند دلیل با نوشتن برای مطبوعات 
و تلویزیون متفاوت است. نخســـــت، زمان کمتری برای ارائه اطالعات اخبار 
دارد. بنابراین، باید اطالعات را بـــــا دقت اولویت بندی و جمع بندی کرد. دوم، 
شـــــنوندگان نمی توانند جمالتی را بخوانند که بار اول درک نکرده اند. آن ها باید 
اطالعات موجود در مورد رخداد خبری پخش شـــــده را هنگام شنیدن آن درک 
کنند. در نتیجه، باید نوشتاری ساده و واضح داشـــــت و سوم، برای »گوش« 
نوشته می شود. در نگارش رخدادهای خبری برای مطبوعات و تلویزیون، برای 
»چشم« نوشته می شود. رویداد باید به خوبی برای چشم مخاطب بخواند. اخبار 
تلویزیون یا رادیو دارای پیچیدگی های اضافه شده ای است که باید خوب به نظر 
برسد. وقتی شنونده خبر را می شـــــنود، باید »گوش« را تحریک یا فرا بخواند. 
همچنین، برای خبر رادیویی، شنوندگان نمی توانند تصاویر آنچه شما می گویید 
را ببینند، بنابراین باید تصاویر را با کلماتی که در خبرهای رادیویی خود استفاده 
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می کنید نقاشـــــی و توصیف کنید تا مخاطبان بتوانند تصاویر را فقط از طریق 
توصیفات کالمی شما »ببینند«. در این میان فارغ از نوشتن برای رادیو یا گوش 
و شنیدن در فضای رسانه ای امروز، بسیاری از رویدادهای خبری در قالب های 
اشتراک گذاشته می شـــــوند. مهم است روش های  به  متنی  ویدیویی، صوتی و 
مختلفی را که مخاطبان از اطالعات به اشـــــتراک می گذارند اســـــتفاده کنند. 
مانند هر نوع نوشتن خبر، باید مشخصات مخاطبان را شناسایی کرد تا بدانیم 
مخاطبان چه نوع اطالعاتی را می خواهند و در این بین آنچه بیش از این اهمیت 
دارد ساختارها و کارکردهای روایتی اخبار رادیوست. در تهیه مطلب حاضر از 
مقاله »اخبار و مصاحبه های رادیویی«1 به قلـــــم »آن دان«2 در کتاب »روایت و 
آلمان استفاده شده   )DW( رسانه«3 و »راهنمای  خبرنگاران رادیو«4 دی دبلیو

است.

نقاط قوت و ضعف قالب در خبر رادیویی
باید  آگاه می کند. اطالعات  از وقایع و تحوالت جاری  را  اخبار، شنوندگان 
جدید، جالب و مربوط به امور زندگی شنوندگان باشد. اخبار همچنین می تواند 
دانش شـــــنوندگان را درباره تحوالت و رویدادهای مداوم به روز کند. به عالوه، 
اخبار اطالعات الزم را برای شنوندگان فراهم می کند تا نظرات خود را در مورد 

اتفاقاتی که رخ می دهد ایجاد و آن ها را از برخی مسائل و مشکالت آگاه کنند.
مثال: شرکت داروسازی بین المللی »پیلکو«5 قصد دارد کارخانه جدیدی در 
محله فرســـــوده »بیگ تن«6 ایجاد کند. افرادی که در این محله زندگی می کنند 
باید جابجا شوند تا کارخانه ساخته شود. این شرکت قباًل در مورد قراردادی با 
دولت  مذاکره کرده است که امروز توسط طرف های مسئول امضا خواهد شد. 
پس از آن کنفرانس مطبوعاتی برگزار می شـــــود. همزمان مخالفان این پروژه در 

خیابان های شهر تظاهرات می کنند.

1 Radio News and Interviews
2 Anne Dunn
3 Narrative and Media
4 Manual for Radio Journalists
5  PillCo
6 BigTown
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این کارخانه ساخته خواهد شد، در خصوص  قبل می دانند که  از  شنوندگان 
این قرارداد مذاکراتی انجام شده است و بسیاری از افراد »بیگ تن« باید دوباره 
مستقر شـــــوند. بنابراین همه این ها دیگر خبر نیســـــت. با وجود این واقعیت، 
امضای قرارداد امروز در واقع یک خبر است. این اخبار همچنین شامل افرادی 
است که قرارداد را امضا می کنند و آنچه در سخنرانی های بعدی وکنفرانس های 
خبری نهایی گفته خواهد شـــــد. همه این موضوع برای شنوندگان مرتبط است 
)احتمااًل به این دلیل که شـــــخصًا یا کسی را که می شناســـــند تحت تأثیر قرار 
می دهد(. به عالوه، آنچه در کنفرانس خبری گفته می شـــــود، می تواند بر نظرات 
شنوندگان تأثیر بگذارد یا باعث شـــــود آن ها در مورد مواضع خود تجدید نظر 
کنند. این واقعیت که مخالفان این پروژه امروز تظاهرات می کنند نیز یک خبر 
است. اخبار معمواًل در ساعات مشـــــخص پخش می شوند. در ساعت، در نیم 
ســـــاعت یا در فواصل منظم دیگر رعایت یک برنامه زمانی خاص مهم است تا 

شنوندگان بدانند چه زمانی می توانند خبر را گوش کنند.

جدول 1، نقاط قوت و ضعف قالب در خبر راديويي

ضعفقوت

مربوطه  نظرات  و  واقعیت ها  وقایع،  از  را  • شنوندگان 
گاه می کند. آ

• عینی و بی طرفانه است.
• اطالعــــات الزم را برای شــــنیدن نظــــرات خود به 

شنوندگان می دهد.
• معمواًل در ساعت و فواصل منظم پخش می شود.

تمام  نه  را -  • فقط اطالعات ضــــروری 
جزئیات داستان - فراهم می کند. 

• بــــا چارچــــوب زمانی محــــدود )ارائه 
اطالعات زیاد در مدت زمان بسیار کوتاه(

از حد  با مطالــــب بیش  اغلب  • خبرنگار 
)آژانس ها، اینترنــــت، بیانیه های مطبوعاتی 
خبرنگار  بنابراین  ؛  می شود  مواجه  غیره(  و 
باید درمورد آنچه مربوط به شنوندگان است  

تصمیم سریع و دقیق بگیرد.
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چگونه انجام می شود؟
نوشتن خبر نه تنها فعالیتی کاماًل مســـــئوالنه است بلکه فعالیت و کنش گری 

مهمی است. یک سردبیر خبر غالبًا با منابع متنوعی مواجه می شود.

دنباله اخبار
بولتن خبـــــری تعیین می کنید،  را در یک  هنگامی که ترتیب موضوعـــــات 
یک اصل به ظاهر ساده اعمال می شود، مهمترین مســـــائل در درجه اول قرار 
می گیرند. شنوندگان باید بتوانند به این امر اعتماد کنند. با این حال، این همیشه 
ساده به نظر نمی رســـــد، چرا که روند این انتخاب با اصل عینیت و بی طرفی 
در خبر مغایرت دارد. از این گذشـــــته، تعیین مهمترین مســـــئله یک قضاوت 
ارزشمند توسط سردبیران خبر است. همه - حتی ســـــردبیر خبر - نظر خود 
را در مورد نحوه رتبه بندی یک موضوع دارند. ســـــردبیران معتقدند آنچه را که 
انتخاب می کنند، مهمترین موضوعات یا رخدادها برای اطالع رسانی شنوندگان 
است. مهمترین موضوعات برای شـــــنوندگان است، دومین مورد مهم، سومین 
مورد مهم، و غیره. اما این انتخاب ذهنی تنها راه حل است. با این حال، اغلب 
توالی اولین اخبار به طور خودکار با توجه به ماهیـــــت وقایع مورد نظر تعیین 
می شود. اگر به عنوان سردبیر خبر یک بخش خبری کار می کنید، گزارش مربوط 
به ساخت کارخانه جدید دارویی قطعًا در ابتدای پخش اخبار خواهد بود. این 
پروژه به طور مستقیم بر بسیاری از شـــــنوندگان شما تأثیر می گذارد. در جامعه 
شما بحث برانگیز است و به شـــــدت بحث می شود. اینکه کدام رویداد جایگاه 

دوم، سوم یا چهارم را به دست بیاورد، اغلب به سلیقه سردبیران بستگی دارد.

نوشتن آیتم های اخبار
در نوشتن اخبار، اصل بر نوشتن بسیار ســـــاده، دقیق، مختصر، بی طرفانه، 
عینی و جذاب است. این همان زبان خبری اســـــت. جمله های کوتاه بسازید تا 
اطمینان حاصل کنید که شنوندگان می توانند همه چیز را به سرعت درک کنند. 
جمالت را مملو از اطالعات زیاد نکنید تا مطمئن شـــــوید شنوندگان قادر به 
پذیرفتن مطالب گفته شده هســـــتند. برای اطمینان از این موضوع، بی طرف و 
عینی باشید. شنوندگان می توانند نظر خود را درباره اخبار اعالم  کنند. در اخبار 
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قرار می گیرند  پاراگراف  در  یا  لید  در  وارونه(، مهمترین اطالعات  )سبک هرم 
- البته لزومًا در ابتدای جمله نیســـــتند. جمله اول یا دو جمله اول حاوی هسته 
اصلی اطالعات است )جمله اصلی(. هر آنچه در ادامه می آید فقط جزئیات یا 
زمینه بیشتری را اضافه می کند ، که به شـــــنوندگان کمک می کند موضوع را بهتر 

درک کنند و آن را در چشم انداز ذهنی خود قرار دهند.
تصورکنید در یک ســـــکوی راه آهن هســـــتید و از یک دوست خداحافظی 
می کنید. دوســـــت شما قباًل ســـــوار قطار شده اســـــت و درها هر لحظه بسته 
می شـــــوند. در این هنگام، به یاد می آورید که اطالعاتی وجـــــود دارد که هنوز 
با ساختارهای  اســـــت که شما  به دوست خود منتقل کنید. بدیهی  می خواهید 
پیچیده جمله یا گفتار تفصیلی نمی توانید مطلب خود را به وضوح و دقیق بیان 
کنید، زیرا دوست شما فرصتی نخواهد داشـــــت تا منظور شما را بپرسد: »در 
اعتراض علیه ساخت کارخانه جدید دارویی حوادثی رخ داد... پنج تظاهرکننده 
و سه افسر پلیس زخمی شـــــدند.« فقط با کمی پرداخت، این جمالت تقریبًا 
می تواند سرآمد یک خبر باشد: »چند صد نفر صبح امروز علیه ساخت کارخانه 
جدید دارویی تظاهرات کردند. اوج این تظاهرات درگیری با پلیس در خارج از 

تاالر شهر بود. پنج معترض و سه افسر پلیس زخمی شدند.«
همیشه به یاد داشته باشید که خبر باید ساختار منطقی داشته باشد، به طوری 
که شـــــنوندگان بتوانند بالفاصله آن را درک کنند. هر جمله جدید باید از منطق 
آنچه قباًل گفته شده پیروی کند. از یک جنبه اطالعات به جنبه دیگری نپردازید و 
برگردید. در خبر، روزنامه نگار باید به شش سؤال اصلی پاسخ دهد: چه کسی، 
چه چیزی، کجا، کی، چرا و چگونه، چه کسی؟ و چه؟ - پاسخ این دو سؤال به 
طور کلی هسته اصلی خبر را تشکیل می دهد، به عنوان مثال این اطالعات قطعًا 

در اولین مطلب گنجانده خواهد شد.
پاسخ های »کی؟« و »کجا؟« گاهی اوقات در جمله اول گنجانده شده است، 
اما اغلب مخاطب می تواند تا جمله دوم یا سوم صبر کند. خبر نیاز به انتساب 
دارد. منبع باید در جمله دوم یا حداکثر آخرین جمله سوم ذکر شود. شنوندگان 
باید بدانند که اطالعات ازکجا نشئت گرفته اند - خصوصًا اگر اطالعات بحث 
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برانگیز باشد. اگر منابع مختلف، اطالعات متناقضی را در اختیار شما قرار می 
دهند، هر دو منبع را ذکر کنید.

پلیـــــس و ســـــازمان دهندگان اعتراض ارقـــــام متفاوتـــــی را از نظر تعداد 
شرکت کنندگان در تظاهرات به شـــــما داده اند. اگر هر دو رقم را در خبر ذکر 
کنید، شنوندگان شما می دانند که پلیس و سازمان دهندگان در این مورد اختالف 
نظر دارند، با این حال سمت هیچ یک از طرفین نیستید. به این ترتیب، اخبار 
شـــــما معتبر و بی طرف باقی می مانند. پلیس می گویـــــد 400 معترض در این 
اعتراض شـــــرکت کردند. برگزار کنندگان تظاهرات تعداد شرکت کنندگان را 2 

هزار نفر اعالم کردند.
اگر در خبر خود جمله ای بحث برانگیز را نقل می کنید، منبع باید در جمله 

اول ذکر شود.
خوب نیســـــت: »پلیکو« برای تأمین مجوز برنامه ریزی برای ســـــاخت یک 
کارخانه جدید به وزیر صنعت M رشوه داده است. این دیدگاه رئیس H حزب 

حفاظت از محیط زیست است.
جمله اول این نســـــخه از خبر برای شنوندگان شـــــما یک واقعیت به نظر 
می رسد. حتی ممکن است آن ها چنان از آن شوکه شده باشند که قادر به گوش 
دادن به جمله دوم نباشـــــند. فقط بعدًا خواهند فهمید که یک اظهارنظر را برای 
یک واقعیت اتخاذ کرده اند - زیرا این خبر بد نوشـــــته شده است. شنوندگان 
اعتماد خود را از دســـــت می دهند و ممکن اســـــت هرگز با بخش خبری شما 

هماهنگ نشوند.
بهتر: »رئیس حزب محافظت از محیط زیست«1 ادعا می کند که »پلیکو« به 
وزیر صنعت رشوه داده است. این حرف را در مصاحبه با ایستگاه ما بیان کرد. 
H می گوید که »پلیکو« فقط مجوز ساخت کارخانه داروسازی جدید را گرفته، 

زیرا به وزیر رشوه داده است.
پاسخ به سؤاالت »چرا« و »چگونه« موضوع را بیشتر توضیح می دهد. آن ها 
به محض ارائه مهمترین حقایق دنبال خواهند شـــــد. اگر این خبر خیلی کوتاه 

باشد، حتی ممکن است این اطالعات کنار گذاشته شود.

1 Environmental Protection Party
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چند صد نفر )که( به ساخت کارخانه جدید دارویی )چه( امروز صبح )چه 
وقت( اعتراض کردند. در جریان تظاهـــــرات، تظاهرکنندگان در بیرون از تاالر 
شهر )کجا( با پلیس درگیر شدند. پزشـــــکان بیمارستان شهر می گویند )منبع(، 
آن ها مجبور شدند پنج معترض و سه افســـــر پلیس را به علت جراحات وارده 
در تظاهرات معالجه کنند. به گفته شـــــاهدان عینی )منبع بیشـــــتر(، پلیس پس 
از پرتاب سنگ به ســـــمت پلیس )چگونه / چرا( از گاز اشک آور و گلوله های 

الستیکی علیه معترضان استفاده کرد.

خبر اخبار رادیو چگونه ساخته می شود؟
اخبار رادیویی حدودًا از پنج جمله تشکیل شده است و طول آن حدود 20 
تا 25 ثانیه است. خبر رادیویی شبیه سایر اشـــــکال رسانه خبری است، از این 
نظر که مهمترین اطالعات در درجه اول قرار می گیـــــرد. به دنبال مهمترین و 
جدیدترین اطالعات، منابع، اطالعات پیشینه و سایر تحوالت به دست می آیند 

-از مهم ترین به کم اهمیت ترین - کمترین اطالعات در پایان به دست می آید.

مانع یا مشکل سرراه

فاصله نداشتن

سهل انگاری در نوشتن خبر می تواند به راحتی منجر به استفاده از کلمات و 
عبارات آلوده شود. این بدان معنی است که شما فاصله حرفه ای و بی طرفی خود 

را از دست می دهید.
خوب نیست: سرانجام امروز قرارداد ساخت کارخانه جدید داروسازی امضا 
شد. کلمه »سرانجام« این تصور را ایجاد می کند که روزنامه نگار امیدوار بود که 
قرارداد امضا شود. با این حال، ممکن است بسیاری از ساکنان »بیگ تن« این 

احساس را که بی طرف نیست، نداشته باشند.
بهتر: قرارداد ساخت کارخانه جدید داروسازی امروز پس از هفته ها مذاکره 

به امضا رسید.
خوب نیست: معترضان به آلودگی ناشی از کارخانه جدید اعتراض دارند. آیا 
کارخانه واقعًا باعث آلودگی محیط زیست می شود یا اصواًل این نظر محیط بانان 

است؟
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بهتر: معترضان معتقدند کارخانه جدید برای محیط زیســـــت مضر خواهد 
بود.

مغرضانه به جای کلمات بی طرف
وقتی می خواهیم رنگی به زبان خبـــــری خود اضافه کنیم، به راحتی می توانیم 
کلمات آلوده را وارد کنیم. به عنوان مثال؛ ممکن است بعضی اوقات، استفاده 
مکرر از کلمه »اظهار داشت یا گفت« )می گوید ، گفته می شود و...( در اخبار 
خسته  شویم. بنابراین شـــــروع به جایگزینی »اظهار داشت یا گفت« با کلماتی 
مانند »تأکید«، »توضیح«، »ادعا« یا »برجسته« می کنیم. اما متأسفانه، هیچ یک 
از این کلمات به اندازه کلمه »اظهار داشت یا گفت« خنثی نیستند. هر کدام از 

آن ها اخبار را به شیوه ای خاص آلوده می کنند.

زبان خبر رادیو به چه زبانی است؟
به شنوندگان  زیادی  اطالعات  بســـــیار کوتاهی  زمان  در مدت  رادیو  اخبار 
می دهد. بنابراین، اخبار باید به شکلی باشـــــد که فهم و پیگیری آن آسان باشد. 
زبان خبر باید کاماًل مختصر و خنثی باشـــــد. و از آنجا که هدف انتقال حداکثر 
اطالعات در حداقل زمان است. در اینجا مروری کوتاه بر روی مهم ترین قواعد 

می اندازیم:
• بهره گیری از جمالت کوتاه و ساده.

• عینی و مختصربودن.
رادیـــــو هیچ نقل قولی وجود  از نظردادن و اظهارنظر اجتناب کنید؛ در   •
ندارد، برخالف مطبوعات. بنابراین اگر از شخصی نقل قول می کنید، از عبارتی 
مانند »پایان نقل قول« استفاده کنید تا به شـــــنوندگان بگویید که نقل قول کجا 
پایان می یابد و متن خبرنگار شـــــما تا کجا ادامه دارد. یا بهتر از است از گفتار 

غیر مستقیم استفاده کنید.
• از ارائه تعداد زیاد ارقام، اندازه گیری ها، تاریخ ها یا اعداد دیگر جلوگیری 
کنید؛ اعداد و ارقام را به حداقل برســـــانید. درک آن ها از رادیو سخت است. 
اگر مجبورید از اعداد استفاده کنید، ســـــعی کنید آن ها را گرد کنید. با این حال، 
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مواردی وجود دارد که ارائه دقیق اعداد و ارقام به مقدار ده دهی کاماًل ضروری 
است؛ به ویژه هنگام گزارش نتایج انتخابات، نرخ تورم یا نرخ ارز.

• از اصطالحات فنی یا تخصصی اجتناب، یا آن ها را به میزان کم استفاده 
کنید؛ اختصارات و کلمات اختصاری اولین باری که در یک خبر ظاهر می شوند 
باید توضیح داده شـــــوند. تصور نکنید که همه شـــــنوندگان می دانند یونیسف 
یا یونسکو)سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی  )صندوق کودکان سازمان ملل( 

سازمان ملل( به چه معناست.
• از رونوشت کردن مســـــتقیم گزارش های خبرگزاری ها اجتناب کنید؛ زیرا 

غالبًا زبان مورد استفاده آژانس ها برای پخش اخبار مناسب نیست.
از مترادف، تکرار کنید؛ درک مترادف  • کلمات کلیدی را به جای استفاده 

اغلب برای شنوندگان دشوار است و گاهی اوقات منجر به سوء تفاهم می شود.
• مراقب کلمات بیگانه باشـــــید؛ آنچه را می فهمید، نوشتار خود را مبنا قرار 
ندهید. در مورد اینکه آیا شنوندگان شما آن را درک می کنند، بررسی کنید. اگر 
هیچ جایگزینی برای کلمه خارجی وجود ندارد ، باید از آن استفاده کنید و سپس 

آن را توضیح دهید.
• نرخ درصد اغلب بسیار انتزاعی به نظر می رسد، هرجا ممکن است، سعی 
»نیمه«  را می توان  پیدا کنید؛ »50 درصـــــد«  آن ها  برای  کنید عبارات مختلفی 

توصیف کرد ، »200 درصد« را »دو برابر« یا »دو برابر« توصیف کرد.
• برای تجســـــم اطالعات در مورد اندازه و یا فاصله، مقایسه کنید؛ اگر به 
عنوان مثال ذکر کنید که یک سایت ساختمانی »تقریبًا به اندازه دو زمین فوتبال 
اســـــت«، شـــــنوندگان این حالت را بهتر از تصور اینکه اندازه آن را با مترمربع 

بگویید، تجسم می کنند.
• در صورت امـــــکان، اخبار خود را با صدای فعال بنویســـــید؛ این باعث 
می شـــــود که خبر به صورت زنده و طبیعی تر به نظر برسد. صدای منفعل اغلب 

مانند یک اعالمیه رسمی به نظر می رسد: خشک و خسته کننده.

چگونه یک خبر رادیویی ارائه می شود؟
   در برخی از ایستگاه های رادیویی ، اخبار توســـــط گویندگان آموزش دیده 
که لزومًا روزنامه نگار یا خبرنگار نیستند، ارائه می شود. این خبر از زبان خنثی 
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استفاده می کند و به روشی آرام و آهســـــته ارائه می شود. مهم است که نظرات 
خود گوینده اخبار با نحوه گفتگو گوینده خبر هنگام ارائه خبر اشاره نشود. خبر 
مهمتر از مجری است. این امر خصوصًا در مورد گزارش دادن در مورد بالیایی 
مانند ســـــیل یا اخبار دیگری که باعث همدردی می شوند، از اهمیت برخوردار 

است. مجری نباید احساسات خود را  نشان دهد.

ساختارهای اخبار رادیو
بولتن های خبری رادیو معمواًل از ســـــاختاریی پیروی می کنند که با سیگنال 
صوتی، اخبار با آن آغاز می شـــــود )فراخوان توجه(، بعضًا با عناوینی نشـــــان 
می دهد که چه خبرهایی قرار اســـــت درآینده یا به عبارتی در ادامه بولتن خبری  
منتشر شـــــود. در ادامه یک ســـــری اخبار منفرد وجود دارد که با یک »لید« یا 
مهمترین رویداد خبری شـــــروع می شـــــود و اغلب با یک رویداد خبری نرم تر، 
به اصطالح »رنگی« از قبیل اخبار ورزشـــــی و آب و هوا به پایان می رسد. این 
سفارش از ایســـــتگاه به ایســـــتگاه و از یک بخش خبری رادیو به بخش خبری 
رادیویی دیگر متفاوت است و تحت تأثیر مخاطب احتمالی آن ها قرار می گیرد.

ارایه رویدادهای خبری رادیو به طور معمول یکی از ســـــه اشکال را دارند 
که نام آن ها از جایی به جای دیگر کمی متفاوت اســـــت. ساده ترین شکل ارایه  
است. همان طور که  »رونوشت خوانده شده«  یا  »گوینده«   ، »خواندن مستقیم« 
از عناوین خبری پیداست، متن تحریری است که توسط گوینده خبر، بدون هیچ 
صدای دیگری خوانده می شـــــود. نوع دوم  »معرفی به عالوه صدا« یا »صدای 
رویداد/ گزارش« است. در این شیوه، گوینده خبر فقط یک یا دو جمله از مقدمه 
رویداد خبری را می خواند و در ادامه خبرنگار را معرفی می کند، خاتمه می یابد، 

مانند .. بیشتر از... . 
سپس خبرنگار درحال خواندن قسمت دوم رویداد خبری است که گهگاه به 
صورت زنده اما غالبًا از قبل ضبط شده اســـــت و صدای خبرنگار تنها چیزی 
است که می شنویم. نوعی تغییر در این فرم مقدمه گوینده خبر است که به دنبال 
آن یک »تحت تأثیر قراردادن یا توجه جلب کردن« )یک قطعه صوتی کوتاه، که 
معمواًل از یک مصاحبه طوالنی ویرایش می شود( از راویی که گزارشگر نیست، 
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اما به عنوان یک چهره مهم در رخداد خبری شناخته می شود )مقدمه به عالوه 
تحت تأثیر قراردادن یا توجه جلب کردن(.

فرم نهایی »بسته« یا »مقدمه به عالوه بسته« است. این شامل مقدمه گوینده 
خبر است، که معمواًل کاماًل کوتاه است و با »پاس دادن« گفتاری به نام خبرنگار 
خاتمه می یابد. قســـــمت دوم یک آیتم از پیش ضبط شده و »بسته بندی شده« 
است که شـــــامل صدای گزارشـــــگر و صدا یا صدای )»توجه جلب کردن« ، 
افراد مربوطه است، که در مورد آن صحبت  یا »واقعیت«(  »صداهای محیطی« 
می کنند. در زمینه رویداد خبری از گزارشگری به نام لوک لولر درباره تلویزیون 
پولی، با استفاده از »جلب توجه کردن« سخنگوی ارتباطات مخالف. طول این 
جلب توجه ها، مانند اخبار تلویزیون، کمتر از چهار یا پنج ثانیه کوتاه می شـــــود 
که در واقع فقط کافی است تا شواهد قانع کننده ای فراهم کند مبنی بر اینکه فرد 

توسط یک روزنامه نگار صحبت کرده است.
 گاهی اوقات، اگر واقعه گزارش شـــــده آن را نشان دهد، »واقعیت« دیگری 
وجود خواهد داشت. یعنی صدای ضبط شـــــده در صحنه و ترکیب با صدای 
خبرنگار و هر صدای دیگر. به عنوان مثال می توان به گزارشـــــی از اعتراض یا 
تظاهرات اشاره کرد، که ممکن است با صدای شعاردادن معترضان آغاز شود، 
سپس خبرنگار وارد صحنه می شـــــود و صحنه را توصیف می کند و معمواًل با 
»توجه جلب کردن« افرادی مانند افرادی از کابینه دولت مربوطه و شاید کسی 

که  از طرف معترضان صحبت می کند.
طول زمانی هر نوع رویداد متفاوت اســـــت اما به طور کلی فقط بین 15 تا 
20ثانیه برای خواندن گوینده و پنجاه ثانیه برای طوالنی ترین بسته است. تعداد 
و نوع رویدادهای هر بولتن با توجه به طول بولتن و ایســـــتگاه و بخش خبری  
رادیویی خاص متفاوت اســـــت. ایســـــتگاه های رادیویی که به برای مخاطبان 
جوان تر، موســـــیقی محبوب پخش می کنند، نسبت به ایســـــتگاه های مبتنی بر 
گفتگو با وزن تر مانند رادیوی ملـــــی ABC ،BBC4 و رادیو ملی در ایاالت 
ارائه می کنند.  بولتن های خبری کمتـــــری و کوتاه تری   )NPR( آمریکا متحده 
ایستگاه های تجاری که مبتنی بر موسیقی هستند تمایل ندارند منابع را در اخبار 
قرار دهند )تولید آن نســـــبتًا گران اســـــت(، بنابراین آن ها به آژانس های خبری 
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متصل هســـــتند یا به گزارش های خبری شـــــبکه های صنفی اعتماد می کنند و 
گزارشگران کمی از خودشـــــان دارند. این بدان معناست که در فرم اخبار آن ها 
احتمااًل رویدادهای فقط خواندنی و »تنوع صدا« و »بسته خبری« کمتری وجود 

دارد.

شکل بولتن خبری به عنوان یک کل
برای بخش خبری یا میز خبر شـــــما به همان اندازه مهم است که برای همه 
بولتن های خبری یک طراحـــــی یکنواخت را تعیین کنیـــــد، همان طور که برای 
هر خبر جداگانه یک قالـــــب خاص را تعیین کنید. یک بـــــار دیگر، گزینه های 

بی شماری دارید:
• معرفی با موسیقی پخش اخبار )صدای جرنگ جرنگ خبر/ مقدمه(

• موسیقی زمینه ای  )زیربنای(کل بولتن خبری
• صدای مختصرکوتاه بین اخبار منفرد

• مروری کوتاه بر مهمترین عناوین خبری در ابتدا و یا انتهای بولتن
• گزارش هوا در ابتدا یا انتهای بولتن

• معرفی نام سردبیر در ابتدا و/ یا درپایان
• دادن زمان دقیق قبل و یا بعد از بولتن خبر

فرم اخبار منفرد
بخش خبری رادیو باید در مورد یک سیاســـــت مشترک در مورد چگونگی 

شروع همه اخبار تصمیم بگیرد. گزینه های مختلفی وجود دارد. هر مورد:
• به راحتی با جمله اصلی آن شروع می شود

• قبل از یک خط تاریخ )به عنوان مثال نیویورک:… ، برلین:… ، مسکو:…(
• قبل از آن یک واژه سر و صدا )به عنوان مثال تظاهرات:…(

• یک عنوان کامل قبل از آن ارائه شده است )به عنوان مثال تظاهرات بیش 
از حد گاهی به خشونت تبدیل می شود...(

اخبار رادیو و هرم وارونه
اصواًل ساختار سنتی برای اخبار به عنوان »هرم وارونه« شناخته می شود. به 
طور سنتی، به خبرنگاران آموزش داده شده است )و هستند( كه هر داستان را با 
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یك پاراگراف مقدماتی كه حاوی مهمترین اطالعات در داستان است و حداقل 
به دو یا سه سؤال اصلی روزنامه نگاری پاســـــخ می دهد )پنج Ws و H(: چه 

کسی و چه چیزی، گاهی اوقات نیز کجا و کی به ندرت، چرا و چگونه.
در اینجا مثالی از بولتن خبری رادیو ABC آورده شـــــده است: »غول بیمه 
AMP با در نظر گرفتن مسائل خانوادگی با کارکنان خود قرارداد سرمایه گذاری 
امضا کرده است... در ازای انعطاف پذیری بیشـــــتر. این قسمت ابتدایی به ما 
»چه کســـــی« و »چه« می دهد و مهمترین اطالعات داستان را خالصه می کند. 

پاراگراف های بعدی اطالعات و سوابق بیشتری را ارائه می دهند.
برای خوانندگان طراحی شده  اســـــت، که  هرم وارونه ساختاری روزنامه ای 
اســـــت. اما اخبار رادیو برای شنیدن نوشته می شـــــود. در همان بولتن رادیویی 
ABC داســـــتان دیگری وجود دارد که ســـــاختاری متفاوت را نشان می دهد. 
یکی مناســـــب تر برای اخبار رادیو اســـــت. این کار با چیزی شروع می شود که 
گاهی اوقات »طنازی لید« نامیده می شـــــود. یعنی یک سرآمد یا مقدمه ای که به 
شنوندگان بگوید چه نوع داستانی را می خواهند بشنوند. هدف اصلی این است: 
»تلویزیون پولی باعث خجالت بیشـــــتر دولت فدرال می شـــــود.« این لید فقط 
اطالعات کمی درمورد چه کسی و چه چیزی با استفاده از استعاره به مخاطبان 
ارائه می دهد: تلویزیون پولی و دولت فدرال شخصی و فردی هستند، گویا آن ها 
قادر به ایجاد خجالت شوند اما شنوندگان تا پاراگراف دوم و بعدی نمی فهمند 
که منبع خجالت چیست. رخداد در یک ساختار داستانی پیش می رود. اختالل 
در تعادل ایجاد می شود و چهرهای شـــــخصیت  تغییر می کند. در این مورد، 
رئیس اداره حمل و نقل و ارتباطات »تقصیر« را می پذیرد و پیشنهاد می کند به 
بر گوینده  دلیل روند مناقصه، استعفا دهد. سپس داستان، راوی دوم -عالوه 
خبر- در قالب، گزارشـــــگری که گزارش صوتی وی به ترتیب زمانی داستان را 

روایت می کند.
داد که دولت مجبور شده  ادامه می دهد: »لوک الولر«1 گزارش  گوینده خبر 
را  مایکروویو  پولی  تلویزیون های  مجوزهای جدید  مناقصه  مراحل  اســـــت که 

1 Luke Lawler
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خاتمه دهد.« و سپس صدای الولر شنیده می شود که داستان کاماًل پیچیده را به 
ما می گوید:

در ژانویه سال جاری، هنگامی که اســـــتیو کوزر صاحب مجوز مایکروویو 
تهدید کرد که ماهواره را تحویل تلویزیونـــــی پولی می دهد، دولت اعالم کرد تا 
آنتن نرود، آن را مسدود می کند. این قانون  زمانی که تلویزیون ماهواره ای روی 
اکنون در حال اجراســـــت. اما در ماه ژانویه، دولت همچنین تصمیم گرفت با 
صدور مجوزهای جدید مایکروویو، روند مناقصـــــه را در آخرین لحظه خاتمه 
دهد. این تصمیم در دادگاه ها لغو شـــــد و روند مناقصه پیش رفت. اکنون، به 

دلیل یک اشتباه اداری، این فرآیند دوباره لغو شده است.
روندهای این رخداد بین آن چیزی که درگذشته اتفاق افتاده است )در ژانویه 
امسال، بازگشت به ژانویه( و عواقب موجود در حال حاضر )اکنون این قانون 
وضع شده است(، اکنون... دوباره کنار گذاشته شـــــد(، اما اساسًا یک تقویم 
خطی است و شنونده را با داستان به روز می کند. روایت هیچ راه حلی ندارد، 
با این حال، هیچ بســـــته ای ندارد. عالوه بر این، اپیزودی است که در مجاورت 
اپیزود دیگری در همان داســـــتان اصلی معرفی تلویزیون پولی ارائه شده است. 
داستانی که بالفاصله این داســـــتان را دنبال می کند، یک رونوشت خوانده شده 
با یک »تحت تأثیر قرار دادن« اســـــت. این نه تنها به آنچه که »داستان تلویزیون 

پولی« می نامد بلکه به پیشنهاد استعفا رئیس بخش نیز اشاره دارد:
مخالفت دولت فدرال در واقع تالش برای تحقیق در ســـــنا درباره داستان 
تلویزیون پولی است و خواستار کنار گذاشتن وزیر ارشد ارتباطات باب کالینز 
است. سخنگوی ارتباطات مخالف، ریچارد آلســـــتون قصد دارد امروز هنگام 
از سرگیری جلسه ســـــنا، با دموکرات ها گفتگو کند. سناتور آلستون ادعا می کند 
که نخست وزیر از قبول پیشنهاد رئیس بخش برای کنار گذاشتن سناتور کالینز 

خودداری کرد.
اگر استعفای رئیس بخش  را می شنویم که می گوید  آلستون  و سپس صدای 
پذیرفته شود، وزیر نیز باید استعفا دهد. در ابتدای این رخداد »در ضمن« قابل 
اتفاق می افتد، در  از گزارش لوک الولر  فهم است. همان طور که مستقیمًا پس 
واقع در بخش دیگری از روایت به ما گفته می شود که اتفاقات دیگری رخ داده 
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که در همان زمان در جریان بوده، است. این داستان در ساختار باز و پراکنده 
خود بی شباهت به داستان سریال نیست.

خبر دوم در مورد تلویزیون پولی هیچ گونه تفکیک پذیری، شـــــفافیت و به 
تعبیری نتیجه  و تحلیلی از داســـــتان ارائه نمی دهد بلکه یک قسمت دیگر است 
که با موضوع، زمان )در حال حاضر نیز وجود دارد( و درگیری به اولی متصل 
با  به ویژه در رسانه هایی  نیاز روزنامه نگاری،  می شود. کشـــــمکش و همچنین 
خدمات عمومی مانند ABC، برای ارائه »هر دو طرف داســـــتان«، که به عنوان 
»تعادل« تعریف می شود و این موضوع یکی از شیوه های پخش اخبار است که 

در ساختارهای خبری  نه تنها واقعی بلکه دقیق و عادالنه می سازد.

ساختارها و عملکردهای روایت در اخبار رادیو
تا  تعادل  از  اخبار،  فرآیند های چرخه روایت خبری در  باال کاربرد  مثال های 
اختالل را نشان می دهد. اما در این حالت حداقل در یک رویداد خبری امکان 
تعادل از نو بازسازی شده وجود ندارد. نظریه روایت »لویی اشتراوس«1 درمورد 
یا نقش شخصیت همچنین  تقابل های دوتایی و روایت »پروپ«2 »کارکردها« 
می تواند در زمینه استفاده از تعارض در روایت های خبری، در متن رویدادهای 
خبری ساخته شده پیرامون قهرمانان و شرور، حول »ما« و »آن ها« اعمال شود. 
مدت هاست که درک شده است که همه در اخبار صدایی ندارند. برخی از افراد 
بدون اینکه قادر به صحبت کردن باشند نمایندگی دارند- درباره آن ها »صحبت 
می شود« - در حالی که دیگران قادر به صحبت یا شنیده شدن هستند. در مثالی 
که در باال اشاره شد، سیاستمدار ارشد فدرال، سناتور آلستون، در حال صحبت 
است. شنیدن سخنان چنین افرادی در اخبار معمول است. شنیدن سخنان عموم 
مردم یا اعضای اقلیت ها، افرادی که به حاشـــــیه رانده می شوند، معمول نیست. 
بنابراین بازیگران شخصیت ها در اخبار به عنوان یک فرم کاماًل محدود هستند 
و این در اخبار رادیو از نظر صدای شنوندگان مشخص است. یافتن نمونه هایی 
از اخبار که مردم، ملت ها یا ســـــازمان ها را به عنوان »قهرمان« یا »شـــــرور« به 
تصویر می کشد دشوار نیســـــت. رویدادهای خبری در مورد حوادث چشم گیر، 
1 L´evi-Strauss
2 Propp
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مانند تصادفات یا بالیای طبیعی و همچنین اخبار مربوط به موضوعات برجسته 
سیاسی، مانند پناهجویان یا اعمال خشونت آمیز )تروریسم(، منبع غنی از این 

مخالفت ها است.
توجه کنید که اولین رویداد از دو رویداد مورد بحث چگونه شـــــروع شده 
این جمله  فدرال می شود.«  بیشتر دولت  باعث خجالت  پولی  »تلویزیون  است: 
آغازین دانش متنی )زمینه ای( را از طرف شنونده در نظر می گیرد. در غیر این 
صورت اســـــتفاده از کلمه »بیشتر« بی معنی است )شـــــنونده ای که رویدادهای 
قبلی را نشنیده اســـــت یا از »رویداد« تاکنون بی اطالع است، می تواند از کلمه 
»بیشتر« استنباط کند که رویداد فرآیندمداری وجود دارد(. این دو مورد بخشی 
از چیزی است که خبرنگاران، آن را »رویدادی در حال اجرا یا رویداد در حال 
وقوع« می نامند، یکی از تأثیرات آن برای چند روز یا حتی هفته ها ادامه خواهد 
داشت. غالبًا چنین رویدادهایی، داستان های مرتبط دیگری را به وجود می آورد. 
»انتشار« آن به میزان ارزشی است که به موجب آن چیزی به عنوان خبر انتخاب 

می شود زیرا موارد یا رویدادهای مشابه از قبل در اخبار قرار دارند.
به خاطر بســـــیار زیاد بولتن های رادیویی در مقایســـــه با اخبار تلویزیونی یا 
نســـــخه های مطبوعاتی که وجود دارد، رویدادهای رادیویـــــی معمواًل به روز 
آنجا که هر یک  از  فرآیندمدار هســـــتند.  از رویداد  آن ها بخش هایی  می شوند؛ 
از اخبار رادیو بسیار کوتاه اســـــت - کمتر از یک دقیقه، گاهی اوقات کمتر از 
سی ثانیه - و بولتن ها کوتاه هســـــتند، معمواًل پنج دقیقه یا کمتر )به استثنای 
موارد، به ویژه در رادیو خدمات عمومی(، اخبار رادیو فرصتی برای ارائه زمینه 
یا پیش زمینه هر داستان به جز در کوتاه ترین زمان ندارد. و قالب باز رویدادهای 
خبری رادیو بدان معنی است که پایانی نیز برای آن ها وجود ندارد. آن ها هر دو 
در وسط یک رویداد بزرگتر شـــــروع و پایان می یابند. این موضوع به طور کلی 
در بولتن های خبری رادیو نیز صادق است. آن ها مجموعه ای از رویدادهایی که 
معمواًل بدون ارتباط بین دو رخداد هستند، و این از نظر ساختاری روایتی سنتی 
نیست. در سال های اخیر، اســـــتفاده فزآینده از ساختارهای روایی پدیدار شده 

است. درادامه  »اخبار و روایت رادیویی« مورد بررسی قرار گرفته است.
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سبک های گفتار در رادیو و نوشتن برای اخبار رسانه ها 
ســـــبک مخاطبان رادیو منحصر به فرد اســـــت. رادیو سخت تالش می کند 
تا به صورت انفرادی هر یک از مخاطبان را خطـــــاب قرار دهد. مجریان رادیو 
به گونه ای صحبت می کنند که گویی با یک نفر صحبت می کنند و این شـــــیوه 
آموزش آن هاســـــت. گفتار رادیویی تالش می کند تا تخیل تعامل شـــــخصی و 
کالمی، تخیل مشارکت و پاسخ را ایجاد کند، حتی اگر اساسًا یک رسانه یک 
سویه باشد، رادیو می بایست شیوه و سبک مکالمه یا تلفنی را کنار بگذارد. نحوه 
صحبت فردی با مخاطبان در یک ســـــالن یا اتاق کنفرانس، جایی که آن ها به 
عنوان گروهی که می توانند مقابلشان ببینند، مخاطبانش وکاماًل متفاوت از نحوه 
صحبت یک »دی جی رادیو«1 در اواخر شب با مخاطبانش است. سخنرانان در 
یک جلسه یا در یک سخنرانی عمومی تمایل دارند که صدای خود را کمی بلند 
کنند؛ حتی اگر تقویت شود )و تقویت خود یک دستگاه کاماًل مصنوعی است( 
و با دقت و شـــــفاف صحبت کنند. اغلب آن ها از روی یادداشـــــت ها صحبت 

می کنند.
از طرف دیگر، گفتار رادیویی به نظر می رسد طبیعی،گفتگویی و خودجوش 
باشد؛ حتی اگر در واقع متن باشد. چالش نوشـــــتن زیاد برای رادیو این است 
که باید به گونه ای نوشته شـــــود که با صدای بلند خوانده شود و مانند گفتاری 
خودجوش به نظر برسد. انواع متنوعی از قالب های گفتاری در رادیو وجود دارد 
- از جمله نمایش رادیویی که با اخبار کاماًل متمایز است، تا حدی به این دلیل 
که سعی می شود کم و بیش این سخنرانی از روی یک متن خوانده شود. دلیل 
آن تأکید بر این است که این گفتاری عینی اســـــت، نه نظرات گوینده خبر. این 
بخشی از ادعای حقیقت است که اخبار می گوید. اما حتی در بولتن های خبری 
نیز انواع مختلفی از شـــــیوه بیان وجود دارد که کمتر رسمی و نهادی هستند، 
در گزارش های میدانی، واقعیت شـــــرکت کنندگان و شـــــاهدان عینی رویدادها 

مثال هایی در این زمینه است.
گفتگو یکی از رمزگان یا نشانه های رادیو است. موسیقی، جلوه های صوتی و 
از موارد دیگر هستند، اما کلمات، گفتار و زبان، اساسی ترین رمزگان را تشکیل 

1 DJ Talks
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می دهند. حتی در یک ایستگاه موسیقی، موسیقی در کنار رویدادهای گفتاری، 
مانند بولتن های خبری، اما شـــــامل تبلیغات، آب وهوا و گفتگوی برنامه تنظیم 
می شود. گفتگو بخشی از روشی است که رادیوها خودشان را به بازار مخاطبان 
عرضه می کنند، به تعبیری بخشی از برند تجاری آن هاست. اگر رادیو را روشن 
کنید و برای حرکت از ایستگاه به ایستگاه دیگر از تیونر و البته نه از پیش تنظیم 
شده استفاده کنید، متوجه خواهید شد که نه تنها موسیقی بلکه نحوه »گفتگوی« 
هر ایســـــتگاه با شـــــما چیزی در این باره خواهد گفت. بین ایســـــتگاه هایی 
که ممکن اســـــت موســـــیقی یکســـــانی پخش کنند اما در بخش های مختلف 
صنعت وجـــــود دارد، قطعًا تفاوت هایی وجـــــود دارد. »صدا«، نحوه صحبت 
گوینده ها با شـــــنوندگان و پیوند دادن موارد مختلف، در ایستگاه های اجتماعی 
که گویندگان داوطلب هســـــتند، کاماًل متفاوت اســـــت از صدای شبکه ای که 
بخشی از ســـــازمان ملی پخش عمومی است که گویندگان در آن ساختار آموزش 
دیده اند. ایستگاه های محبوب موسیقی به سختی می تواند موسیقی ای که پخش 
می کنند را از رقبا تمیز و تفکیک دهند. اما اهمیـــــت مجریان و نحوه صدای 
آن ها را می توان از طریق راه اندازی ایســـــتگاه جدید در مورد »شکار غیرقانونی« 

شخصیت های موفق دیگر ایستگاه ها ارزیابی کرد.
Triple J جدول 2، افتتاحیه اخبار

متن خبرصدا و نظرات
شروع اخبار با یک نسخه قابل تشخیص )آرم 
از  الکترونیکی  اما دستکاری شده  یا موسیقی( 
 ABC Radio News موضوع شناخته شده

شروع می شود. 
گوینده خبر صــــدای مرد جوان اســــترالیایی 
اســــت. تیترها قبل از اعالن و معرفی، سالم 
ایستگاه  خود  شناســــایی  و  احوال پرســــی  و 
از ساختارهای رسمی و سالم  هستند. ترکیبی 
تجاری  همتایان  از  کندتر  بســــیار  غیررسمی. 
صحبت می کند. محتــــوای عنوان های اصلی 
برای عالقه مندی مخاطبان هدف انتخاب شده 

است.

عدالت برای خانواده مقتول
دیوید ویلسون و گروه های سبز از تغییرات بزرگ در 

قوانین محیط زیست می ترسند. 
 بخش خبریTriple J News. ســــالم ، من تونی 

کانولی هستم.
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سبک زبان، واژگان و لهجه  درگفتگوهایی رادیویی همه از بخش های مهم 
برنامه ها و تثبیت موقعیت رادیویی هســـــتند؛ و این بیشـــــتر اتفاق می افتد زیرا 
از مخاطبان را هدف قرار می دهند.  ایســـــتگاه های رادیویی بخش های خاصی 
بدیهی است که شیوه های مختلف گفتگو در انواع مختلف برنامه ها و همچنین 

در انواع مختلف ایستگاه های رادیویی فراخوانده می شوند. 
اخبار رادیو معمواًل حالت متمایزی از گفتار دارند. حتی در ایســـــتگاه های 
رادیویی موسیقی که مخاطب آن افراد مثاًل 14 تا 29 ساله است، اخبار به طور 
كلی رسمی تر نوشته و ارائه می شوند و با دقت بیشـــــتری نسبت به انواع دیگر 
اجرای  تغییر می كند. شیوه  این  ایستگاه منتشر می شوند، گرچه  آن  گفتگوها در 
گوینده ممکن است در مقایســـــه با یک گوینده اخبار در ایستگاه های رادیویی 
خدمات عمومی دوستانه و آرام باشـــــد. اما او معمواًل همچنان سعی در ارائه 

اقتدار و واقعیت هایی دارد که شنوندگان از اخبار انتظار دارند. 
نمونه  های جدول 2 و 3 از ایستگاه های رادیویی سیدنی گرفته شده است، اما 
معادل آن در اکثر بازارهای رادیویی کالن شهری توسعه یافته وجود دارد. اولین 
مقایسه بین معرفی بولتن خبری صبح در دو ایستگاه موسیقی جوانان است که 
یکی توســـــط ABC )خدمات عمومی(، Triple J )جدول 2( اداره می شود. 

مورد تجاری دیگر )Triple M ؛ جدول 3(.
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Triple M جدول 3، افتتاحیه اخبار

متن خبرصدا و نظرات
یا ضربه«  و  تلنگر  »نیش،   Triple M ایستگاه 
 Morse و موسیقی اســــت که مانند بوق ها کد
را نشــــان می دهد. صدای زن جــــوان، با لهجه 
با  که  باشید  داشته  توجه  استاندارد.  استرالیایی 

آب و هوا آغاز می شود.
گوینده خبر خــــود را معرفی می کند اما از کلمه 
»خبر« یا کلمات احوالپرســــی استفاده نمی کند. 
مقدماتی  موســــیقی  با  )گوینده  الیه ای  صدای 
صحبت می کند( و سرعت تحویل بلندگو ایجاد        
می کند، احســــاس فوریت و بی واســــطه بودن 
توقف  اولین  تا  نمی کشــــد  نفس  واقعًا  گوینده 
کامل )درج شــــده در متن(. داستان و واژگان 
زیر مقایسه کنید:  در   UE2 بولتن  با  را  داستان 

بیشتر محاوره ای.

شانزده درجه در Triple M. Kylie Baxter در 
حال بررسی عناوین سه گانه در 12 .... است. 

)1( کارگــــران کم درآمــــد هفتــــه ای دوازده دالر  
دســــتمزد دارند... بیش از یک میلیــــون کارگر در 
نیوساوت ولز پول نقد اضافی مورد تأیید کمیسیون 
این  می کنند.  دریافــــت  را  ایالتــــی  روابط صنعتی 
تصمیمی مشــــابه فدرال را از چند مــــاه قبل دنبال 
می کند، اما فدراســــیون کارفرمایان از این موضوع 
متوقف  این کار  و می گوید که  نیســــت  خوشحال 

خواهد شد.
و  می گیرند  به کار  را  اضافی  شــــرکت ها کارمندان 
در صورت گران شــــدن هزینه ها آن ها را مجبور به 

اخراج می کنند.

پایان  در یک...  دیگر  دوم: یک قسمت  داستان 
ناپذیر... حماسه

)2( حماســــه بی پایان فیل کولز بــــا عضو درگیر 
IOC که تالش می کند ســــر خود را باالتر از آب 
نگه دارد، نوبت دیگــــری گرفت... ادعاهای جدید 
با گزارش برگزارکننــــدگان بازی های المپیک آتالنتا 
 IOC از شــــش عضو  اینکــــه کولز یکی  بر  مبنی 
بود،که  در ســــال 1996 دو یا چند همراه در سفر 

به آتالنتا گرفت.

اهمیت ورزش برای شــــنوندگان: شبکه ورزشی 
Triple M

این نظرات منعکس می کند مخاطب هدف و آنچه را که به نظر او عالقه مند 
است. این مخاطب جوان که در درجه اول به موسیقی عامه پسند عالقه مند است 
و به اخبار عالقه مند نیست، طوالنی و رســـــمی بودن نوع بولتن ارائه شده در 
برای مخاطبان جوان  نمی پسندد. شبکه دیگری که  را  ایستگاه های جدی گفتگو 
)14 تا 29 سال( طراحی شده اســـــت، شبکه Nova FM ، فرآیند »جاسازی« 
اخبار در صدای کلی ایستگاه را یک قدم جلوتر از Triple .M برداشته است. 
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یک موسیقی با سرعت، ریتم پایدار به طور مداوم زیر بولتن ها بازی می کند،که 
بسیار کوتاه )دو تا سه دقیقه( هستند، تقریبًا به طور کامل از رونوشت خوانده 
می شوند و همیشه با آب و هوا و )اگر هنگام صبحانه یا زمان رانندگی باشد( به 
روزرسانی می شوند. بولتن Triple .M درست پس از شناسایی »نیش یا ضربه 
آهنگ« )سریع و مشخص صدا که به طور مکرر برای شناسایی ایستگاه استفاده 
می شود( سریعًا پشت سر هم دو مرتبه نام ایستگاه را تکرار می کند. مهم است 
که شـــــنوندگان مجاز به فراموش کردن نباشند ایستگاهی که در حال گوش دادن 

هستند، زیرا وقتی دفترچه رتبه بندی را پر می کنند باید آن را شناسایی کنند.
UE2 جدول 4، افتتاحیه خبر

متن خبرصدا و نظرات

پیپ های زمان انفجار موسیقی شاد مانند بیش از 
بوق های فوری مانند کد مورس...

مردانه  و عمیق  معتبر  با صدای  ایستگاه  شناسایی 
از طریق بوق و موسیقی انجام می شود...

... News 954 2UE‘

بوق های کــــد مانند مورس در زیــــر صدای پخته 
ادامه  اســــترالیایی  تحصیــــل کرده  و  زن  گوینده 
می یابد. به زمــــان )جنبه ســــاختار( می دهد و به 
شــــنونده )مخاطبان مســــتقیم( به طور رســــمی 

خوش آمد می گوید

 Sandy من  بخیر،  اســــت. صبح  نه  ســــاعت 
Alhouisie هستم...

پاس به خبرنگار مرد. او گــــزارش صوتی خود را 
انتساب  با  این کار  بیان می کند.  باالیی  با سرعت 
- چه کسی مسئول است - به عنوان شواهدی از 

وضعیت واقعی آن آغاز می شود.

به بیش از یــــک میلیون نفــــر از کم درآمدترین 
دوازده  تا  ده  بین  افزایش حقوق  ایالت  کارگران 
ایان  از  تعلق می گیــــرد. جزئیات  در هفته  دالر 

کراون.

)Craven‘s voice( دوازده دالر  صدای کروین ،NSW کمیســــیون روابط صنعتی
بــــرای کارگرانی اعطاکرده  افزایش حقوق برای 

است که کمتر از 510 دالر در هفته درآمد دارند

گفتار بولتـــــن Triple J ترکیبی از الزامات تجـــــاری و عمومی را منعکس 
می کند، که شاید با تغییر شکل تحریف شده اما قابل تشخیص موضوع خبری 
بولتن بسیار سنتی  این یک  Majestic Fanfare1 ،ABC نشان داده شـــــود. 
در ساختار خود است، قبل از اینکه گوینده ایســـــتگاه و خودش را معرفی کند، 
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با عناوین آغاز می شود.سپس با یک احوال پرســـــی و باگفتن »سالمی« ،کاماًل 
از آن برای خنثی کردن »ضعف« مخاطب و  راحت تر از هر ایستگاه دیگری که 
یا به تعبیری برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب اســـــتفاده می کند تا با »اخبار« 
ارتباط برقرار کند. رویدادهای انتخاب شـــــده برای عنـــــوان بولتن به وضوح 
اولویت های فرض شده مخاطبان Triple J را منعکس می کند. تیتر اول رویداد 
پایان یک رویداد را نشـــــان می دهد: یک مجرم به دست عدالت سپرده شد - 

تقریبًا این نوع تنها در پایان اخبار شنیده می شود.
مقایسه دوم بین یک ایســـــتگاه گفتگوی تجاری ، UE2 )جدول 4( و یک 
ایســـــتگاه گفتگوی 2BL ، ABC 702 )اکنون ABC ســـــیدنی 702 نامیده 
می شود ؛ جدول 5(، نشـــــان می دهد که مخاطبان هر دو بسیار قدیمی تر از دو 
ایستگاه اول )45 ساله( هستند و باالتر( و خصوصیات رسمی بیشتری از خود 
نشان می دهند. ایستگاه تجاری یک رویداد محلی را به عنوان لید خود انتخاب 
می کند در حالی که ایستگاه خدمات عمومی اخبار بین المللی را انتخاب می کند 
اخبار در بخش های مختلف  اولویت بندی متفاوت  از  نمونه معمول  این یک  و 
صنعت است. ارزش های خبری و اعتقادی درباره مخاطبان چنین تصمیماتی را 
تحریک می کنند، به این دلیل که رویدادهای به اصطالح »جیبی«1 و رویدادهای 
محلی هر دو »نتیجه« و »نزدیکی« ارزش های خبری را نشان می دهند. از طرف 
دیگر پخش کنندگان خدمات عمومی مانند ABC یا BBC اولویت های خبری 
مختلفی را اتخاذ می کنند که قرار اســـــت مطابق با شبکه ها و ایستگاه ها اخبار 
 ABC ؛ هر دو ایستگاه هایTriple J 2 702 با بولتنBL پخش شود )مقایسه

هستند(.

1 Hip-Pocket
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.702 2BL جدول 5، افتتاحیه خبر

متن خبرصدا و اظهار ونظر

شناسایی موسیقی و ایستگاه ، از جمله فرکانس 
.AM روی باند

صدای خانم فرهیخته استرالیایی...سیگنال شبیه 
کد مورس به مروز زمان سیگنال های پیپ ها 

به موسیقی متصل می شود ....سپس موسیقی   
.ABC در زمینه خبر "Majestic Fanfare"

اخبار و اطالعات لحظه به لحظه...
.702 2BL شما و

صدای مرد فرهیخته استرالیایی در پشت 
موضوع قرار می گیرد )اما نه بیش از آن(. قبل از 
احوال پرسی، شناسایی ABC News و معرفی 

گوینده  با عناوین آغاز می شود. بدون تماس 
تلفنی

شکست گفتگوهای صلح در مورد کوزوو... 
آغاز مسالمت آمیز روز رای گیری در اندونزی... 

و یک دادگاه عاقبت قتل یک پسر دو ساله 
صبح بخیر. اخبار ABC با جان هال. گفتگوها 

بین فرماندهان نظامی ناتو و یوگسالوی در 
شمال مقدونیه به هم خورد و باعث شد 

متحدین اعالم کند بمباران خود را تشدید 
می کند تا زمانی که بلگراد تسلیم شود.

بولتن 2BL، 702 روشـــــی سنتی »جدی« را نشـــــان می دهد. این بولتن و 
بولتن خبری Triple J تنها کسانی هستند که پیش از معرفی گوینده خبر، خود 
را با عنوان ها شـــــروع می کنند. گوینده خبر، برخالف معرفی جایگاه و موقعیت 
فردی خود در ایستگاه های تجاری، ســـــرویس خبری ABC را معرفی می کند. 

سرفصل ها را به شنوندگان توصیه می کنند.
اولویتی که به اخبار خارج از کشـــــور داده می شود، مشخصه پخش عمومی 
ملی است و در تقابل مستقیم با اولویت های رادیو تجاری است که بر این باور 
است که شنوندگان می خواهند رخدادهایی درباره خود )درباره »ما«( بشنوند، نه 
درباره آنچه در دوردست ها در حال رخ دادن است. )درباره »آنها«(... از سویی 
و وظایف  از کارکردها  به عنوان بخشی  رادیویی خدمات عمومی  ایستگاه های 
خود این وظیفه را دارند که به شهروندی آگاه و فرهیخته مساعدت کنند. زمینه 
خبری ABC ،Majestic Fanfare یکی از شناخته شده ترین قطعات  موسیقی 
در استرالیا است. به همین ترتیب، سهم بسیار مهمی در »مارکینگ یا برندیگ« 
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اخبار رادیو ABC دارد. این امر به معنای اقتـــــدار، بی طرفی و دقت مرتبط با 
اخبار ABC است.

در میان چهار بولتن، تفاوت در ســـــاخت داستان، حتی از بخش های کوتاه 
ارائه شده، کاماًل مشهود است. رویداد UE2 بســـــیار نزدیک تر به هرم وارونه 
اســـــت. این کار با یک جمله خالصه اصلی یا لید، که با گوینده خبر شـــــروع 
می شـــــود و ســـــپس خبرنگار جزئیات مرتبط با آن  خبر را ارائه می دهد. بولتن 
Triple M برای معرفی هر یک از رویدادهای خود از یک عنوان تمسخرآمیز 
مانند عنوان اســـــتفاده می کند )کارگران کم درآمد به جای یک جمله خالصه، 

هفته ای دوازده دالر افزایش حقوق دارند(.
 اما هر یک از رویدادهای TripleM مانند یک مینی روایت اســـــت که در 
تضاد آن قرار دارد. در اولین مورد  فدراســـــیون کارفرمایان تهدید به از دست 
دادن شغل می کند. قسمت دوم به عنوان یک ایپزود دیگر... پایان ناپذیر معرفی 
در حالی که  یا حماسه،  قهرمانانه  از دستاوردهای  داستان طوالنی  می شود، یک 
اصطالح  ناپذیر«  »پایان  اســـــت.  فرآیندمدار  رویداد  رسانی، یک  بروز  سومین 
کلیدی اســـــت: هیچ یک از این رویدادها وضوح ندارند. اخبار ABC ساختار 
متفاوتی دارد که در جمله ابتدایی داســـــتان هم خالصـــــه و هم روایت را ارائه 
می دهد. این نه تنها آنچه را که اتفاق افتاده اســـــت خالصه می کند )مذاکرات 
متوقف شده و پیوســـــته می گوید که عملیات بمباران خود را تشدید می کند( 
بلکه یک رابطه علی بین این دو رویداد )»وادار به اعالم اتحاد«( فراهم می کند، 

بنابراین یک زنجیره روایی ایجاد می کند.

اخبار و روایت رادیو
پیشتر استدالل شد که یکی از دالیل توســـــعه هرم وارونه در تولید اخبار، 
افزایش عینیت و بی طرفی به عنوان ارزش های اصلـــــی در ایدئولوژی حرفه ای 
روزنامه نگاری بود. لید، افراد، حوادث و مکان های اساسی برای درک داستان را 
معرفی و یا به تعبیری شناسایی می کند. تأکید بر واقعیت دارد؛ یعنی بر مواردی 
تأکید می شود که به عنوان »حقایق« ارائه می شـــــوند و این ها نیز به نوبه خود با 

انتساب پشتیبانی می شوند: چه کسی و چه کسی چه گفت.
روایت ها در رویدادهای خبری از این طریق اصراری بر شناسایی و انتساب 



ساختارهای روایت و کارکرد آن در خبر رادیو | 57 

ندارند و این تفاوت اساســـــی بین اشـــــکال تخیلی رادیو )یا تلویزیون( و ژانر 
خبری اســـــت. تفاوت دیگر نقش گویندگان رویدادهای خبری اســـــت: گوینده 
برای  یعنی صدای خبرنگار و شـــــرکت کنندگان در رخداد.  »واقعیت«؛  و  خبر 
مدت طوالنی )تا اوایل دهه 1960 در مورد ABC( پخش کننده های خدمات 
عمومی در برابر اســـــتفاده از هر صدایی غیر از گوینده خبر )معمواًل ناشناس( 
در اخبار مقاومت می کردند. تهدید برای عینی بودن اخباری که واقعیت نشـــــان 
دهنده آن اســـــت، پذیرفتن آنچه در اصطالح روایی راویان دیژسیس )زودگذر( 
هستند، صدای افرادی اســـــت که بخشی از رخداد هســـــتند. استفاده از بسته 
یا »بسته بندی« که در اخبار تلویزیون نیز اســـــتفاده می شود، جنبه ای از کاربرد 
روایت در اخبار رادیو است. انگیزه دادن برای شنوندگان برای ادامه گوش دادن 
با استفاده از طنازی در لید مورد دیگری اســـــت که باعث ایجاد معما می شود. 
اصطالح »بســـــته« قباًل به عنوان عناصر مختلف صوتی تعریف شـــــده است: 
روزنامه نگار، »تحت تأثیر قرار دادن« صداهای )گویندگان ( دیگر و »واقعیت«: 
صداهای )گویندگان( دیگر یا صدای صحنه یا داستان صدای »دیژتیک«1 بسته 
یا بسته بندی نیز اصطالحاتی اســـــت که برای تکنیک »بسته بندی« داستان های 
مختلف با هم در ارتباط با یکدیگر یا ارائه جنبه های مختلف همان داســـــتان به 
عنوان  »بسته بندی« استفاده می شـــــود که نشان دهنده نسخه نهایی داستان تا به 

امروز است.
 این حالت روایی می تواند بســـــیار به روایت کالسیک نزدیک شود و روابط 
علت و معلولی یا حتی شکلی از راه حل را ارائه دهد. و این برای اخبار مشکل 
سازتر است، زیرا قرائت های توضیحی از داستان را ارائه می دهد؛ چیزی که قرار 

نیست به مخاطب پیشنهاد شود بلکه باید آن را براساس »حقایق واقعی« بسازد.

نتیجه گیری پژوهش
به معنای کالسیک »هالیوود« هنوز در اخبار رادیو  شیوه های روایت رویداد 
نسبتًا نادر اســـــت، بخشـــــی از آن به دلیل محدودیت های به موقع یا در لحظه 
البته این شیوه روایت هنوز در گزارش های روزانه در رادیو، معمواًل چه  است. 
Diegetic Sound(1(؛ صــدای دیژیتیــک هــر صدایــی اســت کــه از دنیــای داســتان )یــا روایــت( یــک فیلــم سرچشــمه 
می گیــرد، کــه در مطالعــات فیلــم بــه آن دیژگیــس گفتــه می شــود. صــدای دیژتیــک می توانــد شــامل همــه چیــز باشــد، از 
صــدای شــخصیت ها گرفتــه تــا صــدای اشــیا یــا موســیقی از رادیــو یــا ســاز - هــر آنچــه در دنیــای داســتان وجــود دارد.
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به صورت گزارش و چه با استفاده از مصاحبه دیده می شوند. البته ظهور و ارایه 
خبر به صورت »سرگرمی اطالعات« در رســـــانه های خبری، بولتن های خبری 
رادیویی را نیز به تدریج به این ســـــمت ســـــوق پیدا کرده است. همچنان که در 
مثال ها اشاره شد. با هدایت بولتن با اخبار مربوط به وضعیت هوا یا ترافیک در 
با هدف جمعیت شناختی مخاطبان  شیفت صبحگاهی در ایستگاه های تجاری 

جوان تر.
با این حال، از نظر نحوه اســـــتفاده رادیو توســـــط مخاطبان، درک و عالقه 
ممکن است با استفاده از تکنیک های داستانی مانند »طنازی« در لید و استفاده 
از راویان »دیژسیس«1 )به عنون بخشـــــی از رخداد( در رخدادهای خبری بهتر 

باشد، حداقل در گزارش های واقع گرایانه، اگر نه در شخصیت خبرنگار.
اولویت اختصاص داده شده توسط رادیو تجاری به حفظ و عالقه مخاطب 
به توضیح بیشـــــتر تأکید در اخبار رادیوی تجاری بر تکنیک ها و ساختارهای 
روایت کمک می کند. پیوند قســـــمت ها در یک بسته یا بســـــته بندی می تواند 
مشکل سازتر باشـــــد و آن خطر در ایجاد روایت های شـــــبه رویدادی و جعلی 
است. از همین رو به دلیل تمایل این بســـــته به چارچوب توضیحات و نتیجه 
بدون  آن ها  است.  اســـــتاندارد  روایت های خبری موضوعی  از  گیری صریح تر 
آغاز و بدون پایان و پایان بـــــاز و اپیزودیک باقی می مانند. همچنین آن ها لزومًا 
بر انتقادی که به هرم وارونه وارد می شـــــود، غلبه نمی کنند، زیرا این نمی تواند 
»وزن احساســـــات یا ظرافت« را منتقل کند. این یک کنایه برای رادیو است، 
صمیمی ترین رسانه ، رســـــانه ای که هنوز هم در میان رسانه های جمعی بی نظیر 
اســـــت. به این معنا که قادر است بین گوینده و شـــــنونده ایجاد شود، یکی از 
دالیلی که مصاحبه می تواند در این رســـــانه بســـــیار قدرتمند باشد. ریکتسون، 
ارزش »آزادی وام گرفتن تکنیک های داســـــتانی« را »حفظ ایمان« با مخاطبان 
یعنی وفادار بودن به حقیقت توصیف می کند. همان طور که وی اذعان می کند 
مسئله این است که وقتی شیوه های داستانی، داستان وام گرفته می شود، مخاطب 
نمی تواند بداند مطمئنًا به آن ها حقیقت گفته می شود. اعتماد همه آنچه هست که 
Diegetic( 1(؛ نوعــی داستان ســرایی داســتانی اســت کــه نمــای درونــی از جهانــی را ارائــه می دهــد کــه در آن: جزئیــات 
مربــوط بــه خــود جهــان و تجربیــات شــخصیت های آن بــه وضــوح از طریــق روایــت آشــکار می شــود. برخــالف نمایــش داســتان 
روایــت یــا بازگــو می شــود. در دیژســیس، راوی داســتان را روایــت می کنــد. راوی اعمــال )و گاهــی افــکار( شــخصیت ها را 
بــه خواننــدگان یــا مخاطبــان ارائــه می دهــد. عناصــر دیژتیــک بخشــی از جهــان داســتانی هســتند )بخشــی از داســتان(، در 
مقابــل عناصــر غیــر دیژتیــک کــه عناصــر ســبکی از نحــوه روایــت داســتان توســط راوی هستند.)بخشــی از داستان ســرایی(
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وجود دارد. به دالیل عمده تاریخی و فرهنگی، رادیو از اعتماد مخاطب تا حدی 
برخوردار است که فیلم و تلویزیون از آن برخوردار نیست )اگرچه این برخالف 
ژانرهای دیگر لزومًا از نوع اخبار نیســـــت(. اخبار به عنوان ژانر رادیویی برای 
حفظ مخاطب باید حداقل برخی از فنون داستان نویسی را به کار گیرد. نه تنها 
حفظ مخاطب بلکه اعتماد آن ها به داشتن راویان معتبر و موثق، چالش روزنامه 

نگاری رادیویی است.

پی نوشت ها

1 یــک قطعــه موســیقی کوتــاه اســت کــه توســط آهنگســاز انگلیســی چارلــز ویلیامــز 
در ســال 1935 نوشــته شــده اســت.  بیشــتر بــه عنــوان زمینــه پخــش اخبــار ABC در 

اســترالیا شــناخته می شــود. 

ــن  ــه Radio news and interviews اســت. ای ــردان فارســی مقال ــر برگ ــن اث 2 ای
ــط  ــه توس ــن مقال ــت. ای ــده اس ــر ش ــج منتش ــگاه کمبری ــال 2005 در دانش ــه در س مقال

ــت. ــده اس ــگارش درآم ــه ن )Dunn, Anne( ب
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