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  1  ییویش رادیو  نما ياش صحنهیمتن  نما یبررس
ASTUDY"TEXT"INRADIODERAMA AND STAGE DARAMA 

 ٢زھره سطوت
 ٣یيف خداید شریمج

 دهیکچ
زبـان  يهایژگیبر اساس و ياتههر متن و نوش یت زبانیدرك ماه  يهااز راه یکی

 ین نظراتیاز مهمتر یکی، یشناسزبان يهاهیان نظریدر م .ردیپذیآن صورت م یشناس
اسـت. در   ییه سـاختگرا ینظر شود،یمتن استفاده م يدرك و معنا ياست که از آن برا

در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـه      یک متن ادبیبه عنوان   ياش صحنهین مقاله  نمـایا
ش ین دو نمـا یسه ایپرداخته شده است. در مقا ییویش رادیسه با نمایآن در مقا یسبرر

ن، گرماس استفـاده شده اسـت و بــا   یمانند سوسور، باخت یشناسانزبان  يهاهیاز نظر
و مـتن   ياش صـحنه یان متن نمـا یموجود م يهاها و تفاوتات تشابهین نظریه بر ایتک
 فته است. مورد توجه قرار گر ییویش رادینما

 .    یشناس، کنش، نشانهياش صحنهی، نماییویش رادی: متن، نمايدیواژگان کل

                                                                                                                   
متن نمـایش رادیـویی و مـتن    بررسی «ي صدا و سیما با عنوان: دانشکده ارشد سی نامه کارشناانیبرگرفته از پا - 1

   »گراییاي با تأکید بر ساختنمایش صحنه
 ي صدا و سیمادانشکدهو یارشد راد س  کارشنا - 2

 ي صدا و سیماعضو هیئت علمی دانشکده3- 



 91/  بررسی متن  نمایش صحنهاي و  نمایش رادیویی 

 ن مت

آیا گفتمان معنی و مفهـوم مـتن را   شود؟ الم یا متن چیست؟ متن چگونه تولید میک
نـد؟  که معنـاي مـورد نظـر را تحلیـل مـی     کـ ند یا جهانِ خواننده متن اسـت  کتعیین می
 )  12، ص 1385زاده، (آقاگل

را در چند دهه اخیر به  یادب پردازاننظریهزبانشناسان پرسشهایی از این دست، ذهن 
دیگر قـرار  کـ رده و براي مفهوم متن آراي موافق و مخالف را در مقابـل ی کخود مشغول 

سره وابسته به خوانش خواننـده و معنـاي آن را   کمتن را ی  داده است. برخی چون بارت
معتقـد   1اند و برخی مانند هیـرش ردهکو مرگ مؤلف را اعالم  اندبسته به نظر آن دانسته

ان هیچ پاسخی را براي شناخت مـتن  کند و امکد خود عمل میه این قانون برضکبودند 
هـاي ادبـی،   ه سـه آئـین جدیـد نظریـه    کـ ) معتقد است 1386سازد. احمدي (فراهم نمی

دیگر کـ ه بـا ی کـ یزاتی به رغـم جـدائیها و تمـا    کنی وهرمنوتیکشساختارگرایی، شالوده
ردنـد. بـراي شـناخت    کشدند و درباره متن اتفاق نظر پیدا  کدارند، سرانجام به هم نزدی
ف متن پرداخته شـده  یبندي بهره برد و برهمین اساس به تعارمتن نگارنده از این تقسیم

 است.

 نظریه زبانی سوسور

هـاي مختلفـی مـورد    توانـد از دیـدگاه  اي پیچیده و نامتجانس است و میزبان پدیده
توان به نقش آواها در زبان پرداخت یا به تأثیر آن بر شنوایی یا بـه  بررسی قرار گیرد. می

نقش ارجاعات زبانی یا دستور زبان مشترکی که گوینـده و شـنونده را بـه درك مفـاهیم     
رساند اما مهم تعریفی است که از زبان براي محقـق و پژوهشـگر آن مطـرح    مشترك می
هاست او زبان را زمانی داراي مفهـوم  شناسی سوسور زبان نظامی از نشانهزباناست. در 

داند که بتواند ناقل افکار و بیانگر مفاهیم باشد.و به همین خاطر صدا از نظر سوسـور  می
 آن  آنگاه داراي این خصیصه خواهد شد که در چهارچوپ قراردادهاي قـرار گیـرد کـه    

هـاي  ر براي تفهـیم معـانی مـورد نظـر خـود از واژه     سازد.سوسورا به تصورات بدل می
 برد.، دال و مدلول بهره مینشانه
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 ماهیت اختیاري نشانه1

شـود. اینکـه   نخستین اصل نظریه زبانی سوسور، به اختیاري بودن نشانه مربـوط مـی  
رسـد. امـا   اصـلی بـدیهی مـی   ترکیب حاصل از دال و مدلول ذاتی اختیاري دارد، به نظر 

،  کـالر » (تر از اختصاص دادن جایی شایسته به آن استاین حقیقت آساناغلب کشف :«
 ).19ص ،1379

آید در درجه اول شناخت ایـن  براي ماهیت اختیاري بودن نشانه آن چه به کار ما می
اي میان دال و مدلول وجود نـدارد. در هـر زبـانی    امر است که هیچ رابطه ذاتی و درونی

گیریم که در ماهیت با ذات خود در فرهنگ دیگر تفـاوت  یبراي نامیدن از اسامی بهره م
ندارد اما از شکل آوایی متفاوت برخوردار است. بـه عنـوان مثـال سـگ در فارسـی بـا       

زبان از در انگلیسی از یک ذات معنایی برخوردار است. اما انگلیسی dogصورت آوایی 
به نظر ساده است کـه زبـان را   برد تا مفهوم مورد نظر خود را بشناساند.این واژه بهره می

هر زبان، از نامی اختیـاري بـراي   «اي از اسامی بدانیم و چنین برداشت کنیم که مجموعه
کـالر   » (مفهومی برخوردار است که از پیش وجود داشته و مستقل از هـر زبـانی اسـت   

 ).21، ص 1379،
یک اسم از یـک  در انتقال مفهوم   کند. هر زبان، جهان را به شکلی متفاوت بیان می

کـه در آن بایـد در زبـان مبـدأ یکـی را       مییها روبروزبان به زبان دیگر با انبوهی از واژه
معادلهـاي فارسـی درسـت کـردن، [کـاال]       makeانتخاب کنیم.به عنوان مثال براي واژه 

 ] زدن وجود دارد.ره ی] پختن، [لباس] دوختن، [خشت و غتولید کردن، [نان
 تـوانیم دریـابیم ماننـد شـیر.    یک واژه معنایی متفـاوتی را مـی  در زبان فارسی هم ما 

زبانـان دارد  هایی مانند قریـب و غریـب کـه شـکل آوایـی مشـترکی بـراي فارسـی        واژه
گیرد. حتی در یک زبان هم یـک واژه معنـاي متفـاوت را    مدلولهاي متفاوتی را در بر می

گیرند. گـول  ن را به کار میانی است که آگیرد که معناي آن بستگی به گویشوردر بر می
شـود و هـم بـه معنـاي     ) هم معناي ابله، نادان، احمق اطالق می1383در فرهنگ عمید (
 ).1018فریب و مکر (ص 

                                                                                                                   
1  
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پردازند، بلکه بر اساس گرایش خـود مقـوالت را بیـان    گذاري نمیزبانها صرفاً به نام
معناي اولیـه خـود فاصـله    شوند و به تدریج از کنند.بسیاري از کلمات وارد زبانی میمی
گیرند. کشتن در معناي قدیمی خود به معنی خاموش کردن، به کار رفته ولی امـروزه  می

شود که منجر به نابودي موجـود زنـده در رسـته حیوانـات از قبیـل      به عملی اطالق می
انسان و حیوان شود. هر چند در معناي این لغت هنوز هم خاموش کـردن وجـود دارد،   

رود. پس هر زبان نه تنها دالهـاي خـود   دیگر به این معنی در زبان به کار نمی اما امروزه
گزیند بلکه این امکان را نیز دارد که بر حسب عالئـق خـود، طیفـی از    را له اختیار برمی

 ).25، ص 1379(کالر،  »بندي کندامکانات مفهومی را تقطیع و رده
فتـار اشـاره   میـان زبـان و گ  ه بـه تفـاوت   کـ سانی اسـت  کاز نخستین  یکسوسور ی 

 د:یگوی) م1382سوسور (رد.ک
ه فـرد بـه   کـ ه محصـولی اسـت   کـ رد شخص گوینده نیسـت بل کزبان تابعی از عمل

ند. این پدیده مشـروط بـه تعمـق قبلـی     کت مییصورت غیر فعال در ذهن خود تثب
ه در آن کـ س، عملـی فـردي و از روي اراده و هـوش اسـت     کنیست. گفتـار بـرع  

ه فرد گوینده از طریق آنهـا رمزگـان   کیباتی کل زیر را تشخیص داد. ترتوان مسائمی
انیسـم روانـی ـ     کبـرد. م ار مـی کـ ار شخصی خـود بـه   کد] زبان را براي بیان افک[

 ).21ص یبات تحقق بیرونی بخشد (کدهد تا به این تراجازه می ه به ويکی، کفیزی

هـاي بیرونـی   گان و نشـانه روابط میان رمز كند درکآنچه سوسور برآن پافشاري می
 یابد. ه آن رمزگان در آن معنا میکاست 

 گوید:  ) می1382سوسور (
رد. کـ باید نظم جدیدي میان این رویـدادها برقـرار   ماهیت خاص زبان،  كبراي در

ر کـ ارند و از همین رو با خط، الفباي که بیانگر افکها زبان دستگاهی است از نشانه
پـذیر  هاي ادب و احترام، عالئم نظامی و غیره سنجششیوه آیینهاي نمادي، و اللها،

 ).24است. هر چند زبان مهمترین این دستگاهها است. (ص 

رد زبان است. او از دو دیدگاه زبان را مورد کآنچه در نظر سوسور اهمیت دارد، روی
 لمات زبـان توجـه دارد و  کرد کارکه به کردي کارکی از دیدگاه کدهد. یبررسی قرار می

ه واحدهاي زبان و تغییر و تحول آنها را در زمان مورد بررسـی  کرد تاریخی کدیگر روی
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ه در هر جمله چه تعداد کردي زبان توجه دارد، این کارکدهد. سوسور به بخش قرار می
هاي زبان برحسب قوانینی وضـع خواهـد   رد. از نظر او نشانهکتوان جایگزین واژه را می

ـ شناسـی] را در [نشـانه  ه کرد. براي آن کشف خواهد کرا  شناسی آنهاه نشانهکشد  م، یابی
باید زبان را در ذات خود بررسی کنیم. از نظر سوسور این بررسـی بـا بررسـی عامیانـه     

ه زبـان را  کـ شناسان داند وهمچنین با بررسی روانه زبان را تنها واژه میکمتفاوت است 
ه ماهیـت اجتمـاعی دارنـد    کـ شـانه  نند و به نکدر حد محدوده اجراي فردي بررسی می

یابـد واز سـوي دیگـر در گفتـار     سو در خط تجلی مـی  کرسند.از نظر او زبان از ینمی
سـان اسـت و    کآوایی در گفتار ی كه به دلیل نظام مشترکلمات وجود دارد کبسیاري از 
ل نوشتاري آن بهـره بـرد. بـه عنـوان مثـال قاضـی و       کتوان از شمعنی آن می كبراي در
الم اسـت، مـا از   کـ ننده معناي آوایـی  که مشخص کگر عالوه بر خط یاز طرف د. غازي

بریم و آن رابطه متداعی است. از نظـر سوسـور مـا    زبان بهره می كفرایند دیگري در در
ست که در درك مـا از  ین یم اما تنها تداعیابییاست که مفهومی را در م یبه واسطه تداع

 یز برپایه روابط میان زبان استوار است.زبان استوار است، در زبان همه چ
 د:یگوی) م1382سوسور (
ننـد  کروابطی را میان خود برقـرار مـی  ها در گفتار به دلیل توالیشان، سو واژه کاز ی
تـوان  یبـات را مـی  کبعدي زبان استوار است. این تر که بر بنیاد ویژگی خطی و یک

شـود  یل مـی کچند واحـد پیـاپی تشـ   زنجیره نامید. بنابراین زنجیره همیشه از دو یا 
(مثالً بازخواندن، برضد همه زندگی بشري، خدا مهربان است، اگر هوا خوب باشد 

گیرد، تنهـا زمـانی ارزش   زنجیره قرار می که بر روي یکرویم، وعنصري بیرون می
ه در تقابل با عناصر پیش و پس از خود یا هـر دو آنهـا   کآورد خود را به دست می

 ).176باشد (ص 

ه نه برپایه زنجیره گفتار کند کز مطرح مییسوسور در ادامه نوع دیگري از روابط را ن
زبانی اسـتوار اسـت و    كه بر پایه گنجینه درونی هر انسان از درکیا امتداد خطی زبان بل

ه عناصـر را بـه   کسازد. در واقع در این بخش از زبان روابط ذهنی است زبان فرد را می
نظـر   یابیم. برطبق ه مفهومی را در میکاست دهد. ما به واسطه تداعی دیگر پیوند میکی

گیـرد، مبتنـی بـر    نویس از آن ساخت واژگانی بهـره مـی  ه نمایشنامهکلماتی را کسوسور 
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زبان گفتاري است. زبان گفتاري همواره بر زبان نوشـتاري مقـدم بـوده اسـت. نمـایش      
ش رادیویی نوشتار براي گفتـار و تبـدیل   رادیویی نوشتاري است مبتنی بر گفتار. در نمای

شود و همچنـین  یه برکلمات در متن نوشته میکگیرد. لحن و تل میکش  متن به صوت 
اي هـم همراهـی   ابد. در نمایش صـحنه ییم یدر صوت است که تجل عوامل پیرازبانی و

   شناسان در ارتباط به آن توجه دارنده زبانکعالئم فرازبانی بسیاري وجود دارد 
 گوید:  ) می1366پالمر (

نوبه خود موضوعی بسیار اساسی و  یه، بهکشناسی در ارتباط با آهنگ صدا و تمعنی
هاي فرازبانی دیگـري نظیـر   ن است از طریق مؤلفهکمهم است، ولی معنی جمله مم

توانـد بسـیار   ردن مـی کـ سرعت در گفتار، شدت صدا (فریاد زدن یـا نجـوا   » وزن«
شود. به عالوه ما در هنگـام صـحبت عالئـم غیرزبـانی (گـاهی      پرمعنی باشد) القاء 

شماري را مورد اسـتفاده  رود) بیار میکاصطالح فرازبانی نیز در مورد این پدیده به
دهنده ایـن منظـور   تواند نشانبه خوبی می کچشم کلبخند یا ی کدهیم. یقرار می

و به اصطالح منظـوري   ه معنی جمله است، مد نظر نداریمکه ما دقیقاً آنچه کباشد 
 ).27داریم (ص » طعنه آمیز«

) بـا عنـوان دسـتور    1386سـتن وسـاونا (  آ ايعالئم فرازبانی را در نمایشنامه صحنه
حالـت دربـاره    57بندي ایـن دو  اند. در تقسیمردهکهاي بیرون ـ دیالوگی تعریف  صحنه

ه بـا  کـ الم کـ طریـق   ه در آن نویسنده نه ازکدستور صحنه بیرون ـ دیالوگی وجود دارد  
سازد. از ایـن تعـداد   استمداد از عوامل مختلف مقصود و مفهوم مدنظر خود را منتقل می

تـا   13شـود،  اند و در نتیجه به بازیگر مربوط میحالت دستور با شخصیت در ارتباط 35
 9ار دارند و مربـوط بـه طـراح صـحنه و نورنـد و      کبا طراحی صحنه و نور صحنه سرو

شـوند (صـص   نسـین مربـوط مـی   کاند و بـه ت هاي نوري و صوتی مرتبطهدستور با جلو
اي بـه نمـایش   ). براي برگردان این عالئم فرازبانی در برگردان نمایش صـحنه 161-160

ــابراین       ــت. بن ــاز اس ــنیداري نی ــانی ش ــل پیرازب ــتفاده از واژه و عوام ــه اس ــویی ب رادی
ار کـ ن متن نمایش رادیویی باید به ه در نوشتکنویس رادیویی دایره واژگانی را نمایشنامه

نـویس  اي است. عالوه بر ایـن نمایشـنامه  نویس صحنهتر از نمایشنامهگیرد، بسیار وسیع
ه کـ امـل داشـته باشـد، چـرا     کاي و زبان آن آگاهی نمایش صحنه کرادیویی باید از سب
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تن حفـظ  دست بودن مـ  کل اثر دارد تا یکبرد نیاز به هماهنگی با ار میکه به کلماتی ک
یـا  ه معنا میکرد آنها در نزد مخاطب است کارکها و شود.   درك متن  با شناخت نشانه

شناسـیهاي گونـاگون را   ان نشـانه کانهاي مختلف، امکاثر در م کبد. اجراي مختلف از ی
نـویس  ارگردان است و نمایشـنامه کاي در تئاتر امروز در دست آورد. نظام نشانهپدید می

 آفریند.اي زبانی را میشانهدر واقع نظام ن
 د:یگوی) م1386آستن وساونا (
اي فعال در اجرا نه فقط ه نظام نشانهکند کارگردان است تا اطمینان حاصل کوظیفه 

شـوند تـأثیر   یـب مـی  کهاي نظام دیگر تره وقتی با نشانهکند، بلکبه تنهایی عمل می
ه شـده، اغلـب مثالهـاي    هـاي ترجمـ  دلخواه را به وجود آورنـد. اجـراي نمایشـنامه   

اي براي وضوح معنـی، بـه دقـت در نظـر     ه آیا نظامهاي نشانهکاند تا دریابیم خوبی
تـوانی بپـردازي؟   نمـی از نمایشـنامه   1983اند یا خیر؟ در اجـراي سـال   گرفته شده

در دست داشـتند، بـا    3سکرن فلکت که پاکشخصیتها در حالی  2اثر داریو فو نپرداز
بایـد یـا   ارگردان مـی کـ ردنـد.  کارونی صحبت مـی کپاگتی و ماخوشحالی درباره اس

) یا 33، ص 1997نید به بارت، کرد (نگاه کرا انتخاب می» ایتالیایی بودن«هاي نشانه
یا قرص نان سفید بـه جـاي    یزمینبیرد (مثل سکمعادلهاي ترجمه را جایگزین می

  .)131اسپاگتی) (ص 

آورد، شناسیهاي گونـاگون را پدیـد مـی   نشانهان کمتفاوت ام يانهاکه مکگونه همان 
 يداریشـن  يکـدها هاي شنیداري نیاز بـه  ز در تبدیل خود به نشانهیهاي تصویري ننشانه

ه در سـاختار  کـ المه و گفتگو از مهمترین بخشهایی اسـت  کدارند. در نمایش رادیویی م
د یس باینوشنامهیپذیر نیست. بنابراین نماانکنمایش نقش دارد. بدون گفتگو هیچ چیز ام

اي بـه  ار بگیرد تا بتواند آنچـه را در مـتن نمـایش صـحنه    کالمه را به کتمام ظرفیتهاي م
هـا در نمـایش   نـد. نشـانه  کار رفته است، در نمایش رادیویی بازسـازي  کعنوان نشانه به 

اي و نمایش رادیویی در دل متن وجود دارند؛ اما زبان بیان در آنها متفاوت است. صحنه
اي بـراي رسـانه رادیـو، نقـش     نـویس رادیـویی در بازسـازي نمـایش صـحنه     یشنامهنما
ان و زمـان متفـاوت بـراي    کار بر روي صحنه را دارد. او متن را در بافت، مکارگردان ک

ند. بنابراین الزم کاي اجرائی دوباره میسر متفاوت با مخاطبان نمایش صحنهکمخاطبان ی
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ار تنهـا  کـ ن در دل آن بگنجاند و ابزار او براي ایـن  است که تمامی تحلیل خود را از مت
رادیویی خوانش دوبـاره مـتن از جانـب    اي به نمایشصحنهم نمایشیزبان است. در تنظ

ند و رمزگان کگیرد. او ارتباط ذهنی خود را با متن برقرار مینویس صورت مینمایشنامه
ه جهـان مـتن در قالـب    کشوند دهایی شناسایی میکق یه از طرکآفریند هایی میو نشانه

 رد.  یپذیآن را م متن صوتی

 متن و نگاه فرمالیستها  

از نگاه فرمالیستهاي روسی تمایز اساسی میان داستان و طرح وجود دارد. داسـتان از  
گیـرد و حضـور   نشـها صـورت مـی   که در آن تمـام  کنظر آنها اصل روایت است جائی 

ه مؤلف کگونه انتخاب شده داستان است آن پذیرد، اما طرح قطعاتشخصیتها توجیه می
رده است  داراي گسست است و بـه حـدس و گمـان خواننـده وابسـته      کآن را انتخاب 

تاب.فرمالیسـتها  کل می گیـرد و طـرح در صـفحات    که شکاست. داستان در ذهن است 
ه کـ لی دارد که هر اثـر شـ  کاند و معتقدند میان مفهوم طرح و توصیف تفاوت قائل شده

توانیم سـاختار را  ل میکننده بسیاري از عناصر ساختار است و از طریق تحلیل شکنتعیی
مسـئله مناسـبات میـان    «ه فرمالیستها بـه آن پرداختنـد   کدریابیم. از بحثهاي مهم دیگري 

شود شـاعري نـوآور   است. آنها در تحلیلهاي خود نشان دادند آنچه باعث می متون ادبی
گیرد. از نظر آنها نقطه ار میکه به که زبانی است کند بلکه خلق میکباشد، نه تصاویري 

ه میـان  کـ اربرد زبان است. تفاوتی که تحول در کمهم در شعر نه دگرگونی در تصویر بل
وتاه از جانب فرمالیستها مطرح شد، در تحلیل نمـایش نیـز مـورد    کطرح رمان و داستان 

نش اسـت. بـه   کـ ه بر اسـاس  کدارد  گیرد. نوشتار نمایش بر گفتگو تکیهاستفاده قرار می
ه فرمالیسـتها در  کـ شود. این همان تفاوتی است همین سبب نمایش از روایت متمایز می

ید بیش از کوتاه تأکوتاه و رمان قائل شدند.در داستان کتفاوت میان طرح دو نوع داستان 
ه در رمـان آنچـه مطـرح اسـت توصـیف      کـ نش اسـتوار اسـت، در حـالی    کهر چیز بر 

 هاست.شخصیت
 د:یگوی) م1386( ياحمد

وتـاه] را در شـیوة   کل [رمان و داستان کبهترین جلوه تمایز این دو ش 4یکلوفسکش
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ه در پایـان طـرح   کـ رود وتاه چنان پیش میکداند. داستان می» به پایان رسیدن آنها«
آخرین واژه پایان منطقی روایت در داستان  امل یا تمام شده است.کانگار همه چیز 

اه است. رمان اما چنین نیست، با به پایان رسیدن طرح هنوز رمان ادامه دارد. در وتک
توان در نش یافتنی است، اما در رمان این حس را میکمال در کوتاه حس کداستان 
 ).55مایۀ اصلی یا به بیان دیگر در انگیزش یافت (ص دست

ر آن جاي خـود را  اي و همچنین نوشتانگرش فرمالیستی در اجراي نمایشهاي صحنه
یابنـد  هـا مـی  ه در واژهکـ اي جلـوه  ردند تا حس اثر را درکارگردانان تالش کرد و کباز 

آنهـا از واژه تـوان ذهنـی بهـره      كدریابند. فرمالیستها در خواندن متنهـاي تئـاتري و در  
ار تحلیـل مـتن دارد، امـا مهمتـرین     کـ گیرند. توان ذهنی از نظر آنها چند مرحلـه در  می

هـا و نیـروي   معـانی فـراوان واژه   كشود، قابلیـت در ن رساله مربوط مییه به اکبخشی 
  تواند بروز دهد. ه میکنمایشی است 

 د:یگوی) م1387. (یستیبر اساس نظر فرمال  5تامس
نمایش ارتباط بین حقـایق موجـود    کاي در اجراي یاین قابلیتهاي واژه كبراي در

نایـه و یـا   کآید. استلزام یعنی اشاره، ه دست میار از طریق استلزام و استنتاج بکدر 
اند. هرچند به صراحت اظهـار نشـده باشـد و    ه حساب شده و سنجیدهکهایی نشانه

حقـایق  گیـري از  هاست، یعنی نتیجهها از شناختهمنظور از استنتاج قیاس ناشناخته
 ).22-23(صص  ظاهري و استلزاماتشان

 6اثـر میلـر  » مرگ دستفروش«اي از ام به صحنهمعنی استنتاج و استلز كتامس در در 
شت در باغچه در شـب اسـت. شـبح    کمشغول » ویلی لومان«دارد. در این صحنه  اشاره

در چند صحنه قبل بر او ظاهر شده است. او شبانه و دیروقـت آن هـم بـا    » بن«برادرش 
 ندن زمین باغچه است.  کها و اشتن دانهکچراغ قوه در حال 

 د:یگوی) م1387تامس (
ه مـا بـه طـور معمـول     کـ باغچه دیگر آن چیزي نیسـت   کشت در یکواضح است 
یابنـد و مـانع از خـوانش صـرفاً     نون استلزام و استنتاج اهمیت میکنیم. اکتصور می

ار و کـ تر، اعمـال غیرعـادي ویلـی را بـه اف    شود. در وارسی دقیقظاهري صحنه می
سـت  کس عمیـق ش خصـوص بـه حـ   دهـیم، بـه  اش نسـبت مـی  احساسات درونـی 

باغچـه را انجـام    کشـت در یـ  کپـدر، او دیگـر عمـل     کاش به عنوان یـ شخصی
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الوقوعش آماده ه او را براي مرگ قریبکه در حال اجراي آیینی است کدهد، بلنمی
ه کـ شـود  ل نمایشـنامه مـی  کند. صحنه باغچه راهنماي ارزشمندي براي مفهوم کمی

ف و مسـئولیتش در قبـال او بـه    ش بین عشق ویلی به پسـرش بیـ  کشمکعبارت از 
پدر است. بنابراین حقایق ظاهري نقطه شروع مفیدي هستند، امـا بـراي    کعنوان ی

امل باید اسـتلزامات و اسـتنتاجات را مـورد توجـه قـرار داد.      ک كدر کرسیدن به ی
قالـب   کهـا در یـ  ها و ناشناختهنار هم چیدن شناختهکتحلیل متن نمایشی مستلزم 

 .)23-24است (صص  منسجم و معنادار

اي براي اجرا به شناخت استلزام و اسـتنتاج از مـتن نیـاز دارد. نمـایش     صحنهنمایش
گیرد تا براساس تحلیل و اسـتلزام و اسـتنتاج موجـود در    رادیویی از این ارتباط مدد می

اي بـه نمـایش   نش درون نمایش را در تبدیل نمایش صحنهکل اثر، کمفهوم  كمتن با در
ه در نمایش رادیـویی بـراي تبـدیل بـه نمـایش      کنظر قرار دهد. گفتگوهایی رادیویی مد

شـود در برگـردان   ی را موجـب مـی  کـ شـود و عمـل فیزی  ت میکاي تبدیل به حرصحنه
ه بـا پیـروي از اصـل    کـ شـود  ی مـی نشـ کاي به نمایش رادیویی تبدیل به نمایش صحنه

آفرینـد، ایـن   ه مـی کـ ازي زبانی گیرد. نمایشنامه رادیویی با بل میکاستلزام و استنتاج ش
دهـد.  سطح با توجه به دو اصل یاد شده جا مینش را در دل داستان هدایت شده و همک

الم وضـعیت  کـ ت و کـ گیري از لحن، افویلی لومان در پرداخت نمایش رادیویی با بهره
ه کـ نویسنده از اضطرار و بیچارگی اسـت   كترین اصل درند. مهمکخود را مشخص می

 گردد.الم او پدیدار میکه همه اینها در کمستولی شده بر وي 

 باختین و نظریه متن 

از نظر باختین متن اساس و بنیاد علوم انسانی است. آنچه در نظـر بـاختین اهمیـت     
المـه  کالمه است و فرهنـگ در جریـان م  کالمه است. از نظر او انسان در گرو مکدارد، م

المه حتی مکالمه با خود در واقع پاسـخی اسـت   کوجود دارد. به نظر باختین هر گونه م
ان وقـوع  کـ امه کـ المـه اسـت   کبه گفتار دیگري. ارتباط ما بـا دیگـران تنهـا از طریـق م    

المـه اسـت. زنـده بـودن بـه      کم کزندگی بنا به ماهیت خود ی«د: یگوین مییابد.باختمی
توافـق  ردن، پاسخ گفتن، کالمه است. زندگی پرسیدن است، گوش کت در مکمعناي شر



 89 پاییزفصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  100

 100

 ).102، ص 1386، ي(احمد »داشتن و غیره است
ه فـرد در حیطـه زبـان آن را    کـ دانسـت  ه گفتار را مفهومی میکبرخالف سوسور  او
و معتقـد اسـت گفتـار خـواه در     دانـد. را محصول جریان اجتماعی مـی آفریند، گفتار می

ر یب تـأث شـود. بـر مخاطـ   ه بـازگو مـی  کـ زندگی روزمره ما خواه در متون ادبی، زمـانی  
تـه را مـدنظر   کباختین به زبان سـاده ایـن ن   ات اوستگذارد. این بخش مهمی از نظریم

المـی  کنیم، با شیوه خـاص  کدام از ما وقتی روایتی را نقل قول میکه هر کدهد قرار می
ه کـ انـد  اي وابسـته پردازیم. در واقع شخصیتهاي روایت به زمینـه خود، به روایت آن می

گویـد گفتـاري   می او  ه کگونه آفریند. معناي این سخن در واقع آنمیالم نویسنده را ک
 است درون گفتار و در همین حال گفتاري است درباره گفتار.

نهـد. گفتمـان از نظـر او    نش استوار به منطـق گفتمـان را ارج مـی   کن یباختین همچن
و زنـدة  لیت مشـخص  کگوید گفتمان، زبان، در شناسی است باختین میموضوع فرازبان

نیم و تنهـا  کتوانیم از ساحت بیرونی نظاره آن است. او معتقد است ما هرگز خود را نمی
رسیم. در واقع مـا  ه به شناخت خود میکدربازتاب حضور خود در مقابل دیگران است 

شـویم. بـاختین   بینید موفق به شناخت خود میاز چشم دیگران و آنچه دیگران در ما می
اربرد شخصی زبان که گفتار، کته اشاره دارد کالمه به این نکگفتار و م با تمایز دقیق میان
او معتقد بود زبان را باید در مسیر جریان اجتماعی بررسـی  ه است.المکبه منظور ایجاد م

ن که تا چه حد در خود کامل باشـد، در ارتبـاط   یرد. از نظر او هر گونه گفتار، جدا از اک
 ب است.یغا یتک گفتار، گفتگو با مخاطب یتدهد. حیاست که معنا م یاجتماع

دیگر جـدا  کـ ارگیري واژه در رمـان سـه گونـه را از ی   کمفهوم گفتمان باختین در به 
 سازد:می

ه در واقع منوط به هدف معنایی نویسـنده نیسـت و بـا قراردادهـاي     کاي ) در واژه1
 زبانی از پیش تعیین شده، معنی یافته است.

برد تـا آنهـا را بـه خواننـده     ار میکمان از قول شخصیتها به ه نویسنده رکاي ) واژه2
 ند؛ نقل قولهاي مستقیم از زبان شخصیتها.  کمعرفی 

سو معناي آشنا، متعارف و قراردادي در آنها مستتر اسـت  کهاي دوسویه، از ی) واژه3
 دارد.ه مد نظر نویسنده است، بیان میکو از سوي دیگر معناي خاصی را 
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شود، بنا بر نوع ادبـی و واقعیـت   ار گرفته میکه در نثر به کهایی واژه از نظر باختین
گـی  زمانی خود، نگرش هنرمند را به همراه دارد، اما ممکن است در دل خود چندسـویه 

ها را هاي مد نظر خویش این سویهه مؤلف با گزینش واژهکرا به همراه داشته باشد چرا 
 دهد.ل میکش

 د:یگوین میباخت
ل بیطرف و خنثی وجود نـدارد ... بـراي موجـودي    کش کواژه ی کن حتی یدر زبا
ال نیست، بل دیدگاهی کاي از اشند، زبان نظامی تجربهکه در زبان زندگی میکآگاه 

دیدگاهی مشخص از جهانِ هر واژه حرفـه،  ». است استوار به دو منطقه چندگونگی
دوران، روز و ساعت را  اري خاصِ انسانی خاص، نسل،کضربآهنگ،  نوع، جریان،

ه در آنهـا زنـدگی اجتمـاعی خـود را     کهایی را ند. هر واژه زمینه یا زمینهکحس می
شـوند  ال بـا نیـت تعیـین مـی    کند. تمامی واژگـان و تمـامی اشـ   کیابد، حس میمی

   .)114، ص 1386، ي(احمد

ننـد  یگزیرا بر مـ  یگیري متن واژگانلکاز مؤلفان در جریان ش یبرخ 7از نظر باختین
دارند، اما تأویل آن بستگی به افـق   یه باشد و مقصود خاصیچند سو يمعناها يکه دارا

ی کـ ن، دریمتن از نظر باخت كگیرد. دره اثر در آن مورد بررسی قرار میکاجتماعی است 
 كشود. این تفاوت میان نظر باختین و بارت در در کد نویسنده نزدییه به افق دکاست 

ه به آن خواهیم پرداخت. کز مباحث مهم نظریه ساختارگرایی است متن و نیت مؤلف، ا
المه و گفتگو بوده است، اما او در بررسـی  که موضوع مورد نظر باختین درباره مکبا آن 

المه و شـیوه بیـان در رمـان    کآثار خود نمایش را مد نظر قرار نداده و بیشتر به بررسی م
 پرداخته است.     

 د:یگوی) م1387( 8هیفورت
باختین با بررسی نویسنده فرانسوي دوره رنسانس، پپر رابله، مفهوم ارتباط نوشـتار  

ارناوالهـا را در آثـار وي بسـط    کال فرهنگ روستایی مردمی نظیـر جشـنها و   کبا اش
ال فرهنگ عامه از راه گفتگو با ایـدئولوژي طبقـه   ک) این اش1968دهد (باختین، می

شـود.  دري تعیین مـی گویی و هرزهبذله، نقیضهی، کم با استفاده از هتاکمستقر و حا
شناسیم. طنین گرایشهاي مردمی در آثار رابله آنهـا را  ارناوالی میکه به نام کیفیاتی ک
ند (چـه موجـد گفتگـو بـین مواضـع      کمی» گفتگویی«(چندصدایی) و » چندآوایی«



 89 پاییزفصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  102

 102

ن مواضع یا ی از ایکه یکـ است بی آنمثالً بین موضوع قشرعام با اشرافیان ـمختلف
رد کـ ه بـاختین تصـور نمـی   کنون براي ما بسی عجیب است کصداها غالب شود). ا

یفیتهـا  کتئاتر و درام نیز مشخصاً چندآوایی و یا گفتگویی باشند، در عوض وي این 
 ).157جست (ص ی میکرا در رمان، خصوصاً در رمانهاي داستایوفس

ارناوالی کنظریه با عنوان شخصیت افت و این یدر نمایش راه  9اما مفهوم گفتگوگري
ه در آن هنجارهـاي  کارناوال زمانی است کنویسان مطرح شد. مشخصه در آثار نمایشنامه
ه در آن هـر چیـزي   کـ شود و در واقع مبین زمـان و حـالتی اسـت    جا میاجتماعی جابه

 ن است.  کمم
ایـران رایـج   ه در که پیش از این اشاره شد، در نمایشهاي پیش از اسالم کگونه همان

شـد. میرنـوروزي در   ار گرفتـه مـی  کـ بود، این فرم از نمـایش در جشـنها و مراسـم بـه     
شد تا برجاي پادشاه وقت بنشـیند و  وتاه مانده به تحویل سال نو، انتخاب میکاي فاصله

ن اسـت، امـا   کپذیر و ممانکارناوال هر چیزي امکاالجرا است. در م او به ظاهر الزمکح
 يتهایدربـاره شخصـ  10اسـتانیو کیابـد؟  ی در نمایش چگونه نمـود مـی  ارناوالکشخصیت 
 کند.یرا مطرح م یش، مبحث مهمیدر نما یکارناوال
 گوید:  ) می1387استانیو (ک

ارناوال مشـوق همنشـینی عجیـب و غریـب رویـدادها و شخصیتهاسـت و امـور        ک
اند به منزله توارناوالی میکدارد. از این حیث، امر غیرمترقبه و جادویی را خوش می

ارناوالی از بدن  کنویسی جدید باشد. شخصیت اي براي شخصیت نمایشنامهاستعاره
برد و غالباً در حواشی الم زنده و گاه مبهم لذت میکاز ند، کپرداز استفاده میژست

هـاي هویـت   ارناوالی به چرخشـهاي ناگهـانی و اسـتحاله   کامر جریان اصلی است، 
ه در کارناوالی شخصیتی گروهی است کز همه، شخصیت تر ادهد. مهمرخصت می

نـدرت ایـن حـس    طرح بزرگتر نمایشنامه ایفاگر نقشهاي متعدد است. در این جا به
 ).97رده باشد (صکنش را به اصطالح قبضه کشخصیت واحد  که یکوجود دارد 

رِ انـد. تئـات  ارنـاوالی کاستاتیو شخصیتهاي دوپهلو نیز نمودي از شخصـیتهاي  کاز نظر 
تـوان در آن مفهـوم   ه مـی کـ گفتگویی در مقابل تئاترِ جدلی هم از انواع نمایشـی اسـت   

پیام  به عهـده   كرد. در تئاتر گفتگویی، درکرا جستجو  چند پهلو يتهایو شخص المهکم
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در تئاتر جدلی، هر شخصیتی معرف ایدئولوژي و دیـدگاهی اسـت، امـا     مخاطب است 
ه تئـاتر جـدلی   کاستاتیو معتقد است کنامعین است. اهداف شخصیتها در تئاتر گفتگویی 

ان، مـا در  کـ ودکدهد. در تئـاتر  ان نشان میکودکرد خود را در تئاتر کارکامروز بیشترین 
امـروزه شـاید   «انمـان هسـتیم:   کودکیافتن راهی براي انتقال پیامهاي مثبـت خـود بـه    پی

ان باشـد: مـا خواهـان    کـ ودکآمیزترین عرصه براي تئاتر جدلی تئاتر مؤثرترین و موقعیت
انمان پیامهاي مثبت را بشنوند و از حیث ارزشهاي انسانی و بشر دوسـتانه  کودکه کآنیم 
 ).101، ص 1387و، ی(کاستان» نندکرشد 
ل گرفته، براي دریافت مفهـوم نمـایش بـر    که بر پایه گفتگوگري شکتئاتري  کشبی

است بدون شناخت آنهـا   نکمبناي گفتگوهاي آن، آموزش مخاطب الزم است، چون مم
تئاتري با ساختار گفتگـوگري و تحلیـل گفتمـان آن،     كل نمایش را درنیابیم. براي درک
برد، الزم است و این نیازمنـد  ه گفتگو را به پیش میکدرونی و ذهنی ما از منطقی  كدر

استانیو معتقد است براي خلق شخصـیتهاي  کفهم دوباره روابط درون این ساختار است. 
 ایی می توان از تمهید قطع و شخصیت دوپهلو بهره برد.چندآو
 د:یگوی) م1386استانیو (ک

 كل گفتگـویی، بـه مثابـه تجمـع/ تفـرق دو شخصـیت در      کشخصیت دوپهلو به ش
یابند و در نقطـه  امل دست نمیکاز شخصیتها به غیبت یا حضور  کشود. هیچ یمی

برجسته شود. نهایتـاً معنـا    باره نسبت به هر دو شخصیتکقطع، چه بسا بازیگر به ی
   ).136شود (صدر نقطه قطع و تعویق تعیین می

ادغـام یـا همنشـینی    «نـد،  کاستانیو به عنوان شخصیت دوپهلو به ما معرفی میکآنچه 
ه کـ دهـد  سازد. ایـن امـر اجـازه مـی    واقعیت و ذهنیت، ساختار اساسی نمایشنامه را می

» دیگر در رابطه گفتگویی قرار گیرندکبا یهاي تاریخی مختلف به سهولت و روانی دوره
هرچه بهتر مفهوم شخصیت دوپهلو، از  كاستانیو براي درک). 132، ص 1386و، ینا(کاست

ه قسـمتهایی از  کـ زند در ایـن نمایشـنامه   مثال می» گل آفتابگردان«نمایش اورمایر به نام 
ه کـ ن یبـه نـام جـابل    دیآیش در میمردي به نما یرده زندگکاستانیو انتخاب کمتن آن را 

 نیجـابل گذراند نمایشنامه از سویی تصـویرگر رابطـه   آخرین لحظات زندگی خود را می
شان، است و از سوي دیگر بیـانگر رابطـه او بـا همسـر     از دست رفته كودکبا بل، مادر 
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و تخفیـف خـود بـه عنـوان      نیجـابل اش لوتی است. لوتی از این تغییرات در ذهن فعلی
ن یش چنـ یاز نمـا  ی) در ذهن او، متغیر است. بخشنیجابلعشوق سابق اي دیگر (مچهره
 است:

 : بل نیجابل
 بل نه!! نه، نیجابللوتی: 
 : بل این جا بود.نیجابل

ه زنـدگی اسـفبارت رو نجـات داده، یـادت هسـت؟      کـ سـی  کام. لوتی: مـن لـوتی  
 )135ص  ،1386و، ی(کاستان

بخشـد و در ایـن نـوع    متن را معنی میآنچه ارتباط بازیگر با متن و اثرگذاري او بر 
دیگر کـ شخصیتها است، زیرا شخصیتها در این نوع نمایشها بـه ی ل یو تحل درك نمایشها

 گیرند.شوند و نقشهاي متعددي را به عهده میتبدیل می
بـرد و  نمایش ارسطو بهره مـی  عناصر  ه از کدر نمایش رادیویی بنابر سنت مرسوم  

ـ از ا ییخـوریم. متنهـا  بنیاد برمیمتر به متنهاي از نوع زبانکند، کبراساس آن عمل می ن ی
ن بـا کمـک    یصحنه با توجه به شـرایط صـوت شخصـیتها در تئـاتر همچنـ      يدست رو
آورنـد و از شخصـیتی تبـدیل بـه     م،...) مفهوم خود را به دست میی(نور، گر یعوامل فن

صـحنه   یاز عوامل فنـ  يریگشوند، اما در نمایش رادیویی امکان بهرهشخصیت دیگر می
اي د. در تجربهید فراهم آیگر بایکدیتها به یل شخصیوجود ندارد؛ پس چگونه امکان تبد

حالـت بـود    یقیه نگارنده در نمایش رادیویی از آن بهره برده اسـت، اسـتفاده از موسـ   ک
ی از کبراساس ی» آستان جانان«ش ی]. نماییوی، آستان جانان، [پخش راد1383(سطوت، 

دیگرنـد. ورود  کل گرفته و مدام شخصیتها در حال تبدیل شدن به یکاي مثنوي شهقصه
ه قـدیمی اسـت،   کـ وبش طبل، با توجه به بافت داستان کو خروج آدمها را همان صداي 

 يهـا گر و اسـتفاده از جلـوه  ین اجرا به صـوت بـاز  ین در حید. عالوه بر ایبخشمعنا می
منطـق   كارها باید مـد نظـر داشـت، در   کیل ش این قبیتوجه شد. اما آنچه در نما یصوت

ش یل نمـا یات تبـد یشـف دوبـاره مـتن از ضـرور    کو  المـه، کگفتگو است. اصل بودن م
 است. ییویش رادیبه نما ياصحنه
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ر، لوتی از تخفیف خود به بـل سـخت دچـار سـرخوردگی اسـت.      یدر نمایش اورما
و بـل بـر او ظـاهر     او مـرده  كودکـ ه از دست داده. کاست  يادر تأسف گذشته نیجابل
ه کـ گوید: بقچۀ آلوده ند و با بل سخن میکان را فراموش میکزمان و م نیجابلشود. می

یابـد. بـا ولـو شـدن آن بـر روي      می نیجابلرا در نظر  كودکلوتی آنها را آورده تجسم 
ـ ابـد... در ا ییگـردد تجسـم مـ   ه دیگر باز نمیکه از دست رفته و بل کی کودکزمین  ن ی
نـد، شخصـیت دیگـر غایـب     کی از شخصـیتها حضـور پیـدا مـی    که یکامی ش هنگینما
پذیر نیسـت،  انکمال شخصیتها امکشود. در این نوع نمایش، حضور و غیبت تمام و می

گیـرد، نقـاط   ل مـی کل بیننده یا خواننده شـ که در شکبه همین خاطر براساس قراردادي 
اي در هم ین دو شخصیت به گونهند. در انتهاي نمایش هم اکبینی تواند پیشقطع را می

ی (لوتی) مظهر تاریخ و اسیر موقعیت اسـت و (بـل) نشـانه عـالم     که یکشوند یادغام م
 زند.رقم می نیجابله تحقق خاطره را براي کدیگري 

 د:یگوی) م1387و (یکاستنان
نی دیگـري بـر   کتوان گرایش عام به فرافدر استفادة اورمایر از شخصیت دوپهلو می

ـ و منبـع چشـمگیر و   یت حاضرـ مؤلفه بسیار رایجی در روابط عاشقانهشخص کی
اي واضـح و  ش را تشخیص دهیم. ایـن تمهیـد بـه گونـه    کشمکاي از قابل مالحظه

ارزشهاي زیباشناختی در نمایشنامه نائل آییم، نه  كدهد به درار به ما اجازه میکآش
آن انتظـارات یـا پـیش    ه در کـ قـرار بگیـریم    یه صرفاً در مسیر خطی و صـاف کآن 

 ).136دهند (ص فرضهایمان بدون هیچ گونه سد و مانعی جوالن می

 نمایش رادیویی و شخصیتهاي چندآوایی 

ه رابطه شخصیت و زبـان را مـورد بررسـی دوبـاره     کسی بود کوینگنشتاین نخستین 
ه براسـاس  کـ رد؛ نظـري  کرا مطرح » شخصیت چندآوایی«قرار داد. از سوي دیگر ولمن 

زبان و حتـی ژانـر گفتـاري خـود را      کشخصیت بر اساس موقعیت، لحن و سب کیآن 
 دهد. از نظر او تنوع در گفتار به مانند گذر زمان قابل اعتناست.تغییر می

 د:یگویوینگنشتاین م
واقع علت آن اسـت. در زنـدگی روزمـره افـراد را     ه بهکمعلول شخصیت بل نه زبان
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هاي نحوي آنها و تسلط آنها بر زبـان دشـوار   لمات و انتخابکبرحسب سطح گفتار، 
دهیم. از زبـان افـراد   و زبان عامیانه مورد ارزیابی قرار می (Cant) تخصصی، لوتره 

سابقه ادبی و سن و سال  اي، سطح سواد،زمینه منطقهتوان به پسدرنگ میتقریباً بی
 ). 147، ص 1387و، یآنها پی برد (کاستان

توان براي شخصیت، زبـانی آفریـد؛ زبـانی    ند و میکي میبندزبان، شخصیت را قاب
وت و ک، سـ تکـ اف داند، عبارت از دیالوگ،اري. آنچه نمایش رادیویی زبان خود میکابت

ه پـیش از  کـ گیرد. این امري است موسیقی است. تصویرسازي از طریق واژه صورت می
لی یا چندآوایی بنابر گفتـه  ارناواکه شخصیتهاي کاین هم به آن پرداختیم، اما در نمایشی 

 یبهـره بـرد؟ زبـان    تـوان از نمـایش رادیـویی   نند، چگونه مـی کان حضور پیدا کولمن ام
بر اساس متن به گرفته شود و با توجـه   یقیرادیویی اگر موس در نمایش د؟یآفر يابتکار

ـ و مهـم در درك مـتن از طر   یبه متن انتخاب گردد از عناصر زبان ـ دن نـه د یق شـن ی دن ی
ه شخصیت هربار در عالم خود اسـت و هـر  بـار بـه     کشود د بود و قراردادي میخواه

ه آن را در کـ تـرین عـاملی اسـت    نواخته شود، موسیقی مهم یقیرود، موسعالم دیگر می
 توان به کار گرفت.یدو پهلو م يجهت ارائه شخصیتها

رمزگـان  ار گرفتـه شـود،   کـ ه در نمایش رادیویی بدون توجه به متن به کاي موسیقی
ه اسـاس  کند؛ به خصوص در نمایشهایی کآیتم صوتی می کشنیداري را تنها تبدیل به ی

ه بخشـی از  کـ » شاخه گل آفتـابگردان «آنها بر فرمهاي جدید نمایش است. در نمایشنامه 
جاییهـا  اسـتانیو ایـن جابـه   کشـود. از نظـر   عـوض مـی  » بل«مدام با » لوتی«ر شده کآن ذ

مایشنامه است، اگر ما ایـن آمـد و شـد را در قالـب واژه بـه      نمایانگر پویش ساختاري ن
ارگیریم، به عنوان عامل اثرگذار نیاز داریم از رمزي شنیداري اسـتفاده کنـیم. موسـیقی    ک

المـی داشـته   کگـذاري  ه ساخت شخصیت را درهم بریزد یا نیازي به نشـانه ک بدون این
ي دیگـر شخصـیتها چنانچـه    نـد. از سـو  کتواند نقش نور در صـحنه را بـازي   باشد، می

هـاي  بخواهند در قالب شخصیتهاي دوپهلـو بـراي نمـایش رادیـویی خلـق شـوند، واژه      
تواند به خلق شخصیتهاي چنـدپهلو  د با دقت انتخاب شود. زبان به تنهایی مییانتخابی با

مـان  ه در آن ما مفهوم خطی از شخصـیت در ذهـن  کتواند نمایشی بیافریند بپردازد و می
ـ ش رادی،در نمـا یمه و چندآوایالکیم. مفهومی بر طبق نظر باختین: منطق ملحاظ کن  ییوی
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ن بـودن صـداو   ییکند باال و پـا  یشتر میت چند پهلو را بیشخص يریبا لحن باورپذ يباز
ر تر شود  وبهتـر  یت باور پذیکند تا شخص یکمک م  یرازبانین استفاده از عوامل پیهمپن

بنیـاد  نویسِ زبانستایش آنچه ولمن به عنوان نمایشنامهاستانیو در ک.به خاطر سپرده شود 
هاي هاي نحوي منحصر به فرد و جلوهیب گزینهکه [او] با ترکزبانی «گوید:آفریند میمی

ـ آفر يرویـ دان نیآورد که از میپدید م يرومندیدان نیسازد مننده میکشنیداري خیره ده ی
 .)143 (ص »تر استيسان امروز قوینوشنامهینما یتمام

 متن و روایت شناسی
 خـود   شناسـی تـت. او روایـپرداز معناشناسی روایت اسهـترین نظریمهم 11گرماس

  ایه  پر ــرا ب
ـ کایتهاي فولکبنیان نهاد. پروپ شخصیتهاي ح 12ایت پروپکشناسیِ حریخت  کوری

نشهاي ویژه داسـتان، یعنـی شخصـیت    کی دانسته و کمورد نظرش را با موضوع جمله ی
ه مـورد بحـث   کـ را به محمول جمله برابر ساخته است. گرماس از ژانـر خاصـی    ویژه،

وشید دستور زبان داستان را بیابـد. او بـه جـاي هفـت دسـته      کپروپ بود، فراتر رفت و 
هـاي  ه بنـا بـه قاعـده   کـ رد کشخصیتهاي پروپ، سه دسته از تقابلهاي دوگانه را پیشنهاد 

) گرماس براساس نظرات پروپ 162ص ، 1386گیرند (احمدي، ل میکش کمعناشناسی
   ند.  کنشگر را وارد بحث میکانگاره 

 نشگرها دو به دو با هم در تقابلند. ک«
 هدف  دربرابر    فاعل  

 گیرنده پیام  دربرابر    فرستنده
 )254ص ، 1378(ابوتارویه،   » مخالف   دربرابر   یاري دهنده

اي است. گرمـاس  تهاي اسطورهایکنشی حاصل تجزیه و تحلیل حکساختار یا الگوي 
پذیرد و گروه ند. گروه اول نظم حاضر را میکمی کیکدیگر تفکایت را از یکدو نوع ح

ه انسـان بایـد خـود را در دل آن    کند. در گروه اول نظمی وجود دارد کدوم آن را رد می
در آن حـال طـرح   «ه بایـد دنیـا را تغییـر دهـد.     کـ جا دهد و در مورد دوم انسان اسـت  
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(ابوتارویه، » آیدهن الگوي میانجیگري و وعده نجات به نمایش درمیکل کایت به شکح
 .  )254، ص1378

نش در شناخت شخصیت از نظر گرماس مهمترین اصـل اسـت. از نظـر او    کالگوي 
ه هـر  کـ گویـد  ه هر روایتی است. او مییمانش بر تقابل استوار است و این تقابل درونک

نـد، ایـن   کرد و اگر شنونده داستان یا خواننده پایان آن را قبول نداستانی آغاز و پایانی دا
ه روایت در واقع تعریـف چیـزي   کپذیرد، چرا ه این پایان را نمیکدر واقع ذهن اوست 

ه پایان گرفته است، حتی در گزارش ورزشی زمان گـزارش و زمـان رخـداد بـا     کاست 
آید، بلکـه  ها بیرون نمیاي جملهدیگر تفاوت دارند. او معتقد است معناي متن از معنکی

 نند.  یآفریتها میاست که در متن شخص یمربوط به کنش
را براي شناخت دستور نهفته در  يها، روش هدفمندنشی در نمایشنامهکاربرد مدل ک

ـ اربر گسـترده ا کـ ند. کساختار نمایشنامه عرضه می ، بـراي موضـوعات   ین مـدل کنشـ  ی
ه در درون نمایشـنامه در ارتبـاط بـا نقشـهاي     کـ  رديکارکمختلف و یا بررسی تغییرات 

ند. هرجـا  کت ساختاري زیرین (نهفته) یاري میکحر كافتد، ما را در درنشی اتفاق میک
نشی کرود. مدل ار میکنشی به راحتی به کوجو استوار باشد، مدل ه درام برپایه جستک
تـوان  یی نیـز از آن مـی  یـو برد، در نمایشهاي رادار میکه گرماس براي بیان ساختار به ک

 بهره برد.

 هاي رادیویی نشی و نمایشنامهکمدل 
گیـري از  شود، بهـره ه همواره به آن اشاره میکدر نمایشهاي رادیویی مهمترین اصل 

الم و بخشـی را وامـدار   کنشها نیز بخشی را از ک یییه بر تخیل است. از سوکصوت و ت
 لحن و اجراي بازیگران هستند.

ه در اثـر  کـ ه در رادیو نیز تنظیم شده، با توجه به مـتن اصـلی   کابلر، در نمایش هداگ
ه کــگیــرد ار را در بــر مــیکــنش کــهــا بخشــی از ایبســن وجــود دارد. دســتور صــحنه

نش، خـارج از مـتن و از طریـق    کـ نش و واکه کدیالوگی است. این بدان معناست بیرون
نیم کبیرون دیالوگی توجه مینشانه قابل فهم است. در زیر به چند مورد از این بخشهاي 
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دهـیم. شـرح مـوارد    و سپس تبدیل آنها را بـه مـتن رادیـویی مـورد بررسـی قـرار مـی       
اجـراي   شناسـی مـتن و  نشـانه ) 1386تاب آسـتن و سـاونا (  کدیالوگی برگرفته از بیرون

 .)114.(صاستتئاتري 
 شخصیت: هویت

 دیالوگیرد     بیرونکارک
توصیف پیش از 
اولین ورود یا 

 مزمان با آنه

ات کساخت و با حرساله، تنومند، اما با  اندامی خوش 45.... مردي  كبر
ه هنوز سفید نشده کظریف صورتش گرد و نیمرخ زیبایی دارد. موهایش 

وتاه و با دقت شانه شده است. چشمان پرشور و روشن دارد. ابروها و ک
 دوختت و شلوار خوشکه دو سرآن چیده، کسبیل او پرپشت است 

چشمی به  کی کمی هم براي سنش نامناسب است. او عینکه کپوشیده 
 دارد. ه هر از گاهی آن را بر میکچشم دارد 

 شوند.خداحافظیهاي متقابل، خانم الوستد و هدا از در تاالر خارج می خروج شخصیت 
 ی کشخصیت: تعریف فیزی

 دیالوگیبیرون
 یتی اتی از سر نارضاکهدا با حر ات دست و سرکحر

 شخصیت: تعریف آوایی
 

ه باید باشه (با حالتی پرمعنا کتري نیست کدوشیزه تزمان، اوه اون همون د ید، گفتارکیه، تأکت
 دهد) ان میکسرش را ت

روابط روي صحنه و 
 خارج صحنه  

می ک(صدایش از پایین،  كزند) برند و صدا میکهدا (رو به باغ نگاه می
 رسد) دورتر به گوش می

 شخصیت: عناصر طراحی رد کارک
 دیالوگیبیرون

 ایوانی در بیرون و شاخ و برگ پاییزي ـ فصل  زمان
لباس مناسبت ـ 

 ویژه
ی روي کت سبکمهمانی دوستانه لباس پوشیده است... اور کبراي ی كبر

 دست دارد.
 شود.هاي آن دیده میاي ... برگهاي پاییزي از شیشهدر شیشه نور ـ فصل
صحنه  صدا: خارج

در ارتباط با 
شد...  ناگهان کها را میرود و پشت سرش پردههدا به اتاق وسطی می

رقص وحشیانه است.  که در حال نواختن آهنگ یکشنویم می
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 )115-118(صص شخصیت
ابد؟ اگر ی ییر میدیالوگی در تبدیل به نمایش رادیویی چگونه تغهاي بیروناین نشانه

دیـالوگی  دیـالوگی بـه درون  هـا از  بیـرون  بدیل این نشانهبر طبق مدل گرماس خواهان ت
هـاي شـنیداري خـواهیم    الم تبدیل به نشـانه کهاي تصویري را با نشانه رد کارک باشیم، 

ه مـا هنگـام سـخن گفـتن بـا      کاي است ی از بخشهاي مربوط به شنیدار، فاصلهکرد. یک
 آوریم.دیگران به وجود می

اند: ردهکنش گفتار تنظیم کانی و کشناسی منشانهجدولی را بر اساس  13رسک هاج و
ـ جاد کـنش مسـاعد با  یا ي، براییویش رادین جدول، در دستور صحنه نمایبر اساس ا د ی
مختلـف را خواهـد    یم. فواصل مختلف، رمزگانیگر توجه کنیکروفون و بازیبه فاصله م

ه شـامل  کـ ا، تـوان تمـام روابـط بیـرون دیـالوگی ر     اي، مید. در متن نمایش صحنهیآفر
ان دادن دسـت و  کـ بـدنی اسـت، ماننـد ت    ينشـها کت و کشخصیت، دستور صحنه، حر

ه در ک ییم. گفتگوهایل کنیم و سپس آنها را به کالم تبدیسرجنباندن در متن مشخص کن
روفـون  کنش باشـند، رعایـت حفـظ فاصـله بـا می     کگیرد، اگر مبتنی بر دل متن جاي می

روفون بر لحـن و شـدت   کبودن یا دور بودن به می کند. نزدیکمعناي آن را مشخص می
گرمـاس، مـا دو بـه دو افـرادي را      یگذارد. عالوه بر این بر طبق نظر کنشیصوت اثر م

ی، غیاب دیگري محـرز اسـت. در نمـایش هـداگابلر او      که در صورت حضور یکداریم 
د اسـت.  ی از این افراکی كند. برکتنهاست و هرچه در اطراف اوست بر ضد او عمل می

ه در آن فصـل پـاییز   کـ نـد  کقاضی برك به هدا نظـر دارد. هـدا رو بـه بـاغی نگـاه مـی      
 یکنـد، بـاغ  رسد. هدا به باغ نگـاه مـی  از دور صدایش به گوش می كفرماست. برمکح
م؟ هدا تنهاست. پـس  ید منتقل کنین طعم تلخ را چگونه بایا ییویش رادیبرگ، در نمایب

ه به انتظار پاسـخی نبایـد باشـد. خیلـی     کاو نشنود، چرا سی جز خود کباید سخن او را 
ه کـ ادي یبرگ و صـ نار باغ بیکپچ خفیف لحظه حضور او را در پچخیلی سرد، ، کنزدی

اي را در دام خـود  ه حشرهکبوتی کمانند عن كآید؛ اما برار به سوي او میکبراي صید ش
نویسی ایـن لحظـه را از   مایشنامهاگر ن  رود، ار خود میکبیند، با اطمینان به سمت شمی

 یهیتوانـد تـوج  یش نمـ ینما يدست بدهد و این رابطه را نادیده بگیرد. در دیگر فصلها
بیابد. او ناچار خواهـد بـود صـفی از دیالوگهـاي      كجویانه هدا با بررابطه پرخاش يبرا
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نـد. هوشـمندانه بـودن دیالوگهـا در ایـن      کغیرمهم و غیرضروري را بدون هدف ردیف 
حظه با توجه به بافت موقعیت و بافت شخصیت است. به این ترتیب هر انـدازه دایـره   ل

تـوان امیـد   تر باشـد مـی  برد، گستردهنویس رادیویی از آن بهره میه نمایشنامهکواژگانی 
تر تر و رواندستکنویس صحنه به بافتی یه نویسنده نمایش رادیویی و نمایشکداشت 

ان بـا  یـ اسـت تـا محتـوا و ب    یامر مهم شیسنده نماینو یرونلغات د نهیدست یابند، گنج
 گر هماهنگ شوند.  یکدی

ـ بـر درون د  یکه ساخت آنها مبتن يصحنه ا يش هایدر نما ن یاسـت . بهتـر   یالوگی
ـ ونان باسـتان اسـت . در ا  ی يشهایک و نماینمونه ها آثار کالس ش هـا در مـتن   ین نمـا ی

ـ دهـد ،تعر  ین که رخ مـ یش حوادث واتفاقات عالوه براینما ـ شـود وا  یز مـ یـ ف نی ن ی
ـ ش گنجانده شده است و شـنونده ا یکه در دل متن نما ییموضوع از آنجا ن نـوع آثـار   ی
 سازدیرا متوجه متن نم ی.و تقابل ن گونه متن ها آشناستیا يعموماًبا فضا

ـ ش رادین موضوع دارد که در نمـا یاشاره به ا (مترجم و مدرس دانشگاه)  شهبا  ییوی
درسـت بـر قـرار کـرد. او      ياان و محتـوا، رابطـه  یان بیاز رمزگان م يریگهبهر يد برایبا

پـردازد  درباره ناهماهنگی بیان و محتوا در رادیو به نقد و بررسی نمایشهاي رادیویی می
دها کـ ردن ک) موفقیت رادیو مرهون جا به جا 1381سل (یراکه بنابر نظر کو معتقد است 
دها کـ «ه رادیـو  کها با دسته دیگر است. به این ترتیب دها و رمزکاي از و رمزها یا دسته

» د و رمـز تصـویري  کـ «را  جانشـین  » المی و گفتاريکرمز «یعنی » و رمزهاي شنیداري
ه کرسانه در رسانه دیگر تنها مبتنی بر صدا نیست  کرده است؛ اما تفاوت رمزگان از یک

 نیز مبتنی است.» گفتار«بر رمزگان 
 گوید: ) می1384شهبا (

ه در رادیو رمزگان شنیداري بـه جـاي رمزگـان دیـداري     کسل موافقم یراکبا سخن 
ه آنچـه شـنوندگان را   کنم کید میکته تأکنشیند، اما بر این نمی یهاي باز نمونرسانه

ه تفـاوت  کـ بل ند، نه فقط تفاوت در صدا،کدر تمایز شخصیتهاي گوناگون یاري می
بـرد. تفـاوت در   ار مـی کهر شخصیت به  هکاست، یعنی همان واژگانی » گفتار«در 

زیرا صداي افراد اغلب با هم فرق دارد، موجـب تمـایز    ه امري طبیعی است،کصدا 
شود و تفاوت در گفتار موجب تفاوت شخصـیتی آنـان، البتـه    البدي شخصیتها میک
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آنچه در نمایشنامه رادیویی بیشتر اهمیت دارد، همین دومی است، زیرا نویسـنده در  
ه در رادیو با همه تالشـی  کتر آنند، مهمکتواند دخالت صداي بازیگران نمیتفاوت 

شود، باز فقط واژگان آنان مایه اصلی تمـایز اسـت   شخصیتها می» ترسیم«ه براي  ک
 ).  435ـ436(صص 

گزینیم، اما باید به این مهم توجه داشته باشیم واژگان را در متن بنابر معناي آن بر می
ن است تفاوت محسوسی از لحـاظ  کدر فرهنگ یا خرده فرهنگی مم واژه که معناي یک

معنایی در فرهنگ یا خرده فرهنگ دیگري داشته باشد و همه اینها بنابر بافـت موقعیـت   
هـایی را  نویس رادیویی ملزم است بـار معنـاي واژه  ه باید بررسی شود. نمایشنامهکاست 

 رد، بشناسد.یگیم که آنها را به کار یگزیند، در بافت زبانه برمیک
 گوید:شناسی) می) مدرس دانشگاه، عضو فرهنگستان هنر (نشانه1384ساسانی (

ه مسلماً در برداشت و تفسیر و فهـم  کاي بار معنایی و عاطفی خاصی دارد هر سازه
» هالـه «و داوري شنونده اثر فراوان دارد (روالن بارت در این باره از تعبیري مشـابه  

، »بشـین «،» بنشین«، »بنشینید« ،»بفرما«، »بفرمایید«هاي مثالً واژه، رده است)کاستفاده 
-بشـین  «، »بشـین بابـا  «، »بشـین «، »بفرما« ،»بنشینید«، »بفرمایید«یا عبارات » بتمرگ«

عـاطفی  در بافتی و بـا لحـن و آهنگـی خـاص بـار       کهر ی» بتمرگ دیگه«، »دیگه
 ).307دارد (صمتفاوتی

تر واژه در عناصر بزرگتر اثر دارد. براي تبـدیل  کوچکصر یب خاص عناکن تریچنهم
ساخت و متن، بافت موقعیـت   كاي به نمایش رادیو، ابتدا نیاز به درمتن  نمایش صحنه

م. به عنوان مثال در فارسی آوردن فعـل در اول جملـه، همـراه بـا     ییب واژگان دارکو تر
ن جمله به مراتب از یا». نکارو نکاین  گفتم  گفتم بهت«ید بر آن، چنین حالتی دارد: کتأ

دان مـانور  یـ جملـه اول م » نکـار را نکـن  یا«اثرگذارتر است، از جملـه   يدیلحاظ بار تأک
 دارد.  يکمتر ییاجرا

شـود: مـتن   یم مـ یز تقسـ ین  يزیاز واژه، به سه سطح متما يریرپذیمتن عالوه بر تأث
یـویی از هـر سـه سـطح     . در نمایش رادییقایرموسی، و اصوات غییقای، متن موسیکالم
ر شـد، در  کـ ه ذکـ گونه را با رمزگان شنیداري دریافت. همانبهره جست تا متن  توانمی

ه رمزگان تصویري را به رمزگان شـنیداري  کیب آنهاست کالمی دایره واژگان و ترکمتن 
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گر نمایش رادیویی از نمایش صحنه، مایـل بـه   سازد. اما در برخی موارد تنظیمتبدیل می
نیسـت. گـاهی    م آن را به عهده داردیکه کار تنظ يش صحنه ایکامل نما المکتفاده از اس

را بـه سـطح    یسطح متن کالم ییویش رادیبه نما ياش صحنهیل نمایکننده در تبدتنظیم
کند. به ایـن ترتیـب   یل میحالت تبد یقیکند و کنش را به موسل مییتبد ییقایمتن موس

حالـت   یقیمانند استفاده از موسـ شود.قایی تبدیل میصحنه تصویري به سطح متن موسی
  ز  یب و گریک صحنه تعقیکالم در  يبه جا

ـ ش رادیو نمـا  ياش صـحنه ینما يگر عواملی که در متنهایاز د ت یـ حـائز اهم  ییوی
صحنه بر مبناي نمایشنامه هـدا   شناسینشانهاست؛ به عنوان مثال درباره  ییگواست، تک

هـاي  ه پیـدایش نمایشـنامه  کو ساونا معتقدند ر شد. آستن کز آن ذه پیش از این اکگابلر 
ه با ژستهاي انفعالی یا نشانه تصویري ظریـف، از  کایبسن به بازیگران این فرصت را داد 

ننـد.  کنش درون را بـه بیـرون هـدایت    کـ  زاگویی شخصـیت بخشـهاي گونـاگونی    کت
براي بررسی، بازپرداخـت  میان نمایش صحنه و نمایش رادیویی  كگویی فصل مشترکت

گیـرد، زیـرا   ه این امر در رادیو بسیار بهتر صورت میکنشهاي درون متن است کو ارائه 
ه بـه آن اشـاره شـد، در    کـ المـی  کسخن گفتن با درون و از درون به واسطه سطح متن 

مختص بـه   یرادیو بسیار باورپذیرتر است تا در صحنه. عوامل دخیل در فهم متن، بخش
 شود.یاست که شامل لحن و صدا م متن ياجرا

شـوند، چـرا   ر آن میکپذیرند یا منبسیاري از افراد این سلطه نویسنده بر متن را نمی
ه معتقدند متن در خوانشی دگر بار باید دوباره از نو نوشته شود. دشوار بودن این امـر  ک

ی از طرز تلقـی  لکه این متنِ دوباره نوشته شده، شاید به کبراي نویسندگان در این است 
ه مـا ابتـدا   کگویند متنی ن نظر میینندگان متن و موافقان با اکآنها به دور باشد، اما اجرا 

 یشـود و در واقـع بـا متنـ    خوانیم، متن درام است و سپس به متن اجرا بدل میآن را می
ان هرگونه دخل و تصرفی در این امـر وجـود دارد. ایـن    کم، بنابراین امیتازه روبرو هست

 خورد.شناسی تئاتر آوانگارد بیشتر به چشم میونه نگرش در نشانهگ
 د:یگوی) م1387(فورتیه 

ارملوبنـه،  کشناسی تئاتر آوانگارد را با نظرها و راهبردهاي اوش در نشانهکتوانیم می
نیم. بنه همگام با ژیل دلـوز، فیلسـوف   کارگردان ایتالیایی، آغاز کنویس و نمایشنامه
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براي برهم زدن ثبات و همسانی تحمیلی یعنی سلطه متن بر تئاتر فرانسوي، طرحی 
بست است؛ نوعی گسست که بـه  ند. بنه خواستار ایجاد نوعی بحران یا بنکارائه می

). این امر بـه  89، 1979(بنه و دلوز، » از ساختن متن دست بردارد«موجب آن اجرا 
ت و کـ حرنور، صدا، ) در 95واسطه ناپایداري، آشوب و عدم تعادل همیشگی (ص

، 1977(بنـه،  » هاانبوه نشانه«ه خلق که هدف آن نه وضوح بلکشود الم متحقق میک
ه چیرگی متن بر اجرا به چیرگی زبان بر گفتـار  ک) و گسست ارتباط است، با این67
) یا به سیطره الگـوي مجـرد و تغییرناپـذیر بـر امـر      97، 1979ماند (بنه و دلوز، می

خواهـد آوازي را بـا   دارد، اما به زعم بنـه از بـازیگران مـی    خاص و جزئی شباهت
) و همچون انسانهاي غارنشین حرف بزننـد  78، 1977هایی نامفهوم سر دهند (واژه

 که بـه یـ  کعامل معنازا، بل که صداي آنان نه به یک) طوري 15، 1979(بنه و دلوز 
 ).35و آشوب زابدل شود (ص » ناپذیرحضور تحمل«

هـا زیـر و   اجرا است. نشـانه  يگرش به معناي درهم ریختن متن برمبناپذیرش این ن
ه در پی راه حلـی بـراي   کشود و برخالف تصور اولیه لمات جا به جا میکشود، رو می

  آفریند.  متنی تازه می توجه به آن مجدداًگردد، بیهاي متن میاجرا بر اساس نشانه

 يریجه گینت

ـ ق یت تطبیاست که قابل یشینما ییویش رادیبنا بر آنچه ذکر شد نما نـه  یافتن بـا زم ی
توان با اسـتفاده از نظـر سوسـور     یرا م ییویش رادیاز متن را داراست نما یمتفاوت يها
از  یبـر کارنـاوال   یدانسـت مبتنـ   یشین آن را نمایا بنا بر نظر باختید یش واژگان نامینما

 يگـاه هـا  یرا در جامتفـاوت   يت هـا یتوان از مجموعه آن شخصـ  یت ها که میشخص
ه یـ ر معمـول و مخـالف هـدف اول   یاز متن ارئه داد غ یگرفت و خوانش يمختلف به باز

 دهد.       یرخ م ییویراد يشهاین مقوله به کرات در نمایسنده که اینو

 منابع و مآخذ 

تهـران : شـرکت انتشـارات     . يل گفتمان انتقادیتحل ).1385آقاگل زاده، فردوس ( -
 یفرهنگ یعلم
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