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چکیده

ایــن●مقالــه●بــا●هــدف●شــناخت●تأثیــر●ظرفیت●●هــای●تعزیــه●عاشــورایی●در●تولیــد●برنامــه●هــای●کوتــاه●رادیویــی●)بــا●

نگاهــی●گــذرا●بــه●روایــت●و●روایت●●شــنو(●نگاشــته●شــده●اســت،●کــه●ســعی●در●ارائــه●●●الگــوی●پیشــنهادی●قالــب●یــا●

ــا●تحلیــل●روایــت●تعزیه●●هــای● ــه●ایــن●منظــور،●ب ــام●»بیــت●●●اســتوری«●دارد.●ب ــه●ن شــکل●برنامــه●ســازی●جدیــدی،●ب

بــرای●تولیــد●قالب●●کوتــاه●»بیت●●اســتوری«●مقوله●●هایــی● برنامه●●ســازی،● عاشــورایی●در●خصــوص●شــاخصه●●های●

ــا●تحلیــل● ــب●برنامــه●بررســی●شــدند.●همچنیــن●ب ــوع●اجــرا،●کارکــرد●و●قال ــوع●موســیقی،●ریتــم●برنامــه،●ن شــامل●ن

ــازی● ــر●برنامه●●س ــی●عناص ــود●و●بررس ــای●موج ــنوایی●اجراه ــورایی،●بازش ــس●تعزیه●●عاش ــخه●از●مجال ــت●دو●نس روای

ــی،● ــاه●رادیوی ــای●کوت ــه●ه ــد●برنام ــرای●تولی ــورایی،●ب ــای●تعزیه●●عاش ــر●ظرفیت●●ه ــی●تأثی ــه●و●بررس ــو،●در●مطالع رادی

نگاهــی●گــذرا●بــه●نظریه●●هــای●روایــت●نیــز●شــده●اســت.●بــر●اســاس●یافته●●هــای●ایــن●پژوهــش،●رادیــو●در●جایــگاه●

ــا●اســتفاده●از●طیــف●برنامــه●هــای●کوتــاه،●در●سراســر●دنیــا●انــواع●مختلفــی●از●فــرم●برنامه●●ســازی● خــود●توانســته●●ب

ــوزش● ــانی●و●آم ــتوری«جهت●اطالع●●رس ــام●»بیت●●اس ــه●ن ــی●ب ــتفاده●از●قالب ــنهاد●اس ــی●و●پیش ــا●معرف ــد،●ب ــه●ده ارائ

ــی-●اســالمی●و●توســعه●●●آن●در●رشــد●و● ــگ●ایران ــی●از●فرهن ــی●بخــش●مهم ــظ●و●معرف ــوان●شــاهد●حف ــران،●می●●ت کارب

ــان●جهانــی●رادیــو●در●ایــن●زمینــه●باشــیم.● جــذب●مخاطب

واژه های کلیدی

بیت●●استوری،●برنامه●های●کوتاه●●●رادیویی،●تعزیه●●،●برنامه●سازی●رادیوئی.

1.●این●مقاله●براساس●نظر●گروه●دبیران●و●سردبیر●فصلنامه،●پژوهشی●است.●
ــدا●و● ــگاه●ص ــون،●دانش ــو●و●تلویزی ــد●رادی ــکده●تولی ــو،●دانش ــروه●رادی ــو،●گ ــی●رادی ــد●تهیه●کنندگ 2.●کارشناسی●ارش
zahra1991hajiahmadi@gmail.com●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.)ســیما،●تهــران،●ایران.)نویســنده●مســئول

3.●استادیار●گروه●تلویزیون،●دانشکده●تولید●رادیو●و●تلویزیون،●دانشگاه●صدا●و●سیما،●تهران،●ایران.
gilabadi1@iribu.ac.ir

4.●استادیار●گروه●رادیو،●دانشکده●تولید●رادیو●و●تلویزیون،●دانشگاه●صدا●و●سیما،●تهران،●ایران.
viham44@yahoo.com
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مقدمه

و● زیسـتی-اقلیمی● شـرایط● مخاطب●●شناسـی●●،● بـه● با●●توجـه● دنیـا● کشـورهای● از● برخـی● در●

مردم●●شناسـانه،●رادیو●کارکردهای●متفاوتی●دارد.●برخی●از●کارکردهای●این●رسـانه●اطالع●●رسـانی،●

آگاهی●●بخشـی●و●برخـی●آمـوزش،●سـرگرمی●وغیـره●اسـت.●از●کارکردهـای●موجـود●باتوجـه●بـه●

فضـای●فرهنگـی،●اسـتفاده●●های●گوناگونـی●می●●شـود.●یکـی●از●عناصـر●و●عوامـل●جـدی●کـه●در●

فرهنـگ●ایرانی-اسـالمی●نقـش●مهمی●دارد،●تعزیـه●و●پرداختن●به●آن●اسـت.●از●تعزیه●می●●توان●

بـرای●تعمیـق●پیام●●رادیویـی●و●تولیـد●فرم●●هـای●تـازه●الهـام●گرفـت.

یــک●قالــب●تــازه●ابداعــی●بــا●توجه●بــه●مخاطــب●هــدف●رادیــو،●می●●توانــد●برگرفتــه●از●انواع●

قالب●●هــا●و●پیام●●های●●کوتــاه●رادیویــی●در●فــرم●و●ســاختاری●موجــز●بــرای●تعزیه●●عاشــورایی●

ــا●توجــه●بــه●مراحــل●انتخابــی●روش●تحلیــل● باشــد.●قالبــی●کــه●در●نتیجــه●●●ایــن●پژوهــش●ب

ــتوری●از●آن● ــوان●بیت●●اس ــا●عن ــه●ب ــم●و●در●ادام ــنهاد●آن●را●داری ــه●●●و●پیش ــد●ارائ ــت،●قص ●●روای

نــام●می●بریــم.●گیل●●آبــادی)1399(●در●گفتگــوی●حضــوری●می●●گوید:«دربــاره●پیدایــش●و●

شــکل●●گیری●قالــب●بیت●●اســتوری●می●●تــوان●بیــان●کــرد؛●بیت●●اســتوری●قالبــی●داســتانی●و●

ــا●بهره●●گیــری●از●زیبایی●●شناســی●و●ســاختار●نمایشــی● ــاه●اســت●کــه●از●عناصــر●رادیویــی،●ب کوت

ــه●مخاطــب●خــود،●انتقــال●دهــد. ــا●پیامــی●موجــز●و●مفیــد●را●ب ســاخته●می●●شــود؛●ت

ــمند●و● ــلول●هوش ــکل●●گیری●س ــد●ش ــن●واح ــر،●کوچکتری ــات●فنی●●کامپیوت ــت1،●در●ادبی بی

ــتانی● ــی؛●»داس ــتوری«●به●●معن ــب●واژه●●ی●●»بیت●●اس ــت.●ترکی ــتان●اس ــای●داس ــه●معن Story،●ب

کوچــک●و●موجز«می●باشــد.●در●راســتای●تحقــق●تعریــف●قالــب●کوتــاه●بیت●●اســتوری●در●ایــران●

ــو●ساخته●●شــد.● ــای●●●نمایشــی●رادی ــز●هنره ــوان●61،●در●مرک ــا●عن ــه●●ای●ب ــار●مجموع نخســتین●●●ب

ــب● ــا●کــه●زمــان●هــر●برنامــه●از●60●●ثانیــه●بیشــتر●نشــود.●پــس●از●آن●ایــن●قال ــه●ایــن●معن ب

ــت●●.●●●»الزم● ــورد●اســتفاده●قرارگرف ــره(●م ــران●وغی ــش،●ته در●شــبکه●●های●●رادیویی●)جــوان،●نمای

بــه●ذکــر●اســت●بــرای●معرفــی●جهانــی●ایــن●قالــب،●نمی●●توانیــم●از●معــادل●فارســی●مشــخصی●

اســتفاده●کنیــم،●زیــرا●بــا●نــگاه●و●فکــر●جهانــی●ارائــه●شــده●اســت.●امــا●اگــر●بخواهیــم●بــه●ذکــر●

نامــی●فارســی●بــر●آن●اصــرار●بورزیــم؛●شــاید●عنــوان●»داســتانِی●کوتــاه«●تــا●حــدودی●بتوانــد●به●

اصــل●آن●نزدیــک●باشــد.●بــر●ایــن●اســاس●در●برنامه●هــای●رادیویــی،●بــرای●انتقــال●پیــام●بــه●

مخاطــب●در●فرصــت●و●زمانــی●کوتــاه●و●مفیــد●قالب●●هــای●گوناگونــی●تهیــه●می●شــود؛●کــه●البته●

1. Bit
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ــه●از●آن●می●باشــد.● ــه●عاشــورایی●و●داســتان●●های●الهام●●گرفت ــاره●●●تعزی ــا●در●اینجــا●درب بحــث●م

ــاه● ــتفاده●از●قالب●●های●●کوت ــا●اس ــت●ب ــود،●توانسته●اس ــگاه●خ ــو●در●جای ــه●رادی ــی●ک از●آنجای

متنــوع،●در●سراســر●دنیــا●انــواع●مختلــف●فــرم●و●قالــب●برنامه●●ســازی●را●ارائــه●دهــد.●مــا●نیــز●

ــی● ــای●کوتاه ــه●روایت●●ه ــر،●ب ــورت●دغدغه●●مندت ــه●ص ــم●ب ــتوری●می●●خواهی ــه●●●بیت●●اس ــا●ارائ ب

ــر●باشــد. ــر●و●تأثیرگذارت ــر،●آموزنده●●ت ــب●به●●یادماندنی●●ت ــرای●مخاط ــه●ب ــم●ک بپردازی

الزم●به●●ذکــر●اســت●عبــارت●»تعزیه●●عاشــورایی«●نیــز،●عنوانــی●اســت●کــه●بــه●دلیــل●

ضــرورت●پرداختــن●بــه●بخــش●ویــژه●●●ایــن●پژوهــش،●از●دل●انــواع●تعزیه●●هــای●موجــود،●یعنــی:●●●

ــادات●و●آداب●و● ــی،●افســانه●●ها●و●اســاطیر،●اعتق ــای●تاریخــی●و●مذهب »داســتان●●ها●و●قصه●●ه

ــقانه● ــای●حماســی●و●عاش ــادی●●آور،●تعزیه●●ه ــبه●مضحــک●و●ش ــز،●ش ــوم،●تعزیه●●های●●غم●●انگی رس

و●اخالقــی،●تعزیه●●هــای●اصلــی،●تعزیه●●هــای●فرعــی●یــا●گوشــه●●ها«)●فتحعلی●●بیگــی،1396:●

37-40(●انتخــاب●شده●●اســت.●از●ایــن●●●رو،●تعزیــه●یــا●شــبیه●●خوانی،●قالبــی●●●اســت●کــه●

ــی● ــه●●اش●از●کنش●●های ــل●یافت ــی،●در●شــکل●تکام ــش●ایران ــای●نمای ــی●از●گونه●●ه ــوان●یک به●●عن

همــراه●بــا●کالم●منظــوم●یــا●غیر●●منظــوم●بــه●صــورت●نمایــش●بــه●کمــک●بازنمایــی●رخدادهایــی●

بــا●مرکزیــت●شــهادت●امــام●حسین)علیه●●الســالم(●و●اهل●●بیــت●ایشــان●در●کربــال●همــراه●اســت.●

بنابرایــن،●ســیر●رخدادهــای●آن●از●پیــش●بــرای●مخاطبــان●مشــخص●بــوده●و●این●●گونــه،●

مخاطــب●خــود●در●ایــن●کنــش●پــی●●●رفتــی●و●نمایشــی●شــریک●اســت●و●بــا●آن●ارتبــاط●برقــرار●

می●●کنــد.●هنــر●آیینــی●تعزیه)شــبیه●●خوانی(،●نمایــش●منظومــی●اســت●کــه●در●آن،●تمــام●

ــا●موســیقی●●های●ســازی●و●آوازی● ــان●شــده●و●ب ــان●شــعر●بی ــه●زب ــا●ب ــا●و●مونولوگ●●ه دیالوگ●●ه

خــاص●خــود،●همــراه●اســت.●

پیشینه پژوهش

باتوجــه●بــه●تازگــی●موضــوع●پژوهــش،●تاکنــون●به●●طــور●خــاص●و●مســتقیم●پژوهشــی●در●

ــوان●انجــام●نشده●اســت.●امــا●مــواردی●از●جنبه●●هــای●دیگــر●مــورد●بررســی● ــا●ایــن●عن رابطــه●ب

ــه: ــد.●از●جمل قرارگرفته●ان

ــر●عناصــر● ــروری●ب ــوان●»رســانه●●تعزیه،●م ــا●عن ــه●●ای●ب ــی●زاده)1389(،●در●مقال مســلم●نادعل

و●کارکردهــای●ارتباطــی●تعزیــه«،●از●دیــد●ارتباطاتــی●بــه●تعزیــه●نــگاه●کــرده●و●توانسته●اســت●

ماننــد●یــک●رســانه●بــرای●انتقــال●پیــام،●عمــل●نمایــد.●در●نتیجــه●می●●تــوان●بــه●تعزیــه●از●دو●

ــای● ــوان●ویژگی●●ه ــر●هــم●می●●ت ــی●دیگ ــه●بیان ــی،●نگریســت.●ب ــر●ارتباطــات●ســّنتی●و●آیین منظ
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ــه●یافــت●و●هــم●ویژگی●●هــای●یــک●آییــن●مقــدس●را.● یــک●رســانه●ســّنتی●را●در●تعزی

تعزیــه●رســانه●●ای●اســت●کــه●ارتباط●گــران●و●مخاطبــاِن●آن،●توده●●هــای●مــردم●شــیعه●●اند●،کــه●

بــا●مشــارکتی●کم●●نظیــر،●پیام●●هــای●دینــی●و●مذهبــی●را●پــاس●می●●دارنــد●و●از●نســلی●بــه●نســل●

د●●یگــر●منتقــل●می●●کننــد.●همچنیــن●ترکیــب●عناصــر●یــاد●شــده●در●یــک●رســانه،●●نــگاه●جامــع●

و●تحســین●●برانگیز●ایرانیــان●بــه●مقو●●لــه●ارتباطــات●را●در●زمان●●هــای●دور●حکایــت●می●●کنــد.●

در●واقــع●پیدایــِی●●●رســانه●تعزیــه،●گامــی●بلنــد●در●دســت●●یابی●بــه●مدلــی●از●ارتباطــات●بومــی●

بــوده،●کــه●الزم●اســت●پژوهشــگران●علــم●ارتباطــات،●بیــش●از●پیــش●بــدان●توجــه●نماینــد.

فریده●●گــودرزی)1390(،●در●رســاله●●ای●بــا●عنــوان●»بررســی●ظرفیت●●هــای●اجرایــی●هنــر●

ــوب●و● ــع●مکت ــه●مناب ــه●ب ــا●توج ــت،●ب ــعی●کرده●●اس ــنادی●س ــه●روش●اس ــو«●ب ــی●در●رادی نقال

ــه،●جایــگاه●نقــاالن●را●در●رســانه● اطالعــات●شــفاهی●نقــاالن●و●پژوهشــگران●از●طریــق●مصاحب

رادیــو●نشــان●دهــد.●در●نتیجــه●مشــخص●می●●شــود●کــه●رادیــو●بــا●اســتفاده●از●ظرفیت●●هــای●

خــود،●می●●توانــد●از●نقالــی●بهره●●منــد●شــود●و●بــه●اجــرا●درآیــد،●کــه●بــرای●مخاطبــان●بــا●ســنین●

متفــاوت●باورپذیــر●باشــد.●امــا●نمونــه●●●قــوی●و●قابــل●قبولــی●ارائــه●نشــده●و●صرفــًا●بــه●خوانش●

ــه●شده●اســت. ــی●پرداخت صــرف●نقال

فرهــاد●ساســانی●و●زیــرک●محجــوب)1392(،●در●مقالــه●●ای●بــا●عنــوان●»بررســی●کنش●●هــای●

کالمــی●تعزیه●●نامه●●هــا●و●نمــود●آن●در●اجــرا«●بــه●چگونگــی●گفته●●هــا●و●لحن●●هــای●کالمــی●

نمــود● مقایســه● کرده●انــد،● و●عنــوان● نمــوده● اشــاره● تعزیــه،● اجــرای● در● شــبیه●●خوانان●

ــه● ــش●کالم●در●عرض ــه●نق ــد●ک ــان●می●●ده ــبیه●●خوانان،●نش ــت●ش ــی●در●حرک ــای●کالم کنش●●ه

●●ایــن●عناصــر،●بیشــتر●از●حرکــت●اســت.●امــا●بــا●توجــه●بــه●این●کــه●در●تعزیــه،●تماشــاگر●حرکــت●

ــد،● ــیر●می●●کن ــه●تفس ــر●جامع ــم●ب ــی●حاک ــای●فرهنگی-مذهب ــق●رمزگان●●ه ــه●را،●مطاب روی●صحن

ــه● ــه،●ب ــخ●تعزی ــول●تاری ــه●در●ط ــد،●ک ــی●می●●ده ــی●خاص ــبیه●●خوان●معان ــای●ش ــه●حرکت●●ه ب

ــده●●اند. ــدل●ش ــر●ب ــی●تغییرناپذی قراردادهای

غالمرضــا●قربانی●●شــیروانی●)1392(،●در●رســاله●●ای●بــا●عنــوان●»مطالعــه●●●بینــا●رســانه●●ای●فیلــم●

و●تئاتــر●در●تولیــد●یــک●اجرا)بارویکــرد●بــه●مجالــس●تعزیــه●●●ایرانــی(«،●بــه●نمایشــی●نمــودن●

ــن،●صــدا●و● ــی●و●دوربی ــای●ایران ــک●نمایش●●ه ــه●کم ــر●ب ــم●و●تئات ــر●کشــیدن●فیل ــه●تصوی و●ب

حرکــت●بــا●رویکــرد●بــه●مجالــس●تعزیــه●اشــاره●کرده●●اســت.●نتایــج●پژوهــش●نشــان●می●●دهــد●

ــب● ــن●ترکی ــا●تبیی ــوده●و●ب ــه●ب ــم●و●تعزی ــی●و●زیبایی●●شناســی●فیل ــل●فن ــی،●تعام ــدف●اصل ه
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فیلــم،●تئاتــر●و●تعزیــه●در●جهــت●تولیــد●یــک●اجــرای●چندرســانه●●ای●جهــت●جــذب●مخاطــب●گام●

برداشته●●اســت●و●ســعی●دارد●بــه●ایــن●وســیله،●موجــب●●تغییــرات●ســاختاری●در●نمایش●●هــای●

ــه●●● ــه●نتیج ــته●ب ــا●نتوانس ــد،●ام ــو●باش ــود●ن ــگاه●خ ــاید●در●جای ــه●ش ــود؛●ک ــّنتی●ش آئینی-س

مطلوبــی●برســد.●

علی●●اصغــر●فهمیمی●●فــر●و●شــهاب●پازوکــی)1395(،●در●مقالــه●●ای●بــا●عنــوان●»پدیدارشناســی●

حضــور●اجراگــر●در●شــبیه●●خوانی«،●بــه●وجــود●اجراگــر●یــا●همــان●بازیگــر●در●میــدان●و●صحنــه●●ی●

نمایشــِی●تعزیــه●یــا●شــبیه●●خوانی●پرداختــه●و●بــه●ایــن●نتیجــه●رسیده●●اســت،●کــه●اجراگــر●در●

شــبیه●●خوانی،●از●ســه●حالــت●ضمیــری:●خودبیانــی،●مشــارکتی●و●بازنمایــی●بهــره●می●●گیــرد●و●در●

نهایــت●بــه●روش●بازنمایــی●داســتان●تراژیــک●تعزیــه●مذهبــی●بازســازی●می●●شــود.●مخاطــب●

ــه● ــه●تجرب ــه●دســت●ب ــد●دانسته●شــده،●ک ــت●کنش●●من ــن●ســه●حال ــه●ای ــا●نســبت●ب در●این●ج

خواهــد●زد.

ــای● ــی●ظرفیت●●ه ــوان●»بررس ــا●عن ــه●●ای●ب ــنک●داوری)1396(●در●مقال ــا●و●روش ــرا●رهبرنی زه

ــر●پرفورمنــس(● ــودن●نمایــش●صحنه●●ای)تئات ــو●ب ــه●●●ن ــه●جنب ــو«●ب ــی●در●رادی ــر●نقال ــی●هن اجرای

و●شریک●●ســازی●مخاطــب●در●رونــد●نمایــش،●پرداخته●اســت؛●کــه●در●نتیجــه●مشــخص●

ــا●پرفورمنــس،●از●برخــی●جهــات●هم●پوشــانی● شده●اســت،●می●●تــوان●پذیرفــت●شــبیه●●خوانی●ب

داشــته●و●دارای●عملکــرد●مشــترک●اســت.●در●ایــن●مقالــه●بیشــتر●بــر●جنبــه●●●تعامل●و●مشــارکت●

ــد●روی● ــده●و●می●●توان ــدا●ش ــگی●ج ــه●●●همیش ــه●از●آن●فاصل ــت،●ک ــد●شده●اس ــب●تأکی مخاط

صحنــه●قــرار●گیــرد. 

 چارچوب نظری

بــا●توجــه●بــه●هــدف●ایــن●مقالــه●و●روش●تحلیــل●روایــت،●در●ابتــدا●بــه●توضیــح●مفاهیــم●

اساســی●پژوهــش●پرداختــه●و●ســپس●نظریــات●روایــت●مرتبــط●بــا●پژوهــش●مطالعــه●

می●●شــوند.

چگونگی●شکل●●گیری●روایت●	

ابتــدا●ضمــن●شــرح●چگونگــی●شــکل●●گیری●روایــت●و●ارتبــاط●آن●بــا●نظریــات●جرالــد●

ــا●عناصــر●مشــترک●تعزیــه●و● پرینــس،●بــه●نمونه●●هایــی●از●متــون●تعزیــه●●●عاشــورایی●همــراه●ب

رادیــو●بــا●رویکــرد●روایت●●شناســی●می●●پردازیــم.
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"تسلســل●روایــی●قصــه●موجــب●می●شــود،●ارتبــاط●رخدادهایــی●کــه●در●یــک●روایــت●بــه●

ــت●و● ــی●عل ــای●توال ــر●مبن ــتنتاجی●و●ب ــی●اس ــورت●ارتباط ــوند،●به●ص ــل●می●ش ــب●منتق مخاط

ــردد.)● ــج●می●گ ــر●منت ــه●دیگ ــه●از●حادث ــک●حادث ــه●ی ــه●ای●ک ــد.●به●گون ــوه●نماین ــی●جل معلول

" نیک●●منــش،214:1389(●

نظریات●جرالد●پرینس●در●ارتباط●با●روایت●	

ســاختارگرایان●عقیــده●دارنــد●کــه●تمامــی●داســتان●ها●را●می●●تــوان●بــه●ســاختارهای●

ــتانی● ــنو●برون●●داس ــت●دارای●روایت●●ش ــن●اس ــت،●ممک ــل●داد.●روای ــخصی●تقلی ــی●مش روایت

ــی●روایت●●شــنو● ــن●هــم●نوع ــر●مت ــه●●روایتگ ــن●نکت ــه●ای ــا●درون●●داســتانی●باشــد.●باتوجــه●ب ی

اســت،●کــه●روایــت●را●از●راوی●دریافــت●می●●کنــد●و●در●غالــب●شــخصّیتی●ظاهــر●می●●شــود●کــه●

ادامــه●●●داســتان●را●روایــت●می●●کنــد؛●تــا●بــه●گــوش●روایت●●شــنوی●دیگری)مخاطــب●شــنونده(●

برســاند.●برخــالف●نظــر●ژنــت●کــه●روایت●●شــنوی●روایتگــر●را،●صرفــًا●بــه●درون●داســتان●یــا●بــرون●

داســتان●محــدود●می●●کنــد؛●روایــت●یــک●آغــاز●و●یــک●پایــان●دارد●و●همیــن●واقعّیــت●اســت،●

ــی«● ــان●»واقع ــا●جه ــل●ب ــرده●و●در●تقاب ــدا●ک ــان●ج ــه●●●جه ــان●از●بقّی ــور●هم●زم ــه●آن●را●به●●ط ک

قــرار●می●●دهــد.●ایــن●تخّیــل●مخاطــب●اســت●و●نــه●ذات●توالــی●روایــی،●کــه●ایــن●پایان●●هــای●

ــد.● ــرا●می●●افکن ــت●ف ــا●بی●●نهای ــده●را●ت فریبن

گونه●هــا● تنــوع● نخســت،● دارد.● وجــود● دنیــا● در● بی●شــماری● روایتــی● شــکل●های●

شــگفت●انگیز●اســت،●گونه●هایــی●کــه●هرکــدام●در●رســانه●های●گوناگــون●گســترش●می●یابنــد،●

ــر● ــتان●های●بش ــان●داس ــرای●بی ــی●ب ــوان●ظرف ــان●را●می●ت ــود●در●جه ــواد●موج ــه●●م ــی●هم گوی

ــا●متحــرک،●ایماهــا● ــت●ی ــِر●ثاب ــا●مکتــوب،●تصاوی ــان●ملفــوِظ●شــفاهی●ی ــر:●زب دانســت؛●نظی

افســانه،● اســطوره،● در● روایــت● مــوارد،● ایــن● همــه●● نظام●منــد● آمیــزه●ی● و● اشــاره●ها● و●

ــی(،● ــراژدی،●درام)درام●تعلیق ــخ،●ت ــه،●تاری ــاه،●حماس ــتان●کوت ــه،●داس ــی،●قص حکایت●اخالق

ــای●ســینمایی،● ــای●کلیســا،●فیلم●ه ــای●نقاشــی،●شیشــه●نگاره●ه ــازی،●تابلوی●ه ــدی،●الل●ب کم

ــره●.● ــردم●وغی ــنودهای●م ــی●و●گفت●وش ــار●محل اخب

ــن●گذشــته،●روایــت●باهمــه●ی●شــکل●های●بی●پایانــش،●در●همــه●●زمان●هــا،●در●همــه●● از●ای

ــت● ــود.●روای ــاز●می●ش ــر●آغ ــوع●بش ــخ●ن ــا●تاری ــود●دارد●و●ب ــع●وج ــه●●جوام ــا●و●در●هم مکان●ه

معمــوالً●بــه●تقســیم●بندی●میــان●ادبیــات●خــوب●یــا●بــد●تــن●نمی●دهــد.●بلکــه●خــوِد●زندگــِی●

فراگیــر●و●فــرا●مّلــی●و●فــرا●تاریخــی●و●فــرا●فرهنگــی●اســت.●روایــت،●از●جملــه●مجموعــه●●ای●از●
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ــان● ــه●بی ــرد.●ب ــی●دســته●●بندی●ک ــای●گوناگون ــوان●در●گروه●●ه ــا●را●می●●ت ــه●آنه نشانه●●هاســت،●ک

ــی●●ای● ــانه●●های●زبان ــای●نش ــا●و●آمیزه●●ه ــی●از●ویژگی●●ه ــوب،●برخ ــای●مکت ــر،●در●روایت●●ه دقیق●●ت

ــردن«(● ــه●»روایت●●ک ــور●خالص ــا●به●●ط ــت●کردن)ی ــانه●●های●روای ــازند،●نش ــت●را●می●●س ــه●روای ک

ــد.● ــه●می●●کنن ــی●کنــش●روایــت●کــردن،●منشــأ●آن●و●هــدف●آن●را●ارائ ــد؛●یعن را●شــکل●می●●دهن

ــور● ــه●ط ــده)یا●ب ــت●ش ــای●روای ــانه●●های●رویداده ــم،●نش ــا●ه ــانه●●ها●و●آمیزه●●ه ــی●از●نش برخ

ــا●موقعیت●●هــای●نقــل●شــده● ــی●رویدادهــا●ی ــد؛●یعن خالصــه●روایت●●شــده(●را●شــکل●می●●دهن

ــن●دو●دســته●نشــانه●را●می●●تــوان،●بــه●دســته●●های● ــک●از●ای ــر●ی ــد.●ه را،●بازنمایــی●می●●کنن

فرعــی●دیگــری●تقســیم●کــرد.●بنابرایــن،●»برخــی●از●نشــانه●●های●روایت●●کــردن●بــه●طــور●خــاص●

ــه●راوی● ــه●روایت●●شــنو●)کســی●ک ــد،●برخــی●ب ــد(●مربوط●●ان ــه●روایــت●می●●کن ــه●راوی)کســی●ک ب

بــرای●او●روایــت●می●●کنــد(●و●برخــی●بــه●روایتگــری●او)کنــش●روایــت●کــردن●راوی(.●بــه●همیــن●

ترتیــب●برخــی●از●نشــانه●●های●روایــت●شــده●بــه●طــور●خــاص●بــه●شــخصّیت●●ها●مربــوط●

ــای● ــکان●رخ●دادن●کنش●●ه ــه●م ــش●شــخصّیت●●ها●و●برخــی●ب ــان●کن ــه●زم ●می●باشــند،●برخــی●ب

ــان.«)●پرینــس،1391:●15(● آن

شــاید●همــه●نداننــد●چگونــه●خــوب●روایــت●کننــد،●ولــی●همــه،●در●کلیــه●●جوامــع●انســانی●

کــه●تاریــخ●و●مــردم●شناســی●از●آنهــا●آگاهــی●دارنــد،●می●داننــد●چگونــه●روایــت●کننــد●و●ایــن●

کار●را●از●همــان●اوایــل●خردســالی●می●آموزنــد.●اکثــر●مــردم●روایــت●را●از●غیــر●روایــت●تشــخیص●

ــا●شــّم●یکســان●-یــا●برخــی●قواعــد●درونــی●شــده-●می●داننــد●چــه●چیــزی● می●دهنــد؛●یعنــی●ب

ــت● ــی●روای ــد،●ول ــالت●جالب●ان ــی●جم ــت●نیســت.●»برخ ــزی●روای ــه●چی ــت●هســت●و●چ روای

نیســتند.")●پرینــس،1391:●85-86(●

روایت●و●ویژگی●●های●آن●	

"روایت●شناســی●یــا●علــم●عمــل●روایــت،●شــاخه●ای●علمــی●اســت؛●که●فنــون●و●ســاختارهایی●

ــک● ــی●ی ــون●درون ــم،●فن ــن●عل ــد.●ای ــه●می●کن ــی●شــده●در●داســتان●ها،●را●مطالع ــی●متجّل روای

ــاب● ــد.●در●کت ــل●و●تشــکیل●شــده،●بررســی●می●کن ــتانی2●نق ــودش●از●داس ــه●خ ــت1●را●ک روای

فیگــور3●و●در●بخــش●گفتمــان●روایــت●»ژرار●ژنــت3«●پایــه●روانشناســیاش●را●بــر●تمایــز●بیــن●

1. Narrative

2. Histoire

3. Gerard Genette

4. Jaap Lintvelt
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ــا●نهــاد●و●تــالش●کرده●اســت،●تعریــف●روشــنی●از●ایــن● داســتان،●روایــت●و●عمــل●روایــت●بن

نمودهــای●واقعّیــت●روایــی●ارائــه●دهــد."●همچنیــن●”ژپ●لینتولــت4●در●رســاله●اش●در●بــاب●

گونه●شناســی●روایــت،●روایــت●را●یــک●داســتان●روایــی●میدانــد؛●کــه●نــه●تنهــا●شــامل●گفتمــان●

ــگران●و● ــده●کنش ــان●ش ــان●بی ــامل●گفتم ــه●ش ــت،●بلک ــط●راوی●اس ــده●توس ــان●ش ــی●بی روای

نقل●قول●هایــی●اســت●کــه●راوی●از●گفته●هــای●کنشــگران●ارائــه●کــرده●اســت.●روایــت●در●

ــت،● ــرد.")●لینتول ــان●کنشــگران●شــکل●میگی ــای●راوی●و●گفتم ــاوب●گفتمان●ه ــره●و●در●تن زنجی

)25-26 ●:1390

روایــت●یــا●همــان●داســتان،●تلفیقــی●اســت●از●دنیــای●روایت●●شــده●و●دنیــای●نقل●●شــده؛●

روایــت●=●گفتمــان●راوی●+●گفتمــان●کنشــگران/●داســتان●=●جهــان●روایت●●شــده●+●جهــان●

ــرای● ــوادث●را●ب ــی●مشــخص●شــوند.●راوی●ح ــن●روای ــوه●مت ــد●وج ــدا●بای ــه●ابت نقل●●شــده،●ک

ــای● ــک●نقل●●قول●●ه ــه●کم ــی●ب ــه●گاه ــت●ک ــن●راوی●اس ــد،●ای ــت●می●●کن ــود●روای ــب●خ مخاط

ــه● ــد●ک ــازه●می●●ده ــی●اج ــد●و●گاه ــل●می●●کن ــگران●را●نق ــتقیم،●ســخن●کنش ــتقیم،●غیرمس مس

خــود●کنشــگران●ســخن●بگوینــد●و●گاهــی●کنشــگران●را●آزاد●می●●گــذارد●کــه●بــا●یکدیگــر●صحبــت●

کننــد.●ایــن●جدایــی●بیــن●راوی●و●مخاطــب●از●یــک●●●ســو●و●کنشــگران●از●ســوی●دیگــر●تعریــف●

ــد●در●حضــور●یــک●گــزارش● ــد●و●مخاطــب●حــس●می●●کن روایــت●را●از●نظــر●آنهــا●تعییــن●می●●کن

بیرونــی●قــرار●گرفته●اســت.●بــه●طــور●کّلــی●راوی●ناهمســان●روایــت●بــا●راوی●همســان●کــه●یکــی●

ــب●اســت.● ــان●غال ــردن●اســت؛●گفتم ــال●روایت●●ک ــتانی●و●در●ح از●شــخصّیت●●های●داس

"عمــل●روایــت،●همــان●کنــش●روایــی●تولیدکننده●●●روایــت●اســت؛●و●در●معنایی●گســترده●●تر،●

ــردن●راوی●و● ــا●داخل●●ک ــه●در●آن●ب ــت●ک ــانه●●ای(●اس ــام●نش ــای●خیالی)نظ ــه●وضعّیت●●ه مجموع

ــالوه● ــردن●ع ــل●روایت●●ک ــی●ســاده●●تر،●عم ــه●زبان ــرد.●ب ــی●شــکل●می●●گی ــش●روایت مخاطــب●کن

بــر●خــود●عمــل●بــه●مجموعــه●وضعّیت●●هــای●خیالــی●اطــالق●می●●شــود●کــه●یــک●راوی●و●یــک●

ــی●کــه● ــه●ویژگی●●های ــرکان،●1394:●14-10(●حــال●ب مخاطــب●در●آن●حضــور●داشته●●باشــند.")●ت

ــر●روایــت●برشــمرده،●می●●پردازیــم. تــوالن1●ب

»ویژگی●●های●روایت●از●منظر●توالن●به●شرح●زیر●است:

1● برساخته●●شدن●روایت..

2● هر●روایتی●دارای●وجوه●و●میزان●خاّصی●از●پیش●●ساختگی●است..
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3● بیشتر●روایت●●ها●دارای●خّط●سیر●هستند..

4● روایت●دارای●گوینده●است..

5● تغییر●وضعّیت●یا●جابه●●جایی●یا●گشتار..

6● روایــت●مســتلزم●یــادآوری●رخدادهایــی●اســت●کــه●از●نظــر●زمانــی●و●مکانــی●از●.

●")5-3 اســت.«)توالن،●1383:● دور● مخاطبانــش● و● گوینــده● دســترس●

ــه● ــد●و●ن ــورت●نظام●●من ــه●ص ــه●ب ــی●اســت●ک ــد●●ۀ●رویدادهای ــناخته●ش ــی●ش ــت،●توال روای

ــی● ــود،●نوع ــت●خ ــد.")●Toolan,●2001:●8(●"»روای ــرار●گرفته●●ان ــر●ق ــار●یکدیگ ــی،●در●کن تصادف

توالــی●زمانــی●دو●الیــه●اســت:●زمــان●چیــزی●کــه●نقــل●می●●شــود●یــا●همــان●زمــان●مدلــول●و●

ــی●اســت● ــت●متن ــن●"روای ــالن21،1388:●142(●همچنی ــان●دال.")مکوئی ــا●زم ــت●ی ــان●روای زم

کــه●داســتانی●را●بیــان●می●●کنــد●و●داســتان●●گویی،●راوی●دارد.")Schles,●1966:●4(●توالــی●

ــت● ــد.●"روای ــد●می●●کنن ــت●تولی ــی●را●در●راســتای●روای ــد●معنای ــه●دی ــا،●قصــه●و●زاوی رویداده

شــیوه●●ای●بــرای●بررســی،●ســاماندهی●و●ســاختارمند●کــردن●زبــان●در●واحدهــای●بــزرگ●اســت،●

ــات● ــا●در●بررســی●ادبی ــد●نباشــد،●ام ــواع●شــعر●مفی ــه●●ی●ان ــرای●بررســی●هم ــد●شــاید●ب هرچن

ــتر3،●1382:●55(● ــدی●است.")وبس ــیار●مفی ــیوه●●●بس ــنامه،●ش ــتانی●و●نمایش داس

ــا●یکــی●از●شــخصّیت●●ها،●داســتان●را●روایــت● ارســطو●معتقــد●اســت●کــه●معمــوالً●راوی●ی

می●●کنــد.●در●حالــت●اّول،●متــن●روایــی●اســت●و●در●حالــت●دّوم،●متــن●نمایشــی●اســت●کــه●بــه●

وســیله●●ی●شــخصّیت●بــه●نمایــش●درمی●●آیــد.●منظــور●از●داســتان●نیــز،●توالــی●رویدادهاســت●

کــه●ژنــت●آن●را●محتــوای●روایــی●می●●نامــد●و●منظــورش●از●روایــت،●خــود●متــن●اســت؛●یعنــی●

زبــان●شــفاهی●یــا●مکتــوب●یــا●گفتمــان●کــه●داســتان●را●بیــان●می●●کنــد.●منظــور●از●روایتگــری،●

بازگویــی●رویدادهــای●داســتان●و●روایــت●اســت،●کــه●ژنــت●آن●را●تولیــد●عمــل●روایــی●می●نامد.

روایت●تعزیه●	

روایــت●یکــی●از●عناصــر●نمایشــی●اســت●کــه●در●برخــی●نمایشــنامه●●ها●و●گونه●●هــای●

نمایشــی،●جنبــه●●●خبررســانی●و●ارائــه●اطالعــات●بــه●خواننــده●یــا●تماشــاگر●را●دارد●و●در●برخــی●

1. Toolan 

2. Mac Uighilin

3. Noah Webster
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ــش● ــای●نمای ــه●در●جای●●ج ــوری●●●ک ــرده●اســت؛●ط ــدا●ک ــی●پی ــت●خاص ــگاه●و●اهمی ــر،●جای دیگ

جلوه●●هــای●مختلــف●»روایــت«●دیــده●می●●شــود.●

ــدی● ــد●یــک●نمایــش●هن ــر●روایتــی●شــرق،●نمونه●●هایــی●مانن "در●گونه●●هــای●مختلــف●تئات

ــدگان●داســتان●و● ــه●در●آن●روایت●●کنن ــود●دارد،●ک ــش●داســتان(●وج ــوان●کاتاکالی)نمای ــا●عن ب

ــای● ــد.●ایده●●ه ــخن●نمی●●گوین ــش●س ــتند●و بازیگران ــدا●هس ــر●ج ــدگان●از●یکدیگ نمایش●●دهن

ــیله●●● ــد●و●به●●وس ــه●توســط●آوازخــوان●بــه●اجــرا●درمی●●آی ــت●ک ــق●اشعاریس ــش●از●طری نمای

حــرکات●بــدن،●چهــره●و●دســت●بازیگــر●بیــان●می●●شــود.")●ســجودی،●1385:●221( حــال●آن●●کــه●

در●نمایــش●گیوکــن●ژاپنــی،●همان●●گونــه●کــه●در●متــن●نمایــش●نوشــته●شده●اســت،●اشــخاص●

نمایــش،●خــود●راوی●نیــز●هســتند؛●کــه●هــم●خــود●را●معرفــی●می●●کننــد،●هــم●مــکان●و●زمــان●را●

مشــخص●می●●نماینــد●و●هــم●بنــا●بــه●ضــرورت●شــرح●احــواالت●می●●دهنــد●و●بــازی●می●●ســازند.●

ــا●آواز●و●لحــن●خــوش،● ــده●●●شــاعر●را●ب ــه●قصی ــا●کســی●ک ــده1●ی ــت،●روایت●●کنن راوی●در●لغ

نــزد●ملــوک●و●بــزرگان●خوانــد●و●نیــز،●آنکــه●اخبــار●و●احادیــث●را●روایــت●کنــد،●معنــی●کرده●●انــد؛●

ــد● ــا●عناویــن●گوســان●و●نقــال●شــناخته●می●●شــود.●در●رون ــی●ی ــر●قصه●●خوان کــه●در●قلمــرو●هن

روایــت،●راوی●بــا●موضــوع●روایــت●ارتباط●●هایــی●دارد●و●بــه●نســبت●درجــه●●●حضــورش●در●آنچــه●

ــد● ــری●پدی ــی●از●روایتگ ــای●متفاوت ــت،●گونه●●ه ــا●روای ــه●●●راوی●ب ــی●فاصل ــد،●یعن ــل●می●●کن نق

مــی●●آورد،●کــه●توســط●ژرار●ژنــت●به●شــکل●زیــر،●دســته●●بندی●و●تعریــف●شــده●اســت.

ــه● ــش●دارد،●این●●گون ــخصًا●در●آن●نق ــود●ش ــه●خ ــد●ک ــت●می●●کن ــتانی●را●روای "1.●راوی●داس

ــم. ــن●می●●نامی ــری●همگ ــت،●روایتگ ــف●ژن ــر●تعری ــت●را●بناب روای

ــف● ــی●●اش●را●تعری ــات●و●زندگ ــع●تجربی ــت●و●در●واق ــت●اس ــان●روای ــود●قهرم 2.●راوی●خ

ــم. ــری●می●●گویی ــود●روایتگ ــت،●خ ــکل●روای ــن●ش ــه●ای ــد.●ب می●●کن

ــا● ــرار●دارد،●ب ــیه●ق ــود●و●در●حاش ــوط●نمی●●ش ــتان●مرب ــه●داس ــت●ب ــه●در●روای ــر●آنچ 3.●ه

ــود. ــده●می●●ش ــن●نامی ــا●ناهمگ ــی●ی ــری●بیرون ــوان●روایتگ عن

4.●هــر●آنچــه●در●روایــت●جــای●دارد●و●شــخصیت●●های●داســتان●شــاهد●آن●هســتند،●

روایتگــری●درونــی●می●●تــوان●خوانــد.

ــورت● ــری●ص ــرا●روایتگ ــد،●ف ــاق●بیفت ــر●اتف ــت●دیگ ــه●روای ــی●ب ــذار●از●روایت ــرگاه●گ 5.●ه

1.●آنکه●حکایتی●از●دیگری●نقل●می●کند.
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ــماعیلی،●1396:●156(● ــت.")●اس ــده●اس ــع●ش ــت●واق ــت●در●روای ــی●روای ــت،●یعن ــه●اس گرفت

تعزیه●●پــرداز●بــه●عنــوان●راوی،●در●چگونگــی●ســامان●بخشــیدن●بــه●حــوادث●و●رویدادهــای●

داســتان،●از●شــیوه●●های●مختلــف●داســتان●●پردازی●کــه●متأثــر●از●ادبیــات●کهــن●و●نقالــی●

ــه: ــد.●از●جمل ــت●می●●کن ــری●و●دخال ــت،●بهره●●گی اس

الف(●چرخش●پاره●روایت●●ها،

ب(●شگرد●پاره●روایت●●ها●و●روایت●●های●متقاطع،

ج(●شگرد●روایت●●های●موازی،

د(●وقفه●و●سرعت●بخشیدن●به●زمان●روایت●نسبت●به●زمان●واقعی،

ه(●آغاز●و●پایان●نامتعارف،

و(●تلفیق●متعادل●و●هماهنگ●دو●روایت●در●دو●زمان●متفاوت،

ز(●شگرد●گریز●یا●روایت●در●روایت،

ح(●●روایت●از●زبان●اشخاص●و●مخلوقات●بازی.

روایــت،●از●یــک●مجموعــه●وضعیــت●یــا●کنــش،●بــه●وضعیــت●دیگــر●مــی●رود.●در●آغــاز،●از●

ــه●می●شــود●و●هرکــدام●چندیــن●احتمــال●را●پیــش● ــره●ای●از●رویدادهــا●ارائ ــی،●زنجی نظــر●زمان

ــد.●"روایــت●کامــل●و●درســت● مــی●آورد،●امــا●فقــط●برخــی●از●ایــن●احتمال●●هــا●تحقــق●می●یابن

روایتــی●اســت●کــه●بتوانــد●بــه●ایــن●چهــار●پرســش●پاســخ●بدهــد:

1● چه●چیزی●ممکن●است●رخ●بدهد؟●.

2● چه●چیزی●درآینده●رخ●خواهد●داد؟.

3● چه●چیزی●در●حال●رخ●دادن●است؟.

4● چه●چیزی●در●گذشته●رخ●داده●است؟")●پرینس،1391:●160(.

روایت●●شنو●	

"همان●●طــور●کــه●در●هــر●روایتــی●دســت●●کم●یــک●راوی●وجــود●دارد،●یــک●روایت●●شــنو●

نیــز●وجــود●دارد.●ایــن●روایت●●شــنو●شــاید●بــا●ضمیــر●»تــو«،●آشــکارا●مشــخص●شــده●باشــد●
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ــا●»تــو«●مشــخص●نشــده،● ــا●نشــده●باشــد.●در●بســیاری●از●روایت●●هایــی●کــه●روایت●●شــنو●ب ی

ــوان● ــر●آن●نمی●●ت ــت●ب ــود●روای ــز●خ ــی●ج ــچ●عالمت ــت●و●هی ــده●اس ــذف●ش ــو«●ح ــر●»ت ضمی

یافت.")پرینــس،●1391:●23(●روایت●●شــنو●در●اصــل●یــک●تکنیــک●مهــم●محســوب●می●●شــود.

ــا● ــگ●لباس●●هــا(●وجــود●دارد،●ام ــه●شــکل●همیشــگی)در●رن ــه●ب ــگ"●در●تعزی ــر●چــه●"رن گ

ــرای● ــان(،●ب ــار●راویان)تعزیه●●خوان ــه●لحــن●و●گفت ــا●توجــه●ب ــه●ب ــدارد؛●بلک ــو●وجــود●ن در●رادی

اشــقیاءغیره(،●نمــود●می●●یابــد.●در●برخــی●تعزیه●●هــا● از●شــخصّیت●●ها)اولیاء،● هــر●یــک●

ــتلم،● ــه●اش ــقیاء(●ب ــی)●اش ــخصیت●●های●منف ــه●آواز●و●ش ــاء(●ب ــت)●اولی ــخصیت●●های●مثب ش

روایتگــری●می●●کننــد.●در●کنــار●اینهــا●"زبان●●حــال"●نیــز●وجــود●دارد●و●همچنیــن●"ابــزار"●تعزیــه،●

ــرای●مثــال:● کــه●در●رادیــو●بــه●وســیله●●●موســیقی●و●بــه●●●خصــوص●افکــت●نمــود●می●●یابــد؛●ب

ــر●آن.● ــّر●و●نظی ــر●و●ش ــروه●خی ــرد●گ ــگام●نب ــه●هن ــا●صــدای●چکاچــک●شمشــیرها●ب ــت●ی افک

به●●ویــژه●این●کــه●در●اینجــا●اجــرای●شــبیه●●خوانی●رادیویــی●مطــرح●اســت●و●بــه●ســمت●

نمایــش●رادیویــی●نمــی●●رود●و●"خوانــش"●تنهــا●بــا●عناصــر●بصــری●تعزیــه●همــراه●اســت،●کــه●

ــت.● ــره●اس ــو●از●آن●بی●●به رادی

ــن● ــود●ای ــار(●و●در●نب ــا●گفت ــا●ی ــیقی،●کالم)گفت●●وگوه ــت(،●موس ــای●صوتی)افک جلوه●●ه

ــرار● ــورد●اســتفاده●ق ــی●م ــه●در●نوشــتار●رادیوی ــی،●ســکوت،●همان●●طــور●ک ســه●عنصــر●رادیوی

می●●گیــرد،●در●کالم●راویــان●تعزیــه●رادیویــی،●نیــز●نهفتــه●اســت.●رادیــو،●کــه●تنهــا●بــا●تخیــل●

ــت،●از● ــروم●اس ــری●مح ــای●بص ــایر●زوای ــروکار●دارد●و●از●س ــش،●س ــب●هدف ــوش●مخاط و●گ

ــه●فضاســازی● طریــق●حس●●شــنوایی●روایت●●شــنوِی●خــارج●از●متن)مخاطــب●شــنونده(●قــادر●ب

ــه●وســیله●●●افکــت●اســت.● و●تصویرســازی،●ب

ــه●●●خصــوص●در● بیــان●حــرکات●و●جا●●به●●جایــی●مــکان،●شــخصیت●●ها●و●ابزارها)آکسســوار(●ب

هنــگام●نبــرد،●نــه●تنهــا●در●تعزیــه،●بلکــه●حتــی●در●تئاتــر●و●نمایــش●رادیویــی●هــم●می●●توانــد●

ــه●ایــن●نکتــه●در●رادیــو،● مخاطــب●را،●در●آن●موقعیــت●قــرار●دهــد●و●همــراه●ســازد.●توجــه●ب

ــره● ــری●به ــت●بص ــه●از●قابلی ــانه●●ها●ک ــایر●رس ــتر●از●س ــنیداری●آن،●بیش ــت●ش ــل●قابلی ــه●دلی ب

ــه●اســت.● ــر●تعزی ــز●عضــو●جدایی●●ناپذی ــن●"موســیقی"●نی ــد،●مشــهود●اســت.●همچنی می●●برن

تعزیــه●یــک●درام●موســیقایی●اســت.●همان●●طــور●کــه●اســتفاده●از●موســیقی●●های●غیــر●عــرف●

در●تعزیــه●مرســوم●نیســت،●در●رادیــو●نیــز●بایــد●چنیــن●باشــد؛●تــا●تداعی●گــر●تعزیــه●بــا●ســاختار●

اصلــی●●اش●گــردد.●
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همراهــی●مــردم●و●مخاطبــان●بــا●ایــن●هنــر●آیینــی●نیــز●برگرفتــه●از●ریشــه●●●فرهنگــی●و●ادبــی●

نهفتــه●در●آن●دارد،●کــه●می●●توانــد●معــرف●فرهنــگ●عامــه●●●و●اعتقــادات●مذهبــی●عمــوم●مــردم●

ایــران،●در●وســعتی●جهانــی،●بــه●ســایرین●باشــد.

نظریه●●هــای●روایــت●بی●●شــمار●و●در●بــاب●روایــت●صــرف،●انــدک●هســتند.●از●آن●جایــی●کــه●

روایــت،●عنصــر●اصلــی●در●تعزیــه●و●برنامه●هــای●رادیویــی●اســت،●در●ایــن●پژوهــش●اســتفاده●از●

تعزیــه●بــرای●تولیــد●برنامه●●هــای●رادیویــی●بــا●رویکــردی●روایت●●شناســانه●انجــام●می●●شــود.●در●

میــان●نظریــه●پــردازان●روایــت،●نظرجرالــد●پرینــس●بیشــتر●بــه●عناصــر●مشــترک●همچــون●کالم)●

ــای● ــه●و●برنامه●●ه ــان●تعزی ــکان●می ــان●و●م ــنو-مخاطب،●زم ــت●ش ــردازی(،●روای دیالوگ-گفته●●پ

ــرداز● ــن●نظریه●●پ ــات●ای ــاس●نظری ــر●اس ــر●ب ــش●حاض ــذا●پژوه ــت.●ل ــر●اس ــی●نزدیک●●ت رادیوی

ــود. ــام●می●ش انج

روایت●و●روایت●●شناسی●	

"روایــت،●نوعــی●توالــی●زمانــی●دوالیــه●اســت:●زمــان●چیــزی●کــه●نقــل●می●●شــود●و●زمــان●

ــد●در● ــد●و●رو●●ش●من ــردی●نظام●●من ــت،●رویک ــان●روای ــتور●زب ــا●دس ــی●ی ــت؛●و●●روایت●●●●شناس روای

بررســی●ســاختار●روایــت●اســت،●کــه●بــا●بررســی●فــرم●یــک●اثــر●ادبــی●می●●کوشــد،●بــه●نظــام●

ــد.● ــر●کن ــا●متــن●را،●فهم●●پذی ــار●روایــی●ی ــد●و●گفت ــر●از●متــن●دســت●یاب معنایــی●●●فرات

نخســتین●نظریه●●هــا●در●اوایــل●قــرن●19،●از●روســیه●و●مکتــب●فرمالیســم،●سرچشــمه●

ــود●لوی●●اســتروس،● ــارت،●کل گرفــت.●ادوارد●فوســتر،●والدیمیــر●پــراپ،●شکلوفســکی،●روالن●ب

تزوتــان●تــودوروف،●کلــود●برمــون،●ای.جــی●گرمــاس،●ژرار●ژنــت●و●غیــره●نیــز●از●ادامه●●دهندگان،●

ــک●شــیوه●و●روش●اســت●و●ســخن● ــت●ســاخت●●گرایی،●ی ــوان●گف ــد.●می●●ت ــه●بودن ــن●نظری ای

ــی● ــا●یــک●کل●بررســی●می●●شــود؛●یعن ــاط●ب ــا●پدیــده،●در●ارتب آن،●ایــن●اســت●کــه●هــر●جــزء●ی

ــّنتی● ــث●س ــن●مباح ــاخت●●گرایی،●بی ــت●و●س ــی●اس ــاختار●کل ــک●س ــی●از●ی ــده،●جزئ ــر●پدی ه

ــی●از● ــا●یک ــت.●ام ــود●آورد●●ه●●اس ــی●به●●وج ــی،●ائتالف ــد●زبان●●شناس ــای●جدی ــات●و●یافته●●ه ادبی

ــر● ــت.●بناب ــی●اس ــث●روایت●●شناس ــات،●مباح ــرای●ادبّی ــاخت●●گرایی●ب ــم●س ــتاوردهای●مه دس

ــه●و● ــِی●آن،●تجزی ــاختارهای●روای ــه●س ــه●ب ــا●توج ــتان●ب ــر●داس ــای●روایت●●شناســی،●ه روش●●ه

ــر● ــه●ه ــن●اســت●ک ــر●ای ــاد●ب ــم●زبان●●شناســی،●اعتق ــه●در●عل ــور●ک ــل●می●●شــود.●همان●●ط تحلی

ــی● ــده●دارد.●در●روایت●●شناس ــه●عه ــی●را●ب ــره●نقش ــواژ●و●غی ــل●واژه،●تک ــی●از●قبی ــد●زبان واح

نیــز،●هــر●جــزء●در●ســاختار●روایــت●نقشــی●دارد،●کــه●بایــد●مــورد●بررســی●و●توّجــه●قــرار●گیــرد.●
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بنابــر●نظرّیــات●روایت●●شناســی،●روایــت●در●دو●ســطح●داســتان●و●کالم●قابــل●بررســی●اســت.●

ــِن●آن●اســت. ــه●می●●شــود●و●کالم●نحــوه●گفت ــه●گفت ــزی●اســت●ک داســتان●آن●چی

بر●همین●مبنا●سطوح●تحلیل●روایت●از●دیدگاه●توالن●به●قرار●ذیل●است:

روایت●	

ــت●در● ــر●از●کســی●اســت.")●دهخــدا،●1377:●12297(●"روای ــل●ســخن●و●خب ــت،●نق "روای

ــد.●از● ــه●در●زمــان●رخ●می●دهن ــه●می●شــود،●ک ــی●گفت ــه●ماجراهای ســاده●ترین●مفهــوم●خــود،●ب

تسلســل●برخوردارنــد●و●در●آن●به●●واســطه●کنــش●شــخصیت●ها●و●یــا●از●طریــق●صــدای●راوی●یــا●

تلفیقــی●از●ایــن●دو،●قصه●هایــی●نقــل●می●گــردد.")●ایگلتــون،●1368:●145(●در●کنــار●روایــت،●

ــی●قصــه●اطــالق●می●شــود●و● ــه●و●ســاختار●روای ــم●مطالع ــه●عل ــه،●"ب ــم●ک روایت●●شناســی●داری

از●آنجــا●کــه●روایــت●در●وجــوه●مختلــف●زندگــی●بشــر●جریــان●دارد●و●هیــچ●جایــی●از●تاریــخ●

ــر● ــه●س ــف●ب ــه●شــکل●های●مختل ــری●ب ــدون●اســتفاده●از●●روایتگ ــردم●در●آن●ب ــه●م نیســت،●ک

ببرنــد،●●روایتگــری●در●میــان●انــواع●ادبــی،●اســطوره،●افســانه،●حکایــت،●قصــه،●حماســه،●تاریخ،●

ــای● ــی●گفتگوه ــری●و●حت ــای●خب ــی،●برنامه●ه ــینما،●نقاش ــم،●س ــز،●پانتومی ــراژدی،●درام،●طن ت

ــه●چشــم●می●خورد.")وبســتر،1382:●78(● ــز●ب ــادی●نی ع

نظریه●جرالد●پرینس●	

جنبه●●هــای● می●●گیــرد،● قــرار● بررســی● مــورد● ســاختارگرا،● روایت●●شناســی● در● آنچــه●

ســاختاری،●زبانــی●و●روایــی●یــک●اثــر●اســت.●”روایت●شناســی●ســاختارگرا●بــه●دنبــال●کشــف●

ــت● ــی●اســت.●روای ــون●روای ــواع●مت ــگ●در●ان ــاختار●پیرن ــد●س ــت●و●قواع ــان●روای ــتور●زب دس

ممکــن●اســت●دارای●روایت●●شــنو●برون●●داســتانی●یــا●درون●●داســتانی●باشــد.●باتوجــه●بــه●

ــت●را●از●راوی●دریافــت● ــه●روای ــن●هــم●نوعــی●روایت●●شــنو●اســت،●ک ــر●مت ــه●روایتگ ــن●نکت ای

ــد،● ــت●می●●کن ــتان●را●روای ــه●●●داس ــه●ادام ــود●ک ــر●می●●ش ــخصّیتی●ظاه ــب●ش ــد●و●در●قال می●●کن

ــس،1391:●23● ــاند.«)●پرین ــنونده(●برس ــب●ش ــری)●مخاط ــنوی●دیگ ــوش●روایت●●ش ــه●گ ــا●ب ت

و26(●برخــالف●نظــر●ژنــت،●کــه●روایت●●شــنوی●روایتگــر●را●صرفــًا●بــه●درون●داســتان●یــا●بــرون●

ــامل:● ــت،●ش ــی●در●روای ــش●اصل ــار●نق ــی●از●چه ــنو●یک ــد،●روایت●●ش ــدود●می●●کن ــتان●مح داس

نویســنده●واقعــی،●خواننــده●واقعــی،●راوی●و●روایت●●شــنو●اســت.●از●ایــن●رو●آگاهــی●از●آن●بــه●

ــود.● ــر●می●●ش ــی●منج ــن●روای ــای●مت ــناخت●ویژگی●●ه ش
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آمیزه●●هــای●نشــانه●●های●زبانــی●●●کــه● از●ویژگی●●هــا●و● در●روایت●●هــای●مکتــوب،●برخــی●

روایــت●را●می●●ســازند،●نشــانه●●های●روایــت●کردن)به●●طــور●خالصــه●روایت●●کــردن(●را●شــکل●

ــد.●برخــی●از● ــه●می●●کنن ــی●کنــش●روایــت●کــردن،●منشــأ●آن●و●هــدف●آن●را●ارائ ــد؛●یعن می●●دهن

ــده(● ــه●روایت●●ش ــده)به●طور●خالص ــت●ش ــای●روای ــانه●●های●رویداده ــا●نش ــانه●●ها●و●آمیزه●●ه نش

ــد.● ــی●می●●کنن ــا●موقعیت●●هــای●نقــل●شــده●را●بازنمای ــی●رویدادهــا●ی ــد؛●یعن را●شــکل●می●●دهن

هــر●یــک●از●ایــن●دو●دســته●نشــانه●را●می●●تــوان●بــه●دســته●●های●فرعــی●دیگــری●تقســیم●کــرد.●

ــت● ــه●روای ــی●ک ــی●کس ــه●راوی●یعن ــاص،●ب ــور●خ ــه●ط ــردن●ب ــانه●●های●روایت●●ک ــی●از●نش برخ

می●●کنــد،●مربــوط●می●شــوند.●برخــی●هــم●بــه●روایت●●شــنو●او،●یعنــی●کســی●کــه●راوی●بــرای●او●

روایــت●می●●کنــد.●برخــی●نیــز●بــه●روایتگــری●او،●یعنــی●کنــش●روایــت●کــردن●راوی.●بــه●همیــن●

ــد،● ــه●شــخصّیت●●ها●مربوطن ــور●خــاص●ب ــه●ط ــت●شــده،●ب ــب●برخــی●از●نشــانه●●های●روای ترتی

ــان● ــای●آن ــکان●رخ●دادن●کنش●●ه ــه●م ــز●ب ــی●نی ــخصّیت●●ها●و●برخ ــش●ش ــان●کن ــه●زم ــی●ب برخ

ــوند. ــوط●می●●ش مرب

روش پژوهش

ــه● ــه●ب ــرد،●ک ــام●می●●گی ــت●انج ــل●●●روای ــی●و●روش●تحلی ــرد●کیف ــا●رویک ــش●ب ــن●پژوه ای

ــط● ــه●●ای(●مرتب ــا●و●کتاب●●های●●)کتابخان ــر●شــده(،●مقاله●●ه ــای●ذک ــه●●●نســخ●تعزیه)نمونه●●ه مطالع

بــا●موضــوع●و●بازشــنوایی●نمونه●●هــای●اجرایــی●موجود)فیلــم●و●صــوت(●و●چگونگــی●شــیوه●●های●

روایتگــری●آن●●هــا،●باتوجــه●بــه●مقوله●●هــای●پژوهــش●می●●پــردازد؛●تــا●اّطالعــات●الزم●و●فراخــور●

پژوهــش●را●بــرای●تجزیــه●و●تحلیــل●در●نتیجــه●●●همــراه●فیش●●بــرداری●و●مقوله●●بنــدی،●به●●دســت●

آورد.●بنابرایــن،●ایــن●پژوهــش●از●نــوع●توصیفــی●اســت.●

بــا●توجــه●بــه●بررســی●●های●انجــام●شــده●نظریــه●●●جرالــد●●●پرینــس●Gerald●●Prince●●تطابــق●

بیشــتری●بــا●ایــن●پژوهــش●دارد●و●آن●را●بــرای●چارچــوب●نظــری●پژوهــش●انتخــاب●کرده●●ایــم.●

ــه● ــردازد●و●ب ــه●مبحــث●روایــت●و●روایت●●شــنو●می●●پ ــه●صــورت●گــذرا،●ب ــه●●●حاضــر●ب ــه●مقال البت

ــده،● ــه●صــورت●گزی ــط●ب ــن●پژوهــش●ســعی●شــده●نظــرات●روایــت●مرتب ــل●در●ای ــن●دلی همی

آورده●شــوند.

ــدی● ــراد●را●ج ــتان●●های●اف ــه●داس ــد●،ک ــه●می●●کن ــگران●توصی ــه●پژوهش ــت●ب ــل●روای تحلی

گرفتــه●و●جایــگاه●آنهــا●را●در●تولیــد●و●بازتولیــد●جهــان●اجتماعــی●طبیعــی●فــرد●در●نظــر●بگیرنــد.●

از●خــالل●همیــن●داســتان●●ها●اســت،●کــه●می●●تــوان●بــه●نظــام●معنایــی●خــاص●افــراد●و●نقــاط●
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همگــرا●و●واگــرای●آن●●هــا،●بــا●دیگــر●افــراد●دســت●یافــت.●تحلیــل●روایتــی،●خــاص●واکاوی●و●

ــوان●از● ــا●از●داســتان●●ها●و●روایت●●هــای●فــردی●و●اجتماعــی●اســت،●گرچــه●می●●ت اســتخراج●معن

شــیوه●●های●مشــابه●دیگــری●نیــز●اســتفاده●کــرد.

ــت● ــه●روای ــل●آن●ب ــق●تبدی ــت●از●طری ــه●در●آن●واقعّی ــی،●روشــی●اســت●ک ــل●روایت »تحلی

ــی● ــم●متوال ــک●نظ ــاد●ی ــق●ایج ــردد●از●طری ــالش●می●●گ ــود●و●ت ــی●می●●ش ــتان●بازنمای ــا●داس ی

بازســازی● داســتان● یــا● روایــت● به●●صــورت● زندگــی● فرآینــد● رخدادهــا،● از● زنجیــره●●ای● و●

شــود.«)محمدپور،●1389:●1068(●متــن●روایــی●متنــی●اســت●کــه●در●آن●یــک●عامــل،●روایتــی●

ــد،●کــه●در●آن●قصه●●گــو●حضــور●داشته●●باشــد● ــد.●متــن●روایــی●را●متنــی●می●●دانن را●نقــل●می●●کن

و●بــه●بیــان●روایــت●بپــردازد.●متــن،●تعبیــری●بســیار●فراتــر●از●متــن●روایــی●دارد●و●یــک●شــیء●

ــی●مشــخصا● ــن●روای ــک●مت ــه●ی ــی●از●هســتی●اســت؛●درحالی●●ک ــر،●واژه●و●کلّیت ــامل●تصوی ش

ــنو● ــان●روایت●●ش ــا●هم ــب●ی ــر●مخاط ــد●ب ــت●آن●تاکی ــت●و●اهمی ــتان●اس ــک●داس ــر●ی ًروایتگ

اســت.●چیــزی●کــه●در●رادیــو●نیــز●حــرف●اول●را●می●●زنــد.●"مفهــوم●روایت●●گیــر●یــا●روایت●●شــنو●

را●نخســت●ژرار●ژنــت●مطــرح●و●ســپس●جرالــد●پرینــس،●شــرح●و●بســط●داد●کــه●جایــگاه●گیرنــده●

ــی● ــا●جمع ــراد●باشــند،●ی ــک●اف ــد●تک●●ت ــا●می●●توانن ــران●ی ــد.●روایت●●گی ــر●می●●کن ــت●پ را●در●روای

از●مــردم،●هنگامــی●کــه●روی●ســخن●متــن●و●روایــت●بــا●یــک●جمــع●اســت.")مکاریک،●1385:●

156(●روایت●●گیــر●در●قالــب●مجموعــه●●ای●از●عقایــد●شــکل●می●●گیــرد●کــه●متــن●بــه●آنهــا●داللــت●

دارد●و●هــر●اثــر●ادبــی●از●ســه●ســطح●راوی،●کنشــگر●و●مخاطب)همــان●روایت●●شــنو(●تشــکیل●

شده●اســت؛●"کــه●خــود●بــه●دو●ســطح●روایت●●شــنو●درون●●روایــت●یــا●داستان)شــخصیت●●●

ــود." ــیم●می●●ش ــنونده(●تقس ــتان)مخاطب●ش ــا●داس ــت●ی ــنو●برون●●روای ــر(●و●روایت●●ش ●روایتگ

)Gennet,●●1980:●●56(

امــا●جرالــد●پرینــس،●روایت●●شــنو●را●بــه●همیــن●ســطوح●محــدود●نمی●●کنــد.●بلکــه●

معتقــد●اســت:●»روایــت●ممکــن●اســت●دارای●روایت●●شــنو●برون●●داســتانی●یــا●درون●●داســتانی●

باشــد.«)●Prince,1987:105(●باتوجــه●بــه●ایــن●نکتــه،●روایتگــر●متــن●هــم●نوعــی●روایت●●شــنو●

اســت؛●کــه●روایــت●را●از●راوی●دریافــت●می●●کنــد●و●در●غالــب●شــخصّیتی●ظاهــر●می●●شــود●کــه●

ادامــه●●●داســتان●را●روایــت●می●●کنــد،●تــا●بــه●گــوش●روایت●●شــنوی●دیگری)مخاطــب●شــنونده(●

برســاند،●برخــالف●نظــر●ژنــت●کــه●روایت●●شــنوی●روایتگــر●را●صرفــًا●بــه●درون●داســتان●یــا●بــرون●

ــد. داســتان●محــدود●می●●کن
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یافته  های پژوهش

در●تحلیـل●روایتـی،●روایـت●یـا●داسـتان●بـه●گونـه●●ای●جـدی●مـورد●توجـه●قـرار●می●●گیـرد●و●

اعتقـاد●بـر●ایـن●اسـت●کـه●روایت●●ها●یـا●داسـتان●●های●افـراد●بـه●نوعـی●برسـاختی●واقع●گرایانه●

از●خـود●و●جهـان●اجتماعـی●اسـت●و●از●ایـن●رو●بـه●راحتـی●می●●تـوان●بـا●تحلیـل●آنهـا●بـه●تولید●

و●بازتولیـد●ایـن●جهان●●هـا●و●نظام●●هـای●معنایـی●کنشـگران●دسـت●یافـت.●از●ایـن●نظـر●مـردم،●

تجربه●●هـا،●احساسـات●و●عاطفه●●هـا،●باورهـا●و●ذهنیت●●هـا●و●معنی●●هـای●مـورد●نظـر●خـود●را●در●

قالب●●هـای●روایتـی●یـا●داسـتانی●بـه●صـورت●مسـتقیم●یـا●غیرمسـتقیم●بازگویـی●یـا●بازنمایـی●

می●●کننـد.●بنابرایـن●می●●بایسـت●بـه●ایـن●روایت●●هـا●و●داسـتان●●ها●به●●سـان●نظریه●●هـای●واقعی●یا●

حتـی●واقعّیت●●هـای●واقع●گرایانـه●نگریسـت●و●بـا●تحلیل●آنها●به●ایـن●واقعّیت●●هـا●و●تجربه●●های●

زیسـتی●کنشـگران●اجتماعـی●رسـید.●تحلیـل●روایتی●به●نوعـی●کنکاش●و●تحلیـل●واقعّیت●●ها●و●

تجربه●●هـای●واقعـی●و●برسـاختی●افـراد●بـر●مبنـای●روایـت●و●داسـتان●و●بازگویی●اسـت.●

در●اینجـا●ذکـر●یـک●نکته●ضروری●اسـت●کـه●تحلیل●روایتـی●از●روایت●یا●داسـتان●به●عنوان●

وسـیله●●ای●بـرای●کاوش●و●درک●بهتـر●تجربه●●هـا●و●معنی●●های●برسـاختی●افراد●اسـتفاده●می●●کند●و●

در●بهتریـن●حالـت●روشـن●می●●کنـد،●که●چگونه●مـردم●از●روایت●بـرای●تحقق●و●ضمنی●●بخشـی●به●

شـخصیت●●ها،●موقعّیت●●هـا●و●تجربه●●هـای●خـود●اسـتفاده●می●●کننـد.●بنابرایـن،●تحلیـل●روایتی،●

خـود●روایتـی●داسـتان●●وار●از●روایـت●تجربه●●هاسـت●و●از●ایـن●رو●پژوهشـگر●نیـز●خود●بـه●نوعی●

روایتگـر●یـا●داسـتان●گو●اسـت،●چـرا●کـه●داسـتان●و●معنـی●موردنظـر●مشـارکت●●کنندگان●را●در●

قالبـی●برسـاختی●مطـرح●می●●کنـد.●در●تحلیـل●روایتـی،●پژوهشـگر●یـا●تحلیلگـر●تـالش●می●●کنـد●

از●رخدادهـای● یـا●توالـی● بـه●روایـت●و●داسـتان●زنجیرهـا● آنهـا● گفتگـو●و●تبدیـل● از●طریـق●

غیرتصادفـی●بـه●معنـای●نهفتـه●در●تجربه●●هـا●یـا●رخدادهـای●انسـانی●دسـت●یابـد.●ایـن●معنی●

نـه●تنهـا●مبتنـی●بـر●داسـتان●و●تجربه●●هـای●مشـارکت●●کنندگان●اسـت،●بلکـه●از●ادراکات،●باورها،●

ارزش●●هـا،●احساسـات●و●قضاوت●●هـای●پژوهشـگر●کـه●در●یـک●قالب●بازتابشـی●در●بازنویسـی●یا●

بازگویـی●روایـت●تجسـم●می●●یابنـد●نیـز●سرچشـمه●می●گیـرد.●»پس،●تحلیـل●داده●●هـای●روایتی●

تـا●حـد●زیـادی●بـه●زمینه●●هـای●شـناختی-●موقعّیتی●پژوهشـگر●از●جملـه●عالقه●●هـا●و●تجربه●●های●

زیسـتی●او●و●نیـز●زمینه●●هـای●نظـری●و●معرفت●●شـناختی●او●از●یـک●سـو●و●از●سـوی●دیگـر●بـه●

پرسـش●پژوهـش●و●روش●شناسـی●پاسـخ●بـه●آن●بسـتگی●دارد.●بنابرایـن،●در●تحلیـل●روایتـی،●

تحلیلگـر●نگاهـی●کل●●نگرانـه●بـه●روایـت●یـا●داسـتان●دارد●و●اجـزای●آن●را●بـه●صـورت●جزیـره●●ای●

نمی●●بینـد.«)●میرزایـی،●1395:●1072(
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در●ایــن●پژوهــش●ابتــدا●متــن●مــورد●بررســی●قــرار●گرفتــه،●ســپس●بــا●توّجــه●بــه●

ــه● ــات●یافت ــدی●اّطالع ــه●مقوله●●بن ــرد●ب ــر●رویک ــتفاده●از●ه ــا●اس ــه●ب ــورد●مطالع ــای●م تعزیه●●ه

شــده●پرداختیــم.●بــه●عبــارت●دیگــر،●داده●●هــای●پژوهــش●از●طریــق●الگوبــرداری●روش●تحلیــل●●●

ــون● ــه(●و●مت ــی●تعزی ــار)●فیلم●●هــای●اجرای ــه،●بازشــنوایی●آث ــه●و●زیرمقول روایــت●همــراه●مقول

ــت. ــرار●گرف ــل●ق ــه●و●تحلی ــورد●تجزی نظــری●داده●●هــای●پژوهــش●م

نمـودار●زیـر●سـه●عنصـر●حیاتـی،●که●همـواره●در●رونـد●روایـت●تعزیه●هسـتند●و●بـرای●تولید●

قالب●کوتاه●رادیویی●بیت●●اسـتوری●اسـتخراج●شـده●است●را●از●منظر●پژوهشـگر،●نشان●می●●دهد.

 

نمودار●1●تداومی●تعزیه●●●عاشورایی●برای●رادیو

عناصر مشترک تعزیه و رادیو

در●ایــن●بخــش●طبــق●اطالعــات●اخــذ●شــده●از●متــون●تعزیــه●●●عاشــورایی●مدنظــر،●

می●●کنیــم. بررســی● را● پژوهــش● نظــر● مــورد● مقوله●●هــای●

ــه●بخواهــد●رادیویــی●شــود،● ــگاه●اول●شــاید●کمــی●ســخت●به●●نظــر●برســد●کــه●تعزی در●ن

امــا●تعزیــه●متنــی●نوشته●●شــده●و●بــه●عبارتــی●از●پیــش●آمــاده●●●شــده●دارد●و●ایــن●خــود●یکــی●

از●مــواردی●اســت●کــه●آن●را●بــه●ســمت●رادیــو●و●شــنیداری●●●کــردن●ســوق●می●●دهــد.●در●ضمــن●

ــرد،●کــه●مهم●●تریــن●آن●کالم●اســت. از●ســایر●عناصــر●مشــترک●در●رادیــو●نیــز●بهــره●می●●ب

بــه●همیــن●دلیــل●الزم●اســت،●قبــل●از●معرفــی●قالب)پیشــنهادی(●کوتــاه●"بیت●●اســتوری"●

بــه●ایــن●عناصــر●اشــتراکی●بپردازیــم.
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جــدول●زیــر●تنهــا●حــاوی●عناصــر●کلیــدی●مــا●بیــن●تعزیــه●●●عاشــورایی●و●رادیــو●اســت،●کــه●

در●تولیــد●قالــب●کوتــاه●رادیویــی●بیت●●اســتوری،●مدنظــر●ایــن●پژوهــش●قــرار●گرفتــه●اســت.

جدول●1.●اشتراکی

رادیوتعزیه

کالمکالم

موسیقیموسیقی

صداصدا

تخّیلتخّیل

روایت  شنو) مخاطب(روایت  شنو) مخاطب(

زمان که با کالم مشّخص می  شودزمان که با کالم مشّخص می  شود

مکان که با کالم مشّخص می  شودمکان که با کالم مشّخص می  شود

پیام) فرستنده و گیرنده(پیام)  فرستنده و گیرنده(

راویراوی

رویدادرویداد

ساختارساختار

معرفی شخصّیت که با کالم مشّخص می  شودمعرفی شخصّیت که با کالم مشّخص می  شود

توضیح صحنه که با کالم مشّخص می  شودتوضیح صحنه که با کالم مشّخص می  شود

گفته  پردازی) مونولوگ، دیالوگ، سولی  لوگ(گفته  پردازی)مونولوگ،دیالوگ، سولی  لوگ(

اشتراکات قالب  های کوتاه رادیویی

جــدول●زیــر●صرفــًا●قالب●●هــای●کوتــاه●رادیویــی●را●کــه●امــروزه●در●رادیــو●کاربــرد●دارنــد،●از●

لحــاظ●زمانــی●و●کاربــردی●مدنظــر●قــرار●می●●دهــد.●در●واقــع●نتایــج●حاصــل●از●ایــن●بخــش●کــه●

ــب● ــه●اســت،●ویژگی●●هــا،●مشــخّصات●و●ظرفّیت●●هــای●قال ــرار●گرفت در●ســتون●ســمت●چــپ●ق

ــه●شــده● ــه●آن●پرداخت ــوان●اشــتراکات●ب ــا●عن ــه●ب ــد،●ک ــان●می●●کن ــاه●"بیت●●اســتوری"●را●بی کوت

اســت؛●نــه●اینکــه●صرفــا●ویژگــی●منحصــر●بــه●فــرد●بیت●●اســتوری●باشــد.
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جدول●2.●کاربرد●ویژگی●●ها

بررسی●قالب●●های●کوتاه●رادیویی●مناسب●پژوهشگر)●برای●تولید●قالب●بیت●●استوری(
آرم●

استیشن
- آرم و نشانه ایستگاه که در فواصل برنامه برای معرفی ایستگاه رادیویی پخش 

می  شود. 
- معموالً زیر یک دقیقه است.

	 بیت  استوری قالب 
کوتاه زمانی 60 ثانیه  ای 

الهام  گرفته از روایت 
داستان   تعزیه   عاشورایی 
است که به  طور مستقل، 
اما به شکل میان   برنامه 
می  تواند پخش شود. 

	 بیست  استوری قالبی 
روایی خواهد بود، 

شبیه  خوان رویدادی که 
برای خودش یا دیگری 

رخ  داده است، را گزارش 
می  دهد.

	 بیت  استوری حاوی 
موسیقی مختص تعزیه و 
شبیه  خوانی خواهد بود.

	 بیت  استوری، با 
توجه به فرهنگ نهفته 
در تعزیه می  تواند در 
شناساندن و آموزش 
  محور آن مؤثر باشد. 
ضمن اینکه از قابلیت 

صداهای شاهد) مردمی 
و بازشنوایی تعزیه  ها( 

نیز می  توان در تولید آن 
بهره برد.

	 بیت  استوری ضمن 
پرسش و پاسخ درون 

روایتی نسخه  ها، 
می  تواند این پرسش و 

پاسخ را در ذهن مخاطب 
شنونده که روایت  شنوی 

خارج از متن است، 
ایجاد کند.

-  قطعه برنامه کوتاه که با استفاده از قطعات یک برنامه به طور موجز و مختصر آنونس
با هدف تبلیغاتی، برنامه را معرفی می  کند.

اطراف موضوع مورد نظر، وقایع را بازگو می  کند و مستند - برنامه  ای که نویسنده در 
افکت  از صداهای شاهد، نقل  قول  ها، موسیقی و  ترکیبی  به صورت  را  برنامه 

تنظیم می  نماید. 
- مدت زمان پیشنهادی برای مستند، 25 الی 30 دقیقه است.

برنامه  ای گزارشی و خبرمحور است. فیچر، فرزندی از مستند است. فیچر
- هنر ضبط صدای زندگی است.

انواع صداها، داستان واقعی را بیان می  کند)دست نخورده(،  - فیچر به کمک 
بعدها یک راوی به فیچر اضافه شد. 

- زمان فیچر بین 15 تا 20 دقیقه است.

- مینی  فیچر، ارائه یک پیام به مخاطب است.مینی●●فیچر
- گزارشی که بخش عمده  ای از آن شامل کلیپ  های صوتی با متنّوع  ترین ماهّیت 

است.
- نوعی نّقاشی که با صدا رنگ  آمیزی شده، یک فیلم شنیداری است.

- جینگل در لغت به معنی زنگوله است و در واقع یکی از قالب  های موسیقی جینگل
کوتاه رادیویی است. 

- برای متمایز کردن یک شبکه یا برنامه استفاده می  شود تا به آن هوّیت بدهد 
می  تواند شامل مواد گفتاری، آواز و موسیقی تا مدت 10 ثانیه است. 

- جینگل  ها در آغاز، میانه یا پایان هر بخش از یک برنامه پخش می  شود.

پی

اس

ای

- آگهی خدمات عمومی که منافع عمومی جامعه با محتوای آموزشی را در نظر 
به  آموزش  با هدف  اقتصادی  گاه  و  فرهنگی  اجتماعی،  با موضوع  و  می  گیرد 

مخاطب تولید می  شود. 
انتقال  برای  کوتاه  برنامه  ثانیه،   90 حداکثر  زمان  با  خدمات عمومی  آگهی   -

پیام  های عام  المنفعه است.

- به صداهای شاهد تدوین شده، کوالژ می  گویند.کوالژ

- به معنای صدای مردم است.) صدای توده  ی مردم( نوعی مصاحبه پرسش و وکس●●پاپ
پاسخی، بر مبنای طرح یک پرسش واحد از چندین نفر در یک زمان و مکان است.

- سقف زمانی ُوکس  پاپ 1/30 دقیقه است که باید کوتاه  تر باشد.

با هدف پرومو رادیویی  اعالن  های  انواع  از  یکی  است.  رادیو  طریق  از  رادیو  تبلیغ   -
معرفی یک برنامه خاص، در میان برنامه  های یک ایستگاه رادیویی است. 

- قطعه   صوتی کوتاه در حد 30 ثانیه که مانند یک آگهی در البه  الی برنامه  های 
دیگر پخش می  شود.

بیت  استوری می  تواند تبلیغ تعزیه   رادیویی باشد، که هدفش معرفی و بیان روایت تعزیه   عاشورایی به  صورت 
موجز و مفید است.
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چگونگی تبدیل متون تعزیه   عاشورایی برای تولید "بیت  استوری"

در●ایــن●بخــش●چگونگــی●تبدیــل●متون)نســخ(●اصلــی●تعزیــه●●●عاشــورایی،●بــرای●تولیــد●

ــه● قالــب●کوتــاه●پیشــنهادی●"بیت●●اســتوری"،●بررســی●می●شــود.●در●ابتــدا●ضمــن●پرداختــن●ب

ــه● ــتوری"●ارائ ــری●از●"بیت●●اس ــف●مختص ــت●تعری ــا،●الزم●اس ــاه●●●بیت●●ه ــاب●ش ــی●انتخ چگونگ

شــود.●همان●●طــور●کــه●ذکــر●شــد،●"بیت●●اســتوری"●قالــب●کوتــاه●رادیویــی●در●بــازه●●●زمانــی●60●

ثانیــه●اســت؛●کــه●ضمــن●دارا●بــودن●ســواد●روایــت●توســط●تهیه●●کننــده،●به●●طــور●مختصــر●و●

مفیــد●مســتقیمًا●بــه●اصــل●روایــت●واقعــه●●●عاشــورا●می●●پــردازد.●بــه●همیــن●دلیــل●می●●توانــد●

ــی● ــازه●●●زمان ــه●در●ب ــد،●ک ــورایی●باش ــه●●●عاش ــی●تعزی ــای●اصل ــه●●ای●از●روایت●●ه ــامل●مجموع ش

مشــخص)دهه●●●اول●محــرم(●از●ســایر●شــبکه●●های●رادیویــی●تهیــه،●تولیــد●و●پخــش●شــود.●●بــه●

عبــارت●دیگــر●"بیت●●اســتوری"●قالبــی●کوتــاه●و●داســتانی●اســت،●کــه●از●عناصــر●رادیویــی●جهــت●

ــه●مخاطــب●خــود،●روایــت●و●ســاخته●می●●شــود.●بیــت●در● ــد●ب انتقــال●پیامــی●موجــز●و●مفی

ادبیــات●●●کامپیوتــری،●کوچکتریــن●واحــد●و●اســتوری●بــه●معنــی●داســتان●اســت.●ترکیــب●ایــن●

دو●واژه●●●●●یعنــی●"داســتان●کوچــک"●و●موجــز●کــه●همــان●"بیت●●اســتوری"●اســت.

زمــان●برگزیــده●●●ایــن●قالــب●به●●دلیــل●کــم●هزینــه●بــودن●و●تأثیرگــذاری●ســریع●بــر●مخاطــب،●

از●زمــان●قابلیــت●اســتوری●نرم●●افــزار●)شــبکه●●اجتماعی(●اینســتاگرام●توســط●پژوهشــگر●الهــام●

گرفتــه●شده●اســت؛●البتــه●در●اینســتاگرام●ایــن●قابلیــت●بــا●صــوت●و●تصویــر●همــراه●اســت،●که●

در●ایــن●پژوهــش●)بــا●توجــه●بــه●گرایــش●رشــته●●●تحصیلــی●پژوهشــگر(●ســعی●بــر●تبدیــل●ایــن●

قابلیــت●بــه●عنــوان●پیشــنهادی●بــرای●تولیــد●قالــب●کوتــاه●رادیویــی،●بــه●صــورت●شــنیداری●

شده●اســت.●بعــد●از●شــناخت●و●آشــنایی●قالــب●کوتــاه●"بیت●●اســتوری"،●بــرای●تبدیــل●متــون●

تعزیــه●●●عاشــورایی،●بــه●قالــب●کوتــاه●پیشــنهادی●مذکــور،●ابتــدا●بــا●بررســی●مجــدد●نســخه●

ــه●تنهایــی● ــه،●آن●دســته●از●بیت●●هــا●و●مصرع●●هایــی●کــه●خــود●ب هــر●مجلــس●به●●طــور●جداگان

ــن●●کار● ــی●هســتند،●انتخــاب●می●●شــوند.●هــدف●از●ای ــت●رویدادهــای●اصل ــده●●●روای ــو●کنن بازگ

ــه● ــی●ب ــه●در●اجــرای●میدان ــه●●●عاشــورایی●اســت،●ک ــد●ســاعته●●●تعزی ــردن●روایــت●چن ــاه●ک کوت

ــا●مخاطــب●شــنونده●●●رادیو)مســلمان●و● ــه●در●اینج ــوری●ک ــش●گذاشــته●می●●شــود.●به●ط نمای

غیــر●مســلمان(،●در●بطــن●موقعیــت●قــرار●می●●گیــرد●و●از●اضافه●●گویی)شــاخ●و●بــرگ(●حــوادث،●

توســط●اشــخاص●فرعــی●تعزیــه،●کاســته●می●●شــود.●البتــه●بــه●شــرطی●کــه●بــه●اصــل●ســاختار●و●

داســتان●تعزیــه،●لطمــه●●ای●وارد●نشــود●و●در●زمــان●مشــخص●شــده●●●ی●قالــب●کوتــاه●پیشــنهادی●

ــد.● ــتوری"●بگنج "بیت●●اس
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به●●عبارتــی●دیگــر،●یــک●متــن●مجلــس●از●تعزیــه،●بــا●تعــدد●اشــخاص●و●روایــت●داســتان●

ــب●بیت●●اســتوری،●روایــت●مجــزای●داســتان● ــرای●اســتفاده●در●قال آنهــا●همــراه●اســت؛●کــه●ب

هــر●شــخصیت●عاشــورایی●مدنظــر●اســت.●در●کار●عملــی●پژوهــش●پیــش●●رو؛●از●همــه●●●عناصــری●

ــا● ــن●بیت●●اســتوری●ب ــو●و●همچنی ــه،●رادی ــن●تعزی ــا●بی ــوان●"اشــتراکی"●م ــا●عن ــر●ب ــه●پیش●●ت ک

ــور● ــع●به●●ط ــود.●در●واق ــتفاده●می●●ش ــد،●اس ــرده●ش ــام●ب ــی،●ن ــاه●رادیوی ــای●کوت ــایر●قالب●●ه س

ــی●اســت●کــه● ــی،●قالب ــوان●گفــت،●بیت●●اســتوری●از●لحــاظ●برنامه●●ســازی●رادیوی مختصــر●می●●ت

مــا●بیــن●برنامــه●●●رادیویــی●و●نمایــش●●●رادیویــی●قــرار●می●●گیــرد●و●وام●گرفتــه●از●هــردوی●اینهــا●

اســت.●

الگوی پیشنهادی قالب کوتاه بیت  استوری

الگــوی●پیشــنهادی●قالــب●ابداعــی●بیت●●اســتوری،●بــه●شــرح●ذیــل●می●باشــد●)کــه●قابــل●

پیشــرفت●اســت(.

نمودار●2.●طراحی●الگو

اســتفاده●از●عناصــر●مشــترک●دیگــر●قالب●●هــا●نظیرکوالژ)صــدای●شــاهد●مــردم●و●یــا●بخشــی●

از●فیلــم●و●صــوت●اجــرا(●کــه●بــه●آن●اشــاره●شــد●منــوط●بــه●انتخــاب●تهیه●●کننــده●یــا●برنامه●●ســاز●

ــرای●اپلیکیشــن●●ها●و●بســتر● ــد●ب ــت●QR●ک ــان●اســتفاده●از●قابلی ــی●در●زم ــه●راحت ــا●ب اســت●ت

ــرار● ــز●ق ــنوا●نی ــا●وکم●●ش ــان●کم●●بین ــان●و●مخاطب ــت(●در●دســترس●مخاطب فضــای●مجازی)اینترن
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●QR(گیــرد.●در●ایــن●خصــوص●بــد●نیســت●اشــاره●●ای●بــه●چرایــی●بیــان●و●اســتفاده●●●ایــن●قابلیــت

کــد(●شــود.●از●آن●جایــی●کــه●بــر●آن●بــودم،●تــا●هنــر●و●رســانه●●●تعزیــه●را●بــه●همــگان●معرفــی●کنــم●

ــرم● ــا●و●کم●●شــنوا●را●مســتحق●دانســتم،●به●●نظ ــن●کم●●بین ــن●آن●دســته●از●مخاطبی ــن●بی و●در●ای

ــص● ــه●مخت ــتوری●ک ــی●بیت●●اس ــب●ابداع ــرای●قال ــرات●ب ــن●تغیی ــی●ای ــوان●تمام ــید●می●●ت رس

ــروزه● ــه●ام ــی●ک ــرار●داد.●از●آن●جای ــزان●ق ــن●عزی ــار●ای ــو●طراحــی●شــده●اســت●را،●در●اختی رادی

ــری● ــت●تصوی ــته●ایم●از●قابلی ــوژی،●توانس ــرفت●تکنول ــدن●و●پیش ــی●ش ــبب●دیجیتال ــه●س ب

تلویزیــون●بــرای●رســانه●●●رادیــو●نیــز●بهــره●ببریــم،●می●●شــود●از●تکنولوژی●●●هایــی●کــه●اینترنــت●بــا●

خــود●بــه●همــراه●آورده●اســت●هــم،●در●ایــن●مســیر●مــدد●جســت.

ــد● ــی●مانن ــای●رادیوی ــنوا"●برنامه●●ه ــا●کم●●ش ــنوا●و●ی ــن●"ناش ــرای●مخاطبی ــال،●ب ــور●مث به●●ط

یــک●فیلــم●و●یــا●انیمیشــن●بــا●زیرنویــس●ارائــه●شــوند.●مثــال،●تصویــر●یــا●تصاویــر●مرتبــط●بــا●

ــه● ــوان●پــس●●●زمین ــه●●●طوالنــی●به●●عن ــا●فاصل ــا●ب ــه●صــورت●ثابــت●و●ی برنامــه●●●درحــال●پخــش●ب

ــا● ــا●ب ــه●شــود●و●ی ــاده●شــده●ارائ ــن●کالم●●هــای●در●حــال●پخــش●از●پیش●●آم ــرد●و●مت ــرار●بگی ق

کمــک●زبــان●اشاره)توســط●خانــم●یــا●آقــا●و●یــا●هــر●د●و(●در●گوشــه●●ای●از●تصویــر●قــرار●گیــرد.●

همچنیــن●متــن●برنامــه●●●تهیــه●●●شــده●همزمــان●و●یــا●بــا●فاصلــه●●●زمانــی●پخــش●برنامــه،●بــر●روی●

ســایت●یــا●اپلیکیشــن●بارگــزاری●شــود●و●یــا●از●طریــق●QR●کــد●گوشــه●●ی●تصویــر،●اپلیکیشــن●

و●یــا●ســایت●برنامــه●یــا●شــبکه●●●قابــل●دســترس●باشــد.●در●خصــوص●مخاطبــان●"نابینــا●و●یــا●

کم●●بینــا"●نیــز●می●●تــوان●بیــان●داشــت●کــه●برنامه●●هــای●شــنیداری،●خاصــه●رادیــو●بــا●بهره●●گیــری●

از●امکانــات●نویــن●ایــن●حــوزه،●می●●توانــد●قابلیــت●درک●هرچــه●●●بهتــر●و●بیشــتر●محتــوای●ایــن●

ــاد● ــال،●ایج ــور●مث ــم●آورد.●به●●ط ــن●فراه ــته●از●مخاطبی ــن●دس ــرای●ای ــا●را،●ب ــل●برنامه●●ه قبی

ــه،● ــر●تعزی ــد●واژه●●هــای●خاص)نظی ــکان●جســتجوی●کلی ــا●ام ــی"●ب ــت●"درخواســت●صوت قابلی

شــبیه●●خوانی،●امــام●حســین)ع(●و●غیــره(●در●اپلیکیشــن●یــا●ســایت●برنامــه●یــا●شــبکه،●چــه●بــه●

صــورت●دانلــود●و●چــه●بــه●صــورت●دریافــت●از●طریــق●QR●کــد،●فراهــم●شــود.

ــه● ــه●ب ــاه●بیت●●اســتوری،●چ ــب●کوت ــودن●قال ــدی●ب ــه●تولی ــه●ب ــا●توج ــن●پیشــنهادها●ب ای

ــه●نظــر●می●●رســند؛● ــردی●ب شــکل●مســتقل●و●چــه●در●دل●برنامه●●هــای●دیگر)میان●●برنامــه(،●کارب

ــتاقند،●از● ــو●مش ــان●رادی ــام●مخاطب ــور●ع ــه●ط ــنوندگان●و●ب ــر●ش ــروزه●اکث ــه●ام ــن●اینک ضم

چگونگــی●تهیــه●و●تولیــد●متــون●برنامه●●هــای●رادیویــی،●ســر●درآورنــد.●از●آن●جایــی●کــه●ایــن●

مســئله●گوشــه●●ای●از●دغدغــه●●●اصلــی●پژوهشــگر●بــوده،●بــرای●پرهیــز●از●گزافه●●گویــی،●صرفــًا●بــه●

ــم. ــذرا●بســنده●می●●نمای ــگاه●گ ــزان●ن ــن●می همی
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نتیجه  گیری

ــد● ــورایی●در●تولی ــه●عاش ــای●تعزی ــر●ظرفیت●●ه ــه●تأثی ــت●یابی●ب ــا●دس ــش●ب ــن●پژوه ای

قالب●●هــای●کوتــاه●رادیویــی،●بــا●نگاهــی●گــذرا●بــه●روایــت●و●روایت●●شــنو●و●همچنیــن●تشــریح●

چگونگــی●اســتفاده●از●تعزیــه●عاشــورایی●در●تولیــد●قالب●●هــای●کوتــاه●رادیویــی،●بــه●بررســی●

ــه● ــل●ب ــت●تبدی ــه●عاشــورایی●قابلی ــه●نشــان●دهــد،●تعزی ــه●پرداخــت●ک ــار●نمایشــی●تعزی آث

برنامه●●هــای●رادیویــی●را●دارد.●

ــد●قاعــده●●ســاده●و●آشــکار● ــا●چن ــوان●ب ــی●را،●می●ت دانســتیم●ســاختار●برنامه●●هــای●رادیوی

توضیــح●داد.●قواعــدی●کــه●آنهــا●را●می●تــوان●در●قالــب●فرمول●هــا●و●دســتورات●تولیــد،●ارائــه●

داد.●آشــکار●شــد،●میــزان●قابلیــت●شــنیدن●و●روایتمنــدی●●یــک●اثــر●رادیویــی●بــه●چنــد●عنصــر●

مشــخص●و●زمینــه●ای،●بســتگی●دارد.●بــا●ایــن●قواعــد●و●عناصــر●می●تــوان●ویژگــی●خــاص●هــر●

برنامــه●●رادیویــی●را●تعریــف●کــرد،●زیــرا●ایــن●نــوع●برنامه●هــا●ناشــی●از●عناصــر●موجــود،●قواعــد●

ــر،● ــد●و●عناص ــن●قواع ــا●ای ــالوه،●ب ــرداری●از●آن●هاســت.●به●ع ــیوه●●بهره●●ب ــتفاده●و●ش ــورد●اس م

می●تــوان●دو●اثــر●رادیویــی●را●مقایســه●کــرد.●همچنیــن●می●تــوان●بــر●پایــه●●ویژگی●هــای●

ــی●را●بررســی●کرد.● ــوع●رادیوی ــه●روایــت،●آثارمتن ــوط●ب مرب

و● نشـانه●ها● نظـام● بـر● حاکـم● اصـول● دربـاره●● روایت●شناسـی،●هـم● کلی●تـر،● دیدگاهـی● از●

کنش●هـای●●داللت●گـر●و●هـم●دربـاره●تفسـیر●مخاطـب●از●آنهـا،●بـه●مخاطـب●بینـش●می●بخشـد.●

بررسـی●ماهیـت●همـه●●روایت●هـای●ممکـن،●توضیـح●شـکل●و●کارکـرد●آنهـا،●بررسـی●این●کـه●

چگونـه●و●چـرا●می●تـوان●●بـا●اسـتفاده●از●روایـت،●تولیـدات●رادیویـی●را●سـاخت،●توضیحشـان●

داد،●خالصـه●یـا●گسترده●●شـان●کـرد●یـا●آنهـا●را●بـر●پایـه●●عناصـری●همچـون●گفته●●پـردازی،●راوی،●

روایت●●شـنو،●کنشـگر،●مخاطـب،●زمـان●و●مـکان●سـازمان●دهی●کـرد.●

ــب● ــد●قال ــو●را●در●چن ــه●و●رادی ــترک●تعزی ــت●مش ــای●روای ــردی،●کارکرده ــش●کارب در●بخ

ــن● ــه●ای ــرده●و●ب ــاده●ک ــی●پی ــره●مطالعات ــوان●پیک ــون●به●عن ــه●●گوناگ ــد●تعزی ــی●و●چن رادیوی

ــی●مشــترک●اســت.●از● ــار●روای ــن●آث ــن●کارکردهــا●در●ای ــه●اســتفاده●از●ای نتیجــه●رســیدیم●ک

ــن● ــه●ای ــم●ک ــر●بپذیری ــی●را●دارد؛●اگ ــای●رادیوی ــه●برنامه●ه ــل●ب ــت●تبدی ــه●قابلی ــن●●رو●تعزی ای

الگوهــا●مشــترک●هســتند،●زیــرا●در●بســیاری●از●آثــار●مــورد●بررســی●ایــن●پژوهــش،●یکســانی●

ــود.● ــل●مشــاهده●ب ــا●قاب الگوه

ــای● ــد●برنامه●●ه ــی●در●تولی ــی●روای ــار●نمایش ــترک●آث ــای●مش ــه●الگوه ــتیابی●ب ــرای●دس ب
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رادیویــی●بایــد●آنهــا●را●بــا●رویکــردی●درون●متنــی●و●اجرایــی●بررســی●کــرد.●ایــن●پژوهــش●تنهــا●

بــه●تحلیــل●و●بررســی●چنــد●اثــر●تعزیــه●و●قالــب●رادیویــی●از●منظــر●روایت●●شناســی●پرداختــه●●

و●در●تمــام●مراحــل●پژوهــش●ســعی●شده●اســت،●از●اجــرا●خــارج●نشــود●و●تنهــا●خــود●اجــرا●و●

ســاختار●روایــی●آن●را●مــورد●بررســی●و●تحلیــل●قــراد●دهــد.●برنامــه●و●قالــب●رادیویــی●بایــد●

ــه● ــد،●ک ــف●کن ــا●توصی ــی،●ترســیم●ی ــزی●را●بازنمای ــد●چی ــته●باشــد.●●بای ــنیدن●داش ارزش●ش

مسئله●●ســاز●اســت.●چیــزی●کــه●در●نظــر●مخاطــب●مهــم●جلــوه●کنــد،●بایــد●مخاطــب●را●بــه●ادای●

اظهاراتــی●وادار●ســازد؛●کــه●تعجــب●او●از●آگاهــی●اش●را●نســبت●بــه●رویدادهایــی●کــه●در●ســیر●

ــرآورده●نشــود،●هیــچ● زمــان●در●اثــر●رادیویــی●رخ●می●دهنــد،●نشــان●دهــد.●اگــر●ایــن●میــل●ب

نکتــه●ای●نخواهــد●داشــت.●روایتمنــدی●و●ارزشــمندی●برنامــه●●و●قالــب●رادیویــی●بــه●مخاطــب●

آن●بســتگی●دارد.●

ــی● ــای●اجرای ــر●و●ظرفیت●●ه ــه●عناص ــر●ب ــدول●زی ــده،●در●ج ــر●ش ــکات●ذک ــه●ن ــه●ب ــا●توج ب

ــی(● مشــترک●تعزیــه●و●رادیو)برآمــده●از●مطالعــه●و●نتایــج●پژوهــش●در●بخــش●نظــری●و●عمل

می●●پردازیــم:

جدول●3.●عناصر●و●ظرفیت●●های●مشترک●تعزیه●و●رادیو

عناصر●●و●ظرفیت●●های●مشترک●اجرایی●تعزیه●و●رادیو

عناصر)کمی(●●|●●●●ظرفیت●●ها)●کیفی(

زمانگفته  پردازیروایتکالم

مکانگفتاشنودرویدادموسیقی

مخاطبآکسسوارراویافکت

تخیلحرکت روایتگریسکوت

ــاد●پرســپکتیو)دوری●و● ــت●ایج ــرد،●حرک ــال●می●●ب ــه●ســمت●خی ــا●را●ب ــر●م نداشــتن●تصوی

ــوی●میکروفــن●از●افکت●●هــای● ــه●و●جل ــد●و●هــر●آنچــه●روی●صحن نزدیکــی●از●میکروفــن(●می●●کن

ــر● ــی●فضــا●تحــت●تأثی ــه●عبارت ــم،●فضــا●را●می●●ســازیم.●ب ــدی●پخــش●می●●کنی آرشــیوی●و●تولی

ــا● ــه●تولیــد●معن ــه●ارزش●آدم●●هــا●را●نشــان●می●●دهــد●و●همیــن●فاصل میزانســن●اســت●و●فاصل

ــی● ــه●اســت.●از●آنجای ــه،●همــان●توضیــح●صحن ــری●کنشــگران●در●تعزی ــد.●نحــوه●●●قرارگی می●●کن

ــکا● ــکا●و●معین●●الب ــی●ناظم●●الب ــه●منطــق●آئین ــرای●رســیدن●ب ــن●اســت●و●ب ــک●آئی ــه●ی ــه●تعزی ک
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ــل●هســتند،● ــد●و●در●ورود●و●خــروج●تعزیه●●خوان●●هــا●دخی ــه●ایجــاد●می●●کنن ــه●فاصل هســتند●ک

می●●توانیــم●از●ایــن●قاعــده●در●رادیــو●نیــز●اســتفاده●کنیــم.●موقعیت●●هایــی●ایجــاد●کنیــم●کــه●

فقــط●احساســی●و●منطــق●گریــز●نباشــند،●بلکــه●منطق●●گرایــی)●منطــق●و●فلســفه●●●دراماتیــک(●

ایجــاد●کنیــم.

ــا● ــت،●ب ــه●گرف ــوان●نتیج ــش●می●●ت ــای●پژوه ــی●●ها●و●داده●●ه ــی●بررس ــه●تمام ــه●ب ــا●توج ب

ــا● ــط●ب ــوع●راوی-کنشــگر●مرتب ــن●ن ــس،●بهتری ــد●پرین ــه●●●روایت●●شناســی●جرال اســتفاده●از●نظری

ــل●از●هــر●روایــت●اســت.●به●●طــوری●کــه● ــن●او●قب ــن●پژوهــش●روایت●●شــنو●و●در●نظــر●گرفت ای

روایت●●شــنو)مخاطب(●بــه●وســیله●●●تخیــل●خــود●روایــات●را●تصویرســازی●می●●کنــد●و●در●اینجــا●

می●●تــوان●گفــت●روایت●●شــنوی●جدیــدی،●بــه●انــواع●روایت●●شــنوها)●داخــل●متــن●و●خــارج●از●

متــن(●اضافــه●خواهــد●شــد؛●کــه●خــود●مخاطــب●شــنونده●●●رادیــو●اســت.●ایــن●روایت●●شــنو،●

از●پیــش●داســتان●روایــت●را●می●●دانــد●و●بــا●توجــه●بــه●ســابقه●●●دیداری)چــه●تصویــری●و●چــه●

اجرایــی(●گذشــته●●اش،●بــه●آن●رجــوع●می●●کنــد؛●یــا●بــه●اصطــالح●تعزیــه،●گریــز●می●●زنــد.●پــس●

روایت●●شــنوی●مــا●از●داســتان●روایــت●آگاه●اســت.●حــال●بــا●توجــه●بــه●فعــال●بــودن●تنهــا●یــک●

حــس)●شــنوایی(،●زمــان●و●مــکان●و●حتــی●اشــخاص●و●توضیــح●●●صحنــه●را●بــا●کمــک●تخیلــش،●

ــد.● ــم●می●●کن تجس

همچنیــن●پژوهشــگر●بــه●ایــن●نتیجــه●رســیده●اســت،●کــه●مخاطــب●غیرمســلمان●نیــز●بــه●

دلیــل●جهانــی●بــودن●هنــر●آئینــی●تعزیــه،●از●واقعیــت●ماجــرا●آگاه●اســت●و●می●●توانــد●مخاطــب●

ــورا(● ــته)واقعه●عاش ــه●گذش ــی●ب ــه●رجوع ــًا●تعزی ــه●عموم ــی●ک ــد.●از●آنجای ــه●باش ــن●برنام ای

اســت●و●در●زبــان●حــال●اجــرا●و●روایــت●می●●شــود●و●بیشــتر●مخاطبــان●بــا●ســاختار●آن●آشــنایی●

دارنــد،●بــه●جــای●روایتگــری●هــر●یــک●از●شــخصیت●●های●خیــر●و●شــر●بــه●تنهایــی،●بــه●روایتگــری●

رویــداد●هــر●شــخصیت●پرداختــه●شــد●کــه●مخاطــب●بتوانــد●بــه●راحتــی●بــا●آن●ارتبــاط●برقــرار●

کــرده●و●همــراه●شــود.●بــه●عبــارت●دیگــر،●مخاطــب●را●در●وســط●واقعــه●می●●انــدازد.●بــر●همیــن●

اســاس●تنهــا●ســه●عنصــر●حیاتــی●در●ایــن●رونــد●همچنــان●تــا●پایــان●حفــظ●می●●شــوند،●کــه●در●

)نمــودار●1-1(●●قــرار●گرفتنــد●و●عبارتنــد●از:●روایت)متــن●و●کالم(،●موســیقی)صورت●و●افکــت(●و●

ــو(.● ــن●و●شــنونده●●●رادی ــن،●خارج●●مت روایت●●شــنو)داخل●مت

ــذری●داشــته● ــم●اشــاره●●●گ ــه●ســلیقه●ه ــر●اســت●ب ــه●●●پژوهــش،●شــایان●ذک ــه●●●نتیج ادام

باشــیم.●بــا●توجــه●بــه●انتخــاب●و●گزینشــگری●روایــات●متــون●شــبیه●●خوانی●توســط●تهیه●●کننــده●
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ــود.●در●ادامــه● ــب●شــاهد●ب ــن●قال ــوان●قــدری●از●نمــود●ســلیقه●را●در●ای ــا●برنامه●●ســاز،●می●●ت ی

ــردی،● ــی●و●کارب ــه●"بیت●●اســتوری"●از●نظــر●زمان ــک●ب ــاه●نزدی ــواع●قالب●●هــای●کوت ــا●بررســی●ان ب

ــد●وام●●●گرفتــه●از●چــه● ــب●جدیــد●بیت●●اســتوری●مشــخص●شــد،●کــه●می●●توان قابلیت●●هــای●قال

ــد. ــی●باش قالب●●های

ــال● ــت"●را●دنب ــه●"روای ــن●قّص ــان●ای ــه●از●بی ــد●ک ــه●●ای●را●می●●گوین ــا●قّص ــی●رویداده توال

می●●کنیــم.●نحــوه●●●دیــدن●و●بیــان●مــا●از●قّصــه،●یعنــی●روایــت●مــا●از●آن●و●می●●توانیــم●روایــت●

ــی●● ــا●و●حت ــازه●از●تقطیع●●کردن●●ه ــد●و●ت ــت●جدی ــن●روای ــیم.●ای ــته●باش ــازه●●ای●داش ــد●و●ت جدی

ــا● ــد●ایــن●ظرفیت●●هــا،●ب ــه●می●●توانیــم●از●پیون برداشــت●●های●مــا●شــکل●می●●گیــرد.●حــال●چگون

فضــای●حــال●اســتفاده●کنیــم؟●ایــن●یکــی●از●ظرفیت●●هــای●بــارز●رســانه●محســوب●می●●شــود،●

ــم. ــازه●مطــرح●نمایی ــه●را●در●یــک●مفهــوم●و●تعریــف●و●بســتر●ت ــم●تعزی کــه●می●●توانی
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