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چکیده
نمايش های فولکلوريک بازتابی از زندگی انسان های هر قوم و قبیلـه بـوده و بـا کلیـه آداب،
رسوم ،شئون زندگی و تاريخ مرتبط است .محقق با فرض اينکه راديو رسانهای شنیداری و همچنین
بهترين رسانه برای تخیل و شبیهسازی تصوير است؛ به دنبال طرح موضوعات بويژه نمـايشهـايی
برای تولیدات راديويی است که قابلیت و ظرفیت تصويرسازی ذهنی را در شنونده دارد .از اينرو
با روش مصاحبه عمیق با کارشناسان و متخصصان حوزه موسیقی و همچنین تهیهکنندههای راديو،
ظرفیتهای روايتی اينگونه نمايشها بـر اسـاس نظريـه روايتـی چـتمن و نظريـه رمزگـذاری و
رمزگشايی استوارت هال بررسی شده است.
برای انجام دادن پژوهش با سـه گـروه مصـاحبه شـده اسـت :گـروه اول؛ موسـیقیدانهـا و
پژوهشگرهای مطرح در زمینه موسیقی روايتهای فولکلور ،گروه دوم؛ راويان روايتهای فولکلور
و گروه سوم؛ تهیهکننده های راديو به خصوص کسانی که در برنامهسازی با محتوای فرهنگ عامـه
تجربه دارند .در اين مصاحبهها ظرفیتهای روايتی نمايشهای فولکلوريک بررسی شده است.
کلیدواژهها :روايت ،نمايشهای فولکلوريک ،فرهنگ مردم ،راديو ،نمايش راديويی.

 .2کارشناسی ارشد تهیهکنندگی رادیو از دانشگاه صداوسیما گنویسنده مس ول  .رایانامهm.chamanresan@gmail.com :
 .1عضو هی ت علمی دانشگاه صداوسیما .رایانامهmajidsharifkhodaei@gmail.com :
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مقدمه
شماره  65بهار 8931

به گفته جابر عناصری :ما باید دریابیم که «پیشرفت» و «بتدعت» در برابتر «ستنت» بته
معنای «ریشه کن کردن گذشته» نیست .گذشته نقطه عزیمت ماست .ما باید این سنتهتای
گرد گرفته را از ویترین موزهها آزاد سازیم و آنها را از نو تفسیر کنیم و بدانها معنی دهیم
و آگاهانه عناصر زنده آنها را در زبان ،تفکر و ادب و هنر به کتار گیتریم .ستنتهتا پیونتد
قومی و وحدت فرهنگی به وجود میآورند .گعناصری18 :2877 ،

روایتهای فولکلور 1مانند هر پدیدة دیگری در گذر زمان نیز بتا تحتوالت شتگرفی

همراه بودهاند و این روایتها ظرفیت بسیاری برای ارائه در رسانه رادیو دارند .رسانهای
که شنیداری بودن آن ،قدرت تخیل را به وجود آورده است و تخیل متیتوانتد ظرفیتت
دیگری بر روایت بیفزاید و این قدرت در رسانه رادیو بی

از رسانههای دیگر است.

نمای های بومی نمونهای از روایتهای فولکلور هستند کته عناصتر صتوتی ماننتد
کالم و افکت و اجزای تشکیلدهنده روایت ،شخصیت و حادثه در آن ساخته و پرداخته
میشوند.
نکته قابل ت مل و بررسی برای نگارنده که باع

تحقیق حاضر شد این بود کته :آیتا

روایتهای فولکلور ،ظرفیتهای الزم برای اجرا در رادیو را دارند؟ این تحقیق ابتدا بته
بررسی ظرفیتهای روایی این روایتها میپردازد و در مرحله دوم ،به ایتن امتر توجته
دارد که رادیو چگونه میتواند از این ظرفیتهتا بترای تولیتد برنامتههتای رادیتویی کته
مهمترین آن نمای

رادیویی است ،بهره ببرد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیق کیفی است .در تحقیق کیفی از روشهای مختلفی بترای
جمعآوری اطالعات استفاده متیشتود؛ ماننتد مشتارکت در تحقیتق ،مشتاهدة مستتقیم،
مصاحبه عمیق و بررسی اسناد و مدارک .در این تحقیق از روش مصاحبه عمیق استتفاده
شده و جمعآوری داده های متنی از طریتق مصتاحبه بتا کارشناستان مربتوط بته حتوزه
موسیقی نواحی و تهیهکنندههای رادیو صورت گرفته است.

 .2فولکلور ،فرهنگ مردم و فرهنگ عامه هر سه در یک مفهوم به کار رفتهاند .گویراستار
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چارچوب نظری

دارد :یک داستان ،مضمون یا زنجیره رویدادها ،کن ها و رخدادها ،شخصیتها و

بخ

بخ های صحنه و دو ،گفتمان که مضمون به وسیله آن مبادله میشود گچتتمن2873 ،
و نق

انتقالدهنده مفهوم و بستری برای ارائه آن ایفا میکند و در حقیقت به وستیله آن

قصه بیان و به تصویر کشیده می شود .در واقع داستان یا محتوا چیزی است که خالق اثر
با گفتمانی خاص آن را به مخاطب خوی

عرضه میدارد .گمارتین73 :2831 ،

در این جستار ،نظریا رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال نیز مورد نظر بوده و در
تجزیه و تحلیل متن به آن توجه شده است .هال در این نظریه به متنکاوی و توجته بته
مذاکره و مخالفت در سهم مخاطب متمرکز است .به این معنا که مخاطب ،متن گکتاب یا
فیلم را منفعالنه نمی پذیرد؛ بلکه مؤلّفه های فعّاالنته را هتم در نظتر دارد .فترد ،دربتارة
معنای متن مذاکره می کند .معنا به پس زمینته فرهنگتی فترد وابستته استت .پتس زمینته،
میتواند توضیح بدهد که چطور بعضی خوانندگان قرائت خاصی از متن را متی پذیرنتد
در حالی که دیگتران ردّش متی کننتد .ایتن اندیشته هتا بعتدتر در الگتوی هتال دربتارة
رمزگذاری /رمزگشایی گفتمان های رسانه ای گسترش یافتت .معنتای متتن ،جتایی بتین
تولیدکننده و خواننده قرار دارد با اینکه تولیدکننده متن را به روش خاصتی رمزگتذاری
می کند ،خواننده آن را در مفهومی کمی متفاوت ،رمزگشتایی متی نمایتد؛ آن چیتزی کته
هال ،حاشیا فهم می خواند .این ختط فکتری بتا ستاخت گرایتی اجتمتاعی پیونتد دارد.
گبهار35 :2830،ت37
با توجه به نظریههای بیان شده ،محقق با این فرضیه که ساختار ستنتی روایتتهتای
فرهنگ عامه ایران قابلیت استفاده در قالب نمای های رادیویی را دارنتد؛ بته مطالعته و
تبیین ظرفیتهای روایی و عناصر روایتی روایتهای فرهنگ عامه میپردازد.

1. Symour Chatman
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1

محقق با توجه به نظریا روایت سیمور چتمن مبنی بتر اینکته هتر نقتل روایتی دو
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تاریخچه روایتهای فرهنگ عامه
شماره  65بهار 8931

تاریخ روایتهای فرهنگ عامه به زمانی برمیگردد که خنیاگران در کوچته و بترزن،
روستا به روستا راه میافتادند و پای قصههای مردم آن منطقه مینشستند و بعد آنچته را
که شنیده بودند ،بازآفرینی و با آب و تاب بیشتری برای عوام تعریف میکردند.
محمدرضا درویشی ،آهنگساز ،پژوهشگر و مؤلف دائرةالمعارف ستازهای ایتران ،در
این باره میگوید« :میتوان گفت تاریخ این روایتهتا بته زمتان خنیاگرهتا برمتیگتردد
گخنیاگر یک وا ه عام است ،مثالً به عاشتیقهتای آذربایجتان در قتدیم اوزان و در دوره
اشکانیان گوسان میگفتند  .ایتن افتراد در قتدیم وظتایف مختلفتی داشتتند .آنهتا ستاز
می زدند ،آواز می خواندند و حافظ ادبیات پیشینیان بودند .گاهی حتی وظیفه درمتانگری
گجسمی و روحی هم داشتند .به دورههای قبلتر که نگاه میشود وظیفه رهبتر متذهبی
قوم و قبیله نیز به عهده آنها بوده است .بعد از اسالم وظایف خنیاگران تقستیم و شتاخه
شاخه شد ،طبابت و رهبر مذهبی و نوازندگی و خوانندگی به افراد خاصی واگذار شتد.
حتی بین نوازنده و خواننده تقسیماتی صورت گرفت .حتماً ایتن طتور نبتود کستی کته
نوازندگی میکند خوانندگی هم بکند .اما در «بخشی»ها و «عاشیق»ها این دو وظیفته بتا
هم ماند و کسی که نوازندگی میکند خوانندگی هم میکند» .گمصاحبه2835 ،
علی بکان ،آهنگساز ،دربتارة اینکته روایتتهتای فولکلتور چگونته شتکل گرفتنتد
میگوید« :هر کدام از این روایتها به یک واقعهای برمیگردد کته در آن زمتان رخ داده
است و بعد با نقل مردم ،نسل به نسل آمده و زبان به زبان چرخیتده تتا بته گتوش ایتن
«بخشی» یا «عاشیق» یا هر راوی دیگری رسیده است« .بخشی» این داستتان را دستتمایه
قرار میدهد و کمی دخل و تصرف در آن میکند و یک داستان میسازد و آن اثر هنری
را به صورت تکنوازی اجرا میکند .این اثر هنری یک کمپوزیسیون و ترکیببندی دارد
و مشخص است که راوی کجا باید شعر را بگویتد ،کجتا موستیقی را بنتوازد ،در کتدام
قسمت ضربی بنوازد و اوج و فرودش کجا باشد و چه زمانی با مردم صحبت کنتد و در
تبادل احساس از مردم کمک بگیرد .البته برخی از این روایتها برگرفته از داستتانهتای
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بکان همچنین اشاره میکند که در فالت مرکزی اروپا هتم ،انگولرهتا و تروبرهتا و
در فرانسه ،شانسونها بودند که داستانهای عامیانه مردم آن منطقته را در قالتب شتعر و
موسیقی و نمای

ارائه میدادند.

روایتهای فرهنگ عامه از نظر شیوة اجرا

روایتهای فولکلور به دو شکل اجرا میشوند؛ یا به صورت قصه و داستان که در این
شیوه یک نفر قصه را میخواند و موسیقی آن را همراهی میکند ،گاهی هم موسیقی بدون
کالم داستان را روایت میکند .در شکل دوم داستان به صورت یک نمای اجرا میشود.
زهرا فقیه میرزایی ،تهیهکننده برنامه رادیویی «فرهنگ مردم» ،در این بتاره متیگویتد:
«بسیاری از روایتهای موسیقایی به صورت قصه هستند و این قصهها قابلیتت نمتای
شدن را دارند .مثالً داستان «خال گردن» که از داستانهتای موستیقایی محلتی کرمتان و
خراسان است .هر کس به آن گوش بدهد فکر میکنتد یتک داستتان عاشتقانه استت در
صورتی که این روایت موسیقایی داستانِ صاحبِ یک می است .میشی که او به چوپان
میسپارد و با سهلانگاری چوپان گترگ متی را متیختورد .صتاحب متی در فتراق
میش این قصه را میگوید« :میشی داشتم خال گتردن ،دوستت داشتتم ختال گتردن،
چشمای زاغ خال گردن .»...یا ماجرای «گیس گو» که از داستتانهتای محلتی کرمتان
است .چوپانی که عاشق دختر کدخداست و با نی با گوسفندهای حرف میزند .هنگام
حمله دزدها به گله ،او با نواختن نی که زبان نی را دختر کدختدا نیتز متیدانتد او را از
حمله دزدها به گله باخبر میکند« :گله را بردند گیس گو ،بابا خبر کن گیس گو »...ایتن
روایت خودش نمای است و تمام عناصر درام را دارد» .گمصاحبه2835 ،
روایتهایی هم وجود دارند که نمای هستند و در مناطق مختلف در قالب نمتای
اجرا میشوند و تمام عناصر یک نمای را دارند کته فقیته میرزایتی در ایتن زمینته بته
نمای های فولکلور مانند سیاهبازی ،بارانختواهی ،نوروزختوانی ،پتردهختوانی ،تعزیته،
عروس باران و کوسهگلین اشاره میکند.
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منظوماند مثل خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،که اینگونه داستانها دیگر جزء فولکلور
نیستند و به ادبیات کالسیک تعلق دارند» .گمصاحبه2837 ،
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قابلیتهای روایتی نمایشهای فولکلور
شماره  65بهار 8931

نمای های فولکلور به دلیل شفاهی بودن و انتقتال نستل بته نستل و ستینه بته ستینه
ویژگیهایی مانند بداههنوازی و بداهته ختوانی و ستادگی دارنتد تتا بته راحتتی در ذهتن
مخاطب ثبت و ضبط شوند .سادگی اینگونه روایتها باع

میشود که قابلیت و ظرفیت

اجرا در رسانه رادیو را داشته باشند؛ زیترا در رادیتو مخاطتب اگتر متوجته مطلبتی نشتود
نمیتواند برگردد و دوباره آن را بشنود ،بنابراین سادگی متن روایتی بستیار حتائز اهمیتت
است که نمای های فولکلور چه از نظر کالم و چه موسیقی این سادگی را دارند.
روایتهای فولکلور بر اساس اعتقادات ،باورها و فرهنگ زیستی و بومی مردم زمانه
خوی

شکل میگرفتند؛ بنتابراین قتدرت تصویرستازی و خیتالانگیتزی بتاالیی بترای

مخاطب بومی دارند .مخاطب میتواند در حین اجرای نمای
عناصر صوتیای که نمای
روایت در ذهن خوی

چشتمان

را ببنتدد و بتا

در اختیار او میگذارد به تخیل و تصویرسازی و بتازآفرینی
بپردازد .در واقع این گونه نمای

با عناصتر صتوتی گموستیقی،

کالم ،افکت و سکوت الیههای معنتایی جدیتدی را در اختیتار مختاطب
2

احمد صدری کارشناس ارشد پژوه

هنر با گرای

متیگتذارد.

موسیقی میگویتد« :روایتتهتای

فولکلور عالم خیال مخاطب را درگیر میکند و کامالً ماجرا تصویری استت و مخاطتب
در ذهن

آن روایت را میبیند .با شنیدن موسیقی حتی تشخیص میدهد که چته وقتت

شخصیت روی اسب مینشیند و چه وقت از اسب پایین میآید و حتی مخاطتب بتومی
با شنیدن موسیقی میداند که شخصیت هنگام پیاده شدن از استب ابتتدا کتدام پتای

را

زمین میگذارد» .گمصاحبه2835 ،
خیالانگیزی نیز یکی از ویژگیهای مشترک اینگونه روایتهای فولکلتور بتا رادیتو
است .مهمترین جاذبه ،مزیت و ویژگی رادیو قدرت تخیلساز آن استت .رادیتو تصتویر
ندارد و شنونده ناگزیر استت کته ختود بتا تختیالت

اطالعتات دیتداری بستازد .ایتن

محدودیت استفاده از تصاویر عینی در رادیو ،تبدیل به یک قابلیت بترای خلتق تصتاویر
ذهنی شده است.
 .2دبیر دهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران.
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ریتمیتک بتتودن ایتنگونتته روایتتهتتا یکتی دیگتتر از ویژگتیهتتای بتارز آنهاستتت.
هستند و بسیار مناسب برای پخ

از رادیو .در واقع ریتم جتزء ذات رادیتو و موستیقی

است» .گمصاحبه2837 ،
عناصر روایتی نمایشهای فرهنگ عامه

عناصر روایتی نمای های موسیقایی فرهنگ عامه را متیتتوان بته دو دستته عناصتر
درونی و بیرونی تقسیمبندی کرد:
عناصر درونی :شخصیت ،حادثه ،دیالوگ ،موقعیت و راوی
عناصر بیرونی :مخاطب ،فرهنگ و اقلیم.
عناصر درونی نمایشهای فرهنگ عامه

 .1شخصیت :شخصیت در لغت به معنتی «ذات خلتق و ختوی مخصتوص شتخص
است و در معنی عام ،عبارت از مجموعا خصوصیاتی است که حاصتل برختورد غرایتز و
امیال نهفته انسان با دان های اکتسابی او در زمینههای مختلف اجتماعی است .شخصتیت
دراماتیک شامل کلیه خصوصیتها ،ویژگیها و ترکیباتی استت کته طبیعتت واقعتی یتک
شخصیت را ساخته و آن شخص را از دیگری متمایز میکند .شخصیت اساساً با کاری کته
انجام میدهد ،ماهیت اصلی خود را بیان میکند» .گآقاخانی82 :2832 ،
در روایتهای فولکلور شخصیت اصلی یا یک عاشتق استت کته بترای رستیدن بته
معشوق خود باید موانع زیادی را از سر راه بردارد ،یا فردی ناجی و قهرمتان استت کته
برای کمک به مردم پاییندست جامعه در مقابل اربابان و حاکمان ستمگر میایستد و بته
مبارزه با وضع موجود میپردازد و قیام میکند .گاهی ایتن فترد نتاجی کستی شتبیه بته
رابینهود است ،فردی یاغی که به دلیل کمک به مردم فقیر و رعیت ،در نظر مردم عادی
به یک قهرمان تبدیل شده است .همیشته در مقابتل شخصتیت اصتلی ،یتک شخصتیت
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احمد محمودی تهیهکننده رادیو میگوید« :روایتها و موسیقی های محلتی دارای ریتتم
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مخالف وجود دارد که جلتوی اقتدامات شخصتیت اصتلی را بترای رستیدن بته هتدف
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میگیرد و برای او مانع ایجاد میکند.
صدری می گوید« :در دوره پهلوی ،در منطقه مازندران یاغیهتایی کته گوستفندهای
مردم را می دزدیدند ،به اسطوره تبدیل میشدند ،یا در منطقه سیستان و بلوچستان ،یاغی
تبدیل به یک آدم افسانهای میشد ،مثل «هژبتر ستلطون» کته یتک دزد بتود و چتون در
مقابل حکومت ایستاد تبدیل به یک اسطوره شد .داستانهتایی بترای ایتن آدمهتا شتکل
میگرفت و آنگونه که مردم دوست داشتند ساخته و پرداخته میشد که با آن شخصیت
اصلی کامالً متفاوت بود» .گمصاحبه2835 ،
زمانی که نمای های فولکلور قرار است در قالب درام رادیویی اجرا شتود بایتد بته سته
چیز دربارة شخصیتها توجه کرد .2 :انگیزه شخصیت گچه میخواهد؟ ؛  .1مانع؛ یعنی چته
چیزی در راه خواست شخصیت قرار گرفته است؟ و  .8عمل؛ یعنتی شخصتیت چته کتاری
انجام دهد یا حاضر است انجام بدهد تا موانع را برطرف کند و به خواستهاش برسد؟

 .2حادثه :1حادثه آن چیزی است که روی صحنه و در مقابل چشمان مخاطب اتفاق

میافتد .تمام تجربیات بشری ،برای به وجود آوردن حادثه یا کنترل آن استت و بته هتر
نسبتی که انسان بتواند حادثه را کنترل کند به همان نسبت سرنوشتاش دستت ختودش
است .گشریف خدایی2835 ،
یک روایت بنا به نظریا چتمن از اجزایی ت رویتدادها و عناصتر وجتودی ت تشتکیل
شده که با آنچه محصول ترکیب آنهاست ،متفاوت هستند .رویدادها و عناصر وجتودی،
منفرد و مجزا هستند؛ ولی روایت ،یک ساخت متوالی است و اجزا به پیوستگی گترای
دارند یا الزم و ملزوم یکدیگرند .قصه زمانی وجود دارد که رویدادها و وجودها هتر دو
حادث شوند .ما نمیتوانیم رویدادهایی داشته باشیم ،بدون وجودها یا چیزهایی کته بتر
آن رویدادها ت ثیر بگذارند یا از آنها مت ثر شوند.
هر جا که شخصیت باشد حادثته هتم وجتود دارد .روایتتهتای فولکلتور دو جتزء
روایت گشخصیت و حادثه را دارند.
1. act
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 .3ديالوگ :ارسطو یکی از اجزای تشکیلدهنده ترا دی را گفتار و آواز میدانتد کته
یکی است» .گارسطو به نقل از انواری75 :2877 ،
در روایتهای فولکلور ،دیالوگها بسیار ساده هستند و مخاطب با یک بتار شتنیدن،
آنها را درک میکند .دیالوگ هم الیهای از شخصیت را برای مخاطب آشکار و هم ایجاد
کن

میکند و داستان را پی

میبرد .البته باید توجه داشت که دیالوگ بین دو شتخص

که در یک سطح هستند صورت میگیرد .در روایتهای حماسی چون همه در ختدمت
اسطوره هستند بیشتر مونولوگ صورت میگیرد تتا دیتالوگ .در روایتتهتای عاشتقانه،
اسطوره زمینی است و با این حال عاشق و معشتوق در یتک ستطح نیستتند و دیتالوگی
صورت نمیگیرد و باز در سطح مکالمه باقی میماند .اما با قاطعیت نمیتوان گفتت کته
در این روایتها هیچ دیالوگی اتفتاق نمتیافتتد و سراستر مکالمته استت .چته بستا در
روایتهای معاصر که اقتباسی از روایتهای قدیم هستند ،شخصتیتهتا در یتک ستطح
قرار میگیرند و دیالوگ صورت میگیرد.
در اقتباس از روایت های فولکلور برای درام رادیویی در مورد دیالوگهتا بایتد ایتن
نکته را در نظر داشت :شناخت دقیق جنبه های گوناگون زبان و درک کامل ویژگیهتای
دیالوگ بر اساس فرهنگ و منطقه زیستی شخصیت.
کالم باید بومی باشد ،منظور از کالم بومی ،فقط لهجه نیست؛ بلکه کالم با توجته بته
خصوصیات فرهنگی و زیستی شکل میگیرد و باید در کتالم شخصتیتهتا بته تردیتد،
توقف ،شروع ،تکرار و تکیه کالم های فرهنگی توجه کرد .هنگام استفاده از کالم عتالوه
بر خصوصیات خردهفرهنگها باید به خصوصتیات ختود شخصتیت نیتز توجته شتود؛
خصوصیات ظاهری ،فیزیکی ،اجتماعی و روانشناسی .مثالً تُن صدای بیشتر مردم شمال
به دلیل موقعیت زیستی و نوع کارشان در شالیزارها بلنتدتر از تُتن صتدای متردم کتویر
است که در محیطی آرام و توأم با سکوت زندگی میکنند.
در درام رادیویی تصویر وجود ندارد ،بنابراین متیتتوان از دیتالوگ عتالوه بتر دادن
اطالعات به مخاطب ،برای تصویرستازی بصتری در ذهتن شتنونده نیتز استتفاده کترد.
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از ابزارهای تقلید است .او میگوید« :گفتار وسیله بیان افکار استت و آن در نظتم و نثتر
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دیالوگ هر چه از نظر فرم سادهتر باشد برای شنونده فهمپذیرتر است .این سادگی را در
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دیالوگهای روایتهای فولکلور به عینه میتوان مشاهده کرد.
 .4موقعیــت :موقعیتتت مجموعتتهای از روابتتط درون یتتک شخصتتیت ،یتتا متتابین
شخصیتها ،یا میان شخصیتها و امور است .موقعیت ،جمع تمام محرکهایی است که
بر شخصیت مفروض در یک فاصله زمانی معین ت ثیر میگذارد .در یک اثتر درام ،بترای
معرفی شخصیت ،به توصیف احوال و خصوصیات او پرداخته نمیشود؛ بلکته متوقعیتی
فراهم میآید تا شخصیت به اقتضتای خلتق و ختو و خصوصتیات  ،در چتارچوب آن
موقعیت با اعمال خود ،خود را معرفی کند.
موقعیت وسیلهای برای معرفی شخصیت است؛ به عبارتی دیگتر ،موقعیتت ظترف و
شخصیت مظروف است .زمانی که شخصیت و حادثه وجود داشته باشتد ،موقعیتت نیتز
وجود خواهد داشت؛ بنابراین موقعیت یک عنصر درونی مشترک بین روایت فولکلور و
درام رادیویی است.
 .1راوی :در سادهترین تعریف از روایت آمده است :آنچه که قصه و قصتهگتو بایتد
داشته باشد .در روایتهای فولکلور این دو گقصه و قصه گو به وضوح دیده میشوند.
صدری در این باره میگوید« :در گذشته یک فرد داستان را به صورت شعر میگفت
و همان فرد ملودی را میسرایید و آهنگسازی میکرد و میخواند و ساز متیزد و اجترا
می کرد .همه این کارها در یک نفر تجلی پیدا میکرد که معموالً در منتاطق مختلتف بته
اسم خاص شناخته میشد مثالً در آذربایجان به نام «عاشیق» و در خراسان و یتا تترکمن
صحرا به نام «بخشی» شناخته میشدند» .گمصاحبه2835 ،
صدری دربارة تغییر زاویه دید راوی در طول داستان میگوید« :گاهی اوقتات دانتای
کل و یا سوم شخص است ،گاهی اوقات هم دانای کتل تبتدیل بته اول شتخص مفترد
میشود و خودش در داستان حضور دارد» .گهمان
فقیه میرزایی تهیهکنندة رادیو دربارة راوی در درام رادیتویی بتر مبنتای روایتتهتای
فولکلور میگوید« :می توان اول یک راوی دانای کل گذاشت و بعد به او شخصتیت داد
و او را وارد نمای

کرد .منِ دانای کل ،خودم بخشی از داستانم .راوی ،شخصیت اصلی

داستان و دانای کل است ،شخصیت ت روای هم است» .گمصاحبه2835 ،
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1ـ .1راوی و دخل و تصرف در نمايشهای فولکلور
میگوید« :موسیقی «شاه اسماعیل» ،یتک روایتت تتاریخی استت ،امتا در منتاطق مختلتف
متفاوت اجرا میشود .به مرور ایام نه تنها ملودی و آواز بلکه بخ هتایی از ختود داستتان
هم تغییر کرده است .یا در چند جای ایران مثل خراسان مراستم استب چتوبی دارنتد کته
روایت آن از شمال تا جنوب خراسان متفاوت است .روایتگر گخنیاگر ایتن اجتازه را دارد
که در داستان دست ببرد .او در حین گفتن داستان ،وقتی میبیند مردم به هیجان آمدنتد در
داستان دست میبرد و آن را شورتر میکند .این کار ،اشکالی ندارد ،اصالً از کجا معلوم که
اصل این داستان چه بوده است .نمیتوان گفت این روایتت درستتتتر استت یتا روایتت
دیگری ،هر روایتی به اندازة خودش درست است .نوازنتده و خواننتده هتم تت ثیر دارنتد.
فرهنگ شفاهی حُسن

این است که بنا به نیاز روزگار و سیاست و حکومت و میل متردم

به آن دستبرد زده میشود و بنا به ضرورت تغییر میکند ».گمصاحبه2835 ،
درویشی می گوید نه تنها در مناطق مختلف بلکه در یتک منطقته نیتز ممکتن استت
روایتی از نظر داستان و موسیقی تفاوت داشته باشتد .ایتن تفتاوت را از یتک راوی بته
راوی دیگر میبینیم.
درویشی« :در آذربایجان گتبریز اگر پنج عاشیق حضتور داشتته باشتند و هتر کتدام
روایت شاه اسماعیل را بگویند ،شما پنج نوع روایت میشتنوید .در یتک داستتان دو تتا
جنگ اتفاق افتاده و در یکی پنج تا جنگ ،در یک روایت شاه استماعیل زن نتدارد و در
روایت دیگر دو یا پنج تا زن دارد .حُسن روایت شفاهی موّاج بودن آن است .آنهایی که
به زمان معاصر نزدیکتر باشند این تغییرات در آنها کمتر است» .گهمان
2ـ .1چینش در روايت
درویشی دربارة چین

داستان و روایت میگوید« :چین

بته عهتده خنیتاگر استت.

عاشیق در آذربایجان وارد مجلس میشود و به ترکیب مجلس نگاه میکند و با توجه بته
ترکیب مجلس تشخیص می دهد که از کجای داستان شروع کند کته مخاطتب خوشت
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محمدرضا درویشی ،آهنگساز و پژوهشگر و مؤلتف دائترةالمعتارف ستازهای ایتران،
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بیاید .اگر میانگین سن مخاطب باالی شصت سال باشد از قسمت معنوی داستان شتروع
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می کند .اگر جوان باشد از قسمتهای بامزه و باهیجتان داستتان شتروع متیکنتد .راوی
جمعیت را روانشناسی میکند و با توجه به ترکیب سنی و خلوتی و شلوغی ،داستتان را
می کند .او حتی شنونده را وارد بازی میکند ،او را صدا میزند و به عنوان یکتی

چین

از شخصیتهای داستان معرفی میکند .روایتگر خوب ،روایتگری استت کته مجلتس را
کنترل کند» .گهمان
عناصر بیرونی نمایشهای فرهنگ عامه

 .1مخاطب :اثر دربرگیرنده متن به عنتوان ستاختاری معتین و دریافتت یتا مشتاهده
خواننده یا تماشاگر از آن است .به ساختار متن باید «دریافتکننتدگان » هستتی عینتی
ببخشند تا به مقام اثر هنری دست یابد.
اثر هنری= متن  +دریافت مخاطب.
1ـ .1مخاطب فعال :بر اساس نظریا دریافت ،مخاطتب بتا متتن پیونتدهای ضتمنی
برقرار و شکافها را پر میکند؛ سپس به استنباط میپردازد .خود متن در حقیقت چیزی
بی

از مجموعه ای از عالئم برای مخاطب نیست .عالئمی که او را دعوت میکنند تا از

یک قطعه شنیداری معنا بسازد .مخاطب به روایت موسیقایی که چیزی بتی

از زنجیترة

عالئم صوتی سازمانیافته نیست ،عینیتت متی بخشتد .بتدون مشتارکت فعتال و متداوم
شنونده ،هیچگونه روایت موسیقایی در کار نخواهد بود .فرایند شنیدن همتواره فراینتدی
پویا و افشاکننده در طول زمان است .پی دادههای ضمنی و پی دانستههای مخاطب در
دریافت اثر موسیقایی گذشته ،ت ثیر دارد؛ زیرا این پی دانستهها ریشه در سنتی دارند که
متن موسیقایی خود بخشی از آن است.
کن

و واکنشی درونی میان ذهن شنونده و متن وجود دارد .شنوندههتا در ستاخت

معنا شرکت میکنند و فعالاند نه منفعل .بدین ترتیب میتوان پیوندی بین زمان گذشتته
و حال برقرار کرد.
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2ـ .1راوی و مخاطب ـ رمزگذاری و رمزگشايی :استوارت هال سه موضع فرضتی
مسلط ت هژمونیک است؛ یعنی مخاطب زمانی معانی ضمنی را به شکل کامتل متیگیترد و
پیام را بر مبنای مرجعی رمزگشایی میکند که در چتارچوب آن مرجتع رمزگتذاری شتده
است.
زمانی که راوی داستان را نقل میکند و براساس فرهنتگ و بتوم ختود رمزهتا را در
موسیقی و دیالوگها می گذارد ،مخاطبی که متعلق بته همتان بتوم استت ایتن رمزهتا را
رمزگشایی میکند .رمزها در نزد راوی و مخاطب یکساناند؛ چون هر دو متعلق به یتک
بوم هستند و پسزمینه های فرهنگی آنهتا تقریبتاً مشتابه استت و البتته جنستیت ،ستن،
تحصیالت و طبقه اجتماعی هم در دریافت و رمزگشایی مخاطب ت ثیر میگذارد .جتایی
که داستان به بیان در آمده ،تغییر میکند؛ به گونهای که بهوسیله مخاطتب دوبتاره شتکل
میگیرد و مخاطب آن را بته روشتی کته درون ستیاقهتای زنتدگی روزمتره معقتول و
فهمپذیر جلوه میکند ،هم مصرف و هم بازتولید متیکنتد .راوی و مخاطتب هتر دو در
ساخت معنا و روایت دخیلاند.
محمد اسالمی پژوهشگر روایتهای فولکلور در این باره میگوید« :تتکبیتتهتایی
وجود دارند که دارای روایت هستند مانند تکبیتی در زاگرس جنتوبی کته فقتط اشتاره
میکند این درخت تِنگس که گل میدهد دروغ میگوید و خونخوار است .امتا روایتتی
در پشت آن است با این مضمون که جوانی در گرمستیر زنتدگی متیکنتد و یتارش در
سردسیر است ،زمانی که زمستان تمام بشود و برفها آب بشوند ،او میتواند بته دیتدار
یارش برود ،در اسفند ماه درختان تِنگس گل میدهند و تنگس بته گونتهای گتولزننتده
است .این جوان به هوای اینکه این تنگس گل داده استت و فصتل سترد تمتام شتده و
می تواند به سردسیر برود ،به سمت اقامتگاه یارش راهی میشود ،در مستیر کته بایتد از
گردنهها بگذرد در برف گیر میافتد و از بین میرود .یک بیت شعر بترای ایتن روایتت
گفته شده که هر وقت آن بیت خوانده میشود ،آن روایت به ذهتن متیآیتد .ایتن بیتت
1. Staurt Hall
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را برای ارتباط بین رمزگذاری و رمزگشایی در نظر میگیرد که یک موضع فرضی ،موضتع
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خوانده میشود و خواننده مثل این عمل میکند که یک پنجرهای به سوی مخاطتب بتاز
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میکند و بقیه ماجرا را به مخاطب متیستپارد و ایتن مخاطتب استت کته روایتت را بتا
جزئیات

در ذهن میسازد» .گمصاحبه2835 ،

این تکبیتها همچون کُد و رمزی میمانند که راوی به مخاطب میدهتد ،مخاطتب
آن بوم هم که با روایت و داستانی که پشت آن بیت وجود دارد آشناست بتا گترفتن آن
کُد ،رمزگشایی و روایت را در ذهن

تصویرسازی و بازآفرینی میکند.

 .2فرهنگ و اقلیم :درویشی میگوید« :اقوام مختلفی که در جغرافیتای فعلتی ایتران
زندگی می کنند ،هر کدام در واقع موسیقی ،زبان ،لهجه ،آداب و رستوم و غتذا و لبتاس
مخصوص به خودشان را دارند .ریشا اصلی آن هم زبان است .مثالً در بلوچستان یتا در
خراسان  ،دِه به دِه ،که جا به جا بشوید شاهد تغییتر لهجته هستتید و بته همتین نستبت
موسیقی هم تغییر می کند .این تقسیم بنتدی جغرافیتایی کته روی نقشته متیبینتیم یتک
تقسیمبندی رسمی سیاسی است ،ولی فرهنگها توسط این خطها از هم جدا نمیشوند.
فرهنگها مثل تصاویر سینمایی در هم دیزالتو متیشتوند .متثالً سیستتان ادامته جنتوب
خراسان است یا بخ هایی از شرق کرمان ادامه فرهنگ بلوچ است .باید بته ایتن نکتته
توجه کرد که این نوع تقسیم بندی استانی به هیچ وجه دربرگیرنده تقسیمبندی فرهنگتی
نیست .طی قرنها مهاجرت های زیادی صورت گرفته است .کُردهتا فقتط در کُردستتان
نیستند و لُرها فقط در لُرستان نیستند .بنابراین ما نمیتوانیم ایتن کشتور کثیرالقتوم را در
این مرزهای جغرافیایی محتدود کنتیم .جتدای از اینکته هتر منطقته نستبت بته منطقته
کناریاش فرهنگها در هم دیزالو میشود .مهاجرتهای اجباری یا اختیاری هتم دستت
به دست هم داده است» .گمصاحبه2835 ،
فرهنگ و تاریخ ،ناپایداری معنایی متن

در اینجا دو سؤال مطرح میشود؛ اول اینکه آیا میتوانیم امیدوار باشیم آثاری که بته
لحاظ فرهنگی و تاریخی با ما بیگانه اند درک کنتیم؟ و دوم اینکته آیتا ادراکتات متا بته
موقعیت تاریخی ما وابسته است؟
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با رفتن اثر از یک بافت فرهنگی و تتاریخی بته بتافتی دیگتر ممکتن استت معتانی
نکرده اند .از دیدگاه گادامر 1این ناپایداری بخشی از خصلت خود اثر است .هر تفسیری
مشروط است و بر اثر معیارهای نسبی و تاریخی هر فرهنگ محدود متیشتود و شتکل
میگیرد .از دیدگاه گادامر هر تفسیری از یک اثرِ متعلق به گذشته ،شتامل گفتتوگتویی
بین گذشته و حال است .زمان حال ،تنها در پرتو گذشته درکپتذیر استت و بتا گذشتته
تداومی زنده را تشکیل میدهد .گذشته همواره از دیدگاههتای جانبدارانته متا در حتال،
شکل میگیرد.
کُدگذاری فرهنگی و رمزگشایی متن

بر اساس الگوی استوارت هال دربارة رمزگذاری و رمزگشایی ،معنتا بته پتسزمینته
فرهنگی فرد وابسته است .پسزمینه ،میتواند توضیح بدهد که چطور بعضی خوانندگان
قرائت خاصی از متن را میپذیرند در حالیکه دیگران آن را رد متیکننتد .معنتای متتن،
جایی بین تولیدکننده و خواننده قرار دارد .با اینکه تولیدکننده متتن را بته روش خاصتی
رمزگذاری میکند ،خواننده مفهوم آن را با کمی تفاوت ،رمزگشایی مینماید.
ساسان فاطمی در این زمینه میگوید« :همه آنچه که به موسیقی نسبت داده میشتود
یک سری کدگذاری فرهنگی است .یک فرهنگی ایتن کدگتذاری را بته یتک درجتهای
رسانده ،ولی اگر کسی آن موسیقی و فرهنگ و فرهنتگ موستیقایی را نشناستد ،متوجته
نمیشود که آن موسیقی چه چیزی را بیان میکند .در موسیقی نواحی هم ممکتن استت
یک نشانه هایی برابر با کدگذاری فرهنگی پیدا کترد ،متثالً «گرایلتی» را بیشتتر غمگتین
می دانند ،این کدگذاری است ،معنیاش آن نیست که «گرایلی» واقعاً احساس غم را بیان
میکند .یک سری برداشتهای کامالً فرهنگی است که عمتومی متیشتود و همته آن را
میپذیرند» .گمصاحبه2835 ،
1. Gadamer
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جدیدی از آن استنباط شود که نویستنده یتا مخاطبتان معاصتر هرگتز آن را پتی بینتی
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اشتراکات نمایشهای فولکلور و درام رادیویی
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 .1رهايی از زمان و مکان :یکی از ویژگیهای درام رادیویی رهایی از زمان و مکان
و گذر کردن از آنهاست .درام رادیویی بدون نگرانی از زمان و مکان میتواند با کمترین
بودجه عظیمترین فضاهای تاریخی و پرهزینهترین صحنههای نمایشی را بازستازی کنتد
و بدون داشتن دغدغه طراحی لباس و چهتره بته دورتترین زمتانهتای تتاریخی بترود.
روایتهای فولکلور اساساً بازگویی اموری است که از نظر زمانی و مکانی از متا فاصتله
دارند؛ گوینده ،حاضر و نزدیک و رخدادها ،غایب و دور است .مفهوم فاصتله از همتین
جا شکل میگیرد .روایت میتواند به امور غایب و دور ،حضوری ملمتوس ببخشتد .در
روایتهای فولکلور ،راوی چنان تمام صحنهها را برای مخاطب بازستازی متیکنتد کته
مخاطب تصور می کند که در آن صحنه حضور دارد .راوی به کمک کالم نظم یتا نثتر و
موسیقی ،شنونده را به زمانها و مکانهای دور و موقعیتهای تاریخی مختلف متیبترد.
راوی چنان میدان نبرد را توصیف میکند که مخاطتب ختود را در میانتا میتدان تصتور
می کند و در نبرد از لحن و سازش چنان استفاده میکنتد کته مخاطتب متیتوانتد تمتام
لحظات را تجسم کند .در این روایت ها ،موسیقی در رهایی از زمان و مکان و موقعیتت
ت ثیر بسیار دارد.
بکان میگوید« :موسیقی تنها هنری است که نقطه زمان و مکان را متیتوانتد جابجتا
کند ،وقتی موسیقی قرون وسطی را میشنوید و چشمانتان را میبندید ،به قرون وستطی
میروید .در نمای

هم موسیقی همین کار را میکند ،موقعیت زمانی و مکانی را جابجتا

میکند .موسیقی ابزوردترین و انتزاعیترین هنر است که میتواند همه چیز را به حرکت
وادارد و مختصات زمان و مکان را برای مخاطب جابجا کند» .گمصاحبه2837 ،
 .2قصه و شخصیت :هر داستتانی نیازمنتد شخصتیت استت .هتیچ داستتانی بتدون
شخصیت قابل روایت نیست و اساساً شکل نمیگیرد .مهمترین وجه روایتت «رویتداد»
است و عامل خلق رویداد داستانی ،شخصیت است؛ اوست که با عملکترد ختود کته در
اصطالح روایتشناسی از آن به عنوان «کارکرد» یا «کُن » یاد میشود ،رویتداد را خلتق
میکند.
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زهرا فقیه میرزایی میگوید« :هر روایتی که دارای قصه و شخصیت باشتد ،متیتتوان
یک زن و یک مرد ،دارد و میتوان شخصیتها و خردهروایتهتای دیگتری هتم بته آن
اضافه و در قالب نمای

اجرا کرد .داستان «سارا» یا «سارا و خان جتون چوپتان» ،یتک

داستان اصیل آذربایجانی است که تاریخ

به دویست سال پی

برمتیگتردد .متاجرای

دختری به اسم سارا است که با فردی به استم ختان چوپتان قترار استت ازدواج بکنتد،
ارباب آن منطقه از او خوش

می آید و عروسی سارا را با خان چوپان به هم میزنتد و

سارا را با خود میبرد ،سارا در میانته راه از فرصتت استتفاده متیکنتد و ختودش را در
رودخانه میاندازد و غرق می شود که از آن به بعد او زینت و عروس رودخانه میشتود
و به او لقب «دختر رودخانه» میدهند .این داستان کامالً یک نمای

درام استت و روی

آدمها ت ثیر میگذارد» .گمصاحبه2835 ،
جمعبندی

نمای های فولکلور بخشی از روایتهای فولکلور محسوب میشتوند و بتهواستطه
ویژگیها و ظرفیتهایی که دارند میتوان آنها را در رادیو بازآفرینی کرد .این ویژگیهتا
و ظرفیتها عبارتاند از:
• تخیل
• رهایی از زمان و مکان
• سادگی و تکرار
• متن روایی ریتمیک
• پیرنگ گشروع ،میانه و پایان
• زمانمندی داستانی گزمان داستانی و زمان روایت
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آن را برای نمایشی رادیویی تنظیم کرد .فرض کنید قصه «زهره و طتاهر» ،دو تتا نقت ،
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وجه اشتراک بین نمای های فرهنگعامه و درام رادیویی عبارتانتد از :شخصتیت،
حادثه ،دیالوگ و موقعیت .از طرفی عناصر صوتی درام رادیویی مانند موسیقی و افکت،
در نمای های فولکلور نیز وجود دارد.
در نتیجه به دلیل ویژگیها و ظرفیتهای روایتتی روایتتهتای فولکلتور و عناصتر
نمایشی مشترک گشخصتیت ،حادثته ،موقعیتت و دیتالوگ و عناصتر صتوتی مشتترک
گموسیقی و افکت بین روایتهای فولکلور و درام رادیویی میتوان از ایتن روایتتهتا
برای تولید درام رادیویی استفاده کرد .گاهی بعضی از این نمای ها چنان کامل و جتامع
هستند که برای تولید درام رادیویی نیاز به دخل و تصرف زیادی در متتن نیستت؛ ولتی
درواقع هر هنری وقتی از رسانهای به رسانه دیگر منتقل میشود باید متناسب بتا رستانه
جدید تنظیم شود؛ یعنی متن روایی فولکلور باید تنظیم رادیویی شود.
این نوع روایتها قابلیت پخت

از رستانا رادیتو را در قالتبهتای مستتند ،مستتند

نمایشی ،درام رادیویی ،پادکست و ...دارند .همچنین میتتوان در برنامتههتای گونتاگون
مانند مجله رادیویی آنها را ارائه کرد؛ اما باید توجه داشتت کته مخاطتب کیستت؟ اگتر
رادیوی محلی مورد نظر است ،روایت نیاز به ترجمه و توضیح ندارد؛ اما اگر قرار باشتد
از شبکههای سراسری ارائه شود ،باید قبل از پخ  ،توضیحاتی از قبیل نام روایت ،ذکتر
خاستگاه بومی و فرهنگی ،نام نوازنده و راوی ،منش روایتی و  ...ارائه شود تتا مخاطتب
غیر بومی با روایت پخ شده ارتباط برقرار کند.
یکی از اهداف این نوع برنامهها ،آموزش و ارتقای سلیقه شنیداری مخاطتب استت.
هدف دیگر آشنایی مخاطب با خردهفرهنگها برای شکلگیری ارتباط بین فرهنگهتا و
ایجاد گفتمان با تاریخ است.
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