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چکیده
راديو يکی از رسانه هايی است که به دلیل «شنیداری بودن» ويژگی های خاص خود را دارد .چهار
عنصر کالم ،موسیقی ،افکت و سکوت از عناصر سازندة راديو هستند که هر کدامشان با رويکـرد
ويژه ای در اثرگذاری اين رسانه مؤثرند .از اين میان ،موسیقی کارکرد ويژهای دارد ،هم مـیتوانـد
تکمیل کنندة عناصر ديگر باشد؛ و هم خود ،در استقالل از ساير عناصر ،منشأ اثرگذاری اين رسـانة
شنیداری ،بويژه در ژانر درام است.
اين مقاله با تحلیل قابلیتهای موسیقی بومی مازندران به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه عمیق
به طور خاص «امیریخوانی» را که ريشه در باورهای کهن مازندرانیها دارد ،بررسی کرده اسـت.
در اين نوع موسیقی ،تعامل شگرفی بین نمايش و موسیقی منظومهای امیریخوانی وجود دارد .اين
ملودی با ساز خاص منطقة مازندران يعنی «لَلِهوا» نواخته میشود و حاوی روايتی عاشقانه است که
فضاسازی ،موقعیتآفرينی ،شخصیت پردازی و کنش موسیقايی شکل تأثیرگذاری را در اجرا ايجاد
می کند و اين تأثیر زمانی دو چندان میشود که در تطابق با روايتی که در ذهـن مخاطبـان وجـود
دارد ،قرار گیرد.
کلیدواژهها :نمايش راديويی ،موسیقی محلی ،موسیقی مازندران ،امیریخوانی ،لَلِهوا.

 .2کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه صداوسیما .گنویسنده مس ول  .رایانامهs_maj1979@yahoo.com :
 .1دکتری مدیریت استراتژیک ،دانشیار دانشگاه صداوسیما .رایانامهkhojastehhassan@yahoo.com :
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مقدمه

چند و جهی بودن مسائل مربوط بته انستان ،نیتاز بته ابزارهتایی بتا قابلیتت مطالعتا
چندوجهی برای شناخت و بررسی مسائل مرتبط به وی را اجتنابناپتذیر متینمایتد .در
مقاله حاضر نیز به دلیل پیچیدگی فرایند ادراک تناوبها در آثار هنری ،از یتک بررستی
بینارشتهای استفاده شده که در اینجا درام و موسیقی است .مطالعا قابلیتها و کن هتای
متقابل به صورت تطبیقی در هنرهای دراماتیک و موسیقی نشان میدهد چگونه ستاختار
کلی هنرها در مراحل خلق و ادراک از اصول مشترکی پیروی میکننتد .بررستی روابتط
همپوشانی و تقابلی در هنرهای دراماتیک و موسیقی کته ایتن مقالته بته آن متیپتردازد،
بیانگر گستردگی طیف ابزارها و تنوع آنها بترای ایجتاد برجستتگی و اثرگتذاری استت.
شاخصهای اصلی عوامل صوتی و نمایشی با ت ثیرات متقابل لحتن موستیقایی بتر روی
هم ،میتواند ظرفیتت هتای جدیتدی از کتارکرد موستیقی بتویژه موستیقی بتومی را بتر
نمای های رادیویی در یک منطقه خاص جغرافیایی نشتان دهتد کته متت ثر از فرهنتگ
خاصّی است .این مطالعه نشان میدهد که کهنالگوهایی که در ضتمیر ناخودآگتاه یتک
قوم گبه عنوان نمونه :فرهنگ بومی مازندران جا دارند و بتر استاس آن ،منظومتههتایی
ساخته شده و در موسیقی و آواهای دلنشتین بتومی آن قتوم نفتوذ یافتتهانتد ،همچتون
«منظوما امیر و گوهر» متی توانتد کتارکردی مناستب بترای افشتاگری ذهنتی مختصتات
فرهنگی آن قوم داشته باشد.
موسیقی بومی شامل انواع ملودیهای متوسیقی محلی است که در گتتوشه و کتتنار
هر منطقا مشخص جغرافیایی یافت می شود و دربردارنده فرهنگ بومی آن منطقه و صد
البته از خصوصیات ویتژهای برخوردارستت .ایتن موستیقی شتامل انتواع ملتودیهتای
مخصوص عروسی ،عزا ،کار ،داشتت ،برداشت ،الالیی ،عشق ،شخصیت های مهم محلی
و بسیاری ملودیهای ساخته شده در وصتف طبیعتت ،معشتوق ،فتراق ،دوری ،جنتگ،
سلحشوری و ...است .ملودیهایی است که سازندگان آنها معلوم نیستند و از نسلهتای
گذشته به ارث رسیدهاند .ایتن متتلودیهتا بتا عبتور از دورههتای متفتاوت تتاریخی و
تغییراتی که در طول سالها و به دست نسلهای مختلف در آن ایجتاد شتده ،امتروز بته
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صورت زیباترین ،سادهترین ،لطیفترین ،جذابترین و ارزشمندترین نوع موستیقی بته
بیپیرایه بودن همواره تازگی و طراوت ختود را حفتظ کترده و بتا استتقبال و پتذیرش
قشرهای مختلف جتامعه روبرو بودهاند .این ملودیهتا بهتترین متتعرّف فتترهنگهتای
بومی و قومیتهای ایرانی هستند .بنابراین موسیقی بومی مجموعتهای بتزرگ و متتتنوع
استت که هر شاخا آن کاربرد ویژه و مورد استتفاده ختتاص ختتود را دارد و ستازهای
بومی نیز چنانچه با فکر و انتدیشه و کتاربردهای صوتی خاص آنها به کار گرفته شوند،
به اشکال گوناگون از جمله تکنوازی ،گتتروهنتوازی ،هتتمراهی بتا ستازهای دیگتر و
باالخره بته عتنوان یک ستاز در ارکتستر بتزرگ قابل استفاده هستند.
موستتیقی محلتتی از تنتتوع زیتتتادی در ضتترباهنگ ،متتتلودی و حتتاالت احساستتی
برخوردارست و از این رو در هر حالتی که نیاز به این قتبیل متوسیقی بتاشد ،متیتتوان
به بهترین و متنوعترین شکل ممکن از آن استفاده کرد .موسیقی محلی به صورت اصلی
و یتا بته شتکل تنظیمشده میتواند در رادیو استفاده شود .ممکن است یتک تتم محلتی
بته اشتکال مختلف تنظیم و برای بخ های مختلتف رادیتو استتفاده شتود و یتا اینکته
تمهای محلی متحور اصتلی متوسیقی یک برنامه یا نمای

رادیویی را تشتکیل دهنتد و

ملودیهای دیگر مورد نیتاز برنامته بتر استاس آنهتا ستاخته شتوند .بتته هتتر صتورت
ملودیهای محلی گچه آوازی و چه سازی  ،متیتواننتد کاربردهتای متنتوعی در رادیتو
داشته بتاشند .از آنجا که موسیقی ،همواره یکی از بتخ هتای مهم اجراهتای نمایشتی،
به مثابه نظامی مفهومی بوده است؛ به طتور معمتول ،همتا نمتای هتتا از موستتیقی در
قالتب پتسزمینتهای در توصتیف احساسات سود میبرند .عملکترد دیگتر موستیقی در
نمای

که در سطحی دیگتر بته منزلتا یک عنصر ساختاری با اهمیّت مطرح متیشتود،

نقطهگتذاری در لحظتههتای احتساسی و ت کیدهای صوتی در جریان نمای

استت .در

لحظاتی ،موسیقی میتواند استتخوانبنتدی ریتتمی فضتا را بترای حرکتات متتوزون یتا
مناسب بتازیگران فتراهم آورد .ذکر ایتن نکتته الزم استت کته هتر یتک از گونتههتای
متوسیقی بومی توان دراماتیک و قابلیتهای بیانی خود را دارد و نظر به اینکه هتر یتک
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فتقط بته عرضه یک نوع از آنها پرداختت.
آنچه در این مقاله مد نظر است« ،قابلیت های دراماتیک موسیقی محلّی مازنتدران در
برنامه سازیِ رادیویی» است .آن هم با تکیه بر ملودی «امیتریختوانی» کته مشتهورترین
ملودی خاص منطقا مازنتدران استت و بتا اشتعاری از امیرپتازورای و ستاز انحصتاری
«لَلِهوا» همراهی میشود .از آنجا که امیریخوانی در ذات خود ،روایت عاشتقانا «امیتر و
گتتوهر» را دارد ،قابلیتتت نمایشتتی آن از دیتتدگاه «تصتتویر و فضاستتازی»«« ،روایتتت»،
«کشمک »« ،تعلیق»« ،چین

صحنهها»« ،دیالوگهای پتی برنتده و معترّف»« ،تخیّتل»،

«آهنگ و آوا»« ،عنصر عاشقانه» و ...کامالً مشهود است.
از آنجایی که نمای

رادیویی در بین مخاطبان رادیو جایگاه ویژهای دارد ،در نتیجته

میتوان روایتها و منظومههای موسیقایی فرهنگ بومی را در قالب نمای

رادیویی بته

مخاطب منتقل کرد و بر اساس آن ،موسیقی بومی را حفظ و اثرگذاری آن را دو چنتدان
کرد .ضرورت این کار به این دلیل است که موسیقی بومی با کارکرد نمایشتی متیتوانتد
عالوه بر افزای

مخاطبان رادیو شیوههای بهکتارگیری موستیقی در قابلیتت رادیتویی را

نشان دهد و باع

ماندگاری و احیای موسیقی بومی شود.

این مقاله از نوع تحقیق کیفی است و از روش مصاحبه عمیتق و استناد کتابخانته ای
استفاده شده است.
پیشینة پژوهش

در زمینا با موضوع «مطالعه ظرفیتهای روایی نمای های موسیقایی فرهنتگ عامته
در رادیو» ،تحقیق و پژوهشی یافت نشد؛ اما در مورد روایت و موسیقی و فرهنگ عامته
به طور جداگانه پژوه

و مقالههایی مشاهده شده که عبارتاند از:

ت پایاننامه «بازتولید ظرفیتهای روایتی داستانهتای فولکلتور بخشتیهتا در قالتب
مناسب برنامهسازی تلویزیونی» .نوشته علی کشوری دوغابی گ. 2838
ت پایاننامه «بررسی جنبههای مختلف صتوت و موستیقی و کتاربرد آن در نمتای ».
نوشته علیاصغر ایمانزاده گ. 2873
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ت پایاننامه «ظرفیتهای دراماتیک موسیقی در نمتای هتای رادیتویی» .نوشتته آزاده
ت پایاننامه «بررسی الگوهای گشیوههتای روایتت و تصتویرگری در هنتر و ادبیتات
ایران از واقعه عاشورا برای برنامهسازی تلویزیونی» .نوشته حمیدرضا مرادی گ. 2837
ت پایاننامه «بررسی قابلیتتهتای دراماتیتک ستوگ سترودههتای محلتی بوشتهر در
برنامهسازی رادیو از دیتدگاه کارشناستان و برنامتهستازان» .نوشتته ستیده صتفیه اختدر
گ. 2830
ت مقاله «موسیقی در ت اتر» .نوشته علی بکان گ. 2835
ت مقاله «جنبه های دراماتیک موسیقی ایرانی و کاربرد آن در موستیقی فتیلم» .نوشتته
کامبیز روشنروان گ. 2877
ت مقاله «درام و موسیقی» .نوشته پل کلودل ،ترجمه جالل ستاری گ. 2877
در این مقاله کلودل از اپرا و تعریف آن و موسیقی دراماتیک و استتفاده دراماتور هتا
از موسیقی در درام صحبت کرده است .کلودل درباره اپترا متیگویتد کته اپترا ،داستتان
دراماتیکی است مشتمل بر شماری موقعیتها که ارکستر و بتازیگران بته تفستیر غنتایی
آنها میپردازند؛ زیرا حرفه خواننده ،بهرغم هر کاری که میکند ،عمل کردن نیست بلکته
خواندن و بیان جنب و جوشهای روان با صداست.
معرفی ساز «لَلِهوا»

4

از جمله نمودهای هنری در فرهنگ مازندرانی ،موسیقی بومی آن است که با وجتود
تاخت و تاز گسترده شیوه زنتدگی متدرن در منطقته ،هنتوز هتم زنتده و پرهیجتان رخ
مینماید .برای نواختن موسیقی در مازندران از سازهای متنتوعی استتفاده متیشتود کته
مشهورترین و اصیلترین آنها ،سازی است شبیه «نی» در موسیقی سنتی مازندران به نتام
«لَلِه وا» یا «نی چوپانی» که نوعی ساز بادی است .کلمه لَلِهوا برگرفته از دو وا ة «لَلِته» و
«وا»ست ،که لَلِه به معنی «نی» و وا به معنی «باد» است.

1. lalehvâ
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شاهرخمهر گ. 2831
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«لَلِهوا» سازی است مانند نی که از ش

گره و هفت بند تشکیل شده است و از نظر
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انگشتگذاری و نتنویسی با ساز سنتی نی تفاوتی ندارد و در اندازههای مختلف قابتل
اجراست.
فرق اساسی «لَلِهوا» با «نی سنتی» در این است که «سر نی موستیقی ستنتی از داختل
تراشیده میشود و نازک میگردد ولی سر لَلِهوا را از بیرون و به صورت مایل بته طترف
جای لب قوس میدهند طوری که کامالً روی لب بنشیند .هر انتدازه ستر لَلِتهوا از نظتر
قطر کلفت تر باشد ،سطح اتکاء لب بر ساز بیشتتر خواهتد شتد و نوازنتده راحتت ستاز
مینوازد .فرق دیگر این است که لَلِهوا را با لب مینوازند و طریقه دمیدن در آن هتم بته
صورت نفس برگردان میباشد؛ یعنی نوازنده باید تمام قطعات را با یک نفتس بنتوازد و
آن بدین صورت است که نوازنده هنگام دمیدن ،مقداری هتوا را از بینتی وارد شت هتا
کرده و در حالی که هوای داخل ش
ش

در حتال ختالی شتدن استت ،بتا منقتبض کتردن

ها به خاطر استفاده از هوای باقیمانده ،خیلی سریع از طریق بینی با یک یا دو نفس

مجدداً ش ها را پر از هوا مینماید این کار در اثر ممارستت بته صتورت امتری عتادی
صورت می پذیرد و شتنونده بتدون هیچگونته تغییتری صتدا را یکنواختت متی شتنود».
گقلینژاد 75 :2873 ،ت . 77
از نظر ظاهری «لَلِهوا و نی دارای هفت بند و ش

گره میباشند کته در بنتد چهتارم

یک سوراخ در روی نی و یک سوراخ در پشت ساز که محل انگشت شست متیباشتد،
ایجاد می گردد .در بند پنجم نیز دارای سه سوراخ؛ و در بند ششم یک ستوراخ در روی
نی قرار دارد» .گهمان73 :
از نظر نوازندگی «نی و لَلِهوا در کوک با هم تفاوت دارند .اگر طتول لَلِتهوا و نتی و
قطر آنها مساوی باشد ،نیمپرده دارای اختالف کوک هستند .یعنی اگتر نتی صتدای «دو»
 doبدهد حال همین نی را اگر با لب و مثل لَلِه وا بنوازید صتدای ستی یتا کمتتر از دو
میدهد و صدا بمتر میشود .به عبارت دیگر اگر بخواهیم از نی ولَلِهوا بتا هتم در یتک
ارکستر استفاده کنیم باید لَلِه وای کوتاهتری انتخاب نماییم زیرا نتی چتون داختل دهتان
قرار میگیرد طول

کمتر میشود؛ ولی لَلِهوا با لب نواخته میشود و طتول ثتابتی دارد.

پست صدادهی نی و لَلِهوا باالتر از دو اکتتاو استت .بعضتی از صتداها در نتی و لَلِتهوا
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مشترک است مثل سُل و ال در صدای اوج ) (ogکه در صدای غیت

مشتترک

که در صدای ذیل ) (zelیا غیت

است .در هنگام نواختن لَلِه وا صدای اضافهای در بازدم بتا صتدای اصتلی ستاز در هتم
آمیخته میشود که در نوع خود کمنظیر است به ایتن صتدا جتر گوینتد کته بته دلختواه
نواخته میشود» .گهمان 30 :ت 32
از سازِ «لَلِه وا» برای نواختن نغماتی همچون :امیتری ختوانی ،کتتولی ،کشتتی مقتوم،
1

2

4

8

بورسری  ،کمرسری  ،کل حال  ،نقره ستری ،ستلکحتال  ،چتراغ حتال ،مت
7

3

7

3

5

حتال ،

تریکهسری  ،جلویی گجلوداری  ،سما حال گرقص مقوم  ،ولگهسری  ،غریبتی ،همته
20

ره بردن ،یاغی بورده ،کرده حال گچپون حال و بخشی از ترانهها استفاده میشود.
نکتا دیگر اینکه ساخت این ساز آسان است و از چوبی که در زبان مازنی آن را«لَلِه»
مینامند ت و در نزدیکی مردابها یا زمینهای کشاورزی میروید ت ساخته میشود.
امیر پازواری

امیر پازواری با تمامی شهرت

در مازنتدران ،نتامی آشناستت امّتا بته همتان انتدازة

معروف بودن  ،غریب است  .پژوهشگران زمان زندگی او را با حدس و گمان ،با ستند
و بیسند ،از قرن هفتم هجری تا دورة افشاریا نوشتهاند؛ امتا همتا ایتن متوارد فقتط در
همان محدودة حدس و گمان باقیماندهاند .هما اینها منافاتی با این باور ندارد که «امیر»
در ادب بومی مازندران زنده و مورد توجه عام و خاص است.
1. bursari
2. kamersari
3. kele hâl
4. selek hâl
5. meše hâl
6. terike sari
7. jeloyi
8. semâ hâl
9. valgeh sari
10. kerdeh hâl
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) (gisهتم مشتترک
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امیرپازواری از چند دیدگاه میتواند بررسی شود و این به دلیل چنتد وجهتی بتودن
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خود امیر است؛ چرا که او عالوه بر شخصیتی تاریخی در تاریخ ادب مازندران ،در میتان
مردم و به صورت داستان و افسانه نیز حضور پررنگی دارد.
منبع اصلی که از امیر با پسوند «پازواری» یاد میکند کتاب «کنزاالسرار مازنتدرانی» و
سپس کتاب «فرهنگ انجمن آرای ناصری» اثر رضاقلیختان هتدایت استت کته پتس از
کنزاالسرار نوشته شد .امتا از آنجتایی کته او در تتذکرة «ریتاضالعتارفین» کته پتی

از

کنزاالسرار ت لیف شد ،امیر را مازنتدرانی متیدانتد ،نوشتتا او در فرهنتگ انجمتن آرای
ناصری تحت ت ثیر کنزاالسرار مازندرانی است .همچنین در دیوان امیر پازواری؛ به دلیتل
رونویسی از کنزاالسرار ،عبارت دیوان امیر پازواری در آن نیتز نوشتته شتده استت .لتذا
شعرا و پژوهشگرانی که در زمینا تاریخ ادبیات رسمی و عاما ایران ستخن گفتتهانتد ،از
امیر با پسوند پازواری یاد کردند که استناد آنها به منبع یادشده نخست است.
2

تبری  ،نام لحن و مقامی آوازی در موسیقی مازندران گتبرستان است که امروزه نتام
دیگرش یعنی امیری با اقبال رسانهها ،رواج بیشتری یافته است .این دو نتام دقیقتاً برابتر
یکدیگرند و هیچ تفتاوتی در ماهیتت شتعری و آوازی ندارنتد .امتا تبتری گبتا ستکون
همخوان دوم با تبری گبا فتحا همختوان دوم کتامالً تفتاوت دارد .تبتری منستوب بته
تبرستان است و لحنی از موسیقی مازندرانی را در ذهن متبادر نمیسازد.
اشعار امیر با دیگر شعرای فارسیسرا همانندیهتایی دارد کته در ادامته نمونتههتایی
آورده میشود:
نمونه همانندی اشعار امیر با دیگر شعرای فارسیسرا

امیرپازواری:
امیرگنه یاری هکنه منه بخت

amir gene yâri hakene mene baxht

گامیر میگوید بختم اگر مرا یاری کند
دوست ره بوینم مه کشه هاکشه رخت
dust re bavinem me kaša hâkeše raxt
1. tabri
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بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست

گیسوی حور گَرد فشاند ز مفرشم

امیرپازواری:
gole men bene ruz dekâšteme še das
گل من بنه روز دکاشتمه شه دس
گگلی که من با دست خودم کاشته بودم
har ruz u dâme vere men be še das
هر روز او دامه وره من به شه دس
گو هر روز با دست خودم به او آب میدادم
burde beškefe qonče biyâre me das
بورده بشکفه غنچه بیاره مه دس
گهمین که قرار بود برای من غنچهاش شکفته شود
burdeh nâkase dast o niâmu me das
بورده ناکس دست و نیامو مه دس
گدست ناکسان افتاد و دستم به او نرسید
باباطاهر:
گلی که خود بدادم پیچ و تتاب

بتته آب دیتتدگانم دادم آبتت

بتته درگتتاه التهی کتی روا بتی

گل از مو دیگری گیره گالب

امیرپازواری:
kente kenza gereh re men bušâme
کنتکنزا گره ره من بوشامه
گگره از گنج پنهان من گشودم
vâjeb ol vojude elm ol asmâme
واجبالوجود علم االسمامه
گواجب الوجود علم آسمانیم
xamir kardeye âbe čehel sabâme
خمیرکردة آب چهل صبامه
گخمیر من از آب چهل بسم اهلل است
arzun mafuruš dorre gerun bahâme
ارزون مفروش درّ گرون بهامه
گمرا ارزان مفروش که درِّ گرانبهایی هستم
موالنا:
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گدوستم را ببینم که در آغوشم لباس از تن درآورد
حافظ:
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بهر اظهارست این خلق جهان

تا نماند گتنج حکمتتهتا نهتان

کتنتکنزا کنت متخفیتتا شتنو

جتوهر خود گم مکن اظهار شو

نمونه اشعار مشابه شعر امیر در گسترة البرز

امل  ،گیالن:
امیر بگوته منی کار چی زار ببییه

amir bagote meni kâr či zâr babiye

گامیر گفته کار من چه زار شده است
امه پوستین کال به خورد شغال ببییه
ame pustin kolâ be xurde šoqâl babiye

گکاله پوستین من به دست شغال افتاده
همه سکسیلون اتاقدار ببییه
گهمه افراد بیارزش به جایی رسیدند

hame sek silun otâqdâr babiye

منی خوتنجا پلهمجار ببییه
گجایی که من استراحت میکردم محل روی

meni xutan jâ palheme jâr babiye

علف هرزگپلهم شده است

کتالم ،رامسر:
امیر بگوته یار می کار چی زار ببوی
amir bagute yâr mi kâr či zâr babuya

گامیر گفته کار من چه زار شده است
mane xutanegâ pelheme čâl babuya

من خوتنگا پلهمچال ببوی

گجایی که میخوابیدم چالهای از علف هرز شده است
من پوستینکال خورد شغال ببوی
mane pustin kolâ xurde šaqâl babuya

گکاله پوستین من خوراک شغال شده است
همه ناکس خودش اتاقدار ببوی

hame nâkas xodeš atâqdâr babuya

گافراد بیارزش به مقام و منصبی رسیدند و جایگاهی دارند
تنکابن:
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گوتی امیر گوتیا ،می کار چه زار ببییه
گامیر گفته کار من چه زار شده است
می خوتنجا پلهم جا ببییه

mi xutane jâ palheme jâ babiya

گجایی که میخوابیدم چالهای از علف هرز شده است
هر سگ و سیل اتاقدار ببییه

har sago sil otâq dâr babiya

گافراد بیارزش به مقام و منصبی رسیدند و جایگاهی دارند
می پوستینکال خورده شغال ببییه

mi pustin kolâ xurde šaqâl babiya

گکاله پوستین من خوراک شغال شده است
کندلوس ،نوشهر:
amir gete me kâr či zâr biya

امیر گته مه کار چی زار بی یه
گامیر گفته کار من چه زار شده است

me puste kelâ šale nâhâr biya

مه پوسته کال شال ناهار بییه
گکاله پوستین من خوراک ناهار شغال شده است

kale čarmedâr zine sevâr biya

کال چرمهدار زین سوار بییه
گکسی که کف

به پای

نبود و چرم خام میپوشید روی زین اسب سوار شده است

منه پلیمال پلیمهجار بییه
گجایی که من استراحت میکردم محل روی

mene pali mâl palime jâr biya

علف هرزگپلهم شده است

آمل:
امیر گته جان مه کار چی زار ب یه

amir gete jân me kâr či zâr baiye

گامیر گفته کار من چه زار شده است
me pus kelâ šâle nehâr baiye

مه پوسکال شال نهار ب یه
گکاله پوستین من خوراک ناهار شغال شده است
کالچرم پوش زین سوار ب یه

kâle čarme puš zine sevâr baiye

گکسی که کف به پای نبود و چرم خام میپوشید روی زین اسب سوار شده است
bošqâb pelâxâr otâqdâr baiye
بشقاب پالخار اتاقدار ب یه
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gutey amir gutiyâ mi kâr če zâr babiya
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گکسی که ته مانده غذای بشقاب را میخورد به جایگاهی رسیده است
گرجی محله ،بهشهر:
amir gete ke me kâr či zâr baviye
امیر گته که مه کار چی زار بوی ه
گامیر گفته کار من چه زار شده است
bapete xarbeze nasibe šâl baviye
بپته خربزه نصیب شال بَوی ه
گخربزه رسیده به دست شغال افتاده
kohne čarme puš zine sevâr baviye
کهنه چرم پوش زین سوار بوی ه
گکسی که کف به پای نبود و چرم خام میپوشتید روی زیتن استب ستوار شتده
است
bošqâb dele les zine sevâr baviye
بشقاب دله لس زین سوار بوی ه
گکسی که ته مانده غذای بشقاب را میخورد به جایگاهی رسیده است
mene baxutene jâ parčim kenâr baviye
من بخوتنجا پرچیم کنار بوی ه
گمحل خواب من در کنار چپرهای باغ شده است گبیخانمان شدهام
سنگسر ،سمنان:
amir bahute me kâr če zâre
امیر بهوته مه کار چه زاره
گامیر گفته کار من چه زار شده است
de ruz ke miyâ bayte hevâre
د روز که میا بیته هوا ره
گدو روزی است که هوا مهآلود شده است
me kuli lam čeqâ bahiye pâre
مه کولی لمچقا بهییه پاره
گلباس نمدی که روی کولم میگذاشتم پاره شده است
me sari pustekelâ šâle nâhâre
مه سری پوستکال شال ناهاره
گکاله پوستین من خوراک ناهار شغال شده است
افسانة امیر و گوهر

«امیر و گوهر» جزء افسانههای عاشقانه است و ویژگیهایی دارد کته آن را از دیگتر
افسانهها جدا میسازد .هر کدام از راویان گوشهای از حاالت امیر و گوهر را بیان کترده
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و در حقیقت با برش کوتاهی از یک داستان بلند یا زندگینامه ،نوعی داستان مینیمالیستی
افسانههای عاشقانه که در مازندران به سرگذشت معتروف استت؛ بیشتتر در مشترق
زمین بخصوص بین مردم فارسی زبان رواج دارد و مهتمتترین ویژگتی یتا شاخصته آن
عشق است؛ یعنی عشق نق

اساسی را بازی میکند و بدون عشق افستانه بته سترانجام

نمیرسد.
همانگونه که در افسانههای سحرآمیز ،مشکالت قهرمان بتا ستحر و جتادو برطترف
میشود ،در چنین افسانههایی عشق پاک و بیآالیت

بتین دو دلتداده حلّتال مشتکالت

است و هدف قهرمانان هم رسیدن به عشق است و بس .در این روایتها ،اصوالً یتا دو
دلداده به هم نمیرسند و لحظا وصال ،هر دو یک آن ،جان میسپارند یا بتا هتم ازدواج
و مدتها در کنار هم زندگی میکنند و باز با هتم متیمیرنتد .از یتک افستانه عاشتقانه
گسرگذشت معموالً روایتهای متفاوتی وجود دارد و آغاز و انجام آنها متفاوت استت؛
یعنی راوی به دلخواهِ خود روایت را تغییر میدهد .به عنوان مثتال در افستانا «طالتب و
زهره» روایت هر راوی با راوی دیگر فرق میکند .یک راوی میگویتد :طالتب و زهتره
با هم ازدواج کردند و طالب به مدت چهل سال پادشاه آمل شد و راوی دیگر میگویتد:
لحظا وصال؛ به محض اینکه همدیگر را در آغوش کشیدند هر دو جان سپردند.
در منظومههای عاشقانا دیگری به نامهای «نجما» و «رعنا» هم پایانبنتدی بته همتین
صورت است .به هر روی این گونه روایت مردمی و شتفاهی قترنهتا بتین متردم رواج
داشته است و هنوز هم کاربرد دارد و نمیتوان آن را به چند دهته یتا چنتد قترن اخیتر
محدود کرد .اصوالً در چنین افسانههایی عاشق و معشوق یکیاند؛ یعنی هر دو عاشقاند
و هر دو معشوق .در ادبیات نوشتاری عاشق همیشه به دنبال معشوق است و معشوق بتا
ناز و عشوههای

او را به دنبال خوی

میکشاند؛ امّا در بسیاری از افسانههای عاشتقانه

مردمی ،هر دو در پی رسیدن به معشوقاند .به عبارتی راوی هر دو را عاشق متیدانتد و
حرفی از معشوق نیست .در مازندران افسانههای عاشقانه گسرگذشت مثتل همته جتای
ایران رونق و شهرت بهسزایی دارد .بخصوص اینکه چنین افستانههتایی بتا آواز عرضته
میشود؛ یعنی راوی ضمن شرح و بیان حاالت عشق دو دلداده قسمتهتایی را بتا آواز
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خلق کردهاند.
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میخواند؛ چرا که هنگام گفتوگو زبان آنها شعر یا موزون است و نکتته جالتب توجته
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این است که هنگام انجام دادن کارها تفاوت چندانی بین عاشق و معشوق وجتود نتدارد
و حتی در بعضی قسمتها زن رفتار مردانه دارد؛ یعنی قدرت این را دارد که کار مردانه
انجام دهد؛ به عنوان نمونه ،در منظوما «طالب و زهره» وقتی طالب به هندوستان میرود
و تمام مال و اموال بخصوص گاوهای
پا میخیزد و اختیاردار مال و اموال

را رها میکند ،زهره مثل یک مرد تمام عیار بته
میشود و به همه جا سر میزند و رستیدگی امتور

را به عهده میگیرد ،مختاباد تعیین میکند و...؛ این در حالی است که برادران و خویشان
و بستگان طالب همه جا حضور دارند؛ اما اختیاری ندارند.
در روایت دوم گوهر رفتار مردانه دارد ،قشالق و ییالق میکند و . ...شاید هتر یتک
از این افسانههای عاشقانه خاستگاه تاریخی داشته باشند که متا از آنهتا بتیخبتریم و بتا
تحقیق و پژوه

در آینده بعضی مسائل روشن شود و یا ممکن است برای همیشته در

هالهای از ابهام باقی بماند .باید پتژوه

کترد و منتظتر دیتدگاه پژوهشتگران بتود؛ امتا

افسانههای عاشقانه در مازندران یا بومیاند؛ یعنی محل وقوع حادثته بته بتاور متردم در
خود مازندران است؛ مثل افسانههای «امیر و گوهر» و «طالب و زهره»؛ یتا اینکته ستر از
استانهای دیگر درمی آورد ،یا حداقل قسمتی از آن در استان دیگتر رخ متیدهتد؛ مثتل
منظوما «نجما» که تمتام وقتایع آن در شتیراز ،لرستتان و  ...اتفتاق متیافتتد یتا افستانا
«پریخان» که قسمت اول آن در مازندران و قسمت پایانی آن در شیراز رخ میدهد.
امّا آنچه اهمیّت دارد و میتواند جالب توجّه باشد ،موسیقی و آوازی است که هر یتک
از افسانههای عاشقانه گسرگذشتت در مازنتدران دارنتد؛ یعنتی از آواز تبتری گ= امیتری
گرفته تا طالبا و نجماخوانی و  ...با آهنگ و سبک مخصوص به خود خوانتده متیشتود و
آنهایی که روایتگر افسانههای عاشقانهاند ،بهندرت افسانههای غیرعشقی روایت متیکننتد؛
این در حالی است که در نواحی دیگر ایران این گونه نیست.
در نواحی مختلف ایران ،راوی ،افسانه عاشتقانه را مثتل افستانههتای دیگتر روایتت
میکند؛ یعنی بدون موسیقی و آواز .از طرفی دیگر ایتن افستانههتا بتا استطوره آمیختته
شدند ،آنچه مردم در ذهن خود از رستم و ید و بازوی او متصور بودند و در جای جای
زندگی آنها حضور داشت ،استحاله یافت و در شخصیت امام علیگع ظهور پیدا کترد و
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در بیشتر افسانههای عاشقانه بروز یافت و چنین شخصتیتی در همته جتا یتار و حتامی
در اینجا باید پرسید که سرچشمه این باورهتا از کجاستت؟ شتاید دالیتل گونتاگون
داشته باشد .از اسطورهسازی ایرانیان گرفته تتا غلبته احساستات بتر عقالنیتت ،زنتدگی
کشاورزی و وابستگی به طبیعت همه و همه میتواند در شکلگیری این باورها در ذهن
مردم دخیل باشد که خود آن بح

دیگری را میطلبد .امیر پازواری بین عامه متردم بته

«امیر» معروف است ،به جز آنجا که میگوید «مره گننه کل امیر پازواره» کمتتر جتایی از
پازوار نام برده شده ،او شاعر پرآوازه مازندرانی است که بجز اشعارش که سینه به ستینه
نقل شده ،هیچ مدرک دیگری دال بر وجودش نیست .حتی نمیدانیم چنتد شتاعر و بته
چه دالیلی نام امیر را برای زندگی شاعری خوی

برگزیدند و شعر سترودند و بته نتام

امیر مشهور شدند.
بسیاری از پژوهشگران امیرشناس ،با تصورات ذهنی و از سر ذوقزدگی ،شعر را بتا
افسانهها یکی دانستهاند و حتی با افسانهای که در کتتاب کنزاالسترار آمتده هتم داستتان
شدند؛ و عدهای هم هر شعری را کته منتستب بته امیتر بتوده واقعتی پنداشتتند و او را
دانشمند و عارف زمانه دانستند .این در حالی است که شعر امیر در هر مکان و موقعیتی
رنگ و بوی همان مناطق را دارد هر چند این گونه اشعار با هم فرق داشتته باشتد .ایتن
نشان از آن دارد که امیرِ شاعر یک نفر نبوده است ،بلکه چندین نفر بودنتد؛ یعنتی بایتد
بگوییم «امیریسرایان».
در کنزاالسرار آمده است« :امیر پازواری مردی بود دهقان و عوام و به عنوان نتوکری
در قید ولیکن در باطن پای دل
بوستان وصال

در سلسله عشق دختر اربتاب

در بنتد بتوده بته امیتد

به بوستان کاری مشغول بوده از آنجایی که دختر را نیز میلی به جانتب

او بوده چنانچه گفتهاند:
تا که از جانب معشوقه نباشد کششی

کوش

عاشق بیچاره به جایی نرسد

لهذا دختر به بهانه دیدار یار هر روز بر سبیل استمرار خود بته جهتت یتارش ناهتار
میبرد بلی خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش؛ القصته تتا روزی امیتر در بیترون
بوستان ایستاده بود که سوار نقابداری با یک پیاده در جلوی در رسیدند .امیتر چتون آن
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سوار را عظیمالش ن دید ،شرط تکریم بته جتای آورده ،ستوار فرمودنتد کته ای امیتر از
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بوستان خود خربزهای به ما برسان .در جواب عرض کرد که جالیز متن اینتک دو برگته
است و هنوز گل نکرده باز فرمودند که به بوستان داخل شو خواهی دیتد کته خربتزهای
بسیار چیده و جمع کرده است یکی از آنها را بیاور!
امیر اگر چه به یقین میدانست که خربزهای یافت نمیشود؛ ولیکن منبتاب اطاعتت
امر آن بزرگوار داخل جالیز شده دید که بوستان خرّمتر از گلستان ارم است و خربتزهای
بسیار چیده در یکی جمع است .با حالت تعجب خربزه برداشته به خدمت آن بزرگتوار
آورده آن سوار خربزه را شکسته دو برش از آن را به امیر بوستانکار و یک بترش را بته
آن پیاده و برشی دیگر به چوپانی داده که در آنجا گوسفند میچرانید و قسمتی نیز خود
برداشته روان شدند .اما امیر یکی از آن دو برش را ختورد و دیگتری را بترای معشتوقه
خود نگاه داشت ،اما وقتی که دوباره داخل بوستان شد ،جالیز را به شتکل اوّل آن دیتد.
در این حین معشوقهاش برای او چاشت آورده ،ناطقه امیر به شعر گویتا شتده در مقتام
تکلم در آمده و آن یک برش خربزهای که نگاه داشته بود به معشوقه خود تقتدیم کترد.
دختر نیز پس از خوردن خربزه شاعر شد و در مقتام ستوال و جتواب برآمتده ،کیفیتت
معلوم نمود .گفت شناختی که آن سوار کی بود و به کی رفته؟ گفت نه! گفتت آن امتام
علی ابن ابی طالب گعلیهالسالم بوده تا به چوپان رسیده جویای ستوار گردیتده از دور
به او نشان داد که سوار آن شخص است که از دور میرود ،پس امیر دوید تا نزدیتکِ او
شد .دید سوار از نهری گذشت که به جای آب آت

روان است و او را منع میکرد کته

«نیا که میسوزی» امیر مضمون این شعر را بیان نمود که «رخسار یار من چه گل آتشین
بود /من میروم به آت

اگر آت

این بود /پس داخل رودخانه آت

گردیتد /چتون از

خود گذشته بود» لهذا آن بزرگوار عنان کشیده تا به پابوس او مشرّف گردیده از برکتت
وجود آن بزرگوار در معرفت به روی قلب

باز گشته و به اسرارگویی و غیره قصه آغاز

نموده چون نام او گوهر بوده لهذا بعد از شرفیابی حضور معشوق حقیقی خود به همین
اسم مسمی گشته در اشعار خود یار حقیقی خود را نیز به همین استم متینامتد و استم
چوپان نیز امیر بوده او نیز عاشق گوهر گردیده و ایتن دو امیتر بته شتعر بتا هتم بستیار
مکالمه میکنند» .گپازواری ،2177 ،ج214 :2ت. 213
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در این افسانه ،ما سه شاعر پی

رو داریم :دو تا امیتر و یکتی گتوهر و هتر سته بتا

علیگع خربزه خوردند و شاعر شدند و امیر قسمتی از خربتزهای کته آن حضترت داده
بود به گوهر داد و او هم شاعر شد.

دقیقاً شبیه افسانه «رضا خراط» است ،آقتای یتزدان یزدانتی راوی سرگذشتت «رضتا
خراط» میگوید« :او مرد ساده و بیسوادی بود همراه مردم به حترم امتام رضتا رفتت و
شب در صحن امام رضا خوابید ،صبح که بیدار شد متوجه شد لبهای

شیرین است و

همانجا شاعر شد و شروع کرد به شعر گفتن» گمصاحبه حضوری2837 ،
همچنین آقای یزدانی دربارة منظوما عاشقانا «طالب و زهره» هم داستان را این گونه
تعریف میکند :زهره اناری را در دستمال گذاشت و به طالب داد و گفت بتازش نکتن!
اما طالب دستمال انار را باز کرد و از همان لحظه دیوانه شد و بعد از دیوانگی شاعر شد
و مرتب شعر میگفت .یا بعضی راویان میگویند طالب خواب دید و بلند شتد ،بعتد از
آن خواب ،شاعر شد که البته این موارد در ادبیات فارسی تازگی ندارد و درباره بسیاری
از شاعران مانند فتایز دشتستتانی ،بابتا طتاهر و ...چنتین افستانههتایی ستاختهانتد .ایتن
برمیگردد به همان اسطورهسازی و افسانهگوییهای مردم ایران کته ختود متیتوانتد در
جای دیگر بررسی و موضوع یک مقاله شود.
افسانه ها در طتول تتاریخ بتا توجته بته اوضتاع اقتصتادی و اجتمتاعی و دینتی و...
دستخوش تغییر میشوند .هر راوی با توجه به خلق و خو و باور خود و حال و هتوا و
موقعیتی که در آن قرار میگیرد ،چیزهایی به آن اضافه یتا کتم متیکنتد ،شتعر را تغییتر
میدهد و آن را بومی و منطقهای متیکنتد و حتتی شتغل آن راوی در کتالم متوزون و
ناموزون

ت ثیر میگذارد و وا گان را تغییر میدهد.

البته در بسیاری از اشعار آوازی این چنین است .گاهی اوقات راوی با اینکته آوازی
را تقلیدی میخواند چون مکتوب نیست و از حافظه کمک میگیرد باز در اشعار دستت
میبَرد و تغییراتی ایجاد میکند.
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تحلیل کارکرد «روایت» در موسیقی امیری در نمایش

می دانیم که موسیقی ،به زبان خود ،بازگوکنندة احساسات بشری استت .تتوأم شتدن
موسیقی با درام و ترکیب موزون و متوازن آن دو ،به رشد و القای درست پیتام نمتای
برای مخاطب کمک میکند .بویژه موسیقیهایی که در ذات خود عنصر «روایت» دارنتد،
در پیشبرد کن

دراماتیک اثر مؤثرند .به این دلیل است که «روایتشناسی» در موستیقی

اهمیّت ویژهای دارد؛ چرا که بسیاری از آثار بومی و منظومههایی که در موسیقی نتواحی
ایران وجود دارد ،همچون بسیاری از آثار مهتم تتاریخ موستیقی جهتان ،دارای ستاختار
روایی هستند« .اپراها ،اپرتها ،بیشتر کانتاتها و اواتوریوها ،شمار زیادی از آوازهتا؛ و
نیز بخشی از موسیقیسازی همچون پوئمسمفونیها دارای ساختارِ روایتگونه هستتند».
گشاهرخمهر217 :2831 ،
میدانیم که «امیریخوانی در دستگاه شور و دشتی از گوشههتای عشّتاق متیباشتد»
گاسحاقی گرجی . 232 :2838 ،بسیاری از آهنگهایی که در جشنها اجرا متیشتود ،در
همین دستگاه شور ساخته شدهاند .همانگونه که از اسم

هم پیداستت ،موستیقی ایتن

دستگاه پُر است از شور و انر ی .شور یکی از دستگاههای بسیار بزرگ موسیقی ایرانتی
به حساب میآید که در بتین موستیقی نتواحی ایتران ،حتال و هتوای موستیقی منطقته
مازندران به آن نزدیک است .البته در این دستگاه نغمتههتایی ملهتم از موستیقی منتاطق
مرکزی ایران و کردستان هم شنیده میشود.
اسداهلل عمادی ،پژوهشگر ادبیات و فرهنگ بومی مازندران ،شاعر و نویستندة کتتاب
«افسانههای مردم مازندران» ،دربارة ویژگی رواییبتودن شتعر امیتر ،بتویژه اجترای ایتن
منظومه در دستگاه شور و دشتی ،در کتاب «نغمههای سرزمین بتارانی» متینویستد« :در
اینکه امیر پازواری ،شاعر اشعار خنیایی بوده ،تردیدی نیست .رضاقلیختان هتدایت بته
درستی می گوید که دیوان

همه رباعی استت .بستیاری از غتزلوارههتای کنزاالسترار،

رباعی های به هم چسبیده است؛ و بخشی از غزل ،مثنوی یا غزلهایی که در این دیتوان
وجود دارد ،آنچنان ویژگتی زبتانی متردم ری ،رویتان و منتاطق کوهستتانی را دارد کته
جداسازی آنها از رباعیهای به هم چسبیده ،چندان دشتوار نیستت .یکتی از بنیتانهتای
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موسیقی مازندران ،مایا آوازی امیری است که در تمام پهنا البرز ،از علیآباد کتول گرفته
مازندران خوانده میشد و هنوز هم خوانده میشود .کش

موسیقایی آهنگ امیتری بته

گونهای است که فقط چارپارههای امیر پازواری را میتوان در این مایه اجرا کرد؛ یعنتی
دوبیتی های روستایی را که بنیان اصلی کتولی و دیگر تصنیفهای محلّی است ،نمیتوان
در این مایه خواند» .گعمادی 87 :2830 ،ت 83
خانم حمیرا سلیمانی تپّهسری نیز در مقالهای به نام «ستاختار روایتی شتعر امیتر» در

کتاب «مجموعه و چکیدة مقاالت دومین همای

ملّی امیر پازواری» کته در ستال 2833

در دانشگاه مازندران ت بابلسر برگزار شد« ،ترانهداستتانهتای امیترِ پتازواری را روایتگتر
عشق به معبود ،مسائل دینی با محوریت موال علی گع  ،زندگی روزمرّه ،طبیعت ،تغزّل و
اساطیر» میداند .گسلیمانی تپّهسری453 :2833 ،
مهران حبیبینژاد ،معتقد است نوایی که اشعار امیری با آن خوانده میشتود ،عبتارت
است از «یک ملودی با وزن به صورت آواز که ثابت است ،در مایهای که آن را میتتوان
ترکیبی از شور و رُهاب دانست و نام آن تَبْری استت .ایتن آهنتگ ،بترعکس آوازهتای
متداول که همیشه شروع آن از نت های بَم و تنیک گام است و به مرور اوج میگیرد ،از
زیرترین نت؛ یعنی اُکتاو گام ،شروع؛ و به فاصتلا کمتی پتس از عبتور از دانتگ دوم و
دانگ اول ،روی نت مایا تنیک ختم میشود .بین آوازهای محلّی ،ایتن نتوع آواز بیشتتر
در آوازهای طالشی دیده می شود ....آهنگ تبتری یعنتی مازنتدرانی ،از دو جملتا کامتل
موسیقی شکل یافته و چون اشعار امیر دوبیتی یعنی چهارفردی میباشتد ،سته فترد اول
شعر در جملا اول و فرد آخر که در حقیقت ختم یک مقصتد شتعری استت ،در جملتا
دوم آهنگ خوانده می شود .ضمناً خوانندة امیری ،به علّت احتتراز از یکنتواختی آهنتگ
سه فرد اوّل ،سعی میکند تغییرات مختصری در ملودی جملا اول آهنگ ،در هر یتک از
سه فرد بدهد و این تغییرات ،خود لطافت و غنای بیشتری به نوای امیری داده است .در
جملا دوم ،ملودی به طور مالیم از دانگ دوم به دانگ اول ،شتور متیرود و بته فاصتلا
کوتاهی یک اکتاو بمتر میشود و روی نت مایه ختم میگردد  ...از نکات جالب توجّته
در خواندن امیری آن است که اجراکنندگان این آهنگ ،پس از خواندن دو بیتی از اشعار
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تا روستاهای دور و نزدیک شتاهرود ،شتهمیرزاد ،سنگستر تتا دورتترین بخت

غربتی
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امیر با آهنگ مخصوص آن ،مقیّد هستند که یکی از ترانههای متداول محلّی را که کتامالً
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ضربی باشد ،بخوانند و این عمل ،صرفاً برای تغییر حالت آن است .زیرا در اغلب موارد
با شنیدن نوای امیری به افرادِ مازندرانی حالت حُزنی آمیخته با تفکّر دستت متیدهتد و
این ترانا ضربی آنها را از حالت خمودگی بیرون میآورد» .گحبیبینژاد243 :2837 ،
کاربردهای ویژة موسیقی امیری در ساختار نمایش

بدون شک ،همواره نمای

به موسیقی وابسته است و موسیقی نیز برای جلتوهگتری

بجای خود ،بویژه موسیقی دارای روایت ،به یک محیط و موقعیت داستانی یتا نمایشتی
نیاز دارد.
نکتا مهم در کاربرد موسیقی در نمای  ،ایتن استت کته موستیقی نبایتد بتر اجتزای
نمای

غالب شود ،بلکه باید به عنوان عنصری کمکی ،در القتای بهتتر حتس بتر جتان

مخاطب مؤثر باشد .امّا این اثرگذاری ،در دو شکل اتفاق میافتد؛ یکی «صتورت عینتی»
موسیقی است؛ یعنی شنونده به صورت کامالً عینی از ملودی مورد نظر استفاده متیکنتد
و تحت ت ثیر آن قرار می گیرد .مثالً با شنیدن آوای «امیتری» در یتک نمتای

رادیتویی،

شنونده ممکن است فقط صورت عینی گیا روساخت موسیقی را بشنود .چه بسا کته بتا
شنیدن آن یاد بدهکاریها یا در حد خوشبینانه یاد روزهای عاشقی ختود بیفتتد .امّتا در
صورت غیرع ینی گذهنی  ،مخاطب بتا شتنید ِن نمتای

و بته تبتع آن ،موستیقی امیتری،

واکن های فردی بدان نشان میدهد .این امر یعنی برنامهساز در ارائتا اثتر ختود موفتق
بوده است .یعنی توانسته است با تلفیق درستت اجتزای نمتای

در یتک فترم منستجم،

مخاطب را به صورت ذهنی متورد تصتوّر ختود برستاند ،او را بته فکتر کتردن وادار و
تجربههای فردی خود را به سمت بروز احساسی کلّی هدایت کند.
نقش موسیقی امیری در چیدمان و بافت نمایش

از جمله کارکردهای موسیقی در نمای

این است که موسیقی میتواند معرّف زمان،

نماد ،نشانه ،مکان و یا کمککننده برای فضاسازی و موقعیتیابی باشد.
از آنجا که همیشه نمیتوان با کالم یا دیالوگ نمای

را پی

بُرد ،موستیقی در کنتار

افکت و سکوت به موقع پی برندة درام خواهند بتود .بتویژه موستیقی کته ختود ،هتم
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کارکرد افکتیو دارد و هم کالمی؛ یعنی همان بار روایتتگتری موستیقی آن را عنصتری
1

کنار اینها« ،روایتگری» ساز «لَلِهوا» با ملودی امیری که حاوی موومانهتای مختلفتی در
چند پرده یا اپیزود است ،حس و حال عشق اساطیری امیر و گوهر را فترا یتاد مخاطتب
می آورد .آنجا که دو دلداده در شادی هم شریکند یا برای هم شادی میآفرینند« ،لَلِتهوا»
شادمانه نواخته می شود؛ و آنجتا کته حُتزن و دوری حکمفرماستت ،لَلِتهوایتی محتزون
میشنویم ،با همان کهنالگویی که در ذهتن و ضتمیرِ هتر مازنتدرانی از دیربتاز تتاکنون
است.
نکتا بعدی در زمینا شخصیت پردازی در درام است کته بته کمتک موستیقی انجتام
میشود .در مطالعا موردی این پژوه  ،ستاز لَلِتهوا همتراه بتا آوای امیتریختوانی کته
ملودی ای آمیخته از تغزّل و عشق ،دیانت و عصمت ،طبیعت و زندگی و اسطورهستازی
است ،در جان شخصیت داستان مینشیند .در کهتنالگتوی ذهتنِ هتر مازنتدرانی ،آوای
امیری در ذات خود چند عنصر مهم ذکر شده را دارد.
نقش موسیقی امیری در فضاسازی نمایش رادیویی

تعبیا فضای مناسب برای کاشت دیالوگ ها ،صداهای محیطی و موقعیتآفرینتی گدر
خدمت کش

یا تعلیق پیام  ،به هر صورت در نمای

مهم است و سه ضلع «نویسنده»،

«کارگردان» و «تهیّهکننده» در ایجاد درستت و مناستب آن ،نقت

مهمتی دارنتد .دربتاره

معناسازی و انتقال مفاهیم به وسیله موسیقی به عنوان هنر شنیداری مستقل دیتدگاههتای
گوناگونی وجود دارد .آن جا که موسیقی به طور مجرد یا مطلق بته کتار متیرود ،ختود
الهامبخ

است .احساسات شنونده را بیدار میکند ،ولی تفسیر و ت ویتل مستلّمی بترای

بیان نوع و نحوه هر احساس با آن همتراه نیستت .چته بستا تت ثیر آن در روح متبهم و
تغییرناپذیرستتت .از آنجتتا کتته موستتیقی نقت

توصتتیفگتتری دارد ،موضتتوع و مطلتتب

محسوسی را توصیف میکند و منش الهام آن شعر و هنر و حقایق زنتدگی استت؛ ایتن
قبیل آثار اگر با کالم هم همراه نباشد ،معرّف یک سلسله احساسات بخصوص یتا مبتیّن
 .2به معنای بخ

کاملی از یک اثر موسیقیایی است که خود آغاز و انجام دارد .گویراستار
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دارای کالم نشان می دهد که در جای خود ،به موقع و هوشتمندانه ،ظهتور متیکنتد .در

434فصلنامه فرهنگ مردم ايران

صحنههایی از حوادث زندگی است .عنوان قطعات توصتیفی ختود متیتوانتد حتاکی از
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موضوع موسیقی باشد .این عنوان جنبه شاعرانه یتک قطعته موستیقی را خالصتانه بیتان
میکند و به این وسیله درک مضمون و موضتوع آن را بترای شتنونده آستان متیستازد.
موسیقی بدون حضور در درام نیز جنبه تصویرسازی دارد .از شنیدن موسیقی تصتاویری
برای مخاطب تداعی میشود که این در واقع مؤید این نکته است که هر صدا ،تصویری
و هر تصویری ،صدایی دارد .صداها هیچ وقت خارج از تصویر نیستند ،هتر صتدایی را
که میشنویم ،ذهن خود به خود برای آن تصویری میسازد؛ مگر اینکه ما ایتن کنکتاش
را نکنیم .ولی این عکسالعمل طبیعی ذهن است .شاید به این دلیل که در عالم واقعیتت
صدا و تصویر همراه هماند.
در بررسی جزئیتر و دقیتقتتر دربتارة نقت

فضاستاز موستیقی در درام رادیتویی،

میتوان به این گفته مهاجر در مقالا «فضاسازی در نمای ِ رادیویی» استناد کرد کته «هتر
نمای  ،تم مشخص ،دوره خاص و ملّیتت ختاص و در عتین حتال انتر خاصتی دارد
گپلیسی ،حماسی ،جنگی و . ...برای هر یک از ایتن متوارد ،تهیتهکننتده بایتد از طریتق
مطالعه دقیق نمای

و شناخت فضا ،مکان ،دوره و ،...با تکیه بتر شتناختی کته از انتواع

موسیقی دارد ،موسیقی مناسب و مدت زمان استفاده از آن را تعیین کند .موسیقی عتالوه
بر نمود زمان و مکان و دوره گفضای تاریخی  ،میتواند از طریتق تشتدید حتس ایجتاد
شده در شنونده هم در فضاسازی شرکت کند؛ مثالً تشتدید حتس تترس ،غتم ،شتادی،
هیجان و .»...گمهاجر84 :2837 ،
امّا در انواع دیگر موسیقی ،فضاسازی کمی متفاوت تر است .بتویژه در ملتودیهتای
بومی که عموماً با عنصر روایت همراهند .در انتواع دیگتر موستیقی ،از جملته موستیقی
محلی یا موسیقی فولکلوریک ،میتواند به همین اندازه سرزمینها یتا منتاطق خاصتی از
یک سرزمین را تداعی کند گبه شرط اینکه شنونده رادیو نسبت به آن موستیقی آشتنایی
داشته باشد هر بار که این نوع موسیقی را بشنود ،در ذهن خود به یاد آن منطقه ختاص
نیز میافتد .بنابراین به شرط وجود موقعیت از پی

آماده ذهنی یا فرهنگی شتنونده کته

به آن اشاره شد ،به امر تداعی مکان نیز یاری میرساند .اینکته موستیقی تتا چته انتدازه
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بتواند بُعد مکانی یک رویداد را تداعی کند ،جای بح

و تردید استت .لتیکن بته طتور

نقش موسیقی امیری در شخصیتپردازی نمایش رادیویی

بسیاری از صاحب نظران عرصا نمای های رادیویی ،بروز یک شخصیت مناستب و
اثرگذار در رادیو را متکی بر رعایت چند نکته میدانند که مهمترین آنها در نظتر داشتتن
عنصر تخیّل در رادیو است که باید به کمک چهار رکن نویستنده ،کتارگردان ،بتازیگر و
تهیّهکننده در نظر گرفته شود .تخیّل نقطه مشترک میان رادیو و داستان است .در سینما و
ت اتر مخاطب ،شخصیت را با تمام ابعاد جستمانی آن متیبینتد ،در حتالی کته در حتین
خواندن کتاب یا شنیدن نمای

رادیویی مخاطب آزاد است به هتر شتکلی کته دوستت

دارد شخصیتها را در ذهن خود طراحی و تصتوّر کنتد کته ایتن امتر بتر ستهم تخیّتل
مخاطب در شخصیتپردازی نمای

رادیویی ت کید دارد.

براساس این نظریات ،در آغاز یک نمای

رادیتویی بایتد زمتان ،مکتان و وضتعیت

حاکم بر فضا تشریح و شخصیتها معرفی شوند؛ پس از آن ،بحران را بایتد نمتای

داد

و رفته رفته شناخت مخاطب از شخصیتها با کمک دیالوگهایشان تکمیل میشتود .در
حقیقت تصویرسازی مخاطب از شخصیتهای قصه و دنیایشان در همین زمتان شتکل
میگیرد؛ و این ،همان قدرت جادویی رادیو در برانگیختن تخیّل مخاطب است.
بسیاری از صاحبنظران عرصه رادیو ،تصویرسازی دنیای قصّه و شخصیتهتای آن
را وظیفا دیالوگ در همنشینی با موسیقی میداننتد .در حقیقتت دیتالوگ و پتس از آن،
کن

دراماتیک گتلفیق درست اجزا و عناصر درام  ،مهتمتترین دستتمایه نویستندگان و

سازندگان نمای

رادیویی برای شخصیتپردازی است .اینجاستت کته نقت

موستیقی

پُررنگ تر از همیشه ،در بین اجزای درام قد علَم میکند .آنگاه استت کته بایتد دیتد آیتا
جلوههای صوتی میتوانند چند کار مهم را با هم انجتام دهنتد ،شخصتیت را معرفتی و
عمل او را بازنمایی کنند ،مواجهه را نشان دهند ،حالت حسی شخصیت را نمایتان و در
نهایت تحوّل و حرکت شخصیت را بازگو کنند؟ اگر تمهیدات صتوتی و در رأس آنهتا،
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کلی نیروی این نوع صدا در تداعیهای مورد نظر ما بسیار محدود است.
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«موسیقی» بتواند از پس اینها برآید پس میتوان گفت موسیقی عنصتری بستیار اثرگتذار
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در عرصا شخصیتپردازی درامهای رادیویی است.
موسیقی بدون شک ،نق

مهمی در شخصیتپتردازی درام رادیتویی دارد .موستیقیِ

شخصیت در رادیو حتی برای نمای

شخصیت ساکت هم استفاده میشود .موستیقیای

که به عنوان شناسه شخصیت ساخته میشود ،با نخستتین حضتور وی استتفاده و بعتد،
تبدیل به قرارداد میشود و در اثر تکرار ،همواره بته عنتوان نشتانا حضتور یتا تت ثیر آن
شخصیت بهشمار میرود .یکی از نظریات در این زمینه این است که استفاده از موسیقی
شخصیت با همین تعریف حتّی در نمای

بدون دیالوگ هم قابل استفاده استت؛ ماننتد

موسیقی خاص برای حضور امیرکبیر در سریال به همین نام .با شنیدن این موستیقی هتر
بینندهای میداند امیرکبیر آمده است؛ حتی اگر وی در تصویر دیتده نشتود .ایتن مست له
همچنین در نمای هایی که شخصیتهای خیالی ،در آن ظاهر نمیشوند؛ ولی به واسطا
موسیقی نشان داده میشوند صادق است .موسیقی امیریخوانی از ایتن دستت موستیقی
است که میتواند هم به صتورتِ «بتدون دیتالوگ» حضتور یتک شخصتیت را در درام
معرفی کند؛ هم به واسطا حضور شخصیت؛ چرا که گفتیم ،این ملودی در کهتنالگتوی
ذهن و ضمیر مخاطبان مازندرانی قرار دارد .نواختن این ملودی با ساز لَلِتهوا ،بته همتان
شکلی که در ذهنها وجود دارد ،یک شخصیت مثبت را به ذهن متبادر متیکنتد و اگتر
این موسیقی با کالم ارائه شود ،شعر کمک بیشتری به معرفی شخصیتها در داستتان یتا
نمای

میکند .البتّه هستند پژوهشگران و صاحبنظرانی که به ت ثیر مضتاعف موستیقی

در شخصیتپردازی اعتقادی ندارند و میگویند :در این گونته آثتار استتفاده همزمتان از
عناصر مختلف تمرکز مخاطتب را بته هتم ریختته و انتقتال معنتا را بتا مشتکل مواجته
میسازد؛ برای مثال اگر صدای تنفس فردی یا قدمهای

را به همراه عناصتر غیرکالمتی

بشنویم که شخصیت داستانی را برای ما پردازش میکند ،همزمتان بتا افکتتهتایی کته
کن

این شخصیت را بته نمتای

متیگتذارد ،استتفاده از موستیقی در قالتب موستیقی

شخصیت یا صحنه یا حالت نه تنها کمکتی بته انتقتال معنتا و داستتان درام بته شتنونده
نمیکند ،بلکه تمرکز او را در درک و دریافت افکتهای جاری به هم ریخته و چه بستا
نتیجه معکوس در پی داشته باشد .آنها معتقدنتد در ایتن نتوع کتارکرد موستیقی ،حتتی
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استفاده از خود افکت و صدای محیطی نیز باید تا حد ممکن کتم باشتد بته نحتوی کته
نقش موسیقی امیری در ایجاد کنش ،در نمایش رادیویی

از دیرباز گفتهاند که هستی بر اساس یک ریتم موسیقایی بنتا نهتاده شتده استت .در
عمل هم به طور واضح میبینیم که به طور غریزی یک بچه بتا ریتتم موستیقی ارکستتر
میرقصد و تکان میخورد؛ و سالمندی با ضربات دست یا پای خود ریتم مارش نظتامی
را دنبال میکند ،تماشای یک تابلوی نقاشی همراه با موسیقی چیتزی بته لتذت متا از آن
اضافه نمیکند ،درحقیقت میتواند بیربط هم باشد اما یتک رقتص بتدون موستیقی بته
سختی قابل درک است».
رابطه میان موسیقی و کن

2

گحرکت که لیندگرن از آن نام متیبترد در واقتع بیتان

دیگری از اصطالح پی برنده بودن موسیقی در درام است که در فیلم با ظرافت بیشتتری
دنبال میشود .و این رابطه را به یکی از جنبههای مطالعاتی موسیقی فیلم بدل کرده است؛
برای مثال دربارة کارکردهای موسیقی در بح

1

موسیقی و حرکت آمده است« :موسیقی

میکی ماوسی ،تعقیب حرکت درونی نمای  ،توسط موسیقی است .این نوع موستیقی در
فیلمهای کارتونی مثل تام و جری و فیلمهای کمدی مثل دیکتاتور بزرگ کاربرد دارد .در
انرهای دیگر فیلم ،بسته به تبحر آهنگساز در تعقیب درست حرکات است .موسیقی هم
مثل شخصیت داستان تِلوتلِو میخورد ،کند شده یا متوقف میشود» .گتوکل72 :2832 ،
دربارة نق

تقویتکننده موسیقی در کن

دراماتیک نیز میخوانیم« :بتدون شتک در

هر داستانی لحظاتی وجود دارد که نقطه اوج یا اضطراب بر تمام فضتای داستتان حتاکم
میشود .نقاط اوج میتوانند حاوی پیامهایی شادآور یا سرشار از حزن و اندوه باشند .بته
هر صورت با کمک موسیقی میتوان عواطف مخاطب را از نقطهنظتر درام کتامالً درگیتر
کرد» .گهمان
1. Astrid Lindgren
2. music & action
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مطالعات در زمینا تعامل موسیقی و درام نشتان متیدهتد کته یکتی از کارکردهتای
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موسیقی ایجاد فاصله در صحنه است و این کمترین انتظاری است که میتوان از موسیقی
داشت .موسیقی در نمای

رادیویی مکمل صحنه است .برای ت ثیرگتذاری بیشتتر ،حتس

صحنه قبل را کامل میکند و یا در راستای ت کید بر موقعیت دراماتیک و حسی شخصیت
به کار میرود .این موسیقی هم پُلی بین صحنه قبل است؛ یعنی ریشه در حس صحنه قبل
دارد و در عین حال نوعی آگاهی برای مخاطب است که در صحنه بعد چته خواهتد شتد
بنابراین به هیچ وجه فقط جنبه فاصله ندارد .برای فاصلهگذاری میان دو صحنه هر عنصر
صوتی میتواند به کار برده شود؛ افکت و سکوت هم میتواند این کارکرد را داشته باشد؛
اما اثری که اشاره شد ،عناصر صوتی دیگر ندارند و کماکان موسیقی بهترین گزینه است.
یافتههای پژوهش

 .2وقتی صحبت از فرم در یک اثر هنری میشود؛ یعنی هما اجتزا و عناصتر دخیتل
در خلق آن اثر ،بتر مخاطتب ت ثیرگذارنتد .بنتابراین ،در یتک درام رادیتویی ،موستیقی،
دیالوگ ،بحران ،تعلیق ،فضا ،موقعیت ،شخصیت و ،...همگی در تعامل با هم ،یتک کُتل
اثرگذاری را می ستازند کته همتا اجتزای آن در ایتن اثرگتذاری نقت
موسیقی ،در تعامل با هما اجزای نمای

میتواند و باید نقت

دارنتد .بنتابراین

کتارکردی ختود را ایفتا

ک ند .امّا از میان هما اجزای یک نمای  ،به نظر نگارنده ،موسیقی با دیالوگ و بعد از آن
با فضا و با شخصیت پتردازی در درام رادیتویی در تعامتل و تناستب استت .تعامتل بتا
دیالوگ زمانی انجام میشود که موسیقی به جای فقط کاربرد زیباشناختی ،کارکردگرا نیز
باشد؛ یعنی پایان یک دیالوگ را باید ملودیای پُر کند که تکمیلکنندة دیتالوگ باشتد و
به مخاطب پیام و محتوای درستی از نمای

القا کند .مثالً آنجتا کته قترار استت فضتای

عاشقانه یا رمانتیک القا شود ،تهیّهکننده میتواند با سفارش ساخت یا انتختاب موستیقی
مناسبی از امیری که با سازِ لَلِهوا نواخته می شود ،آن هم با شدّت یا زیر و بمی مناسب و
موزون از نظر القای هوای عاشقانگیای که در کهنالگوی ذهتن مخاطبتان متازنی قترار
دارد ،این نق

را ایفا کند .بنابراین ،امیریخوانی ،ملودیای است که با سه عنصتر مهتم
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دیالوگ ،فضاسازی ،شخصیتپردازی و در نهایت کشمک

و تعلیتق تعامتل و تناستب

 .1از آنجا که امیریخوانی با ساز لَلِهوا چته بتیکتالم و چته بتاکالم در ذهتن همتا
مازنیها از دیرباز تاکنون وجود داشته و زمزما زبانی و جانی هما مازنیهاست ،انتخاب
این موسیقی در نمتای

رادیتویی ،در جتای مناستب ختود ،متیتوانتد باعت

بتاززایی

کهنالگوهای مخاطبان شود .امیریخوانی سه کارکرد از نظر اسطورهشناستی دارد؛ یکتی
اینکه به مبانی هستیشناختی و ستای

خدای بزرگ میپردازد .دوم ،بته عنتوان ملتودی

ریشهای و انحصاری سرزمین علویان ،در موستیقی نشتانا ارادت متازنیهتا بته خانتدان
رسالت و امامت ،بویژه حضرت علی علیهالسالم است؛ یعنی گوشوارة «علی علی جتان!
موال علی جان!» که در تمامی امیریخوانیها تکرار میشود ،نشانه معنتایی استت بترای
ابراز ارادت به خاندان امامت و علوی بودن مردم مازندران؛ و در نگاه کلّی ،جهتانبینتی
شیعه گری مازندرانیها .سوم ،عاشقانگی ها .ملودی امیری بر پایا روایت عاشقانگیهتای
«امیر و گوهر» شتکل گرفتته و همتین امتر ستبب شتده استت کته در ذهتن مخاطبتان
مازندرانی ،روایت امیریخوانی ،آنجا که با شدت کمتر ،کش

بیشتر ،ریتم متوزونتتر و

زیر های بیشتر نواخته می شود ،عاشقانگیها بیشتر است .از آنجا که صداهای موستیقایی
میتوانند در سطحهای مختلف زیر و بمی حاصل شوند؛ مثالً صتدای آقایتان از صتدای
خانمها و کودکان بمتر است و صدای خانمها و کودکان نسبت به صدای متردان زیرتتر
است .از نظر فیزیک ،زیر و بم بودن صتداها بتا تعتداد ارتعتاش آنهتا در ثانیته ستنجیده
میشود که به آن فرکانس یا بسامد گفته میشود .بنابراین هتر چته فرکتانس یتک صتدا
بیشتر شود گیعنی تعداد ارتعاش آن در واحد ثانیه بیشتر شود صتدا زیرتتر متیشتود و
بالعکس .هما اینها ،ارتعاش ،بسامد ،کش  ،شدت و سرعت یک ملودی در القای حس
به مخاطب اثرگذار است .ملودی امیری با رعایت این تناسبات ،در باززایی کهتنالگتوی
مخاطبان مازنی اثرگذار است.
 .8امّا در پاسخ به این سؤال که آیا موسیقی عالوه بر نق

زیبایی آفرینی در یک اثتر

دراماتیک و خلق فضای مناسب همپوشانی ،میتواند در پیشبرد عمل و کن
مؤثر باشد؟ باید گفت :انتخاب یا ساخت یک موسیقی ،غیر از نق

دراماتیتک

«زیباییآفرینی» باید
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«کارکردی» باشد؛ یعنی در راستای تکامل بخت هتای مختلتف برنامته یتا صتحنههتای
شماره  65بهار 8931

نمایشی باشد .در واقع موسیقی باید یک دیالوگ یتا موقعیتت نمایشتی را تکمیتل کنتد.
نمیشود که مبنای یک نمای

بومی بر ملودی سوگ باشد؛ امّا از «نتواجِ ِ» مازنتدرانی

استفاده نکرد .یا شور و دشتی را در انر حماسی بهجتای چهارگتاه استتفاده کترد .ایتن
انتخاب های درست ملودی ها ،نق
موسیقی نق
بخ

کارکردگرایانه به موسیقی میدهد؛ یعنی میتوان بته

لوالیی داد .بدین معنی که موسیقی تکمیتلکننتدة بخت

قبلتی و مقدمتا

بعدی باشد تهیّهکننده باید ذوق موسیقایی داشته باشد؛ یعنی ذوق انتخاب درستت

موسیقی یکی از هنرهای تهیّهکنندگان رادیوست که باید به آن توجّه داشت.
 .4از آنجا که امیریخوانی یکی از منظومتههتای عامیانته مازنتدران نیتز بته حستاب
میآید ،با آوا ،ضرباهنگ و ملودی ویژهای که دارد ،همچنین به دلیل روایتی کته چوپتان
باوری اساطیری در ذهن تمام مازندرانیها نق

بسته است ،در رسانا شنیداری استتانی،

جایگاه ویژهای دارد که میتواند با پرداخت مناسب ،در گونههای مختلف ستاختاری ،از
جمله نمای

2

به صورت ویژه ،کارکردی مناسب داشته باشد .در این مقالته ،بنتابر نظریتا

مارک شورر گمنتقد آمریکایی  ،که معتقد است اساطیر همتان عناصتری هستتند کته در
سرشت انسانی نهفته اند و کار منتقد یا پژوهشگر ،جستجوی آن در بطن اعماق سرشتت
انسانی است ،میتتوان واکتن

نمایشتی نستبت بته آوای ملتودی «امیتری» را در ذهتن

مخاطب برانگیخت .او معتقد است استاطیر ،فرافکنتیهتای نمتادین ،امیتدها ،ارزشهتا،
ترس ها و آرزوهای یک قوم یا مردم یک منطقه را تشکیل میدهنتد .از طرفتی ،منظومتا
«امیر و گوهر» گکه ملودی امیری خوانی بر پایا آن استوار است و همینطور «اشعار امیتر
پازواری» ،ریشه در ذهن ناخودآگاه مخاطب جمعتی دارنتد .همانگونته کته بتدن متا از
خصایص و ویژگیهای نیاکان ما حکایت دارد ،ضمیر ما نیز اینگونه است .امیریختوانی
میتواند به عنوان یک کهنالگو ،در ضمیر ناخودآگاه هر مازندرانی بتومی وجتود داشتته
باشد؛ و رادیو میتواند در هی ت یک رسانا شنیداری ،نمودهای دراماتیک این ملودی را
برای همان مخاطب بومی ،باززایی کند.
1. Marc Surer
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جمعبندی

یتک موقعیتت نمایشتی استت .وقتتی صتحبت از درام رادیتویی متیکنتیم ،منظورمتان
ویژگیهای منحصر به فردی است؛ از جمله اینکه در درام رادیویی ،تمتامی بتار معنتا و
مفهوم ،انتقالِ پیام و حس و هما کارکردهایی که یتک نمتای ِ رادیتویی دارد ،بتر دوش
اجزای رادیو یعنی کالم ،موسیقی ،سکوت و افکتت استت .بنتابراین ،همتین عناصتر در
تلفیقی همگون با هم میتوانند یک درام دلنشین را به مخاطتب عرضته کننتد .از طترف
دیگر ،از آنجا که بخت

مهمتی از کتارکرد رستانا شتنیداری بتر مبنتای تصورستازی و

خیال آفرینی است ،می توان گفت که رادیو و درام رادیویی ،از این دیدگاه هم کتارکردی
ویژه دارند .اینجا بر خالف رسانه های شنیداری ،انتقال پیام و حس ،به صورت دیتداری
نیست .به این دلیل ،باز هم اهمیت عناصر سازندة یک اثر رادیویی ،بستیار بیشتتر جلتوه
میکند.
در ساختار دراماتیک ،چگونگی ترکیب این عوامل با هم نقت ِ مهمتی دارد .بته ایتن
دلیل ،موسیقی به عنوان یکی از مهمترین عناصرِ پایهای در رادیتو و نیتز درام رادیتویی،
نق

مهمی در اثرگذاری یک برناما رادیویی دارد.
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ت سلیمانی تپّهسری ،حمیرا گ« . 2833مجموعه مقاالت و چکیـدة دومـین همـايش
ملنی امیر پازواری» ،بابلسر :دانشگاه مازندران.
ت شاهرخ مهتر ،آزاده گ« . 2831ظرفیتت هتای دراماتیتک موستیقی در نمتای هتای
رادیویی» .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صداوسیما.
ت عمادی ،اسداهلل گ . 2830نغمههای سـرزمین بـارانی ،بتا همکتاری محمتدابراهیم
عالمی ،چ ،1ساری :شلفین.
ت قلینژاد ،جمشتید گ . 2873موسیقی بومی مازندران .ستاری :اداره کتل فرهنتگ و
ارشاد اسالمی مازندران.
ت کشوری دوغابی ،علی گ« . 2838بازتولید ظرفیتهای روایتی داستانهای فولکلتور
بخشیها در قالب مناسب برنامهسازی تلویزیونی» .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشتگاه
صداوسیما.
ت کلودل ،پل گ« . 2877درام و موسیقی» .ترجما جالل ستاری ،مجلة نمايش ،ش ،8
صص 10ت.13
ت مرادی ،حمیدرضا گ« . 2837بررسی الگوهای گشیوههای روایت و تصویرگری در
هنر و ادبیات ایران از واقعه عاشورا برای برنامهسازی تلویزیونی» .پاياننامه کارشناسـی
ارشد ،دانشگاه صداوسیما.
ت مهاجر ،محمد گ« . 2837فضاسازی نمای

رادیویی» ،راديو ،ش  ،40صص  82ت .84

ت نصریاشرفی ،جهانگیر گ . 2874موسیقی مازندران ،ساری :موسیقی ایران.
ب) مصاحبه
ت یزدانی ،یزدان گمرداد  . 2837محقق ،شاعر و داستانسرای مازندرانی.

شماره 65بهار 8931

آینده.

