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چکیده
روایتگری صوتی، بیان روایت با استفاده از نشانه های غیر زبانی اصوات بوده و عنصری است كه به 
نمایش رادیویی، جان می بخشد. هدف این پژوهش، درک چیستی روایتگری صوتی و چگونگی كاربرد 
آن در نمایش رادیویی است. روایتگری صوتی، به دلیل نزدیكی بیشتر به فرمِ بیانگر، از جهتی، موجب 
ارتقای سطح هنری آثار نمایشی و از جهت دیگر، موجب جهانی تر شدن آن می شود. در پژوهش حاضر، 
به روش نشانه شناسی و با بهره گیری از الگوی سفر قهرمان كریستوفر وگلر، پنج قطعة نمایشی »زندگی... و 
دیگر هیچ«، »فردای زمین«، »افسانة ایرج«، »آكوا آلتا« و »مرثیه«، تحلیل شده اند. این پژوهش، با دسته بندی 
رمزگان های موسیقی، افكت، سكوت، تدوین و حاالتِ  ادای كلمات در نمایش های مذكور، به بررسی 
داللت هر دال صوتی و رابطة همنشینی دال ها پرداخته است. یافته های تحقیق، حاكی از آن است كه 
سامان دادن یک روایت كامل )بر مبنای الگوی روایی وگلر( بدون استفاده از كالم و تنها با روایتگری 
صوتی، امكان پذیر است. تدوین صدا در نمایش رادیویی می تواند كاركردهای روایی متعددی از جمله: 
فلش فوروارد، تغییر وضعیت و گذر زمان، داشته باشد. همچنین، موسیقی می تواند كاركردهایی روایی، 
نظیر: كنترل ریتم روایت، فضاسازی و شخصیت پردازی داشته باشد. از سكوت، می توان برای ایجاد تعلیق، 
كنترل ریتم ماجرا و پیش آماده سازی در یک نمایش رادیویی بهره  برد. حالت هایی كه هنگام ادای كالم 
بروز می كنند نیز، می توانند برای نمایش تحول شخصیت، پیشبرد ماجرا و تغییر زمان به كار روند. همچنین 

افكت، كاركردهایی روایی، مانند نمایش كنش ها در نمایش رادیویی دارد. 

واژه های کلیدی: رادیو، نمایش رادیویی، روایتگری صوتی، نشانه شناسی.
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مقدمه

»رادیو ابزاری است كه رسانة آن شنیداری است« )مخاطبی اردكانی و سجودی، 1386: 74(؛ 
اساس،  همین  بر   .)44  :1385 اردكانی،  )مخاطبی  هستند«  شنیداری  عالئم  همة  رادیو  »در  پس 

نشانه های  از  تنها  و  است  شنیداری  آن  رسانة  كه  است  دراماتیک  هنر  رادیویی گونه ای  نمایش 
صوتی استفاده می كند. كالم، موسیقی، افكت، سكوت، تدوین اصوات- كه خود، عنصری معناساز 
است- و حالت هایی كه هنگام ادای كالم بروز می كنند، همه و همه نشانه هایی صوتی اند كه در 

حدود نظام نشانه ای زبان قرار ندارند.
گفته شد نمایش رادیویی گونه ای از هنر دراماتیک است؛ بنابرین اصل و اساس آن بر روایت 
است. روایت در معنای اخص آن، »توالی ملموسی است از حوادثی كه به صورت غیرتصادفی 
كنار هم آمده اند« )اخوت، 1371: 10(. در هر روایتی، مادة بیانی وجود دارد كه روایت با آن بیان 

می شود. در نمایش رادیویی، مادة بیان روایت، صدا )صوت( است.
برخی از پژوهشگران میان »صوت« و »صدا« تفاوت قائل شده اند. در این پژوهش، صوت 
در معنای عام آن، یعنی امواج مكانیكی در حوزة شنوایی انسان، فرض شده است؛ اما منظور از 
روایتگری صوتی در این مقاله، روایتگری با استفاده از صوت صرفًا به واسطة صوت بودن آن است؛ 
یعنی داللت های زبانی به كناری نهاده و سپس بررسی می شود كه با »صوت بما هو صوت« چگونه 

می توان روایتگری كرد.
با اصوات غیرزبانی، روایتی را سامان  در واقع، بحث بر سر این است كه چگونه می توان 
داد. این مسئله از دو جهت حائز اهمیت است: 1. استفاده از نشانه های صوتی غیركالمی، گامی 
است به سوی فرم رادیویی بیانگر؛ 2. حركت به سوی جهانی سازی است. می توان گفت استفاده از 
صوت روایتگر در نمایش های رادیویی به تقویت وجه هنری نمایش ها خواهد انجامید. همچنین 
موجب جهانی تر شدن نمایش ها خواهد شد. نتیجة قهری اش این است كه بی توجهی به این مقوله، 
موجب تضعیف وجه هنری و میزان جهانی بودن نمایش ها خواهد شد. صدالبته كه این سخنان تنها 

قواعدی )البته »قاعده« به زعم ما( كلی است و هنر، همواره قاعده گریز است.
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فرضیه ها و سؤال های پژوهش

با توجه به كیفی و اكتشافی بودن این پژوهش، فرضیه ای وجود ندارد؛ اما سه سؤال در این 
پژوهش مطرح است:

رمزگان های كاربردی در روایتگری صوتی كدام اند؟ •

كاربرد رمزگان های مختلف در روایتگری صوتی چگونه است؟ •

پیشینیة پژوهش

مخاطبی اردكانی، مژگان )1385( در فصل دوم كتاب نشانه شناسی نمایش رادیویی، به تشریح 
رمزگان های موجود در نمایش رادیویی-به شكل عام- می پردازد. هوایلر، الكو )2016(، در مقاله ای 
با استفاده از اصوات«، چگونگی روایتگری  با عنوان »روایت شناسی هنر شنیداری: قصه پردازی 
با  با رمزگان های غیر زبانی را بررسی كرده است. شهرسبز، مرضیه )1393(، در پایان نامة خود 
عنوان نمایش رادیویی بدون دیالوگ، به بررسی امكان ساخت نمایش رادیویی- بدون دیالوگ- 
می پردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد كه هر چند امكان ساخت نمایش رادیویی، بدون 

دیالوگ، وجود دارد، اما در مجموع، كاری دشوار است.

جدول 1. پیشینة پژوهش

یافته هامطالعهردیف

مخاطبی اردكانی، مژگان )1385(1
و  دارد  وجود  رادیویی  نمایش  در  مختلفی  نشانه ای  الیه های 
جمله  از  است،  معنایی  الیه های  این  ساختة  رادیویی،  نمایش 

اصوات غیرزبانی.

2
 Mildorf, Jarmila & Kinzel, Till

 (2016)
روایتگری با اصوات غیركالمی، ممكن است.

ساخت نمایش رادیویی بدون دیالوگ، ممكن، ولی دشوار است.شهرسبز، مرضیه )1393(3



186  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 4 )پیاپی 10(/ زمستان 1399 

در این پژوهش، رمزگان های موجود در نمایش رادیویی را- به روشی تقریبًا مشابه كتاب 
نظریة  از  استفاده  به جای  پژوهش،  این  البته  كرده ایم.  تفكیک  رادیویی-  نمایش  نشانه شناسی 
نشانه شناسی الیه ای یا روش مصاحبه، از نظریة نشانه شناسی سوسور بهره برده است. همچنین به 

نتایجی گسترده  و كاربردی تر دربارة روایتگری صوتی رسیده است.

مبانی نظری

وگلر  كریستوفر  روایی  الگوی  و  دو سوسور  فردینان  نشانه شناسی  نظریة  پژوهش،  این  در 
مبنای كار قرار گرفته است. در ادامه، شرحی مختصر از نظریات این اندیشمندان بیان می شود.

نشانه شناسی فردینان دو سوسور1

»سوسور، الگویی »دو وجهی« یا دوقسمتی از نشانه ارائه می كند. از دید او، نشانه تشكیل 
تصور  یا  می كند،  داللت  آن  به  دال  كه  مفهومی  مدلول،   .2 ذهنی؛  تصور  دال،   .1 از:  شده است 

مفهومی.« )سجودی، 1397: 12(
از دید سوسور، »نشانة زبانی نه یک شیء را به یک نام، بلكه یک مفهوم را به یک تصویر 
صوتی پیوند می دهد. تصویر صوتی، آوایی مادی نیست كه جنبة فیزیكی داشته باشد، بلكه اثر 
ذهنی این آواست و حواس ما نمایشی از آن ارائه می دهد. نشانة زبانی، محسوس است و اگر بر 
آن می شویم كه آن را مادی بنامیم، تنها به همین معنی و برای تقابل با وجه دیگر تداعی، یعنی 

مفهوم است كه معموالً مجردتر می نماید« )سوسور، 1396: 96(.
سوسور معتقد بود نشانة جوهری ذهنی است كه دو رو دارد و این دو رو، قابل تفكیک از هم 

نیستند. وی برای نمایش بصرِی منظور خود، از تصویر استفاده كرده است:

1. Ferdinand de Saussure



جایگاه روایتگری صوتی در نمایش رادیویی  187

نمود دیداری منظور سوسور از نشانه )سوسور، 1396: 97(. 1شکل شماره

یاد می آورد«  به  را  یكی دیگری  پیوسته اند و  به هم  كاماًل  »این دو عنصر  نظر سوسور،  به 
است.  مدلول  و  دال  پیوند  از  ناشی  نشانه،  كه  است  معتقد  او  واقع،  در   .)97  :1396 )سوسور، 
به عبارتی، نمی توان نشانه ای متصور شد كه در آن مدلولی وجود ندارد و برعكِس این تصور نیز 

ناممكن است.
همچنین وی معتقد است كه دال و مدلول هر دو ذهنی اند. »از دید سوسور هم دال و هم 
مدلول جنبة روان شناختی دارند و هیچ یک جنبة مادی ندارند... نشانه ها به مفاهیم داللت می كنند 

و نه به چیزها« )سجودی، 1397: 14ـ15(
سوسور خاطرنشان می كند كه روابط میان نشانه ها اهمیت ویژه ای در فرایند نشانگی دارد. 
وی از این رهگذر به مفهوم »ارزشِ نشانه« می رسد. مفهوم ارزش »نشان می دهد اشتباه بزرگی 
است اگر نشانه را صرفًا تركیب صدایی به خصوص با مفهومی به خصوص بدانیم. اگر نشانه را 
فقط حاصل این تركیب بدانیم، آن را منفرد تلقی كرده ایم و از نظامی كه به آن تعلق دارد، جدایش 
كرده ایم، یعنی به عبارتی پذیرفته ایم كه می توان از نشانه های منفرد شروع كرد و نظام را با كنار 
هم قرار دادن آن نشانه ها ساخت؛ در حالی كه برعكس، نظام به عنوان یک كل همگن و واحد، 
نقطة آغاز است و از آن جاست كه می توان از طریق روندی تحلیلی، اجزا و عناصر سازنده اش 
را شناخت« .)Saussure, 1983: 112( سوسور قائل به این است كه در نظام نشانه ای، رابطه ای 
سلبی و ایجابی در كنار هم وجود دارند. او » بین آنچه در درون نشانه اتفاق می افتد، یعنی داللت 
دال به مدلول و مفهوم ارزش، كه به رابطة نشانه ها با یكدیگر در درون نظام مربوط می شود، تمایز 
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قائل می شود... برداشت سوسور از ارزش، كه حاصل شبكة روابط درون نظام است، به خصوص 
است« )سجودی،  نقش مند  تقابل های  و  تمایزها  از  نظامی  زبان،  او  دید  از  دارد...  افتراقی  جنبة 
تعریف  محتوای شان  به موجب  و  ایجابی  »به گونه ای  مفاهیم  است  معتقد  سوسور   .)  17  :1397
می یابند.  ارزش  نظام،  اجزای همان  دیگر  با  تقابل  از طریق  و  به گونه ای سلبی  بلكه  نمی شوند، 
 آنچه مشخص كنندة هر نشانه است به بیان دقیق، بودِن آن چیزی است كه نشانه های دیگر نیستند« 

 .)Saussure, 1983: 115(
سوسور روابط میان نشانه ها را به دو حوزة مجزا تقسیم می كند: روابط هم نشینی )زنجیره ای( 
میان  تقابل  از ارزش هاست.  و روابط جانشینی )متداعی(. »كه هر یک پدیدآورندة دستة معینی 
این دو دسته، ماهیت هریک از آنها را مشخص تر می سازد... . از یک سو، واژه ها در گفتار به دلیل 
توالی شان روابطی را میان خود برقرار می كنند كه بر بنیاد ویژگی خطی و یک بعدی زبان استوار 
است. این ویژگی، امكان تلفظ دو عنصر را در آِن واحد، ناممكن می سازد و به همین دلیل، این 
عناصر، یكی بعد از دیگری، بر روی زنجیرة گفتار ترتیب می یابند. این تركیبات را كه تكیه گاهشان 
امتداد زمانی است، می توان زنجیره نامید... . عنصری كه بر روی یک زنجیره قرار می گیرد، تنها 
زمانی ارزش خود را به دست می آورد كه در تقابل با عناصر پیش و پس از خود یا هر دوی 
آنها باشد. از سوی دیگر، در خارج از چهارچوب گفتار، واژه هایی كه وجه مشتركی دارند، در 
حافظه با یكدیگر ارتباط می یابند و به این ترتیب، گروه هایی را تشكیل می دهند كه روابط بسیار 
گوناگونی در آنها حكمرواست... می بینیم كه این نوع همپایگی ها با نوع اول به كلی متفاوت است. 
تكیه گاه آنها امتداد خطی یا زمانی نیست. جایگاه آنها در مغز است... . ما این نوع روابط را متداعی 
می نامیم. رابطة زنجیره ای، رابطه ای حضوری است؛ یعنی رابطة دو یا چند عنصر كه در رشته ای از 
عناصر موجود حضور دارند. برعكس، رابطة متداعی، عناصر غیابی را در یک زنجیرة بالقوة ذهنی 

به هم می پیوندد« )سوسور، 1396: 177ـ176(.
ناگفته پیداست آنچه سوسور دربارة نظام نشانه ای زبان- از حیث نظام نشانه ای بودن آن- 

می گوید، قابل تعمیم به سایر نظام های نشانه ای نیز هست. 
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الگوی روایی کریستوفر وگلر

پیش از آن كه به وگلر و نظریة روایی اش بپردازیم، بهتر است مقدمه وار به پیشینة این نظریه 
اشاره كنیم. جوزف كمبل1؛ اسطوره شناس نام آشنا، در میان تألیف های متعدد خود كتابی دارد به نام 

قهرمان هزار چهره كه نخستین بار در 1949 به چاپ رسید. در واقع، نظریة روایی وگلر ریشه در 

بیانیة او ]كمبل[ دربارة ماندگارترین  این كتاب و نظریة »سفر قهرمان« دارد. » قهرمان هزارچهره 
درون مایة ادبیات مكتوب و سنن شفاهی، اسطورة قهرمان، است. كمبل طی بررسی اسطوره های 
و  تعریف  گوناگون،  صَور  به  كه  دارند  واحدی  داستان  اصل،  در  همگی  كه  كرد  كشف  جهان 

بازتعریف می شوند« )وگلر، 1396: 14(
كمبل خواسته یا ناخواسته به ساختاری روایی دست یافت. وی در پیش گفتار قهرمان هزار 
دید  می توان  سمبل ها  به  گوش سپردن  »به محض  آورده است:  چنین   )11  :1398 )كمبل،  چهره 

باشد  خودآگاه  داستان گویی،  كه  دریافت  »او  یكدیگرند«  موازی  و  معادل  داستان ها  چطور  كه 
با  تا  لطیفه ها  از خام ترین  پیروی می كند و هر داستانی  الگوهای كهِن اسطوره  از  ناخودآگاه،  یا 
ارزش ترین آثار ادبی را می توان برحسب »سفر قهرمان«، اسطورة واحدی كه اصولش را در قهرمان 
هزار چهره مشخص كرده، درک كرد« )وگلر، 1396: 14(. كمبل در همة قصه ها، قهرمانی می دید كه 

عازم سفری می شود. از دید او، سفر قهرمان سه مرحلة كلی دارد: عزیمت، آیین تشرف، بازگشت 
)كمبل، 1398: 260-59(. هر مرحله نیز به تعدادی مرحلة كوچكتر تقسیم می شود.

كریستوفر وگلر ساختار روایی خود را بر همین مبنا بنیان می نهد. از نظر وگلر، »تمام داستان ها 
اسطوره ها،  در  جهان شمول  به نحوی  آنها  سروكلة  كه  مشترک اند  ساختاری  عنصر  چند  حاوی 
قصه های پریان، رؤیاها و فیلم ها پیدا می شود و در مجموع به سفر قهرمان موسوم است« )وگلر، 

.)1 :1396
او برای  نیاز خود تطبیق داد. خود  با  الگوی سفر قهرمان را  وگلر معتقد است كه می توان 
سامان دادن الگویش چنین كاری می كند. وی مراحل »سفر قهرمان« كمبل را در جدولی با مراحل 

1. Joseph Campbell
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مقابله می كند  بیشتری دارد-  فیلم ها و رمان ها هم خوانی  با  قهرمان- كه  برای سفر  مدنظر خود 
)وگلر، 1396: 17(. این جدول، با اندک تغییراتی برای گویا تر شدن مطلب، در زیر آمده است: 

جدول 2. مقایسة سفر قهرمان از منظر کمبل و وگلر )وگلر، 1396: 17(

سفر قهرمان از منظر کمبلسفر نویسنده )سفر قهرمان از منظر وگلر(

پردة اول

دنیای عادی

عزیمت، جدایی

دنیای زندگی روزمره

دعوت به ماجرادعوت به ماجرا

رد دعوترد دعوت

كمک ماوراییمالقات با مرشد

عبور از آستانة اولعبور از آستانة اول

شكم ماهی--------------

پردة دوم

آزمون ها، پشتیبانان، دشمنان

اجرا،  هماره،  آهنگ 
نفوذ

مسیر آزمون ها

--------------رویكرد به درونی ترین غار

مالقات با الههآزمایش سخت )محک تجربه(

زن به عنوان اغواگر----------

آشتی با پدر-----------

پرستش----------

-------------جایزه )تصرف شمشیر(

پردة سوم

مسیر بازگشت

بازگشت

انكار بازگشت

پرواز سحرآمیز---------

نجات از درون---------

عبور از آستانة بازگشت---------

آقای دو دنیاتجدید حیات

آزادی برای زیستنبازگشت با اكسیر
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روش پژوهش

برای دستیابی به چگونگی كاربرد صوت روایتگر در نمایش رادیویی الزم بود نمونه هایی 
از نمایش های رادیویی تحلیل شود كه در آنها از اصوات غیرزبانی برای روایتگری استفاده شده 

است. برای تحلیل این متون، از نشانه شناسی و روایت شناسی استفاده شده است.
نشانه شناسی، علم مطالعة نشانه هاست. فردینان دو سوسور )1396: 24( پیش از اینكه چنین 
علمی به وجود آید، آن را پیش بینی كرده بود: »می توان دانشی را در نظر گرفت كه به بررسی نقش 

نشانه ها در زندگی جامعه می پردازد... كه ما آن را نشانه شناسی می نامیم«
بر  در  را  بشری  زندگی  گوناگون  ساحت های  و  است  گسترده  بسیار  نشانه شناسی  حوزة 
می پردازد.  جامعه  در  معنی  تولید  چگونگی  مطالعة  به  كه  است  علمی  »نشانه شناسی،  می گیرد. 
مطالعة  به  یعنی  ارتباطات،  و  داللت  فرایندهای  موضوع  به  اندازه  یک  به  نشانه شناسی  بنابراین 
شیوه های تولید و مبادلة معنی می پردازد. پس به طور هم زمان به بررسی نظام های متفاوت نشانه ای 
و رمزگانی كه در جامعه عمل می كنند و پیام ها و متن های واقعی كه براساس آنها تولید می شود، 
می پردازد. عرصة نشانه شناسی چنان گسترده است كه نمی توان آن را صرفًا رشته دانست و در عین 
حال چندوجهی تر و ناهمگون تر از آن است كه بتوان آن را به یک رشته تقلیل داد. نشانه شناسی، 
روش  نظر  از  آن  دقیق  خصوصیات  كه  است  چندرشته ای  علم  یک  آرمانی،  به شكل  دست كم 
شناختی در حوزه های مختلف متفاوت است. اما یک هدف عام مشترک، یعنی درک بهتر رفتار 

معنادار انسان، به آن وحدت می بخشد« )االم، 1383: 11(.
»مردم معموالً قلمرو نشانه شناسی را فقط منحصر به نشانه های بصری می دانند...؛ نشانه شناسی 
همچنین  چندلر   .)24  :1386 )چندلر،  باشد«  هم  بدن  زبان  و  اصوات  كلمات،  شامل  می تواند 
توضیح می دهد: »نشانه شناسی نه فقط با ارتباطات )نیت مند(، بلكه با انتساب معنا به هر چیزی در 
جهان سروكار دارد. نشانه شناسی مدام در حال تغییر بوده است؛ زیرا نشانه شناسان باید درمانی 
برای ضعف روش های اولیة آن می یافتند. حتی اصطالحات بنیادی نشانه شناسی بارها باز تعریف 
باید روشن كند كه كدام  مبادرت می ورزد،  به تحلیل نشانه شناسانه  نتیجه كسی كه  شده اند. در 
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تعاریف را به كار می برد و یا اگر بر طبق روش یكی از نشانه شناسان كار می كند، منابع او كدام اند« 
)چندلر، 1386: 28(.

از  یكی  »روایت شناسی  می پردازد.  روایت  تحلیل  به  كه  است  علمی  روایت شناسی، 
شیوه های تحلیل متن است كه در حوزة مطالعات داستانی می تواند كاربرد فراوانی داشته باشد« 

)حاجی آقابابایی، 1397: 3(.
برایش  می توان  اگر چه  ندارد؛  سابقه ای چندان طوالنی   آن،  دقیق  معنای  در  روایت شناسی 
پیشینه ای حتی در عهد باستان نیز یافت. »آورده اند كه در آغاز، ارسطو بود كه نظریة پِیرنگ را 
سپس  نوشتند.  را  خودشان  پیرنگ  نظریه های  و  رسیدند  راه  از  دیگر  رمان نویسان  بعد  نوشت. 
با روایت شناسی )علم  بنیامین، باختین(، نظریة روایت واقعًا  به دنبال چند شروع كاذب )پروپ، 

روایت به سردمداری ساختارگرایان( شكوفا شد« )مكوئیالن، 1388: 3(.
و  جمع آوری  رادیویی،  نمایش  هر  در  موجود  صوتی  نشانه های  نخست،  تحلیل:  روند 
دسته بندی شده است. به این منظور از دسته بندی مخاطبی اردكانی )1385: 120( استفاده شده 
است. ذكر نكته ای در اینجا الزامی است: اگر چه مخاطبی اردكانی نظریة نشانه شناسی الیه ای را 
مبنای كار خود قرار داده، این نكته مانع استفاده از دسته بندی او در این پژوهش نمی شود؛ زیرا 
عناصر   ،)120  :1385( برده  نام  رادیویی  نمایش  مختلف  رمزگانی  الیه های  به عنوان  وی  آنچه 

سازندة نمایش رادیویی است، البته نه همة عناصر، چنان كه در ادامه توضیح خواهیم داد.
مخاطبی اردكانی )1385: 120( چهار عنصر: كالم، موسیقی، سكوت و ساند افكت را به عنوان 
چهار الیة رمزگان در نمایش رادیویی از هم تفكیک كرده است. در این پژوهش، ضمن اینكه این 
چهار الیه به عنوان عناصر سازندة نمایش رادیویی پذیرفته شده، یک عنصر دیگر نیز افزوده شده 

است: تدوین.
طبیعتًا در این پژوهش به فراخور موضوع، به عنصر كالم پرداخته نشده است. البته نشانه هایی 
مانند: باال رفتن یا پایین آمدن صدا كه در خالل كالم رخ می دهد، بررسی شده و در دسته ای با 

عنوان »گفتار« قرار گرفته اند. پس در این تحلیل، پنج عنصر بررسی شده است: موسیقی، سكوت، 
ساند افكت، تدوین و گفتار )كه به تسامح، گفتار نام گرفته است(.
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بدیهی است آنچه در تحلیل، با عنوان »دال« از آن یاد شده، در واقع، مدلول دالی است كه در 
متِن مورد بررسی حضور دارد. با شرح دال ها و روابط میان آنها، كار به سطح دوم داللت رسید. 
آنها، ماجرای قطعة مورد بررسی به دست آمد. در  این سطح و روابط میان  با بررسی دال های 
ادامه، این ماجرا با الگوی روایی وگلر تطبیق داده شد. منطبق بودن متن )ماجرای نهفته در متن( 
با الگوی روایی وگلر به این معنی است كه قطعًا آن متن، متن روایی است. به این ترتیب، اثبات 
شد كه نمونه های مورد بررسی متن هایی روایی اند. اشاره به نكته ای در اینجا ضروری است: برای 
انطباق متن بر الگوی روایی وگلر، لزومی ندارد تمام مراحل این الگو در متن وجود داشته باشد.

یافته های پژوهش

در این پژوهش، پنج نمونه بررسی شده است.
و  ایرانی  هنرمندان  ساختة  نمونه،  این  هیچ«.  دیگر  و  »زندگی...  نمایشی  قطعة  اول:  نمونة 
یكی از برگزیدگان جشنوارة بین المللی رادیو، در بخش برنامه های افكتیو بوده است. جدول زیر، 

نشان دهندة فراوانی هر دال در سطح اول داللت هاست.

جدول 3. فراوانی انواع دال های موجود در قطعة نمایشی »زندگی... و دیگر هیچ« در سطح 
اول داللت

تعدادنوع دالردیف

46افكت1

9تدوین2

همان طور كه از جدول باال برمی آید، در این نمایش، تنها از رمزگان افكت و تدوین استفاده 
شده است. پس از شرح دال ها و روابط میان آنها، كار به سطح دوم داللت ها رسید. براساس جدول 
سطح دوم داللت ها نیز ماجرای موجود در این قطعه به دست آمد. این قطعه، روند تبدیل شدن 

یک جنگل به منطقه ای شهری را روایت می كند.
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در قطعة »زندگی... و دیگر هیچ« افكت های طبیعت بر فضای جنگل داللت دارند. سپس 
افكت هایی مانند صدای اّره، صدای آتش سوزی، صدای شكستن درخت، صدای شلیک و... در 
كنار افكت های طبیعی، بروز تغییر و تحولی در این فضا را داللت می كنند؛ گویی وسایلی چون: 
اّره، تفنگ، آتش و... به حریم طبیعت هجوم آورده اند. در ادامه، صداهای مهاجم، بیشتر و قوی تر 
می شود و صداهای طبیعی، كم تر. در نهایت، صدای ماشین ها باقی می ماند و یک فضای شهری 
را می سازد. به این ترتیب، چنین مدلولی خواهیم داشت: مهاجمان، بر طبیعت پیروز می شوند و 

جنگل را به شهر تبدیل می كنند.
در طول متن، از افكت صدای شاتر دوربین عكاسی، افكت »دینگ« و همچنین كات برای 
داللت بر گذرِ زمانی طوالنی استفاده شده است. مخاطب در مواجهه با متن در می یابد كه صدای 
شاتر و صدای »دینگ«، نشانه ای است مبنی بر اینكه صحنه تمام شده. كات نیز دال بر این دارد 

كه زمان تغییر كرده است.
با الگوی روایی وگلر، مشخص شد كه در این قطعه، چهار   پس از تطبیق ماجرای قطعه 
مرحله از مراحل دوازده گانة الگوی سفر قهرمان از منظر وگلر وجود دارد: دنیای عادی، دعوت به 
ماجرا، آزمون ها، پشتیبانان و دشمنان و آزمایش سخت. در جدول ذیل این مراحل و معادل آنها 

در نمایش »زندگی ... و دیگر هیچ« مشخص شده است.

جدول ۴. مراحل سفر قهرمان که در قطعة »زندگی... و دیگر هیچ« موجودند

معادل در متنمرحلة سفر قهرمانردیف

حكومت قوانین طبیعتدنیای عادی1

ورود آدمیان به جنگلدعوت به ماجرا2

شكار، بارش باران، قطع درختان، آتش و...آزمون، پشتیبان و دشمنان3

ورود ماشین آالت جدید، افزایش حمله به جنگل و ایجاد تأسیساتآزمایش سخت4
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در نتیجه، قطعة »زندگی... و دیگر هیچ« یک متن روایی منطبق بر الگوی روایی وگلر شناخته 
شد. از آن جا كه در این قطعه، تنها از افكت و تدوین استفاده شده، روایتگری صوتی در آن وجود 

دارد.
نمونة دوم: قطعة نمایشی »فردای زمین«. این نمونه كه ساختة هنرمندان ایرانی است یكی 
از برگزیدگان جشنوارة بین المللی رادیو در بخش برنامه های افكتیو است. فراوانی انواع مختلف 

دال های این قطعه را در جدول زیر آورده ایم.

جدول 5. فراوانی انواع دال های موجود در قطعة نمایشی »فردای زمین« در سطح اول 
داللت

تعدادنوع دالردیف

25افكت1

5تدوین2

6موسیقی3

با شرح 36 داِل  استفاده شده است.  افكت، موسیقی و تدوین  از سه عنصر  این قطعه،  در 
موجود در این قطعه و رابطة میان آنها، داللت های سطح دوم معلوم شد و براساس آنها ماجرای 
این قطعه به دست آمد: سیاست مدارهای جنگ طلب، آرامش و سالمت زندگی بشر را به خطر 

می اندازند؛ ولی در نهایت، بشر با بازگشت به معنویت به اوضاع عادی باز می گردد.
در قطعة »فردای زمین« ابتدا افكت هایی مانند صدای گوسفندان، خنده، پرندگان، آب روان، 

»فید- می كنند.  داللت  آرام  و  شاد  موقعیتی  بر  كریسمس  موسیقی سرود  همچنین  و...  خروس 
این« شدِن صدای تیک تاک ساعت، بر گذر زمان داللت می كند و در ادامه، فضا متشنج می شود. 
موسیقی، سخنرانی هیتلر )كه حتی ریتم و شدت ادای كلماتش دال بر تشویش است(، شعارهای 
جمعیت و صدای رژه بر این تشنج داللت می كنند. صدای آژیر وضعیت قرمز، مسلسل، هواپیما 
و... نیز بر بروز جنگ داللت دارند. موسیقی محزون و صدای آتش بر وضعیتی حزن انگیز داللت 
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می كنند. دوباره، گذر زمان و بروز جنگی دیگر با ابزارهای جدیدتر به همان روش قبلی نمایش 
داده می شود. سپس صدای زوزة باد و آتش، تنها صداهایی است كه به گوش می رسد و به این 
داللت دارد كه جنگ تمام شده و ویرانی بر جای مانده است. صدای گریة نوزاد، داللت بر نوزایی 
قهرمان دارد و در ادامه، صدای ناقوس كلیسا، صدای اذان و موسیقی بر معنویت داللت می كنند. 

افكت صدای آب روان، باران، پرنده و... نیز دال بر بازگشت به وضعیت شاد و آرام هستند.
پس از تطبیق ماجرای این قطعه با الگوی وگلر، مشخص شد كه در این قطعه، 5 مرحله از 
مراحل سفر قهرمان آمده است: دنیای عادی، دعوت به ماجرا، آزمایش سخت، جایزه )تصرف 
شمشیر( و بازگشت با اكسیر. در جدول ذیل این مراحل و معادل آنها در نمایش »فردای زمین« 

مشخص شده است.

جدول 6. مراحل سفر قهرمان که در قطعة »فردای زمین« موجودند

معادل در متنمرحلة سفر قهرمانردیف

زندگی در صلح و آرامشدنیای عادی1

بروز تشنجدعوت به ماجرا2

پایان تشنجعبور از آستانة اول3

جنگ هاآزمایش سخت4

گریة نوزاد )زاده شدن نسل جدید(تجدید حیات5

به دست آوردن معنویت و زندگی در صلح و آرامشبازگشت با اكسیر6

قطعه،  این  در  الگوی وگلر است.  بر  منطبق  متن روایی  »فردای زمین« یک  قطعة  بنابراین، 
روایتگری صوتی با استفاده از سه عنصر: افكت، تدوین و موسیقی انجام شده است.

شجره،  صدرالدین  كارگردانی  به  نمایش  این  ایرج«.  »افسانة  رادیویی  نمایش  سوم:  نمونة 
تهیه كنندگی ماهداد توكلی، نویسندگی بابک صفی خانی و سردبیری نادربرهانی مرند ساخته شده 
و در آن، كالم نقش بسیار مهمی دارد؛ ولی ما تنها به دال های غیركالمی پرداختیم. در جدول زیر، 

فراوانی هر دسته از این دال ها مشخص شده است.
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جدول 7. فراوانی انواع دال های موجود در نمایش »افسانة ایرج« در سطح اول داللت

تعدادنوعردیف

161افكت1

57تدوین2

37موسیقی3

112گفتار4

5سكوت5

 در این قطعه، از تمام عناصر ممكن استفاده شده است. با شرح 372 داِل موجود در این 
قطعه و رابطة میان آنها، داللت های سطح دوم و براساس این داللت ها ماجرایی به دست آمد كه 
عناصر غیرزبانی، آن را روایت می كنند: پادشاهی با موجودی فراطبیعی درگیر می شود و در پایان 

از او شكست می خورد.
در نمایش »افسانة ایرج«، افكت هایی خاص، فعالیت های شخصیت ها و حوادث را داللت 
می كنند.تدوین )كات و فید( و همچنین تغییر صدای صداپیشه ها )پیر شدن صدا( به گذر زمان و 
تغییر مكان داللت می كنند. فضاسازی با استفاده از برخی تكنیک های تدوین مانند: پیچش صدا 
و همچنین بهره گیری از افكت هایی مانند: صدای پیچش باد در علف ها انجام شده كه هر یک به 
فضایی خاص داللت دارند. در پرداخت شخصیت »جهی« )عفریته( نیز تكنیک های تدوین مانند: 
تغییر صدا، پیچش صدا و... )كه داللت بر غیر عادی و شوم بودن شخصیت دارند( بسیار مؤثر 
بوده است. متأسفانه در این نمونه، موسیقی، كاركرد نشانگی چندانی ندارد. از موسیقی صرفًا برای 
ایجاد فصل استفاده شده است. از تغییر در ریتم كالم و میزان بلندی صدا و همچنین افكت هایی 
مانند: صدای گریه یا خنده برای داللت بر وضعیت خاص استفاده شده است. ماجرایی كه اصوات 
این ماجرا  الگوی روایی وگلر تطبیق داده و مشخص شد كه  با  ارائه كرده اند،  غیرزبانی، آن را 
شامل پنج مرحله از مراحل دوازده گانة سفر قهرمان است: دنیای عادی، دعوت به ماجرا، آزمون ها، 
پشتیبانان و دشمنان، رویكرد به درونی ترین غار و آزمایش سخت. در جدول ذیل، این مراحل و 

معادل آنها در نمایش »افسانة ایرج« مشخص شده است.
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جدول 8. مراحل سفر قهرمان که در قطعة »افسانة ایرج« موجودند
معادل در متنمرحلة سفر قهرمانردیف

موقعیت فریدون پیش از برخورد با عفریتهدنیای عادی1

مالقات فریدون با عفریتهدعوت به ماجرا2

حوادث مربوط به ایرج، سلم، تور، شهرناز، ارنواز، جندل و دیگرانآزمون ها، پشتیبانان و دشمنان3

عزم فریدون بر خون خواهی ایرجرویكرد به درونی ترین غار4

خون خواهی و كشته شدن سلم و تورآزمایش سخت5

در نتیجه، تنها قسمت غیرزبانِی نمایش »افسانة ایرج« متن روایی منطبق بر الگوی روایی وگلر 
شناخته شد. این نمونه نیز نمایندة كاركرد روایتگرانة اصوات غیرزبانی است.

نمونة چهارم: قطعة »آكوا آلتا«. این قطعه ساختة هنرمندان صربستان و یكی از برگزیدگان 
جشنوارة بین المللی رادیو در بخش برنامه های افكتیو است. در این نمونه، كاربرد وسیع موسیقی 
مشهود است؛ چنان كه موسیقی و یک صدای محیطی، سراسر قطعه را فرا گرفته است. فراوانی 

انواع دال های این قطعه را در جدول زیر می توان دید.

جدول 9. فراوانی انواع دال های موجود در قطعة »آکوا آلتا« در سطح اول داللت

تعدادنوعردیف

4افكت1

3تدوین2

14موسیقی3

در این قطعه، از موسیقی، افكت و تدوین استفاده شده است. پس از شرح 21 دال موجود در 
این قطعه و روابط میان آنها، داللت های سطح دوم به دست آمد و از آن نیز ماجرای موجود در 

قطعه: گاوباز با گاو، درگیر است و در نهایت پیروز می شود.
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در این قطعه، افكت صدای همهمة ورزشگاه، دو نوع موسیقی )ساز بادی و ساز آرشه ای( 
فضای  بر  می كند  داللت  ورزشگاه  تماشاچیان  صدای  داده اند،  شكل  را  روایت  آنها،  تدوین  و 
ورزشگاه. تقابل دو ساز نیز داللت بر تقابل موجود در صحنه دارد. در واقع، ریتم و نوانس هر ساز 
دال بر وضعیت یكی از دو طرف درگیری است. اما اینكه كدام ساز دال بر وضعیت كدام طرف 
است، با توجه به صدای همهمة تماشاگران مشخص می شود افكت همهمه- كه دال بر هیجان و 
حمایت تماشاگران است- در پایان قطعه )كه ساز بادی با همراهی ساز كوبه ای، موسیقی ای دال 
بر پیروزی می نوازد( تبدیل به سكوت یا افكتی دال بر افسوس یا... نمی شود؛ بلكه صدای همهمه 
باالتر می رود و این داللت می كند بر همراهی تماشاگران با پیروز میدان. از آن جا كه تماشاگراِن 
گاوبازی، انسان هستند، با پیروزی انسان )گاوباز( همراهی می كنند نه با پیروزی گاو. بنابراین، 
بر  آرشه ای،  ساز  نوانس  و  ریتم  و  گاوباز  بر وضعیت  بادی،  ساز  نوانس  و  ریتم  كه  درمی یابیم 

وضعیت گاو داللت می كنند.
پس از تطبیق ماجرای این نمونه با الگوی روایی وگلر، مشخص شد كه سه مرحله از مراحل 
دوازده گانة سفر قهرمان در این متن وجود دارد: آزمون ها، پشتیبانان و دشمنان، آزمایش سخت و 
جایزه )تصرف شمشیر(. در جدول ذیل، این مراحل و معادل آنها در قطعة »آكوا آلتا« مشخص 

شده است.

جدول 1۰. مراحل سفر قهرمان که در قطعة »آکوا آلتا« موجودند

معادل در متنمرحلة سفر قهرمانردیف

درگیری های گاو و گاوبازآزمون ها، پشتیبانان و دشمنان1

اوج درگیری میان گاو و گاوبازآزمون سخت2

نغمة پیروزیجایزه )تصرف شمشیر(3

بنابراین، قطعة »آكوا آلتا« یک متن روایی منطبق بر الگوی وگلر است. از آن جا كه در این متن، 
هیچ استفاده ای از كالم نشده، این قطعه نیز نمایندة كاربرد صوت روایتگر است.
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نمونة پنجم: قطعة نمایشی »مرثیه«. این قطعه، ساختة هنرمند ایرانی؛ ارمغان محرم و تقدیرشدة 
جشنوارة منابع طبیعی پاریس است. فراوانی انواع دال های این قطعه را در جدول زیر می توان دید.

جدول 11. فراوانی انواع دال های موجود در قطعة نمایشی »مرثیه« در سطح اول داللت

تعدادنوعردیف

13افكت1

3موسیقی2

5تدوین3

در این قطعه، از افكت، موسیقی و تدوین استفاده شده است. پس از شرح 21 دال موجود در 
این قطعه و روابط میان آنها، داللت های سطح دوم معلوم شد و از آن نیز ماجرای موجود در قطعه: 
همه چیز در رابطه ای طبیعی و متوازن قرار دارد. قوانین طبیعت حكم فرماست و اوضاع بسامان و 
ایستایی برقرار است. ماشین ها ظهور می كنند و این وضعیت ایستا را به وضعیتی نامتعادل تبدیل 
می كنند. مشخص نیست نتیجة این وضعیت چه خواهد شد. شهر، به وجود آمده و قوانین طبیعت 
دیگر حكم فرما نیست. حوادثی مثل آتش سوزی رخ می دهند كه موجب می شوند شرایط معلق به 

شرایط ناگوار تبدیل شود. گویا دیِو شهر، طبیعت را در كام خود می كشد و می بلعد.
قطعة »مرثیه« با موسیقی یک آغاز می شود كه داللت بر صمیمیت و آرامش دارد. این موسیقی 
در ادامه فید-اوت می شود. موسیقی دو فید-این می شود و جای موسیقی یک را می گیرد. این 
تدوین داللت بر گذر زمان دارد. موسیقی دو نیز بر تعلیق داللت می كند. سپس موسیقی دو نیز 
به همان ترتیب، فید-اوت می شود و جای خود را به موسیقی سه می دهد. چنان كه گفته شد، این 
تدوین بر گذر زمان داللت دارد. موسیقی سه نیز بر اندوه و شكست داللت می كند. در نهایت، 
فید-اوت موسیقی سه داللت دارد بر تداوم وضع موجود. در طول موسیقی، یک افكت صدای 
پرندگان را داریم كه داللت بر فضایی طبیعی دارد. صدای استارت خوردن ماشین بر شروع هجوم 
شهر به طبیعت داللت می كند. در ادامه، صدای هواپیماها شنیده می شود كه بر ادامة فرایند هجوم 
شهر به طبیعت داللت دارد. صدای هواپیماها از چپ به راست و از راست به چپ چند بار به 
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گوش می رسد كه این خود داللت دارد بر هجوم همه جانبه به طبیعت. در طول موسیقی دوم، 
صداهای مربوط به شهر بیشتر می شود. افكت هایی مانند: حركت ناگهانی خودرو، ترمز خودرو، 
باز و بسته شدن در خودرو، صدای كودكان در حال بازی، كبریت كشیدن، آتش سوزی و... داللت 

می كنند بر غالب شدن شهر بر طبیعت و در نهایت، نابودی طبیعت.
از  الگوی روایی وگلر، مشخص شد كه چهار مرحله  با  نمونه  این  ماجرای  تطبیق  از  پس 
مراحل دوازده گانة سفر قهرمان در این متن وجود دارد: دنیای عادی، دعوت به ماجرا، آزمون ها، 
پشتیبانان و دشمنان و آزمایش سخت. در جدول ذیل، این مراحل و معادل آنها در قطعة »مرثیه« 

مشخص شده است.

جدول 12. مراحل سفر قهرمان که در قطعة »مرثیه« موجودند

معادل در متنمرحلة سفر قهرمانردیف

حكومت قوانین طبیعتدنیای عادی1

ظهور ماشین هادعوت به ماجرا2

فضای شهریآزمون ها، پشتیبانان و دشمنان3

روشن شدن آتش و موسیقی محزونآزمایش سخت4

بنابراین، قطعة »مرثیه« یک متن روایی منطبق بر الگوی روایی وگلر است. در این قطعه، هیچ 
استفاده ای از كالم نشده است؛ پس این قطعه نیز نشان دهندة روایتگری صوتی و كاربرد صوت 

روایتگر است.
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نتیجه گیری

در قطعة »زندگی... و دیگر هیچ« تنها از افكت و تدوین برای روایتگری استفاده شده است. 
به این ترتیب، مشخص شد كه تنها با استفاده از افكت و تدوین می توان روایتی را سامان داد و 

افكت و تدوین هر دو می توانند كاركردهای روایتگرانه داشته باشند.
در نمونة دوم، »فردای زمین«، عالوه بر افكت و تدوین از موسیقی نیز استفاده شده است. 
نتیجه اینكه موسیقی می تواند كاركردی روایتگرانه در متن داشته باشد. در نمایش هفت قسمتی 
»افسانة ایرج« از تمام عناصر ممكن در یک قطعة صوتی استفاده شده است. شاید بتوان گفت 
اینكه نگارنده در  بیشتر  این پژوهش داشت. توضیح  تأثیر بسزایی در  این قطعة طوالنی  تحلیل 
ابتدای مواجهه با این متن، تصور می كرد كه نشانه های غیركالمی این قطعه به تنهایی روایتی كامل 
را شكل نمی دهند و درنتیجه، الزم است نشانه های كالمی را نیز در كنار آنها مدنظر قرار دهد تا 
روایت كامل شود؛ ولی پس از تحلیل مشخص شد دال های غیركالمی، خود، روایتی كامل را شكل 
داده اند. اینكه این روایت، روایت تمام متن هست یا خیر، بحث دیگری است؛ ولی اینكه اصوات 
غیركالمی، روایتی را شكل داده اند، واقعیتی محرز است. این نمایش، كاركرد روایتگرانة سكوت 

و حالت هایی كه هنگام ادای كالم رخ می دهند را نشان می دهد.
در قطعة »آكوا آلتا« از افكت، موسیقی و تدوین استفاده شده است. نكتة قابل تأمل در »آكوا 
آلتا« این است كه اغلِب دال های این قطعه از نوع موسیقی اند. از تحلیل قطعه این نتیجه به دست 
آمد كه دال های موسیقایی این قابلیت را دارند كه بیشتر بار روایتگری را در متن به دوش بكشند.
قطعة »مرثیه«، آخرین نمونه بود. در این قطعه نیز از افكت، موسیقی و تدوین استفاده شده 
اشباع  به  بر رسیدن  این خود، گواهی  نتیجة جدیدی حاصل نشد و  این قطعه  از تحلیل  است. 

نظری است.
در مجموع، با تحلیل این نمونه ها روشن شد كه روایتگری با اصوات غیركالمی، امری ممكن 
است. رمزگان هایی كه می توانند در جهت روایتگری صوتی مؤثر واقع شوند، افكت، موسیقی، 
بودن  ممكن  )گفتار(.  می كند  بروز  كالم  ادای  هنگام  كه  است  حالت هایی  و  تدوین  سكوت، 
روایتگری با اصوات غیركالمی، با نتیجة پژوهش شهرسبز )1393( هم سو است. وی در پژوهش 
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خود به امكان ساخت نمایش رادیویی بدون دیالوگ پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده كه 
ساخت نمایش رادیویی بدون دیالوگ، ممكن است؛ هرچند كاری است دشوار. نمایش رادیویی 
اگر بدون دیالوگ باشد، الجرم مشمول روایتگری صوتی است؛ پس نتایج این دو پژوهش مؤید 

یكدیگرند.
 A Narratology of Audio Art: Telling Stories اِلكو هووایلر نیز در مقالة خود با عنوان
به   Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative by Sound  كه در كتاب 

چاپ رسیده، با بررسی نمونه هایی، به این نتیجه می رسد كه امكان روایتگری صوتی وجود دارد. 
نتایج این پژوهش نیز مؤید یافته های پژوهش حاضر است.

اما سؤال دیگر این است كه آیا قواعدی برای روایتگری با استفاده از دال های صوتی غیر 
زبانی وجود دارد؟ در جدول ذیل، شاهد قواعدی برای روایتگری صوتی با استفاده از رمزگان های 

مختلف هستیم كه از بررسی نمونه های این پژوهش به دست آمده است.

جدول 13. قواعدی برای روایتگری صوتی با استفاده از رمزگان های مختلف

توضیحراهبردهدفنوعردیف

تدوین1
تغییر اتمسفر
فلش فوروارد

---فید- اوت و فید- این

ایجاد حالت های غیرطبیعیتدوین2
ایجاد اعوجاج در 

اصوات
---

تدوین3

جابه جایی میان ماجراهای 
موازی

تغییر مكان در زمان ثابت
تغییر ناگهانی وضعیت

---برش )كات(

تدوین4
مرور خاطرات یا 

فلش بک های پی در پی

تلفیق كات، فید، 
اعوجاج، 

درهم آمیختن چند صدا
---
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توضیحراهبردهدفنوعردیف

تدوین5
تداوم وضع موجود و گذر 

زمان
---فید- اوت

تغییر صداتغییر شخصیتتدوین6
تبدیل صدای شخصیت از نوع فرضی 

الف به نوع فرضی ب

تدوین7
حضور یک شخصیت 

خاص در صحنه
صدای معرف

موسیقی  یک  می تواند  معرف  صدای 
خاص  نویز  خاص،  آمبیانس  خاص، 

یا... باشد

تغییر در كیفیت صداشخصیت پردازی راویتدوین8
برای مثال، ممكن است یک راوی، تنها 
یک گوش شنوا داشته باشد یا صدا را 

با نویز خاصی بشنود و...

تغییر میزان بلندی صداجابه جاییتدوین9

و  چپ  گوش  در  صدا  بلندی  میزان 
این  و  باشد  متفاوت  می تواند  راست 
محور  در  حركت  تا  می شود  موجب 

افقی نیز درک شود

تكنیک های مختلففضاسازیتدوین10
یک  در  صدا  پیچش  مثال،  برای 

ساختمان خالی

موسیقی11
كنترل ریتم متن

نمایش میزان تنش
تغییر در نوانس و ریتم 

متناسب با هدف
---

شخصیت پردازیموسیقی12
همراهی یک موسیقی با 

یک شخصیت
---

تكنیک های مختلفایجاد كل روایتموسیقی13

برای مثال، سازی را نمایندة یک طرف 
درگیری و سازی دیگر را نمایندة طرف 
با تغییر ریتم،  دیگر در نظر می گیریم. 
ملودی و نوانس موسیقی ای كه از هر 
می تواند  برمی آید،  سازها  این  از  یک 

وضعیت درگیری را نمایش دهد
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توضیحراهبردهدفنوعردیف

موسیقی14

نمایش موقعیت
نمایش یک جغرافیای 

خاص
نمایش دورة زمانی خاص

تعلیق

استفاده از موسیقی 
متناسب با هدف

برای مثال، استفاده از موسیقی ای كه بر 
ترس داللت می كند برای یک موقعیت 
برای  باروک  موسیقی  یا  ترسناک 

نمایش دوره ای تاریخی و...

سكوت15

تعلیق
نمایش فاجعه ای عمیق

نمایش رخدادی 
باورنكردنی
ایجاد پاساژ

ایجاد وضعیت مرموز و 
ترسناک

پیش آماده سازی
تغییر ریتم متن

شخصیت پردازی

استفاده از سكوت 
متناسب با هدف

---

گفتار16

شخصیت پردازی
تغیّر شخصیت

نمایش نوع و كیفیت رابطة 
میان شخصیت ها
تحول شخصیت

انتخاب یا تغییر ریتم 
و میزان بلندی صدا 

متناسب با هدف
---

پیش برد ماجراگفتار17
برقراری گفتار میان 

چند شخصیت
---

مثاًل پیر شدن صدای شخصیت هاتغییر در صداتغییر زمانگفتار18

گفتار19
ایجاد موقعیت

نمایش احساسات 
شخصیت

استفاده از گفتاری كه 
بر حسی خاص داللت 

دارد

حالت  ترس،  حالت  در  گفتار  مثاًل 
خشم و...
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توضیحراهبردهدفنوعردیف

افكت20
نمایش افعال شخصیت ها
نمایش رخدادهای محیط

فضاسازی

استفاده از افكت ها، 
متناسب با هدف

---

پیشنهاد تحقیق

در مطالعات رادیو، از افكت، به معنای كیفیتی كه بر صوت عارض می شود، صحبتی به میان 
مفید و  بسیار  به معنایی كه گفته شد- می تواند  افكت-  از  استفاده  نظر می رسد  به  نیامده است. 
پیشنهاد  می شود.  استفاده  آن  از  رادیویی  نمایش های  در  به ندرت  این،  وجود  با  باشد؛  اثربخش 
می شود پژوهش هایی دربارة افكت )بدین معنا( و نشانه شناسی و كاركرد آن در روایت انجام شود.
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