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 چکیده

دهد؛ داستان را پیش  مکان یکی از عناصر مهم نمایش رادیویی است که شخصیت را شکل می
درستی انتخاب شود، فضاسـازي هـم بـه درسـتی     بخشد. اگر مکان به برد و حوادث را معنا می می

 اي دو سویه دارند. بـا رعایـت قواعـد    صورت خواهد گرفت. مکان و فضاسازي با یکدیگر رابطه
ی مکانموقعیت توانند هنگام شنیدن اثر  مربوط به انتخاب مکان و صداهاي سازنده آن، مخاطبان می

براي بازنمایی مکان در نمایش رادیویی هر اندازه که اصوات متعلق به آن را بشناسند و باور کنند. 
کنندگان در  یهشود و ته آن مکان در متن نمایش بیشتر پخش شود، ارتباط مخاطب با برنامه بیشتر می

هدف از پژوهش حاضر، شناخت مکـان و یـافتن   کنند. ترعمل می براي مخاطبان موفق تجسم مکان
هـاي رادیـویی اسـت. بـا سـاخت مکـان از سـوي         در نمایش یمکانموقعیت راهی براي ساخت 

 مند شدن اثـر  توان به قابل درك بودن و حتی هویت کننده، نویسنده و دیگر عوامل اجرایی می تهیه
اي، پرسشـنامه،   مطالعـه مـوردي، اسـنادي و کتابخانـه    بـا  کیفی به روش کمک کرد. این پژوهش 

 و بازشنوایی (مشاهده) انجام شده است.  عمیق مصاحبه
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 مقدمه 

خصـوص  اطبـانش (در ها به نیـاز مخ  طول دهههنري قدیمی است که توانسته در  ،نمایش
قابـل  و اجرایی کامالً صوتی  نمایش رادیویی. دهدمتن، صحنه، بازي، نورپردازي و ...) پاسخ 

هـاي بصـري، نمـایش رادیـویی بـه دیـالوگ، موسـیقی و         پخش از رادیوست. بـدون جلـوه  
ها و داسـتان کمـک کنـد:     هاي صوتی وابسته است تا به شنونده براي تصور شخصیت افکت

ي در بعـد  یـک نیـروي بصـر    عنـوان  بـه ی شنوایی است امـا بـه همـان انـدازه     در بعد فیزیک
 .)Crook, 1999:8( روانشناختی قدرتمند است

تـوان بـه    صداي نمایش رادیویی، موقعیت میکروفن و بازیگران می  واسطهبهرا  مکان
و  ؛دهـد  موقعیتی که به مخاطب با توجه به کهن الگوهایش هویت می ؛مخاطب شناساند

. مخاطـب از خـالل   بخشـد  مـی ن ترتیب به شنونده حسی از بودن (وجود داشـتن)  به ای
 یابد.   رو به درك و دریافت خویش دست می پیش مکان

 ،سازي کـرد. پرتـویی   توان براي شنونده هویت مکان می  واسطهدر نمایش رادیویی به
آنکه بین  مکانی براي هویت: براي«کند:  هویت را در همنشینی با مکان چنین تعریف می

انسان با جهان، با جامعه و با خویشتن آرامش برقرار شود، باید آدمی بـا تثبیـت هویـت    
صـحیح از صـداها (موسـیقی، افکـت، صـداي        اسـتفاده  خویش، قرار یابد. در این راستا

فواصل از میکروفن، صدابرداري و ... هـر کـدام بـه سـهم     رعایت بازیگران و سکوت)، 
 .  »هستندگذار تأثیرهویت مکانی نمایشنامه  خویش در پردازش بخشی از

هاي گوناگون صدا (افکت،  شناسایی ظرفیت، مکان در نمایش رادیویی عنصر  مطالعه
در نمـایش   آنبـا اسـتفاده از بازسـازي     مکـان سکوت و موسـیقی) بـراي ایجـاد    کالم، 

ـان    استفاده از صدا براي هویـت  برايتبیین الگوي مناسب ، و رادیویی ـایش   بخشـی بـه مک در نم
هداف پژوهش حاضر است. در راستاي رسیدن به این اهداف، پـژوهش  از جمله ا رادیویی

بـراي   هاي اصـلی و فرعـی مکـان    ساختمایه توان از چگونه میبه سواالتی ازجمله اینکه 
هـاي گونـاگون صـدا (افکـت،      ظرفیـت  ؛بازنمایی مکان در نمایش رادیویی استفاده کرد

در نمـایش   پـرداختن مکـان   بـه  تـا کار گرفته شوند  ونه بهکالم، سکوت و موسیقی) چگ
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هـاي   توانـد هویـت مکـان    در نمایش رادیـویی مـی   چگونه صدا ؛ ورادیویی منجر شوند
 شود.؛ پاسخ داده میبازسازي کند گوناگون را براي مخاطب

)؛ بر امکانات محیطی اشـاره دارد، کـه در دو وجـه    1992مکان از دید آلتمن و الو (
گیرد. مکان را فضایی معنایابنـده در   فرهنگی مورد عالقه و دلبستگی قرار می احساسی و

دلبستگی بر احساسـات    کنند. واژه یندهاي فردي، گروهی یا فرهنگی تعریف میامیان فر
 .)33: 1390، رامیار(ر.ك  داللت دارد  ات احساسی مکانیتأثیرو 

یابنـد. داردل و   ه اهمیـت مـی  هاي جغرافیایی اسـت کـ   دانان این مکان از منظر جغرافی
جغرافیا پاسـخی اسـت    آنها،  کنند، به عقیده ) مکان را در جغرافیا جستجو می1952جِیمز (

 ).7: 1389(داردل به نقل از رلف،  »اند هایی که ما را احاطه نموده ثبت خاطره از مکان«به 

 احساس مکان

 .کننـد  هـن رسـوخ مـی   هـا در ذ  خاطرات و یادمان  واسطه بخشی از احساس مکان به
اي  فیلســوف در کتــاب اصــلی خــود، بــه خــاطر ســپردن؛ مطالعــه  1ادوارد اس. کیســی

کانونِ طبیعی هر دریافت حسی به خاطرسپاري  ،حافظه بدن«کند:  پدیدارشناسانه بیان می
 از نظـر مـن، مـا   ». نـدارد اي بدون حافظه بدن وجود  هیچ حافظه». «و به یادآوردن است

  تر از این بگوییم: تنها جایگاه حافظه، بدن است. بدن، پایگاه و واسطهتوانیم حتی فرا می
 ).179: 1394پرز، گومز و پاالسما، تمام آثار هنري خالقانه است (هال، 

 متقابل مکان، انسان و رویدادها  رابطه  
هاسـت. ممکـن اسـت     آن  ترین مشخصـه  ها مهم راپاپورت معتقد است معناي فعالیت

ا براي ما حائز اهمیت نباشند امـا آنهـا عامـل ارتبـاطی بـین افـراد بـا        ه برخی از فعالیت
مختلـف و پنهـانی را در    انییکدیگر یا با محیط هستند. او عقیـده دارد کـه فضـاها معـ    

 بردارند که حاوي عالئم اجتماعی، فرهنگی و هویتی مالکان آن است. 

                                                           
1. Edward S. Casey 
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 فضا 

اغلـب  «شـود.   پذیر مـی  کانام ،مکان  واسطه ذهنی است که تجسم آن به  فضا برساخته
دهیم نوعی ارتباط ذهنی  شناسیم یا توضیح می کنیم یا می هنگامی که فضا را احساس می
  .)11: 1389(رلف،  »یا مفهومی از مکان وجود دارد

پیوندد. به عبارتی تعریف مکان و فضـا در   که در آن زندگی به وقوع میاست مکانی 
ن به زندگی باشد؛ به این معنی که بـا بـه تصـویر    تواند همان پرداخت نمایش رادیویی می

سـازي و تجسـم آن در ذهـن     کشیدن کامل و دقیق زنـدگی بـراي مخاطـب، امـر مکـان     
گیرد. همواره باید این نکته را در نظـر داشـت کـه فضـا و      درستی صورت میخواننده به

رود؛ و  مـی  فضا به شـمار   اي دوسویه با یکدیگر هستند. مکان شالوده مکان، داراي رابطه
هـاي رادیـویی از    براي ساختن فضا مهیا نمودن مکان الزامـی اسـت. در سـاخت برنامـه    

توانند با فضاسازي مناسب، مکـان   در اختیار ندارند می» تصویر«کنندگان،  آنجایی که تهیه
را براي مخاطبان خود مهیا سازند. عالوه بر آن، زمانی که یک نمـایش از رادیـو پخـش    

شـود.   حدوحصـر پرتـاب مـی   به سمت یک فضاي ناشناس، مـبهم و بـی   شود، برنامه می
هاي انسانی و بـا   کننده موظف به تصرف و اهلی کردن فضاست. او به کمک مقیاس تهیه

شود و  ها و نیازهاي انسان، به تجسم مکان براي مخاطب خویش نائل می تکیه بر ویژگی
 گردد. مخاطب قادر به درك و دریافت نمایش می

توان یک فضاي مجازي بدون مبدأ در نظر گرفت. مخاطـب بـراي    نمایش را میفضا در 
اتکـایی    پنداري با متن داستان، نیازمند بـه نقطـه   برقرار کردن رابطه با نمایش و براي همذات

اي وجود ندارد تا مخاطب بـه   براي خود است. از آنجایی که در فضاي مجازي نیروي جاذبه
تواند به کمـک صـداگذاري    اثر می  ا در مکان بیابد، سازندهکمک او بتواند موقعیت خود ر

هـاي   اتکـایی در مکـان نمـایش    هاي تعادل در گوش براي مخاطب خود، نقطه مناسب ارگان
 رادیویی ایجاد کند.  
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 انواع فضا

 فضاي بدوي یا پراگماتیک
هـاي   فضاي اولیه یا بدوي، فضایی است که به صورت ناخودآگـاه همـراه بـا تجربـه    

کنـد. در فضـاهاي    گیـري مـی   اي کودك از دوران نوزادي او شروع به شـکل  ه و پایهساد
فضاي پراگماتیـک در ذهـن انسـان بـا     گونه تصاویر ذهنی وجود ندارد.  هیچ ،پراگماتیک

شـوند همـراه اسـت. ایـن      هایی ساده که از دوران کودکی در ذهن انسان ایجاد می تجربه
رند و معناهـایی از قبیـل چـپ و راسـت و دور     گی فضاها از رفتارهاي غریزي نشأت می

 نزدیک دارند.  

 فضاي ادراکی
فضاي ادراکی اسـت.   ،شود ها بنا نهاده می عملکردي که با مرکزیت نیازهاي اولیه و تجربه

هـاي متفـاوتی    باید توجه کرد یک مکان مشخص، براي افرادي که در آن هستند، داراي حس
ها به مخاطبـان خـود حـس ثـابتی را      رد که مکان نمایشتوان بیان ک است. به همین دلیل نمی

آیـد بایـد    مـی  کند. براي ساخت مکان مناسب با بستري که نمایش در آن بـه اجـرا در   القا می
تـوان بـه    هایی که بـه کمـک آن مـی    براي مخاطب فضاسازي مناسب ایجاد شود. یکی از راه

جدا شـدن فضـاي داخلـی از    اي که  گونه فضاسازي مناسب رسید، محدود کردن فضاست؛ به
فضاي خارجی براي شنونده ممکن باشد. شنونده باید حین پخش برنامه بـه تفـاوت فضـاها    

 ببرد تا در روند نمایش دچار سردرگمی نشود. پی

 فضاي وجودي
تـوانیم فضـاي    گیـریم مـی   عضوي از یک گروه در یک فضا قرار می عنوان بهزمانی که 

 کنـیم.  یابیم یا بهتـر بگـویم آن را درك مـی    ضا وجود میاین ف باوجودي را درك کنیم. ما 
عضـو   عنـوان  بـه فضاي وجودي یا فضاي زیست، ساختار داخلی فضاست و مـا آن را در  «

   .)17: 1389به نقل از رلف،  1967و بولنو،  1962(شوتز، یابیم  می فرهنگی دریک گروه 



 1397/ پاییز 1/ شماره 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  70

 

 ریزي فضاي معمارانه و فضاي برنامه  

  فضاي معماري با رشد و توسـعه   ) با تطابق سه مظهر عمده1963زیگفرید گیدئون (
 کند: بندي می معماري آنها را چنین تقسیم

 ؛هاي تمدن یونان و معابد مصري ها در ساختمان تعامل بین حجم -
ها در فضـاي   ها، که با معبد پانتئون ظهور کرد و تا قرن فضاي داخلی ساختمان -

 شود.   هده میخالی معابد، مساجد، کلیساها و ... مشا
صـورت همزمـان کـه حدفاصـل فضـاي       برخورد با فضا از مناظر مختلـف بـه   -

 کند.   خارجی و فضاي داخلی ساختمان را یکی می

  معماري و رادیـو داراي وجـه مشـترکی هسـتند. هـر دو در صـدد برقـراري رابطـه        
انـد و قصـد دارنـد مخاطبـان خـود را دربـر بگیرنـد امـا صـرفنظر از           مخاطب با محـیط 

هاي رادیویی بـر   هاي ظاهري، این دو اختالف بنیادینی نیز با هم دارند. در نمایش وتتفا
ها به مادیت نرسـیده اسـت امـا ماننـد معمـاري، ابـزار        خالف معماري، مکان و موقعیت

توانـد در ذهـن مخاطبـان     قدرتمندي در اختیار دارد و آن کلمه و صداست. نمایش مـی 
 هاي قدرتمند نائل شود. هر کدام به احداث مکان  ظهخود با کلمه و صدا و به یاري حاف

 فضاي شناختی
نوعی از فضا کـه در مـورد آن اندیشـیده     ؛فضاي شناختی شامل ساخت انتزاعی فضاست

هـا   هـا و تئـوري   هاي هندسی، نقشه شود و به این دلیل قائل به این موضوع است که شکل می
 .)33: 1389(رلف، اراي اهمیت استمستقیم د  مبناي طراحی هستند، از نظر تجربهکه 

نوعی از فضـا کـه در    ؛فضاي شناختی شامل ساخت انتزاعی فضاست رلف  به عقیده
شود و از نظر تجربه مسـتقیم داراي اهمیـت اسـت. نمـایش بایـد       مورد آن اندیشیده می

صـورت   توانایی اتصال به مسیرها و فضاهایی را که در یاد داریم داشته باشد، در غیر این
 دهد.  حساس امنیت را از دست میا
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 فضاي انتزاعی
تمایز بین فضاي انتزاعی و فضاي شناختی به تازگی مورد مطالعه قرار گرفته است. منشـأ  

شناخت این موضوع است که فضاي اقلیدسی لزومـاً انعکـاس کامـل بخشـی از فضـاي       ،آن
هـا نـه فقـط     ژيهـا و توپولـو   دست انسان است، و دیگـر هندسـه    مطلق نیست، بلکه ساخته

و  1964(هـوکنیز،   دهنـد  پذیر هستند بلکه حتی در بعضـی شـرایط بهتـر جـواب مـی      امکان
 .)34: 1389به نقل از رلف،  1977نوربرگ، 

فعالیت ذهنی که در آن از مجمـوع  فضاي انتزاعی، فضایی است که در ذهن انسان انتزاع (
شـود. برقـراري    ) مـی گیـرد  هاي یک چیز، ویژگی خاصی از آن مورد توجه قـرار مـی   ویژگی

 ارتباط کامل با مخاطب نیاز به طراحی یا استفاده از یک نماد بارز از محیط است.  

 ي آن با زندگی  درك فضا و رابطه
درك فضا با شناخت محیط همسوست. انسان همواره به فضا احتیاج دارد. این فضـا  

کـم حفاظـت انسـان    تواند شامل یک فضاي طبیعی باشد یا یک فضاي معماري که ح می
 در برابر عوامل طبیعی را دارد. 

انسان به ادراك بصري و جنبشی وابسته است. گروتـر   از سويتعیین جهت در فضا 
هاي عضالنی، حس جنبشـی را پدیـد    هاي تعادل در گوش و احساس ارگان«نویسد:  می
بـه ایـن    ؛ازدانـد  کار می ها، حس جنبشی را به آورند. اثر نیروي جاذبه روي این ارگان می

معنی که انسان بدون اینکه از چشـمش اسـتفاده کنـد، (جهـت) بـاال و پـایین را از هـم        
نیروي جاذبه هستیم در هـر وضـعی    تأثیردهد. از آنجا که ما همواره تحت  تشخیص می

 » توانیم باال و پایین و جلو و عقب را تشخیص دهیم. میبنابراین که بدنمان قرار گیرد، 
وزنی  که انسان در شرایط بی است حواس بصري متعلق به زمانی  لهوسی درك فضا به

بــا  1کنـد. هرمـان ویتکـین    . او یـک مبـدأ آشـنا را بـراي خــودش تعیـین مـی      قـرار دارد 
به یکی از این دو  ،هاي مختلف بر حسب نسبت هایی ثابت کرده است که انسان آزمایش

                                                           
1. Hermann Witkin 
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یشتر با احساس جنبش و انسـان  گرا ب انسان درون«دهند:  سیستم اعتماد بیشتري نشان می
انسان را به جایگـاه اثیـري خـدایان مربـوط      ،یابی بصري. مکان گرا بیشتر به جهت برون
 .)268: 1383(گروتر،   »سازد می

 رادیو     

اي شامل عناصر چهارگانه کالم، موسیقی، افکت و سکوت است کـه بـر    رادیو رسانه
اي در  توانـد پیـام را از هـر نقطـه     فرستنده مـی اند.  اي کور خوانده این اساس آن را رسانه

 اي از جهان بفرستد.   اي در هر نقطه جهان براي گیرنده
هـاي   هاي صوتی را به صورت پیـام  مخاطب رادیو باید فردي شنوا باشد و بتواند پیام

هـا را در ذهـنش از صـوت بـه تصـویر تبـدیل کنـد.         تصویري درك کند و در واقـع آن 
تجربیـاتش بـه اطالعـات      فرسـتد او بـه واسـطه    ا که به مخاطب میهر پیامی ر ،فرستنده

 کند.   دیداري تبدیل می
در زمـان گـوش    ـ  که آن هم به صورت خاموش و ذهنی بیدار اسـت  ـ به جز بینایی  

تصـورات   ،رادیو«گوید:  دادن به رادیو تمامی حواس در حال فعالیت هستند. کرایسل می
انگیزد، زیرا به هیچ وجه رادیو،  تئاتر یا تلویزیون برمی مراتب بیش از فیلم، مخاطب را به

دیداري نیست. ما نه تنها باید افکار و احساسات شخصیت رادیویی را تصور کنیم، بلکه 
.. او هـم بـراي خـود تصـویري     باید از حالت صورت، ظاهر کلی، موقعیت فیزیکـی و . 

 .)10: 1387(کرایسل، »بسازیم

 شناسی رادیو جامعه
دادن هویت است. بایـد ایـن نکتـه را     ،تواند انجام دهد کارهایی که رادیو مییکی از 

هاي رادیویی بر خـالف تماشـاگران و    نامه مورد توجه قرار داد که گروه مخاطبان نمایش
نـد در حـین گـوش    اند. فرصـت دار  مخاطبان تئاتر، هیچ پولی براي خرید بلیط نپرداخته

اي خوششـان   و وقتـی از نمایشـنامه  انجـام بدهنـد   کارهاي دیگر هم دادن به نمایشنامه، 
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نیامد، مجبور نیستند تا انتهاي نمـایش صـبر کننـد، بلکـه خیلـی راحـت پـیچ رادیـو را         
 .)231: 1387بندند (مک وینی به نقل از کرایسل،  می

 نمایش رادیویی  
شود.  نمایش رادیویی نوعی روایت است که از طریق کالم به مخاطب انتقال داده می

) 3) پــی رنــگ، 2) وحــدت، 1اي کالســی ســاختار نمایشــنامه عبــارت اســت از: اجــز
پـردازي. ایـن اصـول     ) صـحنه 7سـازي و   ) آماده6چینی،  ) زمینه5) گفتگو، 4شخصیت، 

 .)432: 1389(هیلیارد، ها یکی است  زیربنایی در تمام نمایشنامه
توانـد   جملـه مـی  کلمـه و  «یکی از ارکان تولید نمـایش رادیـویی کلمـه (دیـالوگ) اسـت.      

  .)50: 1392(مژده به نقل از باقري، » هاي احساسی متفاوتی را در تماشاگر برانگیزد العمل عکس

 صدا 

 صدا داراي عناصر مختلفی است از جمله: 
 ؛زیر و بمی -
 ؛صدا و تن صدا  چگونگی صدا، مایه -
 ؛شدت و قدرت صدا، صداي محیط، صداي پر تحرك -
 ؛ریتم، گام، حرکت (موومان) -
 .)25 :1369ک، شیوه و روش، هماهنگ و موزون کردن (ر.ك شهبازیان، سب -
دهند، به طـوري کـه    ها به ما می ها و موقعیت حواس شنیداري حس قدرتمندي از جهت -

هاي عصا به زمین و تغییرهـاي آن، انـدازه    تواند با گوش دادن به صداي ضربه نابینایی می
 و شکل فضا را حس کند.  

ي که هـر کـدام بـر    تأثیرقادر به درك و شناخت فضا هستیم، اما  ما از طریق حواس خود
شود، در حـالی کـه    گذارند با یکدیگر متفاوت است. بینایی سبب احساس تنهایی ما می ما می

وار فضـا   آورد. صدا موجـب درك انـدام   شنوایی حسی از پیوند و همبستگی را به ارمغان می
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تـوانیم فواصـل را    ي ابعاد و اندازه فضا هستیم و مـی گیر قادر به اندازه ،شود. از طریق صدا می
 .)41-40: 1394(ر.ك هال، پرز، گومز و پاالسما،  از یکدیگر تشخیص دهیم

تقویت حس شنوایی است. انسان با شنیدن رادیو، ات گوش سپردن به رادیو، تأثیراز 
راد آموزد. گوش سپردن سبب افزایش حس همبستگی بین افـ  خوب بودن را می  شنونده

د و او را در تعامل با فضـا  بر آدمی را از مرز تصویر و جسمانیت فراتر می ،شود. صدا می
 دهد.   قرار می
گـذار در فرهنـگ هـر    تأثیرصداست و صدا یکی از عوامـل   ،توان گفت ذات موسیقی می
باشـد. ناصـر فکـوهی     هاي فرهنگی نیز می صدا معرف اسطوره ،اي است. عالوه بر آن جامعه
صدا مکانی ویـژه دارد کـه از ابتـداي انسـانیت در     « شناسی بیان کرده است: هاي انسان در پاره

ینش جهان با یک صـدا آغـاز   ها قرار داشته است. در بسیاري از اساطیر، آفر باالترین موقعیت
 شده است.

شود و از دیگر سو با ریتم و حرکـت (رقـص) ترکیـب     صدا از یک سو با زبان تلفیق می
 .)216 -212:  1385(ر. ك فکوهی،  آید ها به کار می اسم آیینی انسانشود و در مر می

صدا بر خالف تصویر داراي حرکت است. صدا واجد وسـایلی اسـت تـا سـکون را     
چیـزي  » صـداي سـاکن  «تلقین کند، اما فقط در موارد محدود. ممکن است گفتـه شـود   

 .)37: 1394ون، است که هر اندازه هم شنیده شود هیچ نوسانی در خود ندارد (شی

 صدا در رادیو  
به نحوي مـؤثر در ایجـاد پرسـپکتیو و    که مالکیت میکروفون یکی از امکاناتی است 

شده به چگونگی تعیـین    با فواصلی تعریف -ي عناصر نمایشی در فضاي نمایشیرجایگی
 -مانند شخصیت و اشـیا  -صوري نمایش عناصر  جایگاه و مختصات قرارگیري و فاصله

، به مـا در  به طرز عمیقی در فضاسازي نمایش رادیویی مهم و مؤثر استکه  از یکدیگر
 .)96: 1391(آقاخانی،کند کاربرد بهتر صدا کمک می
مخاطـب  صـداها و اصـوات را بـراي شـنیدن      بایـد  کننـده  تهیـه  ،در گوش دادن به رادیو

   ربط را حذف کند.اصوات مهم را برجسته و اصوات بی کند. او بایدآماده خویش 
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ن توجه مخاطب را جلب نمود. اورسن آ باتوان  سکوت یکی از مواردي است که می
اي  براي شنیدن باید فکر کرد. دیدن تجربـه «کند:  ولز در مصاحبه با آندره بازن اظهار می

ه توجه تر و بدون شک در مقایسه با شنیدن احتیاج ب شاید زیباتر و شاعرانه ،حسی است
 .)14: 1369(شهبازیان، کمتري دارد 

 هویت

هویت توام با احساس تعلق است. اگر بدانیم چه چیز یا چه کسی هسـتیم و هویـت   
هـایی کـه مشـابه مـا هسـتند احسـاس تعلـق         خود را به درستی دریافته باشیم، به گـروه 

شود. همچنـین   مسئله هویت به تفاوت ما با دیگران نیز مربوط می ،کنیم. عالوه بر آن می
 .  است پذیر نتیجه انعطاف اکتسابی و در ،هویت

گیرد. فرد چه چیزي را از خـویش   حافظه او شکل می  واسطهبخشی از هویت فرد به
 آورد و در ذهنش چگونه خودش را مجسم ساخته است.   و اطرافش به یاد می

شخصـیت  «شناسـان از   وابستگی متقابل هویت و بستر، چنـان قـوي اسـت کـه روان    
ن مفهوم، مبتنی بر این مشاهده حاصـل شـده اسـت کـه     گویند. ای سخن می» مند موقعیت

هاي مختلف، بیشتر از رفتار افراد مختلف در شـرایط   رفتار هر فرد در شرایط و موقعیت
 یابد. یکسان، تغییر می

 چارچوب نظري

 این پژوهش متکی بر نظریات زیر است:

 اول  نظریه
.. باشـیدن، یعنـی تعلـق    متضمن شناخت مکان است. ،شناخت انسانی«دیدگاه هایدگر:  از

ایـن نظریـه در کنـار تمـامی نظریـات       .)38شـولتس:   -(نـوربرگ » مکان عینی داشتن به یک
مربوط به مکان که از افالطون تا اقلیدس، دکارت و دیگران به ثبـت رسـید بـا بیـان تئـوري      
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ن و سپس نظریات مکان مجازي کـه حاصـل تولـد اینترنـت بـود، دسـتخوش       ینسبیت انیشت
یک وسیله ارتباطی مسـتقر   عنوان بههاي رادیویی نیز تا زمانی که  در نمایش ،مکانتحول شد. 

متفـاوت بـود. بـا پیشـرفت علـم و       ،کردنـد  در یک مکان خاص با مخاطب ارتباط برقرار می
مفهـوم عنصـر مکـان در آن     ،حضور رادیو در هر مکان و هر زمانی و حتی در بستر اینترنت

 ي نمادي از مکان پیشین بود.دستخوش تغییر شد و مکان مجاز

 دوم  نظریه
چـه   دیگر تنها یک چهارچوب معماري با سقف و کـف و آن  ،مکان در عصر حاضر
شد، نیست. بلکه وجودي است که فرد با وجـود خـویش بـه آن     که در قدیم تعریف می

 هاي نمایشی را بازشناخت.  توان هویت شخصیت مکان می  واسطهبه بخشد. هویت می

 منظریه سو
 ؛نظریات مربوط به درونی و برونی بودن

یعنـی بـودن در جـایی دور از     ؛بودن، هدف اصلی در وراي مفهوم مکـان اسـت   درون
کند کـه   ) بیان می1962) لنیدون (1971آنچه بیرون است (رلف، ادوارد. به نقل از شولتس، 

نسـتن  درون بـودن دا «ست از خلق درونی که از یک برون مجزاست: ا اساس مکان عبارت
کاري و حکم تفاوت میان امنیت و خطر، نظم و آشوب، اختفـا و آشـ  » اینکه کجائید، است

 .)65؛ 1389(رلف، ادوارد. به نقل از شوتس و لنیدون،  یا صرفاً اینجا و آنجا دارد

 پژوهش مقوالت

 هاي انسانی و روابط گروهی مکان؛ جایی براي فعالیت
ر درك و دریافـت آن مـؤثر اسـت. یـورگ     شـود د  نوع فعالیتی که در مکان انجام مـی 

خـاطرات    پـرده «یک کتـاب را همیشـه روي   « کورت گروتر براي مثال مطرح کرده است:
بینیـد و نـه در یـک وان پـر از آب یـا در یـک        در یک کتابخانه یا روي یک میز مـی » فرد
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و  ء داراي مکـانی خـاص اسـت، اشـیا    بر این اساس، در ذهن مخاطب هـر شـی  ». یخچال
گذارند و با یکدیگر در ارتباط هستند. به عبـارت دیگـر    متقابل می تأثیرا بر یکدیگر ه مکان
 سازي پرداخت.   کارگیري تجربیات او به مکان توان با تکیه بر ذهنیت مخاطب و به می

 یندهاي درونی (ذهنی و روانی)امکان؛ محلی براي فر
گونه که ریچـارد   همان ؛مستقیم دارد تأثیریندهاي ذهنی و روانی مخاطب امکان بر فر

هـا داشـته باشـد. مکـان و      تواند اثر مستقیمی بر روان انسان محیط می ،بیان کرده 1نویترا
 کند.   برخورد افراد را مشخص می  هاي آن، رفتار اجتماعی و نحوه ویژگی

هـاي رادیـویی    در نمـایش  ،طور که ابزارهاي معماري صورت، فرم و فضاسـت  همان
هاي  پنداري و خوگیري بهره برد. شاید بتوان اذعان داشت برنامه گانهتوان از خاطره، ی می

رادیویی تنها به عالم درون تعلق دارند. داستانی از یک زنـدگی کـه از امـواج رادیـو بـه      
رسد و در ذهـن او یـا بـه عبـارت بهتـر در جهـان درونـی او جـاي          گوش مخاطب می

 شود. ن درونی منتقل میاي که از یک جهان درونی به یک جها داده ؛گیرد می

 اقلیم و فرهنگ
اي کـه در آن وجـود دارد    گوید؛ سوژه بـه محـیط طبیعـی و فرهنگـی     مرلوپونتی می

سـوژه و مکـان     وابسته است و حتی از این محیط جدا نشدنی است، از تعلق دو سـویه 
 هاي رادیویی به تجسد مکان نائل شد.    توان در نمایش می

اي دارد. براي ایجاد ارتباط کامل بین انسان و محیط، فـرد   توجه به اقلیم اهمیت ویژه
نیاز به درك و شناخت کافی نسبت به محیط خود دارد تا بتواند محیط را با خـاطرات و  

 تصورات ذهنی خود منطبق سازد.  

 بیگانگی  
له پردازش مکان در بطـن نمـایش توجـه نشـود،     ئهاي رادیویی به مس اگر در نمایش

                                                           
1. Richard Neutra 
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رود و بـا   درك و شناخت مخاطب با جهانِ نمایش از بـین مـی   ،دیگرزیست یا به تعبیر 
شود. عالوه بر این، از آنجایی که در جوامـع امـروزي بـا     جهان نمایش بیگانه می زیست

مشـکالت روحـی   اخیر،   توجه به رشد مهاجرت افراد از روستاها به شهرها در چند دهه
. این احساسات با گذر زمان سبب دهد از قبیل تنگناترسی و گمشدگی به افراد دست می

 شود.   ایجاد مشکالت اساسی در روان و شخصیت افراد می
هـاي زنـدگی    نمایش رادیویی با عبور از مرزهاي جغرافیایی واقعی و تجسـد مکـان   
خـاطر   تواند تا حدودي روح مکان را براي افراد زنده نگه دارد و تـا حـدودي تسـلی    می
هـاي   نمـایش  ؛گونـه بیـان کـرد   توان این می ،عبارت دیگر دیده آنان شود. بهده و رنجرآز

و ضعیف جامعـه از  رادیویی به سبب ارزان بودن و در دسترس بودن براي قشر متوسط 
قادر هستند از بروز مشکالت روحی و روانی جلـوگیري   و خوردارنداهمیت بیشتري بر

 یا از شدت آن بکاهند. کنند،

 شخصیت   عنوان بهمکان 
برد نمایش کمـک  یک شخصیت در نظر گرفته شود و به پیش عنوان بهد توان مکان می

هـا   دهند که روي شخصیت اصول رفتاري مشخصی را توضیح می ،کند. مکان و موقعیت
 کنند.   درست مثل زندگی واقعی عمل می

 رویدادگاه عنوان بهمکان 
یـا مکـانی   گیرد  تواند مکانی باشد که رویداد و درام در آن شکل می مکان نمایش می

توانـد   مـی  گـردد  مـی شود. استودیویی که رویداد در آن ضبط  که نمایش در آن ضبط می
 .براي مخاطب آشنا باشد

برش کوتاهی از رویدادي اسـت کـه در زنـدگی واقعـی بـه وقـوع        ،رادیویی   نمایش
و برقـراري ارتبـاط بیشـتر بـین       براي باورپـذیرتر شـدن نمـایش    بنابراین، است پیوسته

ا نمایش، ملزم به تصویرسازي و تجسم مکانی براي به وقوع پیوسـتن داسـتان   مخاطب ب
نمایش هستیم. به عبارتی دیگر، براي باورپذیرتر شدن، نمایش نیاز بـه مکـان صـحیح و    
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به وقوع پیوستن داستان دارد. رویدادها به مکان متصل هستند. همچنـین بـا    برايمرتبط 
 بین افراد و محیط را افزایش داد.توان کنش  تعریف و تفصیل رویدادها می

 مکان اساطیري

شناسی داراي مکانی ویژه هستند. هـر صـدایی داراي یـک مکـان      صداها در اسطوره
ها تنیـده   صدا و موسیقی در رفتارهاي اجتماعی انسان ،خاص و ویژه است. عالوه بر آن

نمـایش   بیانگر کالبـد زنـدگی اجتمـاعی آنـان اسـت، لـذا در       ،شده و موسیقی هر قومی
هاي ویژه که هـدف   توان به مکان رادیویی با پخش و انتخاب صدا و موسیقی مناسب می

 رادیو است نائل شد.  کننده تهیه

 صدا

تمام بدن بـه ایـن    باشود. دریافت صدا  تمام بدن جذب و دریافت می از طریقصدا 
نیـز  معناست که در زمان شنیدن صدا پوست بدن (در اینجا منظور حس المسـه اسـت)   

شود. اساس به وجود آمدن صدا، به ارتعاش و لرزه درآمدن تارهاي صـوتی و   درگیر می
عالوه بـر اینکـه    ،شنویم هاي هواست. این بدان معناست زمانی که ما صدا را می مولکول
شـنود. زمـانی کـه فضـاي نمـایش       کنیم، بدن نیز صدا را مـی  گوش دریافت می باآن را 

شـوند،   یحی باشد، شنونده عالوه بر این که صدا را میرادیویی داراي فضاي صوتی صح
 ست.اقادر به لمس صدا نیز 

رسد. یکی از این  هاي حسی به درك و شناخت محیط پیرامون خود می انسان با داده
شـود تـا باعـث     هاي حسی صداست. صدا براي مخاطب رادیو به ابزاري تبدیل مـی  داده

حسی از طریق صداگذاري از مواردي اسـت کـه   هاي  ادراك بیشتر او شود. بمباران داده
 ،تر باشد تري داشته باشد و متنوع وسیع  . هرچه صداگذاري دامنهقرار دادتوان مد نظر  می

 کند. به درك شنونده کمک بیشتري می
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 کالم

  انسان به وسـیله  از سويادراك محیط  ،گونه که اردوارد هال مطرح کرده استهمان
ریزي شده است. زبان یکی از ابزارهایی است که در اختیـار   نامهکند بر زبانی که تکلم می

در ذهـن مخاطبـان    قادرانـد کنندگان و نویسندگان قرار دارد، آنهـا بـه کمـک کـالم      تهیه
 تصویر روشنی از محیط را ایجاد سازند و ادراك فضایی آنها را نیز بهبود بخشند. 

 موسیقی
اند، موسیقی نیز انسان را احاطـه کـرده    ههمانگونه که فضا و مکان انسان را دربرگرفت

توان اذعان داشت که موسیقی و مکان یکـدیگر را تحـت پوشـش خـود قـرار       است. می
کارگیري موسیقی در متن نمایش به تجسـد مکـان در    هکننده قادر است با ب دهند. تهیه می

 ذهن شنونده یاري رساند.

 افکت
هـا داریـم کـه بـا      از قبیل افکـت  ش رادیویی نشانگرهایییبراي ساخت مکان در نما

 یند پیشاشناخت را تهیه کرد.اتوان براي شنونده فر کارگیري آنها می به

 سکوت
هاي صـحیح بـه مخاطـب     سکوت ابزار دیگري است که در مواقع مناسب و در موقعیت

 وجو و تثبیت خاطرات گذشته در ذهنش بپردازد.   دهد تا به جست خود این امکان را می

 هویت

نیاز به شناخت روحِ مکان است. روح هر مکانی شبیه  ،نشان دادن هویت مکانبراي 
رادیو براي گذاشتن اثر انگشت آن شهر بایـد آن    کننده به اثر انگشت آن شهر است. تهیه

هاي پنهان در آن مکان پی برده باشد تا دریابـد   را به درستی درك کرده باشد و به انرژي



 81  هاي رادیویی هاي عنصر مکان در نمایش ویژگی  مطالعه

 

  خواهد به ما نمایان سازد. او در مرحله ه چیزي را میمکان پذیراي چه چیزي است و چ
تواند با صـدا   را چگونه می ز به درستی بشناسد و بداند مکانبعدي کاوش باید فضا را نی

 به نمایش بگذارد.
 .گیرنـد  ها، مانند کوالژي از قطعات هستند که در کنار یکـدیگر قـرار مـی    جزئیات نمایش

... بـه   تی و روانـی، فرهنـگ، آداب و رسـوم و   با کمـک خصوصـیات شخصـی   باید مخاطب 
بزرگـی    پارگی، قـدرت برانگیزاننـده   مانده بپردازد. ناتمامی و چندپرکردن فضاي خالی و باقی

اي را  شـده  فرامـوش   گذشته یا خـاطره  ،پازل  چراکه با پیدا کردن هر قطعه ؛براي مخاطب دارد
 یابی فرد کمک شایانی کند.   تواند به هویت آورد و تکرار این امر می به یاد می

 تصویر ذهنی

از آنجایی  ،عد بخشیدن فیزیکی به زمان است. بر این اساستجسم خاطرات، باعث ب
شـده و  دهـی  هـاي سـازمان   وجودي، بر مبناي معـانی، مقاصـد و ارزش    که فضاي زیسته

یسـته،  ز  شود و با هر تجربـه  هر فرد تفسیر می  کیفیتی است که از طریق حافظه و تجربه
کننـده   دهـد، تهیـه   از تالقی خاطره و قصدیت، ادراك و خیـال، حافظـه و آرزو رخ مـی   

 گذاري نماید. تواند اساس مکانمندي نمایش را بر فضاي زیسته وجودي پایه می

 هویت اجتماعی

هـا از هویـت    با تلفیق تعـاریف آن  و هاي رلف و نیکلوالس ابرکرامبی بر اساس گفته
برساخته از تصویرهایی ذهنی اسـت کـه    ،از آنجا که هویت ،رفتتوان چنین نتیجه گ می

بـه مـرور    و امري اکتسابی است ،فرد از محیط و مکان خود دارد و از آنجایی که هویت
هاي رادیویی با  به کمک نمایشتوان  میشود،  زمان و بر اثر تعامالت اجتماعی کسب می

 بان پرداخت.  تجسم مکان براي مخاطبان، به تعریف هویت براي مخاط

 احساس تعلق

مند  هاي رادیویی به همراه دارد، بدن  یکی از نتایجی که مجسم کردن مکان در نمایش
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هایی خودآگاه و درگیر با جهان) مخاطبان است. این بدان معناسـت کـه هـر     شدن (بدن
تـر شـکل بگیـرد،     تـر و واضـح   اندازه نمایش رادیویی قادر باشد در ذهن مخاطب دقیـق 

 کند. پنداري او افزایش پیدا می خویش داري و همپن همذات

 پاسخ به سؤاالت
بـراي بازنمـایی مکـان در     هاي اصلی و فرعی مکان ساختمایه توان از چگونه می -1

 نمایش رادیویی استفاده کرد؟
کند؛ ازجمله دیدن، شنیدن، حس المسه، حرکـت و   فرد فضا را به طرق مختلف درك می

ان را مجسـم سـازد.   مکـ  ،واسـطه حـس شـنیداري   بـه  تواند میجنبش و حس بویایی. انسان 
گویند که با چه مکانی مواجـه هسـتیم و ارتبـاط افـراد در آن مکـان چگونـه       صداها به ما می

رود،  رو تـا مقابـل درب خانـه مـی     سنگفرشـی کـه از پیـاده   شـنود.   است. انسان فضـا را مـی  
حس بویـایی شـناخت.     واسطهوان بهت کند. مکان را می صاحبخانه را از حضور مهمان آگاه می

شـود.   هایی در زندگی انسان وجود دارند که با یک عطر خاص براي فرد بازنمـایی مـی   مکان
در شناخت مکان از طریق حس المسه، نیروي ثقـل و دیـدن احجـام بـه فـرد بسـتگی دارد.       

حرکـت   بـا د کند. فر حس المسه درك می  واسطهزند نرمی، زبري و ... را به فردي که قدم می
کالبـد بـه کشـف      واسـطه . بنـابراین روح بـه  کند صحنه و مکان را کشف می ،بدن خویش

 شود. هاي خارج از خویش نائل می مکان
ها در صورتی که در انسان احساس تعلق را به وجود بیاوند، باعث بهبود ارتباطـات   مکان

کـان را در ارتبـاط بـا    اشـیا و م  ،شـوند. ذهـن   عنوان فردي از اجتماع می وي و عملکردش به
سپارد. در بازنمایی مکان نمایش رادیویی اینکه بدانیم فـرد   یاد می آورد و به یاد می به  همدیگر

داراي اهمیت است. نیاز انسان بـه   ،اش به زمین نزدیک است خانه یاکند  در ارتفاع زندگی می
فاصل گذشته و آینـده  د حدتوانن ها می ها اهمیت دارد. مکان در اجتماع بودن در این نوع مکان

شناسـنامه دارنـد و در دل خودشـان    ، ها در کنار انسان تاریخ دارنـد  را مشخص سازند. مکان
هاي فرهنگی را بـه دیگـران نشـان     کنند و الیه تاریخی را که بر مردم گذشته است روایت می
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اي  و طبقـه  اندیشد؛ از چه سـطح  گویند انسانی که در آن قرار گرفته چگونه می دهند و می می
آن فـرد را    توانـد آینـده   است؛ چگونه به این مکان وارد شـده اسـت؛ و حتـی آن مکـان مـی     

 کند.   . روحِ مکان، روحِ انسان را در خویش پنهان میکندبینی  پیش
 هاي گوناگون صدا (افکت، کالم، سـکوت و موسـیقی) چگونـه بـه کـار      ظرفیت -2

 ادیویی منجر شوند؟در نمایش ر گرفته شوند که به پرداختن مکان
پـیش از اینکـه بـه     ، ابزاري براي ایجاد مکان است. گام نخست در ایجاد مکـان صدا

نامـه   مناسب است. مکان بایـد در نمـایش    نامهنمایشانتخاب  ،تولید و صداگذاري برسد
 . د.درستی انتخاب شود و فضاها قابل درك و ملموس باشنبه

تـوان بـه    کند. با رعایـت پرسـپکتیو مـی    می صدا دوري و نزدیکی را به مخاطب القا 
قادر است از فضاي ذهنی نمایش براي خود هندسه  انسانصدا داد. بر این اساس،  مکان

تـر   اي از محیط نمایش فراهم کند و بدین ترتیب تجسـم مکـانی بـرایش شـفاف     و نقشه
سـد  شـود او قـادر بـه تج    شود. عالوه بر این، با صداهایی که در متن نمایش پخش مـی 

 شود.   هاي موجود در نمایش می مکان
هاي گونـاگون را بـراي    تواند هویت مکان چگونه صدایی در نمایش رادیویی می -3

 مخاطب بازسازي کند؟
اش از مکان بـه درك آن مکـان دسـت     هاي شخصی یا گروهی تجربه  واسطهانسان به

هـا بـه    ویـت مکـان  رسـد. بنـابراین ه   یابد و به تصویرهایی از آن مکان در ذهنش می می
 هاي گوناگون متفاوت است.   هاي مکان تجربه  واسطه

در چگونه بودن صدا باید خاطر نشان نمود که هر چه صدا با خاطرات شناختی فرد 
تري داشـته باشـد، بنـابراین در نمـایش رادیـویی خـاطرات جمعـی         و فضا پیوند محکم

هـاي گونـاگون را    هویت مکـان  تواند کند و بهتر می بیشتري را براي مخاطبان تداعی می
ارتباط بین مخاطب  ،بازسازي کند. با همسو بودن صدا و خاطرات شناختی فرد از مکان

تـر اسـت.    یابد و مخاطب در تجسم مکـان در ذهـن خـویش موفـق     و برنامه افزایش می
فضاي مجازي با تکیه بر تن خودآگاه و مبنا قراردادن آن، امکـان ظـاهر شـدن را داشـته     
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یی خودآگـاه  ها توان بر مبنا و به یاري همین مسئله؛ بدن نمایش نیز می ابراین دربناست. 
مان) به آفرینش فضـا در نمـایش رادیـویی     جاذبه و موقعیت  واسطهو درگیر با جهان (به

 پرداخت.  

 گیري نتیجه

آیـد تـا    زندگی انسان همیشه وابسته به مکان بوده است. او از زمانی که به دنیـا مـی  
کند اما ماهیتش نه. خواه این خانه  داراي خانه است. شکل این خانه تغییر می وقت مرگ

اوست.   سکونت در این دو خانه نیز بدنِ او خانه  رحمِ مادرش باشد خواه قبر. در فاصله
توانـد تجربـه کنـد و در تقابـل بـا محـیط احسـاس خوشـایند یـا           روح در این خانه می

  روح در نظر بگیـریم، هنگـامی کـه رابطـه      بد را خانهناخوشایندي را تجربه کند. اگر کال
دهـد و   اش را بـا جهـان بیرونـی از دسـت مـی      روح رابطه ،شود مکان با مکین مختل می

اي که ایستاده بیابد و به آرامش برسد.  تواند خودش را در این دنیاي بیکران در نقطه نمی
شـود و   یابد وابسـته مـی   می ها حضور هایی که در آن انسان پس از کالبد خویش به مکان

و بعـد عینـی داشـته     ،هـا واقعـی   کند. خواه این مکان آنها تجربه می  زندگی را به واسطه
 باشند و خواه ذهنی باشند.  
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