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بررسي جايگاه راوي
در نمـايش راديويـي
دكتر ليال رضائى
استاديار دانشگاه خليج فارس

مقدمه 
نمايـش راديويي، نـوع خاصي از برنامه سـازي 
راديويـي اسـت و ويژگي هاي منحصـر به فردي 
دارد. به صورت کلي، برخالف نوع مکتوب داستان 
که «راوي» - به شـکل آشکار يا پنهان -  همواره 
يکي از شـالوده ها و ارکان آن به شمار مي رود، در 
نمايشـنامه (و به صورت خاص، نوع راديويي آن) 
راوي از چنيـن جايگاهـي برخوردار نيسـت. اگر 
تقسـيم بندي روايت شناسـان از حالتهاي روايي 
(narrative modes) را مبنـا قـرار دهيم، بايد 
گفت در نمايشـنامه ها، به جاي شـيوه ي «بيان و 
گفتار» (telling)، اغلب از  شيوه ي «نشان دادن» 
(showing) استفاده مي شود؛ به عبارت ديگر به 
جاي روايِت «راوي»، گفتار شخصيت ها (به صورت 
گفت وگو يا تک گويي) و کنش (action) آنهاست 
که سـير نمايشـنامه را رقم مي زند. با وجود اين، 
به نظر مي رسـد هر يک از سه نوع راوي اول، دوم 
و سـوم شـخص، به تفکيـک کارکردهـاي خود، 
مي تواننـد در نمايش راديويي نقـش و جايگاهي 
داشـته باشـند. در دانـش روايت شناسـي، براي 
انواع سـه گانه ي راوي، ويژگي هـا و کارکردهايي 
شناسـايي شـده که، مي توان به تناسـب شرايط 
و اهـداف مـورد نظر، از ايـن عناصـر در نمايش 
راديويي بهره گرفت و قابليت ها و امکان هاي رکن 

روايت را نيز به نمايشنامه ي راديويي افزود.
مثـًال با توجه بـه کارکردهاي ويـژه ي راوي اول 
شخص، مي توان از اين نوع راوي در نمايشنامه هاي 
حسـب حالي يا فضاهايي که نيـاز به حال و هواي 
صميمـت يا باورپذيري بيشـتر شـخصيت دارند 
اسـتفاده کـرد؛ همچنيـن شـيوه ي روايـت دوم 
شـخص امکان خلق فضاهاي خاص دروني و نفوذ 
به پسـتوهاي دروني روح قهرمان داسـتان را در 
نمايش راديويي فراهم مي آورد. مقاله ي حاضر در 
پي آن است تا با تشـريح آراي منتقدان ادبي در 
حوزه ي دانش روايت شناسي، به بررسي و تحليل 
جايگاه و کارکرد انـواع راوي در نمايش راديويي 
بپـردازد و قابليت هاي ويژه ي راوي را در اين نوع 

برنامه سازي راديويي، شناسايي و تبيين کند.
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طرح مسئله
ــار  کن در  ــي،  راديوي ــش  نماي در  ــا  آي
ــم بهره  ــد از «راوي» ه ــخصيت ها  باي ش
ــخن ديگر، راوي در نمايش  گرفت؟ به س
راديويي چه جايگاهي دارد؟ بررسي آراي 
صاحب نظران و کارشناسان به هدف يافتن 
پاسخي براي اين پرسش، نتيجه ي روشني 
ــو، راوي  به همراه نمي آورد؛ زير از يک س
ــاي اطالعاتي نمايش را پر مي کند  خالءه
ــي را بدون اينکه در  و گاه اطالعات مهم
روند نمايش- زماني طوالني صرف ارائه ي 
ــرعت به مخاطب انتقال  ــود- به س آن ش
ــر، ۱۹۹۶: ۷۹) از اين رو  ــد (فوس مي ده
ــي نمايش ها، به ويژه  حضور راوي در برخ

در ابتدا يا انتهاي نمايش، کارساز است.
ــوي ديگر، در بسياري از نمايش ها،  از س
ــود ندارد و  ــراي حضور راوي وج جايي ب
ــه نيازمند حضور  ــي نمايش ها ک در برخ
ــيار اندک  راوي اند، اين مجال حضور، بس
ــان عقيده  ــب کارشناس ــرا اغل ــت. زي اس
ــدن  ــبب کندش دارند که حضور راوي، س
ــود و همچنين، حِس  ــير نمايش مي ش س
ــرد  ــن مي ب ــش را از بي ــودن نماي واقعي ب
ــور راوي،  ــرا براي حض ــان، ۷۹) زي (هم
ــت لحظاتي عمل نمايش متوقف  الزم اس
ــود و  ــر گرفته ش ــاره از س ــپس دوب و س
ــايند در روند نمايش  اين، وقفه اي ناخوش
ــن رو صاحبنظراني  ــد. از اي ايجاد مي کن
ــروک (Tim Crook) کاربرد  مانند تيم ک
ــفتگي  ــردرگمي و آش ــل س راوي را عام
ــته اند (تيم کروک،  نمايش راديويي دانس
ــر مانند ايان  ــا برخي ديگ ۱۹۹۹: ۳) و ي
ــيوه اي غيرخالق  روجر، کاربرد راوي را ش
ــتي نمايش  ــاندهنده ي ضعف و سس و نش

به شمار آورده اند (روجر، ۱۹۸۲: ۲۷).
ــه اي که  ــتين نکت ــن ترتيب نخس به اي
ــود  ــخص مي ش ــي اين آراء مش در بررس
ــرد غالب در عرصه ي  ــت که رويک اين اس
ــا جايگاه مهمي  ــش راديويي، نه تنه نماي
ــخص که هم  ــز درباره ي راوي اول ش (ج
راوي و هم شخصيت نمايش است) براي 
ــز در برخي  ــت؛ بلکه ج ــل نيس راوي قائ

ــدود، ضرورتي هم براي  ــيار مع موارد بس
حضور راوي در نمايش راديويي نمي بيند. 
بررسي گسترده تر، نشان مي دهد که اين 
ــأله، مختص نمايش راديويي نيست و  مس
ــر نيز جايگاه  ــينما، تلويزيون و تئات در س
ــا کارکردهاي آن، در موارد زيادي  راوي ي

محل ترديد و اختالف نظر است. 
ــان  ــه در مي ــت ک ــي اس ــن در حال اي
ــات و پژوهش هاي مرتبط با دانش  مطالع
ــي، ژرف انديشي ها و تأمالت  روايت شناس
ارزشمندي درباره ي راوي انجام شده که 
ــان مي دهد، راوي يکي از ارکان اصلي  نش
هر روايت است و نقش مهمي را در روايت 
ــناخت دقيق  ــر عهده دارد؛ از اين رو ش ب
راوي و آگاهي از کارکردهاي انواع مختلف 
ــته ي آن و  آن، مي تواند در کاربرد شايس
ــاره ي راوي، مؤثر  نيز قضاوت صحيح درب
ــد بازنگري  ــد. بنابراين به نظر مي رس باش
ــناس و استفاده از  آراي منتقدان روايت ش
آنها در يافتن پاسخ پرسش هاي مرتبط با 
ــگاه راوي در نمايش (تئاتر،  حضور و جاي
سينما، تلويزيون و راديو) راه گشا باشد. در 
ــگاه راوي در نمايش  پژوهش حاضر، جاي
(به صورت خاص نمايش راديويي) با بهره 
ــان، تحليل و  گرفتن از آراي روايت شناس

بررسي خواهد شد. 
ــش اصلي که اين پژوهش بر آن بنا  پرس
ــت راوي در نمايش  ــده، جايگاه و هوي ش
ــوان هويت و  ــا مي ت ــت. آي ــي اس راديوي
ــراي راوي در  ــه ناپذير ب ــي خدش جايگاه
نمايش راديويي شناسايي کرد؟ آيا راوي 
ــتاني،  ــه در روايت هاي داس ــان ک همچن
نقش مهمي بر عهده دارد، در نمايش هم 
ــته باشد؟ قابليت هاي  ميتواند نقشي داش
ــت؟ کدام  راوي در نمايش راديويي چيس
ــش راديويي  ــواع راوي در نماي ــوع از ان ن

کاربرد بيشتري دارد؟   
پيشينه ي تحقيق

نمايش راديويي و اصول و مباني آن در 
ــال ها موضوع کتاب ها، مقاالت و  طول س
زيادي بوده و صاحبنظران  پايان نامه هاي 
ــرايط آن  ــاره ي عناصر و ش ــياري درب بس

اظهارنظر کرده اند که از آن جمله مي توان 
 ،(۱۹۹۹) (Tim Crook) ــروک ــم ک از تي
و   (۱۹۸۲)  (Ian Rodger) ــر  روج ــان  اي
Sherman Pax-) شرمن پکستون الوتون
ــام برد. در زبان  ton Lawton) (۱۹۳۸) ن
ــي جزء موارد معدودي مانند کتاب  فارس
ايوب علي خاني با نام «اصول درام نويسي 
ــه در حوزه ي  ــو» (۱۳۸۷)، ن ــراي رادي ب
تأليف و نه در حوزه ي ترجمه، آثار زيادي 
ــده  ــش راديويي انجام نش ــاره ي نماي درب
ــت که در  ــت. اما نکته ي مهم اين اس اس
ــث راوي به اختصار  ــب اين آثار، مبح اغل
ــي راوي و  ــگاه واقع ــده و جاي ــزار ش برگ
توانمندي هاي آن، تحليل و بررسي نشده 

است.

ــي، با اينکه شاخه اي جديد  روايت شناس
ــول  ــي رود در ط ــمار م ــه ش ــش ب از دان
سال هاي اخير با آثار منتقداني مانند ژرار 
ژنت Gerard Genette (۱۹۸۰) و استانزل 
را  ــتاب  پرش ــدي  رش  (۱۹۸۴)  Stanzel
تجربه کرده و تحول بزرگي را در رويکرد 
ــت. ژنت و استانزل  به روايت، رقم زده اس
ــود از انواع روايت  ــيم بندي هاي خ با تقس
ــه مبحث راوي  ــذار نگاه متفاوتي ب پايه گ
ــانه شدند. پس  در آثار اخير روايت شناس
ــا منتقداني مانند مونيکا فلودرنيک  از آنه
ــر دو حوزه ي  (Monika Fludernik) در ه

در ميان مطالعات و 
پژوهش هاي مرتبط با 
دانش روايت شناسي، 

ژرف انديشي ها و تأمالت 
ارزشمندي درباره ي 
راوي انجام شده که 

نشان مي دهد، راوي يکي 
از ارکان اصلي هر روايت 
است و نقش مهمي را در 

روايت بر عهده دارد
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راوي اول و دوم شخص (۱۹۹۴ و ۲۰۰۹)، 
 (Joanne S. Frye) ــراي  ف اس  ــوان  ج
ــخص و  (۱۹۸۶) در زمينه ي راوي اول ش
 (Brian Richardson) برايان ريچاردسون
 Matt) ــت دلکونت (۱۹۹۴ و ۲۰۰۶) و م
راوي  ــه ي  زمين در   (۲۰۰۳)  (Delconte
دوم شخص، آثار ارزشمندي ارائه کرده اند 
که هر يک در جاي خود، شايسته ي توجه 
ــرح مباني نظري مورد  ــت و بايد در ط اس
ــه اين آثار مراجعه  ــاز پژوهش حاضر، ب ني

کرد.  
ــن رو، در ادامه، با وام گرفتن مباني  از اي
نظري آثار منتقدان روايت شناس، در پي 
ــي جايگاه راوي در نمايش راديويي  بررس

برخواهيم آمد. 
راوي

راوي در ساده ترين تعريف، فردي است 
ــتان، خاطره  ــي را (اعم از داس ــه مطلب ک
ــد. بنابراين  ــت مي کن ــا ماجرايي) رواي ي
ــن جلوه و نمود راوي، مربوط به  واقعي تري

دنياي واقع و ادبيات شفاهي است؛ جايي 
ــت و  ــوان راوي را - که زنده اس که مي ت
ــد- ديد و حضورش را باور  نفس  مي کش
ــات - که دنيايي  ــرد. اما در دنياي ادبي ک
ــت - راوي، ديگر از  ــال اس ــس خي از جن
جنس گوشت و خون نيست؛ بلکه بخشي 
ــت؛ به سخن ديگر،  ــتان اس از دنياي داس
ــي هر  ــذي و از ارکان اصل ــي و کاغ خيال

روايت است. 
ــز، بايد به  ــراي دريافت بهتر اين تماي ب
ــطوح روايت توجه کنيم.  تقسيم بندي س
ــطح وجود دارد:  در دنياي روايت، سه س
ــطح  ــي، مياني و دروني. س ــطح بيرون س
ــتاني  ــاي واقعي و غيرداس ــي، دني بيرون
ــطح، نويسنده ي داستان  است. در اين س
ــطح دوم  و خواننده ي آن حضور دارند. س
ــتاني قرار گرفته  يا مياني، در دنياي داس
ــطح، راوي و مخاطب  ــن س ــت. در اي اس
(درون داستاني) حضور دارند. دروني ترين 
ــتاني است که  ــطح کنش داس سطح، س

متعلق به شخصيت هاي درگير در حوادث 
داستان است (مانفرد جان، ۲۰۰۵: ۵).  

بنابراين راوي در هرکدام از اين سطوح 
سه گانه، عنصري متعلق به دنياي داستان 
است و بايد هويت او را از هويت نويسنده، 
ــت  ــش در اين اس ــز کرد. اما پرس متماي
ــته ها  ــر بپذيريم راوي يکي از بايس که اگ
ــت، جاي خالي  ــي روايت اس و ارکان اصل
آن را در بسياري از نمايش ها (و به صورت 
ــز راوي اول  ــاص نمايش راديويي) [ج خ
ــوم  ــخص و حضور کوتاه مدت راوي س ش

شخص] چگونه بايد توجيه کرد؟ 
ــيد پاسخي براي  در ادامه خواهيم کوش

اين پرسش بيابيم. 
راوي پنهان 

ــت که راوي همواره در  واقعيت اين اس
ــد و گاه  ــکار نمي کن ــت، خود را آش رواي
به صورت پنهان باقي مي ماند. البته «راوي 
ــيم بندي هاي رايج  پنهان» در اغلب تقس
ــان، جايگاهي ندارد.  در ميان روايت شناس
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ــاره ي راوي پنهان،  ــش از توضيح درب پي
ابتدا بايد به معرفي دو حالت مهم روايتي 
ــي» و «حالت  ــت نمايش ــم: «حال بپردازي

گفتاري».
در «حالت نمايشي»، راوي نمود چنداني 
ــود  ندارد و ماجراها به گونه اي بيان مي ش
که خواننده احساس مي کند اين رويدادها 
در همين لحظه در حال رخ دادن است و 
او، بي واسطه (به کمک خيال خود) شاهد 
ــا در «حالت  ــت. ام ــتقيم ماجراهاس مس
ــکار دارد و  گفتاري»، راوي، حضوري آش
ــت مي کند (مانفرد جان،  روايت را مديري

.(۵۹ :۲۰۰۵
بنابراين در حالت نمايشي، راوي پنهان 
وجود دارد؛ اما پنهان بودن راوي، دليل بر 
ــن رو بايد در  ــت. از اي عدم وجود او نيس
ــکار دارند،  کنار روايت هايي که راوي آش
ــته از روايت ها که  جايي نيز براي اين دس

راوي آنها پنهان است باز کرد.  
ــتانزل به  ــدان ادبي، اس ــان منتق در مي
ــته از  ــايي اين دس ــي از پس شناس خوب
ــيم بندي خود،  روايت ها برآمده و در تقس
ــت.  ــي نيز براي آن در نظر گرفته اس جاي
ــخصيت مدار»  ــوع را «روايت ش ــن ن او اي
ــِل روايت «مؤلف مدار» که همان  [در مقاب
ــت] ناميده است  ــوم شخص اس روايت س

(استانزل، ۱۹۸۴: ۱۴۳).
«روايت شخصيت مدار» چنانکه استانزل 
ــت که راوي آن  ــح داده، روايتي اس توضي
پنهان است و هيچ نمودي ندارد (برخالف 
روايت اول و سوم شخص که راوي، حضور 
خود را در داستان نشان مي دهد). در اين 
نوع، راوي فقط ماجراها را مي بيند و بس؛ 
هيچ قضاوتي نمي کند، توضيحي نمي دهد 
ــا  ــت برج ــود در رواي ــچ ردي از خ و هي
ــخن ديگر، گويي روايت  نمي گذارد. به س
ــود؛  ــم او گزارش مي ش ــه ي چش از دريچ
ــت مثل اينکه راوي، دوربيني باشد  درس

که تصاويري را ضبط و پخش کند. 
ــي از منتقدان  ــات، برخ ــا اين توضيح ب
ــه «روايت  ــيده اند ک ــن نتيجه رس ــه اي ب
شخصيت مدار»، شباهت ها و نزديکي هايي 

ــکال روايت به نام  با يکي از حالت ها و اش
ــردان» دارد. زيرا راوي  ــت آينه برگ «حال
ــه اي عمل مي کند  ــت مانند آين آن، درس
که حوادث، ماجراها و گفتارها را انعکاس 
ــه در آن ها دخالتي  ــدون اينک مي دهد، ب
داشته باشد. البته بدون شک در اين نوع 
روايت، زاويه ي ديد و گزينش آنچه ديده 
ــود، هدفمندانه  ــده نمي ش ــود و دي مي ش
ــت و مي توان گفت،  ــنجيده شده اس و س
ــبت به  ــده  اي نس ــگاه هدايت ش راوي، ن
ــبت  ــا دارد. اين نوع روايت به نس ماجراه
روايت سوم شخص، توجه صاحبان فن را 
بيشتر به خود جلب کرده و جذابيت هاي 
زيادي را به نمايش گذاشته است (مانفرد 

جان، ۲۰۰۵: ۴۲).   
ــد بايد به جاي  ــه نظر مي رس بنابراين ب
ــن راوي در  ــردن و ناديده گرفت فراموش ک
ــينما و  ــي و حتي در س ــش راديوي نماي
ــت نوع «راوي پنهان»  تلويزيون، الزم اس
ــود. راوي پنهاني  ــميت شناخته ش به رس

که در سينما و رسانه هاي تصويري، خود 
ــي مي کند و  ــن مخف ــأت دوربي را در هي
ــه مخاطب، گزارش مي کند.  رخدادها را ب
البته در نمايش راديويي، به اين دليل که 
راديو شنيداري و فاقد دوربين است، اين 
ــت که جاي خالي دوربين  ميکروفون اس
ــينما، راوي در جايگاه  را پر مي کند؛ در س
ــخصيت ها را تعقيب  ــته ش دوربين، پيوس
ــار آنها را به  ــر حرکت و رفت مي کند و ه
ــاند، اما در راديو، راوي  ــم ما مي رس چش
ــگاه ميکروفون، هر صدايي  پنهان در جاي
ــتوديو، به گوش ما  ــه ي اس را از هر گوش
ــه تا  ــا گرفت ــد، از فرياده ــل مي کن منتق
ــش کاغذ تا  ــداي خش خ ــا، از ص نجواه
صداي نفس نفس زدن هاي آهسته. راوي 
ــت مانند  ــش راديويي، درس ــان نماي پنه
ــنيده هاي خود را به  ــت که ش گوشي اس
ــزارش مي کند. از اين رو، هر  مخاطبان گ
چه ما در يک نمايش راديويي مي شنويم، 
از صافي اين گوش گذشته و به ما رسيده 
ــت. پس اين ميکروفون يا همان راوي  اس
ــت که دارد ماجراها را به گوش  پنهان اس
ــاند و اگر اين راوي نبود، هرگز  ما مي رس
اين صداها انتقال نمي  يافت. بر اين اساس، 
هويت و جايگاه راوي در نمايش راديويي، 

نبايد مورد ترديد قرار گيرد. 
راوي آشکار 

راوي آشکار، برخالف راوي پنهان، فقط 
ــنونده) نيست؛  ــاگر (يا در راديو، ش تماش
ــور خود را با  ــخن مي گويد و حض بلکه س
«گفتن» به نمايش مي گذارد. چنانکه در 
مقدمه ذکر شد، اين نوع راوي، در نمايش 
راديويي جايگاه چنداني به دست نياورده 
و دستاندرکاران ساخت نمايش در راديو، 
اقبال ويژه اي به او نشان نداده اند. فشرده 
ــدان در اين زمينه  و خالصه ي نظر منتق

اين موارد و نکته ها بود:
ــش راديويي را کند  ــد نماي • راوي، رون

مي کند.
• حس واقعي بودن نمايش را در مخاطب 

از بين مي برد.
• کنش (action) نمايش را قطع مي کند.

در راديو، راوي پنهان در 
جايگاه ميکروفون، هر 
صدايي را از هر گوشه ي 
استوديو، به گوش ما 
منتقل مي کند، از فريادها 
گرفته تا نجواها، از 
صداي خش خش کاغذ 
تا صداي نفس نفس 
زدن هاي آهسته. راوي 
پنهان نمايش راديويي، 
درست مانند گوشي 
است که شنيده هاي خود 
را به مخاطبان گزارش 
مي کند. از اين رو، هر 
چه ما در يک نمايش 
راديويي مي شنويم، از 
صافي اين گوش گذشته 
و به ما رسيده است.



سال دهم، شماره 60 56

• نمايش را سردرگم و پريشان مي کند.
ــيوه اي  ــتفاده از راوي، ش ــيوه ي اس • ش

کهنه و خيرخالقانه است.
ــي در عدم  ــه اندازه ي کاف ــن داليل ب اي
ــته است؛  اقبال به کاربرد راوي، نقش داش
ــودمندي راوي و  هرچند صاحبنظران، س
ــال اطالعات به مخاطب  نقش آن در انتق
را نيز، در جايگاه راوي سوم شخص و اول 

شخص، مورد توجه قرار داده اند.
واقعيت اين است که براي کاربرد صحيح 
ــواع آن و کارکردهاي  ــد ابتدا ان راوي، باي
ــپس  ــايي کرد و س هر نوع راوي را شناس
بر اساس توانمندي هاي هريک، درباره ي 
ــتن آن  بهره گرفتن از راوي يا کنار گذاش
ــي  ــري کرد. در ادامه، به بررس تصميم گي
ــه گانه ي راوي و کارکردهاي هر  ــواع س ان

يک خواهيم پرداخت. 
۱. راوي اول شخص

ــخص،  در ميان انواع راوي، راوي اول ش
ــردي دارد و آن، اين  ــي منحصربه ف ويژگ
ــم راوي و  ــور همزمان، ه ــت که به ط اس
ــخصيت هاي داستان است.  هم يکي از ش
ژرار ژنت با در نظر گرفتن همين ويژگي، 
ــتاني»  ــخص را «درونداس ــت اول ش رواي
ــت (ژنت، ۱۹۸۰: ۲۴۸)؛ يعني  خوانده اس
ــت (که  ــي رواي ــطح درون راوي آن، در س
ــت)  ــطح حضور شخصيت هاس مرتبه و س
حضور دارد و داستاني که روايت مي کند، 
ــوِد او تجربه کرده  ــه خ ــت ک حوادثي اس
ــت. بنابراين روايِت اول شخص، روايِت  اس
تجربه هاي شخصي است. به همين دليل، 
ــل  ــطح عم ــان در دو س راوي آن، همزم

مي کند:
- مِن روايت گر             راوي

- مِن تجربه گر            شخصيت
ــن روايت، هم  ــخص در اي ضمير اول ش
ــم به يکي از  ــه راوي (مِن روايتگر) و ه ب
تجربه گر)  ــتان (مِن  داس ــخصيت هاي  ش
ــه حضور راوي در جايگاه  برمي گردد. البت
ــتان، مراتبي  ــخصيت هاي داس يکي از ش

دارد که مهمتريِن آنها عبارت است از:
- مِن قهرمان: راوي، شخصيت اصلي يا 

همان قهرمان داستان است
ــخصيت فرعي  ــاهد: راوي، ش ــِن ش - م
ــت و در نقش شاهد ماجراها،  داستان اس

آشکار مي شود.
خيلي از منتقدان عقيده دارند که راوي 
ــخص، محدوديت اطالعاتي دارد؛  اول ش
ــخص، از  ــي که راوي اول ش ــه اين معن ب
ــخصيت هاي داستان  اين رو که يکي از ش
است، تنها در حد يک شخصيت اطالعات 
ــن راوي نمي تواند همزمان در دو  دارد؛ اي
ــد و از وقايع همزمان با  ــکان حاضر باش م
خبر شود، نمي داند در آينده چه اتفاقاتي 
ــد بداند در مغز  ــد داد، نمي توان رخ خواه
ــذرد و آن ها  ــخصيت ها چه مي گ ديگر ش
ــرانجام اينکه در  ــند و س به چه مي انديش
شرايط عادي، راوي اول شخص نمي تواند 
ــتان مرگ خود را بازگو کند (النسر،  داس
۱۹۸۱: ۱۶۱). بنابراين تکيه به دانسته ها 
ــن  ــخص - از اي ــات راوي اول ش و اطالع
ــته ها محدود  ــه دامنه ي اين دانس روي ک
ــت - سبب مي شود مخاطب نيز نتواند  اس
ــاره ي حوادث و  ــات کاملي درب به اطالع

شخصيت هاي داستان دست يابد.
ــرش، منتقدان ديگري  ــار اين نگ در کن
ــه تنها مخالف  ــوان اس فراي، ن مانند ج
محدود دانستن راوي اول شخص هستند 
ــت، امکان هاي  ــوع رواي ــن ن ــه در اي بلک
ــد که کارکرد  ــايي کرده ان بالقوه اي شناس
ــخص رقم  ــراي راوي اول ش ــژه اي را ب وي
ــخص  مي زند. با اين نگرش، روايت اول ش
از نزديک با زندگي شخصيت - که همان 
ــود و به بيان  ــت - درگير مي ش راوي اس
تجربه هاي شخصي راوي مي پردازد. راوي 
ــخص، در جايگاه يک شاهد بسيار  اول ش
ــير را از  ــرح و تفس ــم، جزئي ترين ش مه
ــتاني و خواه تاريخي)  حوادث (خواه داس

ارائه مي دهد (فراي، ۱۹۸۶: ۶۵). 
ــاب روايت اول  ــن مزيت انتخ اصلي تري
ــه راوي در آن، به  ــت ک ــخص اين اس ش
ــيار  ــتان بس ــا و کنش هاي داس رويداده
ــي را مي بيند و  ــت؛ چيزهاي ــک اس نزدي
ــران نمي توانند  ــاس مي کند که ديگ احس

ببينند يا حس کنند. از اين رو دريافت ها 
ــوع راوي، منحصر به  ــيرهاي اين ن و تفس

فرد است.
ــت که فضايي  نکته ي مهم ديگر اين اس
ــت ايجاد  ــخص در رواي ــه راوي اول ش ک
ــت؛ به ويژه  مي کند، فضاي صميميت اس
زماني که با راوي= قهرمان سروکار داريم. 
زيرا در اين شکل، همه ي ماجراها از زبان 
ــود، لحظه  ــود که خ ــي روايت مي ش کس
ــاهد ماجراها و  ــه و از نزديک، ش به لحظ
ــتان بوده يا هست.  درگير کنش هاي داس
ــخص  ــر فلودرنيک، راوي اول ش به تعبي
ــوم شخص، تنها يک  ديگر مانند راوي س
صداي بي روح نيست بلکه مي توان حضور 
ــرد (فلودرنيک،  ــتان حس ک او را در داس

 .(۳۱ :۲۰۰۹
ــخص،  ــر کارکرد مهم راوي اول ش ديگ
ــتان است. بي شک،  خلق هيجان در داس
ــي که درگير ماجرايي است نسبت به  کس
ــي که شاهد آن رويداد است، هيجان  کس
ــي از  ــه مي کند. بخش ــتري را تجرب بيش
ــود  ــن هيجان به اين دليل ايجاد مي ش اي
ــخص نيز مانند مخاطب،  که راوي اول ش
ــد، خبر ندارد،  ــت رخ ده از آنچه قرار اس
ــي و دغدغه هاي او،  ــن ترس، نگران بنابراي

سبب افزايش هيجان در روايت مي شود.
ــراي روايت  ــم ديگري که ب کارکرد مه
ــايي شده، بهره بردن از  اول شخص شناس
ــت (همان، ۳۱).  ــيال ذهن اس جريان س
در داستان، به کمک جريان سيال ذهن، 
ميتوان به پستوهاي ذهن افراد سفر کرد. 
ــي منعکس کننده ي  ــه خوب ــيوه، ب اين ش
ــکار گوناگوني  ــويش ها، دغدغه ها و اف تش
ــن پرورش  ــخصيت در ذه ــت که ش اس
ــخص،  ــا انتخاب راوي اول ش ــد. ب مي ياب
امکان بهره بردن از اين شيوه نيز در روايت 

فراهم مي شود.  
- روايت اول شخص در نمايش راديويي

ــه هم  ــن رو ک ــخص، از اي راوي اول ش
ــت، در  ــخصيت و هم راوي نمايش اس ش
ــته در ميان  طول نمايش، مي تواند پيوس
ــال  ح در  ــخصيت  ش و  راوي  ــش  نق دو 
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ــه ويژگي ها و  ــا توجه ب ــد. ب چرخش باش
ــخص، اين نوع  ــاي راوي اول ش کارکرده
ــياري براي حضور در  راوي امکان هاي بس
ــاي راديويي دارد. مهمترين اين  نمايش ه

امکانها و قابليت ها عبارت است از:
ــخص، ماجرايي را روايت  • راوي اول ش
ــي آن، خود  ــخصيت اصل ــد که ش مي کن
ــن راوي، در  ــن حضور اي ــت. بنابراي اوس
ــت و از  امتداد کنش (action) روايت اس
اين رو، خط سير نمايش را با وقفه، روبه رو 

نمي کند.
ــه در  ــن رو ک ــخص، از اي • راوي اول ش
جايگاه شخصيت اصلي (قهرمان) نمايش 
ــخصيت هاي فرعي دخيل  ــي از ش يا يک
ــوي مخاطب  ــوادث، قرار دارد، از س در ح
پذيرفته شده است و حضور گاه و بيگاه او 
در جايگاه راوي، حس واقعي بودن نمايش 

را در مخاطب از بين نمي برد.
ــان در روايت  ــق هيج ــاي خل • امکان ه
ــمندي براي  ــت ارزش ــخص، قابلي اول ش
ــت که سبب مي شود  نمايش راديويي اس
ــود. اين امکان،  ــر جاذبه ي آن افزوده ش ب
ــهاي نوع  ــب توليد نمايش ــژه مناس به وي

وحشت يا کارآگاهي است.
• در زمينه ي موضوعات عاطفي و ظريف 
ــاني و اخالقي نيز مي توان از فضاي  يا انس
ــخص ايجاد  ــه راوي اول ش ــي ک صميمت

مي کند بهره گرفت.
ــا امکاني که براي  ــخص ب • راوي اول ش
ــيال ذهن فراهم  خلق فضاهاي جريان س
ــراروي نمايش  ــيعي ف ــي آورد، افق وس م
ــا ورود به اين  ــايد. زيرا ب راديويي مي گش
ــات خاص و جذاب  فضا، مي توان موضوع
ــانه را به نمايش راديويي وارد  روان شناس
کرد و راه را براي خلق فضاهاي پسامدرن 

گشود.      
آشکار است که راوي اول شخص نه تنها 
منع تکنيکي (مانند ايجاد وقفه و شکست) 
براي به کارگيري در نمايش راديويي ندارد 
ــياري نيز در  ــه برعکس، امکان هاي بس ک
ــازندگان آن قرار  اختيار نويسندگان و س
ــح از آن،  ــه بهره گرفتن صحي مي دهد ک

راوي اول شخص نه تنها منع تکنيکي 
(مانند ايجاد وقفه و شکست) براي 

به کارگيري در نمايش راديويي ندارد 
که برعکس، امکان هاي بسياري نيز 
در اختيار نويسندگان و سازندگان 

آن قرار مي دهد که بهره گرفتن صحيح 
از آن، مي تواند نويدبخش ساخت 

نمايش هاي راديويي خالقانه و 
شنيدني باشد.   
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نمايش هاي  ــاخت  س نويدبخش  مي تواند 
راديويي خالقانه و شنيدني باشد.   

۲. راوي دوم شخص
ــخص، در ميان انواع راوي،  راوي دوم ش
ــت و خيلي ها  ــناخته شده نيس چندان ش
حتي تصور مي کنند که اين نوع از راوي، 
ــته باشد. در  نمي تواند وجود خارجي داش
ــده که: «روايتي است  تعريف آن گفته ش
ــخص  که قهرماِن خود را با ضمير دوم ش
ــون،  (ريچاردس مي دهد»  ــرار  ق مخاطب 
ــت  ــر، رواي ــخن ديگ ــه س ۲۰۰۶: ۱۹)؛ ب
ــت که مخاطب  ــخص، روايتي اس دوم ش
ــتان نيز هست (پرينس،  آن، قهرمان داس
ــوع روايت،  ــن ن ــه ي اي ۱۹۸۵: ۸۴). نمون
ــفيلد » اثر بيل  ــان «مغز کاترين مانس رم
ــت که قطعه ي کوچکي از آن  منهاير  اس

براي مثال در زير، آورده شده است:
ــي؛  «تو نيرومند، باهوش و خوش شانس
مهم نيست که زبان هاي خارجه  ات خيلي 
ــد. خانواده و دوستانت به  هم خوب نباش
ــتثنايي  ــت اس ــو عالقه دارند، يک دوس ت
ــر مي کند تو عالي  ــم داري که واقعا فک ه
ــخصيت شفافي داري. شانست  هستي. ش
ــت؛ گزارش مدرسه ات،  هميشه خوب اس
ــا با همه ي  ــت. ام ــش بوده اس رضايت بخ
اينها، نوعي بي قراري در خودت احساس 
ــي ات خالي از هر چالش و  مي کني. زندگ

هيجاني است ...»        
ــکار مي شود  بنابراين از همين ابتدا، آش
که روايت دوم شخص، تفاوتي بنيادين با 
ــوم شخص) دارد و  دو نوع ديگر (اول و س
ــت که برخالف انواع ديگر،  آن هم اين اس
ــده و  اين روايت بر پايه ي «خطاب» بنا ش
«مخاطب محور» است نه «راوي محور».   
ــخص، انواعي هم دارد که  روايت دوم ش
ــت از: ۱- روايت هايي که در  ــارت اس عب
ــخصيتي  ــا، «راوي» و «مخاطب»، ش آنه
ــد ۲- روايت هايي که «راوي» آنها،  واحدن

شخصيتي مجزا از «مخاطب» است.
ــوع اول، راوي، خودش را مخاطب  در ن
ــودش حرف مي زند.  ــرار مي دهد و با خ ق
ــه فلودرنيک و  ــت، چنانک ــوع رواي اين ن

ــيوه ي روايت  دلکونت تصريح کرده اند، ش
ــياري  ــت که در آن، هوش خودخطاب اس
ــش راوي نمود  ــي قهرمان، در نق يا آگاه
ــر، يک «من»،  ــه تعبير ديگ ــد يا ب مي ياب
شکاف خورده و به دو صدا تبديل مي شود 
ــر خطاب،  ــري را با ضمي ــي، ديگ که يک
مخاطب قرار مي دهد (فلودرنيک، ۱۹۹۴: 

.(۴۵۰
ــت که راوي آن،  اما نوع دوم، روايتي اس
ــزا از «مخاطب-قهرمان»  ــخصيتي مج ش
ــت اما اين راوي، اطالعات بسياري  آن اس
ــار  ــتان در اختي ــان داس ــاره ي قهرم درب
ــود يکي از  ــان مي دهد او خ دارد که نش
ــاهد ماجراها  شخصيت هاي داستان و ش
ــت  ــيار نزديک اس بوده يا به قهرمان، بس
ــرکت داشته است  و در تجربه هاي وي ش

(فلودرنيک، ۱۹۹۳: ۲۲۱ و ۲۲۲).  
ــي،  داليل ــه  ب ــخص،  ش دوم  ــت  رواي
ــه فردي  ــژه ي منحصر ب ــاي وي کارکرده
ــن داليل عبارتند از: بهره گيري از  دارد؛ اي
ــردن از  ضمير دوم  ــر خطاب، بهره ب عنص

شخص و به کار گرفتن عنصر گفت وگو.
ــر دوم  ــاب و ضمي ــر خط ــرد عنص کارب
ــاي  ــي از امکان ه ــش مهم ــخص، بخ ش
ــوع روايت را رقم  ــي متفاوت اين ن معناي
ــت. لغزندگي ارجاعي ضمير دوم  زده اس
ــيوه، با  ــده تا اين ش ــبب ش ــخص، س ش
ــو و هم راستا  معيارهاي پسامدرني همس
ــون، ضمير دوم شخص  ــود. ريچاردس ش
ــگفت انگيز  ــا مهارت هاي ش را ضميري ب
توصيف کرده که از نظر ارجاع، همواره در 
ميان مخاطِب درون داستاني و خواننده ي 
ــت و سبب مي شود  واقعي؛ در نوسان اس
ــه مي داند مرجع  ــر، با اينک خواننده ي اث
ــورت ناخودآگاه  ــت، به ص اين ضمير نيس
ــي، هم ذات پنداري کند  ــب واقع با مخاط
(همان، ۲۳). فلودرنيک هم يکي از داليل 
ــيوه ي روايت دوم شخص  تأثيرگذاري ش
ــژه ي اين ضمير مي داند. به  را، کارکرد وي
اعتقاد او، کاربرد ضمير خطاب - حتي اگر 
ــخص هم باشد - باز هم به  مرجع آن مش
خواننده ي اثر هشدار مي دهد و توجه او را 

ــتر از انواع ديگِر روايت، به خود جلب  بيش
مي کند (فلودرنيک، ۱۹۹۴: ۴۶۹). 

ــي ديگر از  ــک همچنين بر يک فلودرني
ــدي روايت دوم  مهمترين داليل قدرتمن
ــخص تأکيد ورزيده و آن را بهره بردن  ش
ــبب  ــته که س ــيوه ي گفت وگو دانس از ش
ــي  ــود اين روايت، با ژرفاي احساس مي ش
ــان، ۴۶۶). زيرا به  ــراد، پيوند يابد (هم اف
کمک اين شيوه، تنها راوي، بيانگر روايت 
ــم مي تواند در  ــب ه ــت بلکه مخاط نيس
ــد. اين ويژگي  ــته باش روايت دخالت داش
ــامدرن نيز مؤثر است؛  در خلق فضاي پس
زيرا خواننده حس مي کند خوِد اوست که 
روند خلق داستان را رقم مي زند. عالوه بر 
اين، فضاي گفت وگو - حتي اگر مخاطب 
آن در اين گفت وگو شرکت نداشته باشد- 

فضايي صميمانه تر از روايت راوي است.
نمايـش  در  شـخص  دوم  روايـت 

راديويي
ــاي راديو،  ــت، با فض ــيوه ي رواي اين ش
ــياري دارد؛ زيرا اين روايت،  ــب بس تناس
ــت و راديو نيز بر پايه ي  مخاطب محور اس
ــده است و  ــنونده استوار ش خطاب به ش
ــيوه  بدون مخاطب، معنايي ندارد. اين ش
ــايان  ــز مي تواند کارکردهاي بديع و ش ني
ــته  ــي در نمايش هاي راديويي داش توجه

باشد که مهمترين آنها عبارت است از: 
ــنونده و همراه کردن  ــه ش ــب توج • جل
ــد،  ــا با برنامه: چنانکه توضيح داده ش آنه
ــان قهرمان  ــه مي ــاب هميش ضمير خط
داستان و خواننده ي آن، در نوسان است؛ 
ــطوح  ــتن س يعني همواره در حال شکس
ــتان به  ــروج از دنياي داس ــي و خ روايت
دنياي واقعي است. در راديو هم با کاربرد 
ــيوه ي  ــن نوع روايت و بهره گرفتن از ش اي
ــاب، مي توان از اين لغزندگي ارجاعي  خط
بهره برد و همزمان، مخاطب درون نمايش 
ــب قرار داد.  ــنونده ها را با هم مخاط و ش
ضمير خطاب، ضميري است که هيچکس 
ــد از کنار آن بي اعتنا بگذرد؛ زيرا  نمي توان
ــد  مرجع آن مي تواند همه ي افرادي باش
که در يک لحظه، آن را مي شنوند. از اين 
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رو با کاربرد ضمير خطاب، مي توان توجه 
ــب و او را با نمايش همراه  ــنونده را جل ش

کرد.
ــن و  ــتوهاي ذه ــه پس ــکان ورود ب • ام
ــات  موضوع از  ــردن  بهره ب و  ــراد  اف روح 
روان شناسانه: در روايت دوم شخص بسيار 
ــخص مي توان به  ــتر از روايت اول ش بيش
ابعاد دروني انسان ها و زواياي پنهان ذهن 
ــن رو، اين نوع  ــا نقب زد. از اي و روح آنه
ــب نمايش هايي با رويکردي  روايت مناس

اينچنيني است.     
• امکان ورود به ساختارهاي پسامدرن و 

توليد نمايش هايي با اين رويکرد
• اين نوع روايت نيز به خط سير روايت 
ــع نمي کند  ــد و آن را قط ــه نمي زن ضرب
ــخص، راوي دوم  زيرا مانند روايت اول ش
شخص نيز هم راوي و هم شخصيت است 
ــن دو نقش  ــته ميان اي ــد پيوس و مي توان
ــد. همچنين حس  ــردش باش خود در گ
ــيوه، با  ــودن نمايش نيز در اين ش واقعي ب

مشکل روبه رو نمي شود.
۳. راوي سوم شخص

ــخص، کمترين کاربرد را  ــوم ش راوي س
ــي دارد. زيرا اين راوي،  در نمايش راديوي
ــطح کنش  ــي س ــي يعن ــطح درون در س
ــدارد و از جنس  ــور ن ــخصيت ها حض ش
ــت. اين راوي که گاه در شکل و  آنها نيس
شمايل «همه چيزدان» و «همه جاحاضر» 
نمود مي يابد، در نمايش راديويي فقط در 
ــود که نيازي به  زماني به کار گرفته مي ش
ــاندن برخي اطالعات کلي به شنونده  رس
ــن اطالعات از  ــکان انتقال اي ــد و ام باش
ــته باشد.  طريق خود نمايش، وجود نداش
ــياري دارد و  ــن نوع راوي، منتقدان بس اي
ــاره شد، امکاني  ــتر بدان اش چنانکه پيش
ــيوه ي  ــت و ابتکار در اين ش براي خالقي

روايت نمايش راديويي ايجاد نمي کند.
نتيجه گيري

ــکل  ــش راديويي به دو ش راوي در نماي
حضور مي يابد: راوي پنهان و راوي آشکار. 
راوي پنهان که در مباحث روايت شناسانه 
از سوي استانزل شناسايي و معرفي شده 

ــخصيت مدار)  ــب روايت ش ــت (در قال اس
راوي ايست که خود را در دل روايت پنهان 
مي کند، درست مانند چشمي که وقايع را 
مي بيند و تصاوير را به ما منتقل مي کند. 
ــي»  ــن نوع روايت، از حالت «نمايش در اي
ــتفاده شده است. در سينما اين  روايت اس
ــت  ــان را مي توان دروبين دانس راوي پنه
ــخصيت هاي  ــا در تعقيب ش ــه همه ج ک
ــت اما در راديو، اين راوي پنهان،  فيلم اس
ــت که صداها را مي شنود  ميکروفوني اس
ــاند. بنابراين نبايد  ــوش ما مي رس و به گ
ــانه ي عدم وجود  پنهان بودن راوي را نش

آن در نمايش راديويي دانست.
ــکار، مي تواند به هر يک از سه  راوي آش
ــخص  ــوم ش ــکل: راوي اول، دوم و س ش
ــد. راوي اول شخص به  وجود داشته باش
اين دليل که خود شخصيت اصلي يا يکي 
از شخصيت هاي ناظر ماجراها در نمايش 
ــراي حضور  ــاي زيادي ب ــت، امکان ه اس
ــي دارد و مي تواند در  ــش راديوي در نماي
ــه و نيز باالبردن  ــش فضاي صميمان افزاي
ــش و خلق فضاي جريان  هيجان در نماي

سيال ذهن مؤثر باشد.
ــخص، شکلي ناب و بديع  روايت دوم ش
ــکان خلق فضاهاي  ــت که ام از روايت اس
ــامدرن و تأثير مضاعف بر مخاطب را  پس
ــب است.  دارد و با فضاي راديو نيز متناس
ــخص، نمي تواند جايگاه  اما راوي سوم ش
ــته باشد  چنداني در نمايش راديويي داش
ــاي خالقانه اي با خود به همراه  و امکان ه

ندارد.
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