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ــون ادبيات بوده  ــش از هرچيز مدي ــتم به بعد، بي ــش راديويي از دهه بيس نماي
ــانه و نويسنده ها در بيشتر فرهنگ ها  ــت. افراد دانشگاهي، تئوري پردازهاي   رس اس
نتوانسته اند به خوبي نشان دهند که صدا محيطي فراهم کرده که زمينه را براي هر 
ــت. اين رسانه با تحريف و انرژي غيرقابل وصفي  نوع ژانر قصه گويي پديد آورده اس
توسعه يافته، و اکنون موقعيت مهمي در فرهنگ هاي زنده جوامع در سرتاسر دنيا 
ــب کرده است. رشته هاي سنتي متداول، سبک ها و جنبش هاي زيادي برقرار  کس
ــيعي از آنها طبقه بندي نشده باقي مانده اند. حتي درحال حاضر،  بوده اند و طيف وس

نمايش راديويي تنها به عنوان شاخه اي از توليدات راديويي محسوب مي شود. 

ــن روايت  ــيقي و همچني ــزارش و موس گ
ــي موفق ترين  ــد. به طورکل ــش باش و نماي
برنامه ها ترکيبي از دو يا بيشتر اين عناصر 
ــبيه مستند هستند و  هستند. بعضي ها ش
ــتاني و تخيلي يا نمايش که همه  بقيه داس

بايد با عنوان صدا عمل کنند. 
اسلين که داراي يک عمر تجربه در زمينه 
درام است و نظريه پرداز تأثيرگذاري است، 
ويژگي هاي ساختاري برنامه را با ترانه هاي 
ــه مي کند که در  ــي و تصنيف مقايس محل
ــتفاده از ترجيع بند و  آن تکرار خطوط، اس
ــي وجود دارد. واژه «تصنيف  روايت توصيف
ــط برنامه سازان در سال ۱۹۵۰  راديو» توس
ــد. به ويژه توسط ايوان مک  استفاده مي ش
کول، خواننده موسيقي محلي اسکاتلندي 
ــي که سنت آلن  و نمايشنامه نويس سياس

لومکس را به دنبال گرفت. 
ــي  ــنده را قادر به بررس اين ويژگي نويس
ــد. ممکن  ــي خود مي کن ــم اندار خيال چش
ــد، با اين حال نسبت به  ــتند باش است مس
نوشته هاي ژورناليستي از خالقيت بيشتري 
ــعر  ــد، ش ــت. اگر نمايش باش برخوردار اس
خاص خود را خواهد داشت. اين ويژگي که 
بعدها ريشه در سيستم هاي پخش اروپايي 
ــت ميلك وود و  دارد و نمونه آن پايين دس
آثاري فراتر از آن بودند، در دهه ۱۹۳۰ در 

کارگاه کلمبيا شکل گرفت. 
اين ويژگي اخطارگونه، مبهم و پيچيده اي 
ــت که اغلب دنباله اي از صحنه ها را در  اس
ــراه دارد. اين هنري  ــل يکديگر به هم مقاب
ــخگويِي فناوري، وجود آن را  است که پاس
ــي اين امر  ــن مي کند. نمونه هاي قبل ممک
شامل تجربه هاي چاپي شعرهاي دادايي و 
ــار از رمز اوايل دوره اليوت  مدرنيسِم سرش
ــهودي،  ــي همچنين ش ــن ويژگ ــت. اي اس
افراطي و به ظاهر كمي شبه شهواني است 
و سّنت تئاتري را كه دنبال مي کند «کمديا 

دل آرته» است. 
ممکن است كه ما به تأثيري که راديو بر 
خود صحنه داشته توجه کنيم. آزمايش هاي 
انجام شده در زمينه نمايشنامه روايي توسط 
ــروک از نمونه هاي  ــز الفتون و پيتر ب چارل
ــر معاصر  ــمار مي روند. تئات ــته  به ش برجس
ــط يک عنصر روايي، متمايز مي شود.  توس

دو شاهکار يکي از استوپارد با نام سرزمين 
ــري از فرايل باعنوان  ــده و ديگ تازه يافت ش
ــر بگيريد. براي  ــا را در نظ رقص در لوناس
ــاي محتاطانه تري  ــت در تئاتر از راه ه رواي
ــنامه ها.  ــا در نمايش ــود ت ــتفاده مي ش اس
ــب گفت وگوهاي معمولي،  صرف نظر از قال
ــيقي و صداهاي  ــص، پانتوميم، موس از رق

توضيحي استفاده مي شود. 
ــانه ها با تئاتر  ــو بايد همانند ديگر رس رادي
ــد، البته با روحيه تساهل  نيز در تعامل باش
ــه مخالفت  ــد در مقابل هرگون ــي. باي خيال
ــاختگي بين صحنه و صدا مقاومت کرد.  س
کساني هستند که عنصر صرفًا نمايشي راديو 
را جذاب ترين بخش آن مي دانند. آنها نبايد 
احساس تهديدي از جانب اکثريت احساس 

کنند. راديو يک قاره است نه يک جزيره. 
ــاير  ــي از س ــو ترکيب ــه رادي ــا ک از آنج
ــازندگان برنامه ها نياز به  ــت، س برنامه هاس
ــد. در واقع هر  ــيع فرهنگي دارن منابع وس
ــت، مخصوصًا اطالعاتي که  چيزي مفيد اس
ــوم، نسل ها و مکان ها  در مورد آداب و رس
ــد. اين باعث گسترده شدن ديدگاه هاي  باش
آيرونيك  شده و از تنگ نظري ها و بديهيات 

جلوگيري مي کند. 
ــد در يک  ــنده مي توان ــه يک نويس اينک
ــد يا نه، جاي بحث  کار ترکيبي موفق باش
ــت که  دارد. الگوي معمول در راديو اين اس
ــي و پرورش اعتمادبه نفس، قبل از  دسترس
ــکل الزم را فراهم مي کند تا  رسيدن به ش
در زمان کار در راديو به آگاهي و بلوغ الزم 
رسيده باشد. نوشتن مانند زندگي کردن با 

تجديدنظرهاي مداوم همراه است. 
اگر بنا اين باشد كه با موفقيت با گروهي 
ــر  ه ــود،  برقرارش ــاط  ارتب ــهروندان  ش از 
برنامه ساز خالقي، نيازمند کساني است که 
کيفيت را تضمين کنند. در زمينه اين هنر 
ــي، اميد به گوش کردن  تنها هدف اجتماع
ــت. هنرمند يک عمر زندگي  آن (راديو) اس
ــراي نمايش  ــت وجو ب ــود را صرف جس خ
ــود مي کند و در  ــازي و دلقک بازي خ الل ب
نهايت سايه اي از او باقي مي ماند. او مي داند 
ــر کند، نه فقط  ــد مخاطب را متحي که باي
براي اينکه متفاوت باشد بلکه براي دميدن 

روح دوباره در جامعه. 

نمايش راديويي بين المللي
با دستمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و ادبي

 تيم كروك
مترجم: نورا موسوى نيا
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ــي ايتاليايي، داريو فو در  جنجالي و سياس
ــري دارد. در دوره بعد از جنگ  ــو برت رادي
ــر هانتکه دو  ــگ بوخنر و پت ــان ولفگان آلم
ــه اعتبار  ــتند ک ــنده بزرگ ادبي هس نويس
ــه در محصوالت  ــهرت  ادبي شان ريش و ش
ــي  ــاس کارگردان ــا دارد. اس ــي  آنه راديوي
ــتر در تجربيات  ــن ولز بيش فيلم هاي اورس
راديويي او نهفته است تا در کار تئاتري اش. 
ثبت ردپاي او در نوشتن، اجرا و کارگرداني 
ــعت بزرگ تر  در راديو، از لحاظ حجم و وس
از محدوده ديگري است. چشمگيرترين اثر 
ــش راديويي از نظر  تاريخي در زمينه نماي
ــناخته  ــن ولز با نام «تئاتر تخيل» ش اورس
ــط کمپاني کاليفورنيا  ــت که توس شده اس
ــد. اين CD منبع  ــر ش -Voyager- منتش
ــي از مواد اوليه را براي متخصصان و  منظم
عالقه مندان به نمايش راديويي فراهم کرده 
ــيو بااهميت منتشر شده  است. پانزده آرش
است که شامل محصوالت تئاتري مرکوري 
از رمان دل تاريکي اثر جوزف کنراد، ربه کا 
ــتان از دو  ــه و يک داس ــر دافنه دوموري اث
ــهر اثر چارلز ديکنز را دربر مي گيرد که  ش
ــا، کارگردان ها،  ــن و مقاالتي از بازيگره مت
ــا  ــه ب ــنده هايي ک ــيقي دان ها و نويس موس
ــت.  ــده اس ــد ضميمه آن ش او کار کرده ان
ــتر محصوالت تئاتري مرکوري همراه  بيش
ــان  ــي و فرانسوي ش ــاي انگليس ــا متن ه ب
ــده اند. آنها  ــط ش ــر CD ضب ــه ب در فرانس
محصوالتي از دراکوال، جزيره گنج و جنگ 

جهاني ها را هم شامل مي شوند. 
ــازه اي از نمايش  ــکل ت نورمن ُکروين ش
ــا بازتاب  ــج داد و آن را ب ــي را تروي راديوي
ــان و تاريخ آمريکا همان طور که  وقايع جه
ــب کرد. پس از او  ــت ترکي اتفاق افتاده اس
معاصر  نمايشنامه نويس  مک دونالد  مارتين 
ــتين نمايش هاي  ــت که نخس ايرلندي اس

راديويي اش توسط محصوالت راديو نمايش 
در LBC در لندن و ABC در استراليا اجرا 

و پخش شدند. 
ــانه، عمومًا نمايش  ــاي رس تئوري پردازه
ــد. وقتي من  ــده مي گيرن ــي را نادي راديوي
ــروع به نگارش کتاب نمايش راديويي  ش
ــتم که بايد  نمودم، اين نکته را درنظر داش
ــم که  ــنده هاي متعددي باش يکي از نويس
ــفي و ديدگاهي  ــات فلس ــک فرهنگ لغ ي
ــده بيان  ــه دنياي گمش ــبت ب انتقادي نس
ــته باشم. در  ادبي و ارتباط دراماتيک داش
بريتانيا، بااهميت ترين کتاب هاي تئوري اي 
ــته شده اند،  که درباره نمايش راديويي نوش
ــتان در سال هاي ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲  در انگلس
منتشر شده اند. عنوان هر دوي آنها نمايش 
ــط پتر  ــت توس راديويي بود. کتاب نخس
لِويس و کتاب دوم توسط ايان راجر نوشته 
ــال ۱۹۷۷ کنفرانس  ــه در س ــده بود ک ش
ــات راديو» در  ــت عنوان «ادبي ويژه اي تح

ــرده بود.  ــم برگزار ک ــام ه ــگاه دوره دانش
ــر درباره نمايش راديويي،  کتاب اصلي ديگ
ــات آکادميک  ــت پر از اصطالح کتابي اس
تحت عنوان روشي براي نوشتن نمايش 
راديويي که در سال ۱۹۸۵ توسط بيل َاش 
نوشته شد. از زمان انتشار اين کتاب ها دوره 
ــري در نمايش راديويي رقم خورد. در  ديگ
سال ۱۹۷۷ پتر اِم. لويس به طور سرسختي 
به دنبال سرمايه و حمايتي براي ايجاد يک 
مرکز راديو بود. او مانند اغلب متخصصان، 
نويسنده ها، کارگردان ها و بازيگرهاي راديو 
دريافته بود که غفلت از نمايش راديويي در 
همه فرهنگ ها معمول نيست. آلمان داراي 
يک سنت غني و انتقادي در حوزه نمايش 
ــان باعث  ــا ممانعت زب ــت، ام راديويي اس
مي شود که وفور متن هاي نمايش راديويي 
ــي زبان غيرقابل دسترس  در جوامع انگليس
ــئله طنزآميز ديگر اين است که  باشد. مس
پرکارترين شخصي که تحليل هاي جامعي 

ــه کتاب هايي را  ــت مؤلفاني ک ممکن اس
ــتن تأليف مي کنند، تنها بخش  درباره نوش
ــن موضوع  ــان را به اي ــي از کتابش کوچک
ــن کار  ــون براي اي ــد، چ ــاص دهن اختص
ــترده را  ــنهاد يک فرصت دوره اي گس پيش
ــندگان حرفه اي قائل مي شوند.  براي نويس
ــر  حاض ــش  نماي و  ــات  ادبي ــان  کارشناس
نمي شوند که يک نمايش راديويي بااهميت 
ــاموئل  ــاي ادبي س ــند. ارزش کاره بنويس
ــنامه هاي صحنه اي او معين  بکت، با نمايش
ــنامه هاي راديويي اش.  مي شود نه با نمايش
ــت و  ــن موضوع در رابطه با برتولت برش اي
تام استوپارد نيز صدق مي کند. هنوز، يکي 
ــنامه هاي  ــن و مهم ترين نمايش از موفق تري
ــر هندي  ــتوپارد، جوه ــام اس ــه اي ت صحن
ــت که اولين بار به عنوان يک نمايشنامه  اس
ــد.  ــي در راديوي مرکز ملي اجرا ش راديوي
بريتانيايي،  ــنامه نويس  نمايش ــن  بزرگ تري
ــت. اما اغلب تجربه هاي  کريل چرچيل اس
ــتش در مراکز حرفه اي توليد نمايش،  نخس
ــنامه نويس  ــک نمايش ــوان ي ــتر به عن بيش
راديويي بود. او تا سال ۱۹۷۳، نه تا نمايش 
ــوي BBC کار کرد، تا وقتي که کار  با رادي
صحنه اي او رفته رفته در تئاتر رويال کورت 
ــناخته شد. حنيف قريشي به عنوان يکي  ش
از نويسنده هاي دورگه بريتانيايي- آسيايي 
به خاطر فيلم لباسشويي زيباي من و رمان 
ــار در راديو  ــهر که اولين ب بوداي حومه ش

اجرا شد، به شهرت رسيد. 
ــتوپارد يک  ــن توليد حرفه اي تام اس اولي
ــوان  ــه تحت عن ــود ك ــه اي ب کار ۱۵ دقيق
 BBC ــب در راديو ــش از نيمه  ش ــا پي تنه
ــد؛ برنامه اي که نمايشنامه نويسان  اجرا ش
ــد را معرفي مي کرد. جو اورتون نيز با  جدي
نمايشنامه هاي راديويي اش شناخته و اولين 
نمايشنامه اش در همين برنامه اجرا شد. سو 
تاونِسند، هارولد پينتر، آلن آيک بورن، آلن 
ــال کارتر، ويلي  ــر، آنتوني مينجال، آنج پالت
راسل و لويس مک نيس نمايشنامه نويسان 
برجسته ديگري هستند که کارشان ريشه 
در نمايشنامه نويسي راديويي دارد. توليدات 
ــال ۱۹۶۰ دو  ــي هارولد پينتر در س راديوي
ــد: درد مختصر و  ــاه بودن ــنامه کوت نمايش
شبي بيرون از خانه با ايجاد فضاي انتقادي 

ــنامه موفق  ــتين نمايش مطلوب براي نخس
صحنه اي او تحت عنوان سرپرست به همان 

اندازه بااهميت و مؤثر هستند.
ــش راديويي  ــاي نماي ــي از تناقض ه يک
ــنده هاي حرفه اي که  ــت که نويس اين اس
ــن زمينه انتخاب  ــان را در همي تخصص ش
ــاق تاريک  ــک ات ــه در ي ــد هميش کرده ان
ــوند. رايس آدريان در سال  محبوس مي ش
ــه ۳۲ نمايش  ــت درحالي ک ۱۹۹۹ درگذش
ــته بود، که همه آنها اجرا و  براي راديو نوش
پخش شده بودند. کيفيت ادبي آنها، داللت 
ــان بر  ــت که بيشترش بر اين حقيقت داش
کانال برنامه سوم و سپس راديو سه، اجرا 
و پخش شده اند. اين کانال، کانال فرهنگي 
ــنفکر را  ــر طبقه روش ــت که مه BBC اس
ــز متعددي را  ــود دارد. آدريان جواي ــر خ ب
ــت  ــنده اي اس ــت کرد و هنوز، نويس درياف
ــنامه هايش «يک دغدغه  ذهني  که نمايش
ــج و خنده  ــاس براي رن ــک گوش حس و ي
ــد»  ــاب مي دهن ــي را بازت ــي  معمول زندگ
ــي ندارند.  ــژواک فرهنگي خاص که هيچ پ
ــز کوپر نيز صدق  ــن امر در رابطه با جيل اي
ــد که در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه  مي کن
ــاد کرد که  ــي ايج ــک جريان آموزش ۶۰ ي
ــناختن کارگرداني ها و  بي شباهت به بازش
صداهاي جديد در تئاتر بريتانيايي نبود. او 
ــر جفت کردن صداهاي بيروني و دروني  هن
ــکلي دراماتيک را ترويج  ــخصيت ها به ش ش
داد؛ شخصيت هايي که خودشان را محصور 
ــيني حس مي کنند  در زندگي مدرن ماش
که قادر به رهايي از آن نيستند. کوپر بيش 
ــت.  ــصت متن براي راديو BBC نوش از ش
ــال  ــدف نامطبوع وي در س ــنامه ص نمايش
۱۹۵۷، مصادف با نمايشنامه همه افتادگان 
ــه کارگاه  ــد نياز ب ــاموئل بکت باعث ش س
ــود؛ کارگاهي  ــوس تر ش دائمي صدا محس

ــاس  ــنوا که براس ــراي خلق تصاويري ش ب
افکت ها و ريتم هاي انتزاعي موسيقي باشد. 
نمايشنامه Under Milk Wood اثر ديلن 
ــته ادبيات در  توماس در دوره تحصيلي رش
ــود. اين نمايشنامه ،  بريتانيا تدريس مي ش
ــت و با توجه  ــنامه اي براي صداهاس نمايش
ــروزي ادبي ولز در دوره بعد از جنگ  به پي
ــايد بتوان گفت که اين  ــت. ش بااهميت اس
ــعرهاي ديلن توماس  نمايشنامه از همه  ش
ــت. اما اين نمايشنامه زماني  معروف تر اس
موجب اغتشاش و آشفتگي مي شود که در 
قالب نمايش راديويي اجرا شود که اتفاقًا در 
راديو BBC اجرا و پخش شد. بيان خالقانه 
صدا به منظور قصه گويي از روي خام دستي 
ــت:  ــده اس ــمت بندي ش در قالب هايي قس
ــش راديويي و  ــدا، تئاتر راديو، نماي هنر ص
ــت  نمايش صدا. در حقيقت موضوع اين اس
ــتفاده از صدا همه اين  که بيان خالقانه اس
ــبک هاي قصه گويي را شامل مي شود، و  س
ــان کلي و  ــش راديويي داراي يک بي نماي

مناسب است. 
در اينجا بد نيست بيشتر با اصطالح «دراِم 
ــويم. اغلب مفهوم درام  ــنوايي» آشنا ش ش
ــنوايي، جايي به چالش کشيده مي شود  ش
ــود يا اجراي زنده اي  که بداهه سازي مي ش
ــتمايه هايي از واقعيت مورد  از متن، با دس
ــل قرار مي گيرد. اين نوع از قصه گويي  تعام
ــکلي هزلي يا طنزآميز از روايت را براي  ش

شنونده ارائه مي دهد.
ــک نمايش  ــتان قصه ي ــارج از انگلس خ
ــک آن هم به  ــت دراماتي ــي و اهمي راديوي
همين نحو است. آرتور ميلر و ديويد ممت 
آمريکايي  ــنامه نويس  نمايش دو   (Mamet)
ــعه توانايي هاي  ــتند که قدرت و توس هس
نوشتاريشان در نمايشنامه نويسي را مديون 
ــتند. نمايشنامه نويس  نمايش راديويي هس

راديو به عنوان يک رسـانه ارتباطي هرگز اهميت و ارزشش 
را از دسـت نمي دهـد. قصه گويـي راديـو مرکزي بـراي خلق 

هميشگي جرياني است با  ابتکار فرم و محتوا.
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ــي ايتاليايي، داريو فو در  جنجالي و سياس
ــري دارد. در دوره بعد از جنگ  ــو برت رادي
ــر هانتکه دو  ــگ بوخنر و پت ــان ولفگان آلم
ــه اعتبار  ــتند ک ــنده بزرگ ادبي هس نويس
ــه در محصوالت  ــهرت  ادبي شان ريش و ش
ــي  ــاس کارگردان ــا دارد. اس ــي  آنه راديوي
ــتر در تجربيات  ــن ولز بيش فيلم هاي اورس
راديويي او نهفته است تا در کار تئاتري اش. 
ثبت ردپاي او در نوشتن، اجرا و کارگرداني 
ــعت بزرگ تر  در راديو، از لحاظ حجم و وس
از محدوده ديگري است. چشمگيرترين اثر 
ــش راديويي از نظر  تاريخي در زمينه نماي
ــناخته  ــن ولز با نام «تئاتر تخيل» ش اورس
ــط کمپاني کاليفورنيا  ــت که توس شده اس
ــد. اين CD منبع  ــر ش -Voyager- منتش
ــي از مواد اوليه را براي متخصصان و  منظم
عالقه مندان به نمايش راديويي فراهم کرده 
ــيو بااهميت منتشر شده  است. پانزده آرش
است که شامل محصوالت تئاتري مرکوري 
از رمان دل تاريکي اثر جوزف کنراد، ربه کا 
ــتان از دو  ــه و يک داس ــر دافنه دوموري اث
ــهر اثر چارلز ديکنز را دربر مي گيرد که  ش
ــا، کارگردان ها،  ــن و مقاالتي از بازيگره مت
ــا  ــه ب ــنده هايي ک ــيقي دان ها و نويس موس
ــت.  ــده اس ــد ضميمه آن ش او کار کرده ان
ــتر محصوالت تئاتري مرکوري همراه  بيش
ــان  ــي و فرانسوي ش ــاي انگليس ــا متن ه ب
ــده اند. آنها  ــط ش ــر CD ضب ــه ب در فرانس
محصوالتي از دراکوال، جزيره گنج و جنگ 

جهاني ها را هم شامل مي شوند. 
ــازه اي از نمايش  ــکل ت نورمن ُکروين ش
ــا بازتاب  ــج داد و آن را ب ــي را تروي راديوي
ــان و تاريخ آمريکا همان طور که  وقايع جه
ــب کرد. پس از او  ــت ترکي اتفاق افتاده اس
معاصر  نمايشنامه نويس  مک دونالد  مارتين 
ــتين نمايش هاي  ــت که نخس ايرلندي اس

راديويي اش توسط محصوالت راديو نمايش 
در LBC در لندن و ABC در استراليا اجرا 

و پخش شدند. 
ــانه، عمومًا نمايش  ــاي رس تئوري پردازه
ــد. وقتي من  ــده مي گيرن ــي را نادي راديوي
ــروع به نگارش کتاب نمايش راديويي  ش
ــتم که بايد  نمودم، اين نکته را درنظر داش
ــم که  ــنده هاي متعددي باش يکي از نويس
ــفي و ديدگاهي  ــات فلس ــک فرهنگ لغ ي
ــده بيان  ــه دنياي گمش ــبت ب انتقادي نس
ــته باشم. در  ادبي و ارتباط دراماتيک داش
بريتانيا، بااهميت ترين کتاب هاي تئوري اي 
ــته شده اند،  که درباره نمايش راديويي نوش
ــتان در سال هاي ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲  در انگلس
منتشر شده اند. عنوان هر دوي آنها نمايش 
ــط پتر  ــت توس راديويي بود. کتاب نخس
لِويس و کتاب دوم توسط ايان راجر نوشته 
ــال ۱۹۷۷ کنفرانس  ــه در س ــده بود ک ش
ــات راديو» در  ــت عنوان «ادبي ويژه اي تح

ــرده بود.  ــم برگزار ک ــام ه ــگاه دوره دانش
ــر درباره نمايش راديويي،  کتاب اصلي ديگ
ــات آکادميک  ــت پر از اصطالح کتابي اس
تحت عنوان روشي براي نوشتن نمايش 
راديويي که در سال ۱۹۸۵ توسط بيل َاش 
نوشته شد. از زمان انتشار اين کتاب ها دوره 
ــري در نمايش راديويي رقم خورد. در  ديگ
سال ۱۹۷۷ پتر اِم. لويس به طور سرسختي 
به دنبال سرمايه و حمايتي براي ايجاد يک 
مرکز راديو بود. او مانند اغلب متخصصان، 
نويسنده ها، کارگردان ها و بازيگرهاي راديو 
دريافته بود که غفلت از نمايش راديويي در 
همه فرهنگ ها معمول نيست. آلمان داراي 
يک سنت غني و انتقادي در حوزه نمايش 
ــان باعث  ــا ممانعت زب ــت، ام راديويي اس
مي شود که وفور متن هاي نمايش راديويي 
ــي زبان غيرقابل دسترس  در جوامع انگليس
ــئله طنزآميز ديگر اين است که  باشد. مس
پرکارترين شخصي که تحليل هاي جامعي 

ــه کتاب هايي را  ــت مؤلفاني ک ممکن اس
ــتن تأليف مي کنند، تنها بخش  درباره نوش
ــن موضوع  ــان را به اي ــي از کتابش کوچک
ــن کار  ــون براي اي ــد، چ ــاص دهن اختص
ــترده را  ــنهاد يک فرصت دوره اي گس پيش
ــندگان حرفه اي قائل مي شوند.  براي نويس
ــر  حاض ــش  نماي و  ــات  ادبي ــان  کارشناس
نمي شوند که يک نمايش راديويي بااهميت 
ــاموئل  ــاي ادبي س ــند. ارزش کاره بنويس
ــنامه هاي صحنه اي او معين  بکت، با نمايش
ــنامه هاي راديويي اش.  مي شود نه با نمايش
ــت و  ــن موضوع در رابطه با برتولت برش اي
تام استوپارد نيز صدق مي کند. هنوز، يکي 
ــنامه هاي  ــن و مهم ترين نمايش از موفق تري
ــر هندي  ــتوپارد، جوه ــام اس ــه اي ت صحن
ــت که اولين بار به عنوان يک نمايشنامه  اس
ــد.  ــي در راديوي مرکز ملي اجرا ش راديوي
بريتانيايي،  ــنامه نويس  نمايش ــن  بزرگ تري
ــت. اما اغلب تجربه هاي  کريل چرچيل اس
ــتش در مراکز حرفه اي توليد نمايش،  نخس
ــنامه نويس  ــک نمايش ــوان ي ــتر به عن بيش
راديويي بود. او تا سال ۱۹۷۳، نه تا نمايش 
ــوي BBC کار کرد، تا وقتي که کار  با رادي
صحنه اي او رفته رفته در تئاتر رويال کورت 
ــناخته شد. حنيف قريشي به عنوان يکي  ش
از نويسنده هاي دورگه بريتانيايي- آسيايي 
به خاطر فيلم لباسشويي زيباي من و رمان 
ــار در راديو  ــهر که اولين ب بوداي حومه ش

اجرا شد، به شهرت رسيد. 
ــتوپارد يک  ــن توليد حرفه اي تام اس اولي
ــوان  ــه تحت عن ــود ك ــه اي ب کار ۱۵ دقيق
 BBC ــب در راديو ــش از نيمه  ش ــا پي تنه
ــد؛ برنامه اي که نمايشنامه نويسان  اجرا ش
ــد را معرفي مي کرد. جو اورتون نيز با  جدي
نمايشنامه هاي راديويي اش شناخته و اولين 
نمايشنامه اش در همين برنامه اجرا شد. سو 
تاونِسند، هارولد پينتر، آلن آيک بورن، آلن 
ــال کارتر، ويلي  ــر، آنتوني مينجال، آنج پالت
راسل و لويس مک نيس نمايشنامه نويسان 
برجسته ديگري هستند که کارشان ريشه 
در نمايشنامه نويسي راديويي دارد. توليدات 
ــال ۱۹۶۰ دو  ــي هارولد پينتر در س راديوي
ــد: درد مختصر و  ــاه بودن ــنامه کوت نمايش
شبي بيرون از خانه با ايجاد فضاي انتقادي 

ــنامه موفق  ــتين نمايش مطلوب براي نخس
صحنه اي او تحت عنوان سرپرست به همان 

اندازه بااهميت و مؤثر هستند.
ــش راديويي  ــاي نماي ــي از تناقض ه يک
ــنده هاي حرفه اي که  ــت که نويس اين اس
ــن زمينه انتخاب  ــان را در همي تخصص ش
ــاق تاريک  ــک ات ــه در ي ــد هميش کرده ان
ــوند. رايس آدريان در سال  محبوس مي ش
ــه ۳۲ نمايش  ــت درحالي ک ۱۹۹۹ درگذش
ــته بود، که همه آنها اجرا و  براي راديو نوش
پخش شده بودند. کيفيت ادبي آنها، داللت 
ــان بر  ــت که بيشترش بر اين حقيقت داش
کانال برنامه سوم و سپس راديو سه، اجرا 
و پخش شده اند. اين کانال، کانال فرهنگي 
ــنفکر را  ــر طبقه روش ــت که مه BBC اس
ــز متعددي را  ــود دارد. آدريان جواي ــر خ ب
ــت  ــنده اي اس ــت کرد و هنوز، نويس درياف
ــنامه هايش «يک دغدغه  ذهني  که نمايش
ــج و خنده  ــاس براي رن ــک گوش حس و ي
ــد»  ــاب مي دهن ــي را بازت ــي  معمول زندگ
ــي ندارند.  ــژواک فرهنگي خاص که هيچ پ
ــز کوپر نيز صدق  ــن امر در رابطه با جيل اي
ــد که در اواخر دهه ۵۰ و اوايل دهه  مي کن
ــاد کرد که  ــي ايج ــک جريان آموزش ۶۰ ي
ــناختن کارگرداني ها و  بي شباهت به بازش
صداهاي جديد در تئاتر بريتانيايي نبود. او 
ــر جفت کردن صداهاي بيروني و دروني  هن
ــکلي دراماتيک را ترويج  ــخصيت ها به ش ش
داد؛ شخصيت هايي که خودشان را محصور 
ــيني حس مي کنند  در زندگي مدرن ماش
که قادر به رهايي از آن نيستند. کوپر بيش 
ــت.  ــصت متن براي راديو BBC نوش از ش
ــال  ــدف نامطبوع وي در س ــنامه ص نمايش
۱۹۵۷، مصادف با نمايشنامه همه افتادگان 
ــه کارگاه  ــد نياز ب ــاموئل بکت باعث ش س
ــود؛ کارگاهي  ــوس تر ش دائمي صدا محس

ــاس  ــنوا که براس ــراي خلق تصاويري ش ب
افکت ها و ريتم هاي انتزاعي موسيقي باشد. 
نمايشنامه Under Milk Wood اثر ديلن 
ــته ادبيات در  توماس در دوره تحصيلي رش
ــود. اين نمايشنامه ،  بريتانيا تدريس مي ش
ــت و با توجه  ــنامه اي براي صداهاس نمايش
ــروزي ادبي ولز در دوره بعد از جنگ  به پي
ــايد بتوان گفت که اين  ــت. ش بااهميت اس
ــعرهاي ديلن توماس  نمايشنامه از همه  ش
ــت. اما اين نمايشنامه زماني  معروف تر اس
موجب اغتشاش و آشفتگي مي شود که در 
قالب نمايش راديويي اجرا شود که اتفاقًا در 
راديو BBC اجرا و پخش شد. بيان خالقانه 
صدا به منظور قصه گويي از روي خام دستي 
ــت:  ــده اس ــمت بندي ش در قالب هايي قس
ــش راديويي و  ــدا، تئاتر راديو، نماي هنر ص
ــت  نمايش صدا. در حقيقت موضوع اين اس
ــتفاده از صدا همه اين  که بيان خالقانه اس
ــبک هاي قصه گويي را شامل مي شود، و  س
ــان کلي و  ــش راديويي داراي يک بي نماي

مناسب است. 
در اينجا بد نيست بيشتر با اصطالح «دراِم 
ــويم. اغلب مفهوم درام  ــنوايي» آشنا ش ش
ــنوايي، جايي به چالش کشيده مي شود  ش
ــود يا اجراي زنده اي  که بداهه سازي مي ش
ــتمايه هايي از واقعيت مورد  از متن، با دس
ــل قرار مي گيرد. اين نوع از قصه گويي  تعام
ــکلي هزلي يا طنزآميز از روايت را براي  ش

شنونده ارائه مي دهد.
ــک نمايش  ــتان قصه ي ــارج از انگلس خ
ــک آن هم به  ــت دراماتي ــي و اهمي راديوي
همين نحو است. آرتور ميلر و ديويد ممت 
آمريکايي  ــنامه نويس  نمايش دو   (Mamet)
ــعه توانايي هاي  ــتند که قدرت و توس هس
نوشتاريشان در نمايشنامه نويسي را مديون 
ــتند. نمايشنامه نويس  نمايش راديويي هس

راديو به عنوان يک رسـانه ارتباطي هرگز اهميت و ارزشش 
را از دسـت نمي دهـد. قصه گويـي راديـو مرکزي بـراي خلق 

هميشگي جرياني است با  ابتکار فرم و محتوا.
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ــش راديويي جايگاه ويژه اي در  ۱۹۸۷ نماي
ــت که  ــو. کي يافته اس ــتقل ي راديوي مس
ــي خصوصي مالي،  مرکزي مطمئن و حام
ــر برنامه هاي  ــنونده ها و ناظ ــتيبان ش پش
ــيقي  ــو و موس ــب گفت وگ ــاري در قال تج
ــتن در  ــت. برنامه هاي جديد نوش بوده اس
ــش راديويي  ــر نماي ــارج از BBC در ژان خ
ــتن حرفه اي را  ــز کرده و فرصت نوش تمرک
ــنده هاي جديد در خالل اين ده  براي نويس
ــال اخير فراهم کرده است. ملوين براگ،  س
نويسنده و گوينده سرشناس اظهار مي کند 
ــي جوان براي  ــنده هاي مل که برنامه نويس
نويسنده هايي که در راديوي تجاري هستند 
بدل به مهم ترين نهاد جديد نوشتاري براي 
ــت. برنامه ديگر  ــور شده اس جوانان در کش
ــرمايه اي را براي  اين بود که اداره هنرها س
ــئله را جا  ــدن در نظر گرفت تا اين مس لن
ــي داراي يک  ــه نمايش راديوي ــدازد ک بين
ــتيبان مالِي  ــي در مرکز پش ــگاه قانون جاي

هنري و کار دراماتيک است. 
ــازار بين المللي  ــاهد ب ــان دوره ش در هم
ــه کتاِب  ــم تا جايي ک ــاِن گفتار بوده اي زب
ــِش صدا براي  ــاري، دراِم صدا يا نماي گفت
ــان با کتاب هاي کالسيک در  فضايي يکس
ــه هاي کتابخانه ها مي جنگند. وضعيت  قفس
زودگذر نمايش راديويي به عنوان يک شکل 
ــت. اکنون ديگر  ــال پايان اس هنري در ح
ــک، در لحظه اي  ــراي يک متن دراماتي اج
زودگذر به  اندازه يک رويداد زنده صحنه اي 
ــورت  به ص آن  ــراي  اج دارد.  ــت  موجودي
ــده بر کاست، ديسک فشرده، فايل  ضبط ش
ــر و ابزارهاي ديگر باقي مي ماند تا  کامپيوت
ــود.  ــتفاده ش براي نمايش مجدد از آن اس
ــتان  ــي از فرم هاي صداي روايت داس برخ
ــبيه اند، اينکه هر دو  ــا ويدئوهاي فيلم ش ب

ــتفاده و دسترسي براي مصرف  قابليت اس
ــانه هاي جمعي و  ــد. رس ــده را دارن در آين
ــد هيجان انگيزي را براي توليد  اينترنت ُبع
صوتي درام و روايت داستان فراهم مي کند. 
ــنامه نويس راديويي از ُبعد بي دوام و  نمايش
ــوند  ــطحي برنامه هايي که پخش مي ش س
ــک اوهلز و تئاتر راديويي  فراتر مي رود. اري
ــتفاده از اينترنت و  ــوئد در فايلند در اس س
ــش راديويي به عنوان  ــيع تر نماي پخش وس
ــگام بوده اند. پخش  ــري پيش ــک فرم هن ي
ــداي خطي روايت مي تواند بر کانال هاي  ص
ــن)،  جانبي صدا، متن، پويانمايي (انيميش
عکاسي و تصاوير ويديويي بر جهان پهناور 
ــد. وب نيز از  ــته باش وب تأثير متقابل داش
ــت. پخش   نظر کنترل و ابزار توليد آزاد اس
ــدا و انتقال بر اينترنت براي اجازه دولت  ص
ــئله اي نيست. انتقال  ــور عقايد مس و سانس
ــطح بين المللي صورت مي گيرد.  فورًا در س

فناوري قابل دسترس است. 
ــش از هرچيز  ــش راديويي بي ــان نماي بي
ــادي  ــي- اقتص ــتان سياس ــي از داس بازتاب
ــت. جدا از بيان، اين رسانه  قرن بيستم اس
ــه در رژيم هاي  ــًال حريصان ــکلي کام به ش
ــد؛ رژيم هايي که  خودکامگي کنترل مي ش
ــتجوي نفوذ و کنترل افکار و عقايد  در جس

ــهروندها بوده اند. محيط پخش در اينجا  ش
مرکزي کنترل شده است. نمايش راديويي 
به منظور اهداف تبليغاتي مورد بهره برداري 
ــت. ديکتاتورهاي هوشمند و  واقع شده اس
حيله گر مي دانستند که اگر کار تبليغات به 
شکلي سرگرم کننده باشد بهتر است. آلمان 
ــيقي  ــتادانه از ترکيب موس نازي به طور اس
ملي و درام براي رعب و وحشت دسته هاي 
ــتفاده کرد.  هم پيمان و مردم غيرنظامي اس
گهگاه فاشيست هاي آمريکايي يا انگليسي 
که ترجيح مي دادند در برلين بجنگند تا در 
لندن و نيويورک، به آنها کمک مي کردند. 
دپارتمان راديو نمايش BBC به سردبيري 
ــي  ــود طرح ــان جيلگ ــرد ج ــرادر ل وال ب
ــته  ــايه هاي صليب شکس تحت عنوان در س
ــوس گورينگ در نقش آدولف  با بازي ماري
هيتلر تصويب و تهيه کرد. طرح و محصول 
ــاني را در تبعيض نژادي که  ــي انس چالش
ــترش يافته  ــط ايدئولوژي نازي ها گس توس
بود، ايجاد کرد. قدرت مجموعه در خصلت 
ــي  و تبليغاتي نبودن آشکار  کنايي و آموزش
ــت. درام به ايمان دختر جوان هيتلر  آن اس
ــک جراح  ــش را ي ــه زندگي ــردازد ک مي پ
ــودي در برلين نجات داد. وقتي که طي  يه
ــياري  ــه حالت نيمه هوش ــي ب يک بي هوش
ــن جمله را ادا  ــدام زير لب اي درمي آيد، م
ــيد. دکتر يهودي  مي کند: يهودي ها را بکش
ــت  ــته اس که زندگي دختر تنها به او وابس
ــا او از زير تعهد  ــنود. ام اين جمله را مي ش
ــد. بنياد  ــانه خالي نمي کن ــکي اش ش پزش
در  ــا،  بريتاني ــات  اطالع وزارت  و   BBC
ــدگاه ضديهودي گرايي نگران  ــا دي رابطه ب
ــمت هاي بعدي اين  بود و جلوي پخش قس
ــه را گرفت و در طي جنگ به هيچ  مجموع
ــت اجازه توليد  محصول ديگري از اين دس

ــتان  ــش راديويي انگلس ــه نماي را در زمين
ــور آکادميک آلماني  ــر کرده، پروفس منتش
 (Horst Priessnitz) ــز  پراِيزنيت ــت  هورس
است. تنها پژوهش مهم آلماني که به زبان 
انگليسي هم ترجمه شده کتابي است تحت 
ــوان نمايش هاي راديويـي آلمان که  عن
توسط دانشگاه نيويورک ويرايش و منتشر 
ــت. اين کتاب، منبع ارزشمندي  ــده اس ش
ــي زبان در سنت  ــت براي جهان انگليس اس
ــنامه ها شامل بيگانه  ادبيات آلماني. نمايش
ــرت، رؤياها اثر گونتر ايچ،  اثر ولفگانگ برش
خداي خوب منهتن اثر اينگبورگ باخمن، 
نمايش راديويي اثر پتر هانتکه، خانه ها اثر 
يورگن بِِکر و صبحانه در ميامي اثر راينهارد 

لتو مي شود. 
يک يا دو کتاب ارزشمند ديگر نيز در اين 
ــال هاي اخير در آمريکاي شمالي منتشر  س
ــال ۱۹۹۳، در دانشگاه  ــت. در س شده اس
ــتروس از مجموعه آرشيو و  کلمبيا، نيل اس
مقاالتي که راجع به راديو بودند، گزيده اي 
را انتخاب کرد که صفحات متعددي از آن از 
کتاب فراموش شده اي است در باب نمايش 
ــط رودولف آرنهايم نوشته  راديويي که توس
ــط مارگارت لودويگ و هربرت  شده و توس
ــده، و تنها چاپ آن در سال  ريد ترجمه ش
۱۹۳۶ بود. يک کتاب منتشرشده از سري 
نوشته هاي آوان گارد تخيل سيار- صداي 
ــط  ــام دارد که توس راديـو و آوان گارد ن
ــد تأليف  ــوري وايت ِه داگالس کان و گرگ
ــط انتشارات  ــال ۱۹۹۲ توس شده و در س
ميت منتشر شده است. اين کتاب نمايانگر 
يک ديد انتقادي براي افزايش ابعاد تجربي 
و هنري در حوزه نمايش راديويي است. در 
سال ۱۹۹۶ پروفسور اليسا اس. گورالنيک 
ــن  اخيرتري ــار  آث ــورادو  کل ــگاه  دانش در 

ــدي  ج ــان  نمايشنامه نويس ــاي  تحليل ه
ــر  راديويي را با عنوان بينش ناديده منتش
ــال ۱۹۹۷  ــور آلن ِبک در س کرد و پروفس
ــاي جامع و  ــگاه کنت يک راهنم در دانش
ــر کرد. در  تحليلي از کنش راديويي منتش
ــينما و تلويزيون بيش  ــال اخير، س سي س
ــه روِز پژوهش  ــز به نقطه تمرکز ب از هرچي
ــانه ها  ــت. اين رس ــده اس و مجادله بدل ش
گردابي از کمک هزينه ها و سرمايه گذاري ها 
ــي به خود جذب  را براي پروژه هاي پژوهش
ــناخت و ارجاع  کرده اند. راديو در زمينه ش
مانند ساحل در حواشي باقي مانده است. 

هيچ چيز نمي تواند دورتر از حقيقت باشد. 
ــان تلويزيون و  ــنوندگان راديو با مخاطب ش
ــد. راديو به عنوان يک  فيلم برابري مي کنن
ــانه ارتباطي هرگز اهميت و ارزشش را  رس
از دست نمي دهد. قصه گويي راديو مرکزي 
براي خلق هميشگي جرياني است با  ابتکار 
ــتان معمولي در  ــک داس ــرم و محتوا. ي ف
ــتر در راستاي توسعه  اغلب فرهنگ ها بيش
ــي براي  ــي و پاداش مال ــهرت تلويزيون ش
ــت. هجوم به راديو  ــمندانه اس ابتکار هوش
اغلب به واسطه جريان هاي مهم بوده است. 
ــانه سرآمد هميشه  راديو به عنوان يک رس
ــانه هاي جمعي است.  در معرض تهديد رس

ــذب چيزهاي  ــنونده ها کمتر ج امروزه ش
ــوند و جذابيت متن و صدا در  بصري مي ش
اين محيط باعث شده که با نمايش راديويي 
بيشتر از سينما و تلويزيون احساس راحتي 
ــانه ارتباطي  بکنند. راديو به عنوان يک رس
ــنونده هايش  ــت. ش ــر اس ــر و کارآمدت مؤث
ــور فيزيکي حرکت کنند، و  مي توانند به ط
درحالي که به آن گوش مي دهند به کارها و 

سرگرمي شان هم بپردازند.
ــد که من استداللي فراهم  به نظر مي رس
ــش راديويي  ــر اينکه نماي ــرده ام مبني ب ک
موضوعي است براي شکل خاصي از سليقه 
ــطه حرص،  ــي و تبعيض که به واس فرهنگ
ــي و خودبيني عقالني مشخص  فخرفروش
مي شود. نزد بسياري، اين پافشاري جدلي 
صحت دارد. نمايش راديويي به  خودي خود 
از تأثيرات تکبر و اعتقاد نادرست در رابطه با 
برتري فرهنگي مصون نيست. اين امر کامًال 
ــت که برخي از انگليسي ها،  تناقض آميز اس
ــناس ترين منتقدان  صادق ترين و وظيفه ش
ــاي نمايش  ــتند، ولي نماينده ه راديو هس
ــن نقطه ضعف ديرينه  ــي در برابر اي راديوي
ــده اند. نمايش راديويي  ــليم ش انساني تس
ــدت  ــود که به ش ــي توليد مي ش در محيط
ــان داري که  ــت؛ محيط نش رقابت آميز اس
ــرمايه گذاري به واسطه  راديو را به سمت س
ــوق مي دهد و همين امر باعث  تبليغات س
ــانه نازل  ــو به عنوان رس ــود که رادي مي ش
فرهنگي، يا دسته دوم بدنام شود. از طرفي 
ــاني  ــروي با جامه نوآوري و نش ديگر، پيش
ــنت  از آوان گارد، موجب تضعيف ارزش س

متعارف و تجربه مي شود. 
در ده سال اخير، نمايش راديويي به لحاظ 
ــي و تکنولوژيکي  ــناختي، فرهنگ جامعه ش
ــمگيري داشته است. از سال  پيشرفت چش

بيــان خالقـــانـه صـدا 
قصه گويـي  به منظـــور 
در  خام دسـتي  روي  از 
قسـمت بندي  قالب هايـي 
شـده اسـت: هنـر صـدا، 
راديــو، نمايـش  تئاتــر 
راديويي و نمايش صدا.

اقتصــــاد  ديـــــدگاه  از 
اقتباس هاي  سـرمايه داري، 
و  ادبيـــات  از  نمايشـــي 
نمايشنامه هاي مهم کالسيک 
تنهـا زمانـي جايـگاه دارند 
که به شـرکت هاي راديويي 
و  برسـانند  مالــي  ســود 
را  سـرمايه گذارها  حمايـت 

جلب کنند.
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ــش راديويي جايگاه ويژه اي در  ۱۹۸۷ نماي
ــت که  ــو. کي يافته اس ــتقل ي راديوي مس
ــي خصوصي مالي،  مرکزي مطمئن و حام
ــر برنامه هاي  ــنونده ها و ناظ ــتيبان ش پش
ــيقي  ــو و موس ــب گفت وگ ــاري در قال تج
ــتن در  ــت. برنامه هاي جديد نوش بوده اس
ــش راديويي  ــر نماي ــارج از BBC در ژان خ
ــتن حرفه اي را  ــز کرده و فرصت نوش تمرک
ــنده هاي جديد در خالل اين ده  براي نويس
ــال اخير فراهم کرده است. ملوين براگ،  س
نويسنده و گوينده سرشناس اظهار مي کند 
ــي جوان براي  ــنده هاي مل که برنامه نويس
نويسنده هايي که در راديوي تجاري هستند 
بدل به مهم ترين نهاد جديد نوشتاري براي 
ــت. برنامه ديگر  ــور شده اس جوانان در کش
ــرمايه اي را براي  اين بود که اداره هنرها س
ــئله را جا  ــدن در نظر گرفت تا اين مس لن
ــي داراي يک  ــه نمايش راديوي ــدازد ک بين
ــتيبان مالِي  ــي در مرکز پش ــگاه قانون جاي

هنري و کار دراماتيک است. 
ــازار بين المللي  ــاهد ب ــان دوره ش در هم
ــه کتاِب  ــم تا جايي ک ــاِن گفتار بوده اي زب
ــِش صدا براي  ــاري، دراِم صدا يا نماي گفت
ــان با کتاب هاي کالسيک در  فضايي يکس
ــه هاي کتابخانه ها مي جنگند. وضعيت  قفس
زودگذر نمايش راديويي به عنوان يک شکل 
ــت. اکنون ديگر  ــال پايان اس هنري در ح
ــک، در لحظه اي  ــراي يک متن دراماتي اج
زودگذر به  اندازه يک رويداد زنده صحنه اي 
ــورت  به ص آن  ــراي  اج دارد.  ــت  موجودي
ــده بر کاست، ديسک فشرده، فايل  ضبط ش
ــر و ابزارهاي ديگر باقي مي ماند تا  کامپيوت
ــود.  ــتفاده ش براي نمايش مجدد از آن اس
ــتان  ــي از فرم هاي صداي روايت داس برخ
ــبيه اند، اينکه هر دو  ــا ويدئوهاي فيلم ش ب

ــتفاده و دسترسي براي مصرف  قابليت اس
ــانه هاي جمعي و  ــد. رس ــده را دارن در آين
ــد هيجان انگيزي را براي توليد  اينترنت ُبع
صوتي درام و روايت داستان فراهم مي کند. 
ــنامه نويس راديويي از ُبعد بي دوام و  نمايش
ــوند  ــطحي برنامه هايي که پخش مي ش س
ــک اوهلز و تئاتر راديويي  فراتر مي رود. اري
ــتفاده از اينترنت و  ــوئد در فايلند در اس س
ــش راديويي به عنوان  ــيع تر نماي پخش وس
ــگام بوده اند. پخش  ــري پيش ــک فرم هن ي
ــداي خطي روايت مي تواند بر کانال هاي  ص
ــن)،  جانبي صدا، متن، پويانمايي (انيميش
عکاسي و تصاوير ويديويي بر جهان پهناور 
ــد. وب نيز از  ــته باش وب تأثير متقابل داش
ــت. پخش   نظر کنترل و ابزار توليد آزاد اس
ــدا و انتقال بر اينترنت براي اجازه دولت  ص
ــئله اي نيست. انتقال  ــور عقايد مس و سانس
ــطح بين المللي صورت مي گيرد.  فورًا در س

فناوري قابل دسترس است. 
ــش از هرچيز  ــش راديويي بي ــان نماي بي
ــادي  ــي- اقتص ــتان سياس ــي از داس بازتاب
ــت. جدا از بيان، اين رسانه  قرن بيستم اس
ــه در رژيم هاي  ــًال حريصان ــکلي کام به ش
ــد؛ رژيم هايي که  خودکامگي کنترل مي ش
ــتجوي نفوذ و کنترل افکار و عقايد  در جس

ــهروندها بوده اند. محيط پخش در اينجا  ش
مرکزي کنترل شده است. نمايش راديويي 
به منظور اهداف تبليغاتي مورد بهره برداري 
ــت. ديکتاتورهاي هوشمند و  واقع شده اس
حيله گر مي دانستند که اگر کار تبليغات به 
شکلي سرگرم کننده باشد بهتر است. آلمان 
ــيقي  ــتادانه از ترکيب موس نازي به طور اس
ملي و درام براي رعب و وحشت دسته هاي 
ــتفاده کرد.  هم پيمان و مردم غيرنظامي اس
گهگاه فاشيست هاي آمريکايي يا انگليسي 
که ترجيح مي دادند در برلين بجنگند تا در 
لندن و نيويورک، به آنها کمک مي کردند. 
دپارتمان راديو نمايش BBC به سردبيري 
ــي  ــود طرح ــان جيلگ ــرد ج ــرادر ل وال ب
ــته  ــايه هاي صليب شکس تحت عنوان در س
ــوس گورينگ در نقش آدولف  با بازي ماري
هيتلر تصويب و تهيه کرد. طرح و محصول 
ــاني را در تبعيض نژادي که  ــي انس چالش
ــترش يافته  ــط ايدئولوژي نازي ها گس توس
بود، ايجاد کرد. قدرت مجموعه در خصلت 
ــي  و تبليغاتي نبودن آشکار  کنايي و آموزش
ــت. درام به ايمان دختر جوان هيتلر  آن اس
ــک جراح  ــش را ي ــه زندگي ــردازد ک مي پ
ــودي در برلين نجات داد. وقتي که طي  يه
ــياري  ــه حالت نيمه هوش ــي ب يک بي هوش
ــن جمله را ادا  ــدام زير لب اي درمي آيد، م
ــيد. دکتر يهودي  مي کند: يهودي ها را بکش
ــت  ــته اس که زندگي دختر تنها به او وابس
ــا او از زير تعهد  ــنود. ام اين جمله را مي ش
ــد. بنياد  ــانه خالي نمي کن ــکي اش ش پزش
در  ــا،  بريتاني ــات  اطالع وزارت  و   BBC
ــدگاه ضديهودي گرايي نگران  ــا دي رابطه ب
ــمت هاي بعدي اين  بود و جلوي پخش قس
ــه را گرفت و در طي جنگ به هيچ  مجموع
ــت اجازه توليد  محصول ديگري از اين دس

ــتان  ــش راديويي انگلس ــه نماي را در زمين
ــور آکادميک آلماني  ــر کرده، پروفس منتش
 (Horst Priessnitz) ــز  پراِيزنيت ــت  هورس
است. تنها پژوهش مهم آلماني که به زبان 
انگليسي هم ترجمه شده کتابي است تحت 
ــوان نمايش هاي راديويـي آلمان که  عن
توسط دانشگاه نيويورک ويرايش و منتشر 
ــت. اين کتاب، منبع ارزشمندي  ــده اس ش
ــي زبان در سنت  ــت براي جهان انگليس اس
ــنامه ها شامل بيگانه  ادبيات آلماني. نمايش
ــرت، رؤياها اثر گونتر ايچ،  اثر ولفگانگ برش
خداي خوب منهتن اثر اينگبورگ باخمن، 
نمايش راديويي اثر پتر هانتکه، خانه ها اثر 
يورگن بِِکر و صبحانه در ميامي اثر راينهارد 

لتو مي شود. 
يک يا دو کتاب ارزشمند ديگر نيز در اين 
ــال هاي اخير در آمريکاي شمالي منتشر  س
ــال ۱۹۹۳، در دانشگاه  ــت. در س شده اس
ــتروس از مجموعه آرشيو و  کلمبيا، نيل اس
مقاالتي که راجع به راديو بودند، گزيده اي 
را انتخاب کرد که صفحات متعددي از آن از 
کتاب فراموش شده اي است در باب نمايش 
ــط رودولف آرنهايم نوشته  راديويي که توس
ــط مارگارت لودويگ و هربرت  شده و توس
ــده، و تنها چاپ آن در سال  ريد ترجمه ش
۱۹۳۶ بود. يک کتاب منتشرشده از سري 
نوشته هاي آوان گارد تخيل سيار- صداي 
ــط  ــام دارد که توس راديـو و آوان گارد ن
ــد تأليف  ــوري وايت ِه داگالس کان و گرگ
ــط انتشارات  ــال ۱۹۹۲ توس شده و در س
ميت منتشر شده است. اين کتاب نمايانگر 
يک ديد انتقادي براي افزايش ابعاد تجربي 
و هنري در حوزه نمايش راديويي است. در 
سال ۱۹۹۶ پروفسور اليسا اس. گورالنيک 
ــن  اخيرتري ــار  آث ــورادو  کل ــگاه  دانش در 

ــدي  ج ــان  نمايشنامه نويس ــاي  تحليل ه
ــر  راديويي را با عنوان بينش ناديده منتش
ــال ۱۹۹۷  ــور آلن ِبک در س کرد و پروفس
ــاي جامع و  ــگاه کنت يک راهنم در دانش
ــر کرد. در  تحليلي از کنش راديويي منتش
ــينما و تلويزيون بيش  ــال اخير، س سي س
ــه روِز پژوهش  ــز به نقطه تمرکز ب از هرچي
ــانه ها  ــت. اين رس ــده اس و مجادله بدل ش
گردابي از کمک هزينه ها و سرمايه گذاري ها 
ــي به خود جذب  را براي پروژه هاي پژوهش
ــناخت و ارجاع  کرده اند. راديو در زمينه ش
مانند ساحل در حواشي باقي مانده است. 

هيچ چيز نمي تواند دورتر از حقيقت باشد. 
ــان تلويزيون و  ــنوندگان راديو با مخاطب ش
ــد. راديو به عنوان يک  فيلم برابري مي کنن
ــانه ارتباطي هرگز اهميت و ارزشش را  رس
از دست نمي دهد. قصه گويي راديو مرکزي 
براي خلق هميشگي جرياني است با  ابتکار 
ــتان معمولي در  ــک داس ــرم و محتوا. ي ف
ــتر در راستاي توسعه  اغلب فرهنگ ها بيش
ــي براي  ــي و پاداش مال ــهرت تلويزيون ش
ــت. هجوم به راديو  ــمندانه اس ابتکار هوش
اغلب به واسطه جريان هاي مهم بوده است. 
ــانه سرآمد هميشه  راديو به عنوان يک رس
ــانه هاي جمعي است.  در معرض تهديد رس

ــذب چيزهاي  ــنونده ها کمتر ج امروزه ش
ــوند و جذابيت متن و صدا در  بصري مي ش
اين محيط باعث شده که با نمايش راديويي 
بيشتر از سينما و تلويزيون احساس راحتي 
ــانه ارتباطي  بکنند. راديو به عنوان يک رس
ــنونده هايش  ــت. ش ــر اس ــر و کارآمدت مؤث
ــور فيزيکي حرکت کنند، و  مي توانند به ط
درحالي که به آن گوش مي دهند به کارها و 

سرگرمي شان هم بپردازند.
ــد که من استداللي فراهم  به نظر مي رس
ــش راديويي  ــر اينکه نماي ــرده ام مبني ب ک
موضوعي است براي شکل خاصي از سليقه 
ــطه حرص،  ــي و تبعيض که به واس فرهنگ
ــي و خودبيني عقالني مشخص  فخرفروش
مي شود. نزد بسياري، اين پافشاري جدلي 
صحت دارد. نمايش راديويي به  خودي خود 
از تأثيرات تکبر و اعتقاد نادرست در رابطه با 
برتري فرهنگي مصون نيست. اين امر کامًال 
ــت که برخي از انگليسي ها،  تناقض آميز اس
ــناس ترين منتقدان  صادق ترين و وظيفه ش
ــاي نمايش  ــتند، ولي نماينده ه راديو هس
ــن نقطه ضعف ديرينه  ــي در برابر اي راديوي
ــده اند. نمايش راديويي  ــليم ش انساني تس
ــدت  ــود که به ش ــي توليد مي ش در محيط
ــان داري که  ــت؛ محيط نش رقابت آميز اس
ــرمايه گذاري به واسطه  راديو را به سمت س
ــوق مي دهد و همين امر باعث  تبليغات س
ــانه نازل  ــو به عنوان رس ــود که رادي مي ش
فرهنگي، يا دسته دوم بدنام شود. از طرفي 
ــاني  ــروي با جامه نوآوري و نش ديگر، پيش
ــنت  از آوان گارد، موجب تضعيف ارزش س

متعارف و تجربه مي شود. 
در ده سال اخير، نمايش راديويي به لحاظ 
ــي و تکنولوژيکي  ــناختي، فرهنگ جامعه ش
ــمگيري داشته است. از سال  پيشرفت چش

بيــان خالقـــانـه صـدا 
قصه گويـي  به منظـــور 
در  خام دسـتي  روي  از 
قسـمت بندي  قالب هايـي 
شـده اسـت: هنـر صـدا، 
راديــو، نمايـش  تئاتــر 
راديويي و نمايش صدا.

اقتصــــاد  ديـــــدگاه  از 
اقتباس هاي  سـرمايه داري، 
و  ادبيـــات  از  نمايشـــي 
نمايشنامه هاي مهم کالسيک 
تنهـا زمانـي جايـگاه دارند 
که به شـرکت هاي راديويي 
و  برسـانند  مالــي  ســود 
را  سـرمايه گذارها  حمايـت 

جلب کنند.
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مقدمـه 
ــت،  ــي قابل اعتناس آنچه در هر اثر نمايش
ــت. بدون اين عنصر  ــمکش اس کنش و کش
ــود؛ زيرا  کليدي، اثر دراماتيک خلق نمي ش
نمايش بدون كنش، جذابيتي براي مخاطب 
ــت که  ــمکش اس ــدارد و در واقع اين کش ن
ــه ادامه ماجرا ترغيب  بازيگر و مخاطب را ب
ــود  مي کند. کنش بايد از قبل پيش بيني ش
ــد ونمو  و به صورت تصاعدي و تدريجي رش
ــد يا  ــد. حتي اگر کنش فرد با خود باش کن
در حد ضعيف شکل گيرد کشمکش ساکن 
ــد به خوبي به  ــتان را نمي توان ــت و داس اس
ــتي و بلندي  ــت وادارد و اثر بدون پس حرک

و حرکت از قطبي به قطب ديگر مي شود. 
ــه  ــر مکالمه دراماتيک داراي س ــوًال ه اص
بخش اصلي است: در بخش اول تز يا فرضيه 
يا برنهاد مطرح است و در تقابل تز، آنتي تز 
ــرار مي گيرد تا مکالمه داراي  يا برابر نهاد ق
ــکل گيرد و در  ــمکش شود و کنش ش کش
ــنتز يا نتيجه اي که حاصل مي شود  پايان س

از تقابل تز وآنتي تز است. 
ــت در دو  ــده اس ــعي ش ــن مقاله س در اي
بخش، ابتدا به انواع کنش در آثار دراماتيک 
ــپس به  ــده و س به صورت اجمالي نگاهي ش
ــنامه راديويي  ــاي کالمي در نمايش کنش ه

پرداخته شود. 
ــر اثر  ــاز اوليه ه ــمکش ني ــش و کش کن
ــمکش در  ــت. البته فرم کش ــک اس دراماتي
فيلمنامه، نمايشنامه صحنه اي و نمايشنامه 

راديويي با يكديگر متفاوت است. 
ــه بيش از هرچيز تأثير  تأثير يک فيلمنام
بصري است و به قول معروف، اعمال بلندتر 
ــخن مي گويند. پس بايد گفت  از کلمات س
ــند، حرف  ــي مجبور باش ــخصيت ها وقت ش

مي زنند. 
ــنده فيلمنامه بايد با ايجاد ترکيباتي  نويس
ــه و يا از  ــياء موجود در صحن ــاص در اش خ
ــاي مختلف  ــتن رويداده طريق به هم پيوس

داستاني، شخصيت پردازي کند. 
ــه براي  ــر از مکالم ــنامه نويس تئات نمايش

ــبرد وقايع و نشان دادن زواياي مختلف  پيش
ــخصيت ها بهره مي برد. در واقع در تئاتر،  ش
ــي ترين وسيله ها براي  مکالمه يکي از اساس
ــط رويدادهاي نمايش، تشريح روحيات  بس
ــخصيت و خلق فضاي مناسب براي القاء  ش
فرضيات نويسنده است. البته در کنار اعمال 
دراماتيک در تئاتر، اعمال فني نيز به کنش 
ــت کمک مي کند. در حقيقت اعمال  و حرک
فني در بافت دراماتيک شبکه روابط اشخاص 
ــترش طرح، نقش چنداني ندارد  بازي و گس
ــردن جنبه هاي تصويري  و تنها به غني ترک
ــد، ولي به  ــک اثر کمک مي کن ــش ي و نماي
ــال فني به کمک  ــورت در تئاتر اعم هر ص
اعمال دراماتيک مي آيند. اما در يک نمايش 
ــي با توجه به اينکه کالم حرف اول و  راديوي
ــر را مي زند و به قول پيتر لويس «راديو  آخ
ــاي هنري که  ــا ديگر قالب ه ــه ب در مقايس
ــد، دنيايي نهفته تر،  کالم را به کار مي گيرن
ــه مي دهد» پس  ــر و غامض تر ارائ معنوي ت

کنش ها از نوع کالمي شکل مي گيرند. 

ــد. راديو نمايش BBC از  و پخش داده نش
طريق اقتباس از داستان ها و نمايشنامه هاي 
ــتعاري و تمثيلي  ــيک که به طور اس کالس
ــروزي در جنگ و  ــزاع بريتانيا را براي پي ن
ــياه شيطاني را به  مغلوب کردن نيروهاي س
تصوير مي کشد، تبليغات دراماتيک آلمان را 
ــيد. نمايش دوروتي ال. ساِير  به چالش کش
درباره زندگي مسيح تحت عنوان مردي که 
به دنيا آمد تا پادشاه شود، نمونه اي ديگر از 
اين ژانر است. اين مجموعه که توسط وال 
جيلگود (Val Gielgud) کارگرداني و تهيه 
شده بود، نزاع آشفته اي را که جهان در آن 

موقع دچارش شده بود منعکس کرد. 
ــش آمريکا در  ــش مثبت راديو نماي واکن
رابطه با رفتن به جبهه جنگ اثري بود که 
ــک برنامه راديويي در کل تاريخ  به عنوان ي
راديو حداکثر شنوندگان را تحت تأثير قرار 
ــان ُکروين با عنوان ما از  داد. نمايش نورم
ــدان محافظت  ــا چنگ و دن ــن حقايق ب اي
مي کنيم براي بزرگداشت صد و پنجاهمين 
ــد.  ــن احقاق حقوق آمريکا تصويب ش جش
ــامبر  ــرل هاربور در ۷ دس ــه ژاپن به پ هم
ــاده عموم  ــديد و فوق الع ــه ش ۱۹۴۱ توج
مردم به اين اثر را جلب کرد، زيرا مضمون 
ــي و اصول  اين اثر بازنمايي اي از دموکراس
ــي در ايالت متحده آمريکا بود،  آزادي خواه
ــور را  ــي و فرهنگي اين کش و هويت سياس
منعکس کرد. مضمون اغلب کارهاي ُکروين 
اخالق گرايي  به چالش کشيدن  و  هم پيماني 
دولت هاي هم محور است. برخي از کارهاي 
ديگر او به اين قرار است: آمريکا در جنگ، 
ــات هم پيمانان  ــمن، در رابطه با تبليغ دش
ــک آمريکايي در  ــه اي با عنوان ي و مجموع

انگلستان که در سال ۱۹۴۲ توليد شد. 
ــاد  اقتص ــا  ب ــرال  ليب ــي  آزادي خواه در 
ــش فقط زماني  ــرمايه داري، راديو نماي س
ــود که ابزاري سودجويانه  مهم تلقي مي ش
باشد. نمونه اي از اين دست موفقيت عظيم 
ــتراليا  ــراي صابوني در راديو آمريکا و اس اپ
ــت. از ديدگاه اقتصاد  در دهه ۳۰ و ۴۰ اس
سرمايه داري، اقتباس هاي نمايشي از ادبيات 
و نمايشنامه هاي مهم کالسيک تنها زماني 
ــرکت هاي راديويي  ــگاه دارند که به ش جاي
سود مالي برسانند و حمايت سرمايه گذارها 

ــودجويانه  ــا خصلت س ــب کنند. ام را جل
ــب اعتبار هنري ماندگار و پردوام  براي کس
ــت ها  ــر کاپيتاليس ــي آورد. اگ ــود نم به وج
ــمي از مغول هاي قرن بيستم هستند  تجس
ــانس  ــاهزاده هاي عصر رنس ــه بدل به ش ک
ــده اند، آنها مسلمًا مي دانستند که چطور  ش
بيرحمي آن شاهزاده هاي ماکياولي وار را به 
ــال ۱۹۴۱ نورمن ُکروين  ــد. در س کار ببرن
ــکل مواجه  ــن مش ــا اي ــبکه CBS ب در ش
ــزي و کار خالقانه  ــه کل برنامه ري ــد ک ش
ــد؛  ــي اش در راديو نمايش نابود ش فرهنگ
تنها با يک دستور از طرف مدير اجرايي که 
ــود مالي برنامه افزايش پيدا  مي خواست س
ــتعداد تأثيرگذار ُکروين  ــد. قريحه و اس کن
ــبکه CBS بسيار هزينه بر بود. پس  براي ش
ــي فعاليت  ــز و اعتبار مل ــه جواي از آن هم
ــاس  اصيل او در راديو نمايش بر پايه و اس

گرايش سودجويانه از ميان رفت. 
ــراي ابراز عقايد  ــي فرصتي را ب دموکراس
ــات و ترويج  ــردن مقام ــف، و هجوک مختل
ــتار ادبي و  ــه اي قوي براي نوش پيش زمين
ــي آورد. به زعم  ــود م ــطوره زدايي به وج اس
ــوفان که  ــنده ها و فيلس ــياري از نويس بس
ــالم بودن  ــق مي توان س ــه اين طري تنها ب
ــا توجه به  ــرد، ب ــف ک ــي را تعري دموکراس
ــرمايه داري اقتصادي راديو  اينکه جنگل س
نمي تواند زمينه مساعدي براي نمايش هاي 
جديد را تضمين و هنر خالقانه و اعتراضي 
را در راديو ترويج کند، ماليات بندي جمعي 
ــه هويتي  ــد و ب ــد ياري دهنده باش مي توان
ــد. شبکه هاي  ــکل ببخش ملي- فرهنگي ش
ــده  راديويي که بر پايه مصالح جمعي بنا ش
باشند براي اکثر راديو نمايش هاي اصلي در 
دنيا و اجراهاي راديويي نثر و شعر حفاظي 
ــخصه  ــتگاهي با وجه  مش فرهنگي و خاس
تعليمي شده اند. در هر صورت، رابطه مالي 
ــي و دولت هاي  ــز نمايش راديوي بين مراک
حامي شبکه هاي ملي راديويي اغلب توسط 
نيروي بالقوه براي توافق سياسي و مصلحت 

اقتصادي تيره و تار مي شود. 
ــي  ــن هنري مهم و اساس ــو جايگزي رادي
براي نويسنده ها و بازيگرها شد، اما بعد در 
 BBC قربانگاه سياست هاي برنامه ريزي شده
ــد. راديو براي توليد موفقيت آميز  قرباني ش

ــت و  ــري بيس ــي و خب ــاي ورزش کانال ه
ــود. مرگ  ــاعته فراوان، راهي گش چهار س
ــت  نمايش کودکان در راديو BBC، شکس
ــفه پخش عمومي است و  حيرت انگيز فلس
ــت متحده آمريکايي  ــا تجربه هايي در ايال ب
ــه موفقيت  ــتقل ب ــه در آن توليدات مس ک
ــتنمان  ــت. اوا اس ــل اس ــند در تقاب مي رس
راتستاين در راديو سوئد مجموعه اي توأم با 
ــي  دگرگوني هاي انقالبي براي راديو نمايش
ــان آن جوانان بودند توليد کرد  که مخاطب
ــنوندگان را به وجود  ــل تازه اي از ش که نس
ــي براي کودکان و جوانان از  آورد. قصه گوي

نو احيا شد و شنونده ها را رها کرد. 
ــال هاي اخير مي توان دو مشخصه  در س
ــنيداري يا  ــفه و بينش ش ــي در فلس انقالب
ــخيص داد:  ــش راديويي تش ــوم نماي مفه
ــاخص اين  ــش و بازنمايي. چهره ش آفرين
ــِز دهه ۹۰  ــون ول ــوع گرايش تازه اورس ن
ــر در بازنمايي  ــت. يک جريان مهم ديگ اس
شنيداري دراماتيک تکميل سير تجربي در 
زمينه اجراي في البداهه است که زنده و از 
ــت. کارگردان هايي که  پيش ضبط شده اس
اين سير تجربي را طي مي کردند در تالش 
بودند که خصلت ارتباطي نمايش راديويي 
ــا كنند.  ــده ره ــن ازپيش تعيين ش را از مت
ــم  ــود دارد براي ثبت رئاليس ــي وج تمايل
ــاني که  لحظه اي و حقيقت غيرمنتظره انس
ــازي برانگيخته مي شود.  به واسطه بداهه س
وقتي که محتوا به خوبي مورد پژوهش قرار 
ــعه بيان نمايش  ــيوه توس مي گيرد، اين ش
راديويي مي تواند به اثر تازگي و طراوت در 
ــد و يک تجربه هيجان انگيز  اسلوب ببخش
ــب منتقل کند.  ــه بازيگر و مخاط ــوري ب ف
ــال هاي اخير در راديو  تجربه ديگري در س
ــت، روايت و عدم  ــه تخيل و واقعي در زمين
روايت شکل گرفته است. اين فکر به ذهن 
خطور مي کند که اين آثار توسط اشخاصي 
ــنامه نويس  که به عنوان دراماتورژ يا نمايش
ــده اند از شبکه هاي  ــناخته نش راديويي ش
سرگرم کننده و عامه پسند پخش مي شوند. 
مشخصه اصلي اين آثار حداکثر استفاده از 

کارکرِد روان شناختي است. 
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