
  
  
  
  

  ييراديو هاي و جايگاه آن در نمايش نقّالي
  1خدايي دكتر مجيد شريف

  2فريده گودرزي

  چكيده

در اصـل همـان نقّـاالن و     هاي راديـويي گويندگان راديو و بازيگران نمايش
هـاي ديگـري بـراي بيـان خـود اسـتفاده       كه از روش هستندگويان گذشته قصه
بود، اكنـون محـل نقـل نقّـال     خانه اگر در گذشته محل نقل نقّال، قهوه. برند مي

هـاي نقـل نقّـاالن گذشـته     كه اگر از تكنيـك  است، استوديوي راديويي امروزي
  .كند تواند مخاطب خود را جذبببرد، بيشتر ميبهره

طول تاريخ و زندگي  در  هاي شيرين و آموزندهگويي و شنيدن قصهداستان
ترين تفريحات و روشـي معمـول بـراي انتقـال تجـارب و       يكي از قديميبشر، 

   .است هاي جديدتر بودهدانش پيشينيان به نسل
كردند كه شـنونده   اي حكايت ميداستان را به شيوه ها، واژه بر با تكيه نقّاالن

  .پنداشت نفس قهرمان داستان ميخود را همراه و هم
  

  گويي راديويي، نقّالي راديويي راديو، قصه ،ييگو نقّالي، قصه: ها كليدواژه
                                                      

  ، عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيمادكتراي تاريخ از دانشگاه تهران. 1
majidsharifkhodaei@yahoo.com                           

 هاي راديويي شبكه فرهنگ    سردبير برنامهكننده و  تهيه ،راديو كنندگي كارشناسي ارشد تهيه. 2
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  مقدمه

كـه كمتـر در    رود مـي ديـداري بـه شـمار     - نمايشي يهنر ،نقّالي و روايت
تصويري  ها، البته برخي از انواع نقّالي .است رسانه شنيداري به آن پرداخته شده

خـواني يـا نقـل    مانند نقل بـا اسـتفاده از متـون مكتـوب مثـل شـاهنامه       ؛نيستند
از  در ايـن مقالـه نقلـي    منظور از نقل نمايشي .هاي آذريموسيقايي مثل عاشيق

 اي رسـانه  راديو بـه عنـوان  با اين اوصاف آيا . است »ترابي مرشد«هاي  نوع نقل
زنـده   بـه توانـد  كار دارد، مـي ا كه بـا مـتن و موسـيقي و سـكوت سـرو     زلتخي
نـر در راديـو چگونـه    هاي اجرايي اين هتظرفي ؟كند داشتن اين هنر كمك نگه
  ؟كند اق راديو بروز پيداسازي خلّتواند در برنامه مي

و انـواع  هاي آنها ارائـه   در اين مقاله ابتدا تعريفي از راديو و نقّالي و ويژگي
بـا راديـو از ديـد    ، سـپس ارتبـاط نقّـالي    اختصار برشمرده خواهد شدبه  نقّالي

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفتنظران  صاحب
اين دو رسانه  خاص هستند كه هايي ويژگيهر دو داراي  ،راديو و تلويزيون

است و نه با سـينما و نـه بـا مطبوعـات هـيچ وجـه اشـتراكي نـدارد و همـين          
تـرين   را به صورت كامل آنها ها اين دو رسانه را به هم نزديك ساخته و ويژگي

  . است آوردهوسايل ارتباطي در
 صـداي پيرامـوني پديـد    نصر كالم، موسـيقي و هاي راديويي از سه عبرنامه

دهند كه از بيان مكتـوب  تشكيل مي را يآيند و نيروي بياني و ارتباطي خاصمي
  .مطبوعاتي و بيان تصويري سينمايي يا تلويزيوني متمايز است

 يعنصر صوتي راديو نيز مانند كالم انسان و موسيقي، در بيان راديويي نقشـ 
در صورتي كه اين عنصر با عنصـر تصـويري سـينما و    دارد و  اس به عهدهحس

 ـ تلويزيون مقايسه شـود، اهم تصـوير سـينمايي يـا    . شـود  مـي ت آن آشـكارتر  ي
، در دهـد يا اشخاص است و وجود آنها را به ما نشان مي ف اشيازيوني معرّيتلو

  .كندفي ميت افراد را به ما معرّاليو فع صورتي كه صدا فقط حركت اشيا
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كافي نيست، زيرا بسـياري از   براي بيان راديويي عنصر صوت اين،وجود با 
. گرفـت  في آنها از پخش صـدا كمـك  توان براي معرّو نمي هستندصامت  اشيا

يـا   ف اشـيا توانـد معـرّ  در بسياري از موارد يك صداي واحد مي ،اين عالوه بر
 حركات مختلف باشد كه در اين صـورت اسـتفاده از آن ترديـد و ابهـام پديـد     

ايـن عنصـر بـا دو عنصـر كـالم و       بايد در بسياري از مـوارد  ،بنابراين. آورد مي
  .شود ارتباط فكري و معنوي كامل برقرار ،موسيقي تركيب شود تا با توازن آنها

دارد تـا  مـي چون شـنونده را وا  ؛انگيزدميل را برقدرت تخي ، همچنينراديو
  تواند مخاطبان وسـيعي داشـته  همچنين مي. اندازدكار برداشت بصري خود را به

يا از راه پخش واحد يا به صورت متوالي و از طريق تكرار پخش، سـطح   ؛باشد
اسـت، در    سـرگرمي  كند و باالخره راديـو وسـيله   وسيعي از مخاطبان را جذب

اسـت كـه در آن امكـان اسـتفاده از شـيوه       ديـداري اي كه تلويزيون رسانهحالي
ل كمك آموزشي بصـري وجـود   يامل با ساير وسابستگي كاقه و همتوليدي خلّ

  )98: 1384حنيف، (. دارد

  نقّالي معنا و انواع

نقّالي عبارت است از نقل يك واقعه يا قصه، به شعر يا به نثر، با حركـات و  
نظـر واژگـاني    از .)65: 1379 بيضايي،(حاالت مناسب و بيان آن در برابر جمع 

فارسـي،   -در فرهنـگ معاصـر عربـي     كـه  اي عربي است نقّال واژه ،بايد گفت
جا كننده، قابل حمـل،   كننده، جابه بسيار نقل: معاني زير براي آن ذكر شده است

معاني ديگـري نيـز دارد و    ،ا در زبان فارسيام .شدني، اسب تيزرو منقول، حمل
 ،نامـه دهخـدا   در لغت. زبانان است ه فارسيامروزه همين معاني مورد توج فاقاًاتّ

خـوان،   گـو، قصـه   افسانه: ره نقّال عالوه بر معاني عربي آن چنين آمده استدربا
سـراي،   گوي، آنكه نقل گويد، افسانه كند، قصه كسي كه قصه و حكايت بيان مي



هـاي حماسـي و    ها و مجامعي از اين قبيـل، داسـتان  
  

نقّالي در لغت به معناي كار و پيشه نقّال است كه كاال يا چيزي را از جـايي  
به پيشه و هنـر كسـي گوينـد كـه     

بـراي   ،ابي را كه شـنيده يـا خوانـده اسـت    
در گـوي هنرمنـد را   

كـه   است هاي شاهنامه بوده
هايي نظيـر   داستان 

بيضايي بـه  . خوانند
 »نامـه  سياحت«نقل از 

شـــــــاردن بـــــــه 
خواني ايرانيان  شاهنامه

ــي  ــاره م ــد اش در « :كن
ــات  مشــرق ــين اوق زم

ــت    ــه قرائ ــان ب مهمان
كتاب يا شنيدن و نقل 

هـاي   خوانان كه كـار 
 ».ردگـذ  مـي  ،كننـد 
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ها و مجامعي از اين قبيـل، داسـتان   خانه سمرگوي كه در قهوه
كند آهنگي خاص نقل مي ااران را بسرگذشت پهلوانان و عي.  

نقّالي در لغت به معناي كار و پيشه نقّال است كه كاال يا چيزي را از جـايي  
به پيشه و هنـر كسـي گوينـد كـه      ،ا در اصطالحام .دهد انتقال ميبه جاي ديگر 

ابي را كه شـنيده يـا خوانـده اسـت    جذّ انگيز و هيجان وقايعها و  داستان
گـوي هنرمنـد را    ار و قصـه گـز  ايـن داسـتان   .سرگرم كردن مردم بيـان كنـد  

  )88: 1375بلوكباشي، . (گويند نقّال مي اصطالح

  خواني شاهنامه .1

هاي شاهنامه بوده خواندن يا روايت داستان ،ها يكي از انواع نقّالي
 خوان نقّاالن شاهنامه ت ادامه دارد و كمابيشهنوز هم اين سنّ

خوانند ميها  خانه در قهوه را...رستم و سهراب، رستم و اسفنديار و
نقل از 

شـــــــاردن بـــــــه 
شاهنامه

ــي  ــاره م اش
مشــرق

ــت    ــه قرائ ــان ب مهمان
كتاب يا شنيدن و نقل 

خوانان كه كـار  شاهنامه حكايت و شعر و به شنيدن آواي دلنشين و رساي
كننـد  نم مـي هاي منظـوم تـرّ   پادشاهان باستاني ايران را طي داستان

  )72: 1379 بيضايي،
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سمرگوي كه در قهوه
سرگذشت پهلوانان و عي

نقّالي در لغت به معناي كار و پيشه نقّال است كه كاال يا چيزي را از جـايي  
به جاي ديگر 

داستان
سرگرم كردن مردم بيـان كنـد  

اصطالح

1

يكي از انواع نقّالي
هنوز هم اين سنّ

رستم و سهراب، رستم و اسفنديار و

حكايت و شعر و به شنيدن آواي دلنشين و رساي
پادشاهان باستاني ايران را طي داستان

بيضايي،(
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  خواني غزل .2

هـاي آيينـي در    يكي از زيباترين جلوهخواني از جمله هنرهاي آوايي و  غزل
كـه همـواره در    اسـت ايـران   )نقّـالي ( هاي روايي تتي يا سنّگستره فرهنگ سنّ

خواني اجـرا و خوانـده    و كالم آواز صورتبه   نظم فنونقالب روايي يا روايت 
هماننـد   ،لحـن و صـدا   توانا و خـوش ) نقّال(  گوينده ،اين هنر آواييدر  .شد مي
هـاي مـردم و بـا بهـره      ها و خواسـته  نياز سوي به نمايندگي از ،نگر ادي ژرفنقّ

اخالقـي پيـام خـود را همـراه و      يهـا  هشدارگرفتن از اشعاري متين و عرفاني 
هـا   خانه قهوه ،خاستگاه اين هنر. كرد ميي عرضه هاي ديني و ملّ همگام با آموزه

  )355 :1389 عاشورپور،. (شد خوان گفته مي مطلب ،خوانان و به غزل بود

   هختـَم. 3

چـرا كـه مختـه نـوعي آيـين      ، خواني بنـاميم  نامه نوعي رشادت بايدمخته را 
ـ  ،نمايشي روايـي  ،اين نمايش. سوگواري در ميان طوايف هزاره است ب از مركّ

نقّالي در ايران اجرايي  مانند انواع ديگراين نمايش . است شعر، موسيقي و كالم
  )359: همان. (استنفره دارد و درونمايه آن نيز حماسي و تراژيك  تك

  ها نقل عاشيق .4

ها از عوامل  عاشيق .است تركي آوازيها نوعي نقل موسيقايي و  نقل عاشيق
ها عـالوه بـر   آن. هستند آذربايجان ات شفاهيعمده آفرينش، حفظ و اشاعه ادبي

هـاي عاشـقانه و    ها و تعريف و اجراي داسـتان  آهنگ ،خواندن و نواختن اشعار
سـرايند، آهنـگ    خـود نيـز شـاعرند و شـعر مـي      ،هـا  پهلواني بازمانده از گذشته

  )417: همان. (كنند  پردازي مي سازند و داستان مي
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  خواني مناقب .5

تقسـيم   گـروه آنها را به چهار  و اح خواندهخوان را مد مناقب ،واعظ كاشفي
  :كرده است

ايشـان را از   و اهـل بيـت   rاحاني كه مدح حضـرت رسـول  مد) الف«
ت طبع خـود انشـاد   قو
كردند و روايـات و   مي

ــب   ــات و مراتـ حكايـ
ــم   ــه نظـ ــان را بـ ايشـ

  .كشيدند مي
گروهـــي كـــه ) ب

ــات بزرگــان را   منظوم
كنند و اين طايفه را  ادا مي ،اند كه ديگران به نظم كشيدهرا خوانند و سخناني  مي

  .گويند راويان مي
  .مثل سقايان ؛كنند كار ديگري هم مي ،گروه ديگري كه با وجود مداحي) ج
خواننـد و   هـا مـي   و در خانـه  گيرنـد  مـي پراكنـده يـاد    يجمعي كه ابيـات ) د

ـ    اي به نان مـي  قصيده دفروشـند و مـدح آل محمr     را وسـيله گـدايي خـويش
  )281-282: 1350 كاشفي،( ».سازند مي

  خواني ليفضا .6

افـرادي بودنـد    ،خوانـان  ليفضا. خواني بود ليفضا ،خواني نقطه مقابل مناقب
ل يفضا ،در بازار آنهامقابل شيعيان تربيت كرده بودند  ت ايشان را دركه اهل سنّ

اصول جبر و تشبيه و امثال آنها را بـه   هاي رافضيان و ذكر دشنام ،ابوبكر و عمر
 و از ايــن طريــق خواندنــد و در ايــن كــار از شــيعيان پيــروي كــرده شــعر مــي

  )70: 1379بيضايي،( .خواستند اثر تبليغات ايشان را ضعيف كنند مي
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  خواني حمله .7

 ةحملـ «ايع مختلفي از كتـاب  قا وها ي خواني عبارت بود از نقل قسمت حمله
شـاعر ايرانـي   ) ق.قرن يازدهم و دوازدهم ه(رفيع باذل دميرزا محم كه »حيدري

اين كتاب كـه بـر اثـر مـرگ نويسـنده      . آن را تصنيف كرده است مهاجر به هند
. ميرزا ابوالقاسم ميرفندرسكي به پايان رسـيد  از سويق .ه 1135در  ،ناتمام ماند

و  uو حضـرت علـي   rحيدري عبارت بود از زندگي پيـامبر  ةموضوع حمل
 .uهاي ايشان تا ضربت خوردن و پايان گرفتن زنـدگي حضـرت علـي    جنگ

  )75: همان(
  
  
  
  
  
  

  خواني خواني و صورت پرده .8

تـري   هاي نمايشي هاي مذهبي است كه از جنبه خواني يكي ديگر از نقل پرده
نقل مذهبي همراه با تصـاوير، يكـي   برخوردار است و شايد بتوان گفت كه اين 

هاي مذهبي بالفاصـله   هاي نقّالي است كه در ميان نمايش ترين شكل از نمايشي
  )44: 1365 شهرياري،( .پس از تعزيه جاي دارد
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  خواني روضه .9

ها و حـوادث   خواني شكل ديگري از نقّالي مذهبي است كه به داستان روضه
خوانـان روي منبـر يـا در برابـر      روضـه  ويو از سپردازد  ف ميتَكربال و واقعه 
  )108: 1381طالقاني، ( .شود جمع بيان مي

  هاي آن و ويژگينقّال 

هاي مهـم و اصـيل بـازيگري در نمـايش ايـران اسـت و        نقّال يكي از چهره
ـ   ؛ندا ترين بازيگران دست خوانان از چيره برخي از واقعه ص در بـازيگراني متخص

كه در كار خـود   نقّاالن. دانستن فنون و شگردهاستهنري كه محتاج پختگي و 
ط بـر جمـع و   شناسي مردم و تسـلّ  آگاهي دقيق و خودآموخته از روان ياز نوع

ـ     برخوردارند،خودشان  خـواني،   حمـزه : ص هسـتند هـر يـك در كـاري متخص
داننـد كـه كجـاي قصـه بـراي مـردم        ايشان مي... و خواني خواني، شاهنامه حمله

زده كنند  آن را چگونه بگويند تا بيشتر تماشاگر را هيجان ست وانگيزتر ا هيجان
حركات نقّـال   .خودشان هستند ،تنها ابزار آنها در نمايشنامه. يا به گريه بيندازند

تي نمايشي برخوردار است و به بهترين وجه مخاطـب  از كيفي سادگي،با وجود 
نقّـال  . سـازد  مـي ي وارد فضايي داستان بهكند و او را  خود را با ماجرا درگير مي

شـوند و   هـاي او مـي   كند كه مردم شـيفته حركـات و كـالم و داسـتان     كاري مي
 ،او بـا تردسـتي خـاص   . رددا را در حالت اشتياق و هيجان نگه مـي  آنهاهمواره 
و تماشـاگر مشـتاق در ايـن     سـازد  مـي هاي بعد موكول  كشي را به شب سهراب

بـراي ايـن داسـتان سرودسـت      كـه  آنهـا . كنـد  خانـه غوغـا مـي    ها در قهوه شب
رسـانند تـا    غـروب خـود را بـه مجلـس مـي     هنگام هر جا كه باشند  ،شكنند مي

آلـود و   افتـد و كاكـل خـون    كه گيسوان بلند سهراب به دست رستم مي  هنگامي
ريـزد و   گيرد و رسـتم خـاك بـر سـر مـي      اش به دست او قرار مي فرق شكافته

نقّـال در اوج  . خانـه باشـند   قهـوه  رسـد، در  نوشدارو پس از مرگ سـهراب مـي  
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خواهند كه حرفش  برد و گروهي ديگر از نقّال مي داستان را به پايان مي ،هيجان
تهمينه را  مهره ،را پس بگيرد و پايان داستان را تغيير دهد و كاري كند كه رستم

خانه خارج  كنند و برخي از قهوه بسياري گريه مي. شناسددر بازوبند سهراب باز
  )81-82 :1379بيضايي، . (ند تا خبر مرگ سهراب را نشنوندشو مي

كسوت فقـر   ،توان گفت كه اگر نقّال درويش بود باره لباس اين نقّاالن ميدر
و در غيـر   پوشـيد  رخت عزا مـي  ،و قلندري بر تن داشت يا اگر اهل تعزيه بود

 لحن صداي او همـراه  .رعي به همراه داشتفتان و دود و خَاين صورت كالهخ
  )45 :1366عناصري، ( .شد عوض مي ،آفرينان داستان با رفتار قهرمانان و نقش

تـرين حركـت و    كوچـك  و دهنـد  گفتار نقّال را با هيجان گـوش مـي   ،همه
دسـت   چرخـد، دسـت بـر    نقّال به دور خود مـي . را زير نظر دارند اوچرخش 

كنـد،   مـي هايش را گـره   زند، مشت سايد، محكم بر پيشاني يا زانوي خود مي مي
اشـك بـر چشـمان     زند و چرخاند، زانو بر زمين مي هايش را در حدقه مي چشم

 ايـن حركـات بـه حـد    . گويـد  از مرگ يلي نامدار سخن مي ،آورد و با اندوه مي
ا اگر از ظاهر نقّالي بگذريم و به معناي واقعـي حركـات   نمايد، ام كافي ساده مي

حركـات  . شـود  مـردم تبـديل مـي    دست يابيم، نقّالي به نمايشي درباره زنـدگي 
  )46 :همان. (ت نمايشي برخوردار استاز كيفي ،نقّاالن با وجود سادگي

مگـر   ،اين هنر نقّال در شناخت درست از كالم و چگونگي بيان آن است و
دادن به  هايي در بيان، آهنگوجودآوردن وقفهنقّال با به همان بازيگري نيست؟

كردن و  دادن مطلب، گاه نجواموقع دست و سر، كشبه  بردنِكالم، باال و پايين
كـوفتن  ، بـويژه  كردن صداكشيدن، گاه لرزاندن صدا و نيز عوض فاصله فريادبي

ـ  هم و پا ها بهكف دست داشـتن واقعـه در   ق نگـه زدن بر زمين و همچنين معلّ
نقّـال   عالوه بر ايـن، . داردتماشاگر را در هيجاني مطبوع نگه مي ،اسجايي حس

دانـد و نيـز بـا قـرار دادن خـود در      با آنچه از بـازيگري و حركـات بيـاني مـي    
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تموقعي قهرمانان هاي حاد در واقـع بـراي   كند مي منتقل يخوببه آنها را  حس ،
81 :1379بيضايي،. (برد م داستان خود نهايت توانايي را به كار ميتجس(  

  :از اند عبارتهاي نقّال  برخي از مشخصات و ويژگي
  داشتن وجهه و اعتماد در بين مردم كوچه و بازار -
- ـ   درك و تشخيص و دارا بودن حس م و صـاحب قريحـه و   قـدرت تجس
  ذوق
برخورداري از حافظه قوي و سـرعت انتقـال در ذكـر كـالم و انتقـال از       -

  شدگي ف و گمداستاني به داستاني ديگر بدون تكلّ
هـاي مختلـف از    گوشـه  لـب و گريـز زدن بـه   اقدرت ضـبط و ربـط مط   -
  هاي گوناگون قصه

  بيان كي بودن بر بالغت و فصاحت و آگاهي از فنّمتّ -
هـا و جلـب نظـر     شناسي عاميانه به منظـور شـناخت روحيـه    كا به رواناتّ -
  هاي مختلف  تيپ

  دارا بودن استعداد بازيگري -
  دار و نافذ و خوش داشتن صداي زنگ -
- ها توصيف پردهگويي و قدرت  ت نقلقابلي  
ـ      خواني و گردآوري افسـانه  قدرت قصه - ه بـه  هـا و نقـل بـه موقـع و توج

  اقتضاي زمان و مكان و حوادث روزمره
  ه به اوضاع و احوالشناسي و توج موقع -
  هاي متفاوت تپذيري در برابر شخصي شناسي و انعطاف تيپ -
  ايجاد هيجان در مسير واقعه -
  حركتدارا بودن قدرت چابكي و  -
  استفاده از لغات مأنوس -
  قدرت پيوستگي كالم منظوم و منثور -
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  البداهه مجالس پهلواني و مذهبي دارا بودن قدرت نقل في گويي و بديهه -
  ها افزودن شاخ و برگ و حواشي بر اصل داستان -
  خواني انتخاب موضوع مناسب و مناسب -
- تحسين و اعجاب شنوندگان برانگيختن حس  
اغمـاض و   ل اخالقي، گذشت و جوانمردي و عفو ويتن از فضاسخن گف -

  دليري و پايداري قهرمانان
  هاي آموزشي بازگويي نتايج اخالقي حكايات و گرايش -
  يروي بن و دوب و جتقلّ ذم و نكوهش رذايل و -
  التفات داشتن به مسائل جاري روزانه و افزودن آن به متن داستان -
براي قطع كالم كه در برخي موارد نـاگزير از   هاي مناسب شناخت بزنگاه -

  )47 :1366عناصري، ( .آن بودند
كردنـد كـه    نقّاالن براي اجراي نقّالي، از منابع نوشتاري مكتوب استفاده مـي 

بـا   ،كه به عنـوان مـتن نقّـالي    بود نويسي دست  هنسخ ،طومار. طومار نام داشت
ـ ها يا  هاي مندرج در كتاب گيري از افسانه بهره ن و مـردم  اربرگرفته از سينه معم

كـه   بـود دفتري محرمانـه   ،طومار .شد خوانده مي نقّاالن از سويصاحب تجربه 
 اي ايـن دفتـر نسـخه    .دشـ  و بـدل مـي   رد -هنـر نقّـالي   -ل فن معموالً ميان اه

نامه ار، اسـكندر هاي ديگر، نظير سمك عي نويس از روي شاهنامه و افسانه دست
ــود كــه ...و ــ ب ــال  ه خــط وب ــد(انشــاي خــود نقّ ــخط و پــراغلــب ب ا غلط، ام

ند ت الزم را براي اين كار داشتاقييا كساني كه سواد و قدرت خلّ) گرانه آفرينش
 ،در ايـن دفتـر  . يافـت  نگـارش مـي   ،بودنـد و بسيار پـاي نقـل نقّـاالن نشسـته     

ها، شرح  كاري با ريزه همراه گفتند ميها  خانه هايي كه نقّاالن بايد در قهوه داستان
آمـده   هاي نقّـال  ها و تكيه كالم ها و قرارداد ها و شاخ و برگ ها، چاشني و بسط

ي غالباً بدسليقه و به خط آشـفته و  هاي خطّ اين نسخه )301 :1390نجم، . (بود
م با همان سواد قليل خويش نوشته رسيد كه نقّاالن متقد غلط به نظر ميبسيار پر
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هاي نقّـالي و طومـار    اظهار نظر را درباره كل نسخهتوان اين  هرچند نمي. بودند
هايي كه به خـط و انشـاي نقّـاالن     طومار ،ها در بين اين نسخه. نقّاالن تعميم داد

معروف و وارد و كارآزموده نوشته شده بود، اهمـ ي ي داشـت و  ت و اعتبار خاص
اهي از سـفانه گـ  أا نقّاالن عـادي كـه مت  ام. شد فروش مي به بهاي گراني خريد و

هـاي ديگـران رونويسـي     پردازي محـروم بودنـد نـاگزير از نسـخه     ذوق داستان
  . شدند كردند و خطاي قلم و انديشه را در تحرير اين طومارها مرتكب مي مي

  نقّالي در راديو

در  ،كنـد  متبـادر مـي  هـا   خواني را در ذهـن  نقّالي بيشتر شاهنامه امروزه واژه
 ،به آنها اشاره كرديم پيشتروجود دارد كه  نقل مختلفي ازهاي  كه صورت حالي

  .فق قرار گرفته استاولي شاهنامه از همه انواع نقل بيشتر مورد تو
نظر بـوده   در راديو هم هر جا صحبت از نقّالي شده، نقل شاهنامه بيشتر مد

ايـن   ،انـد  هاي مختلف راديويي نقل گفتـه  نقّال هم كه در برنامه استادانو است 
هاي ديگري هم در راديـو اجـرا    نقل ،البته بنا به مناسبت. اند رگزيدهنوع نقل را ب

نقل ضامن آهو يا به مناسـبت   u، مثالً به مناسبت والدت امام رضااست شده
خواني صورت گرفته اسـت، ولـي تعـداد ايـن      منقبت uوالدت حضرت علي

بـه ايـن    ،كند، حال آنكه جـا دارد  ها از انگشتان دست هم تجاوز نمي گونه نقل
  . ن راديو با انواع نقل آشنايي پيدا كننداها هم پرداخته شود و مخاطب گونه نقل

 هـاي نمـايش راديـويي    تشخصـي . دنياي نمايش راديويي دنياي زبان است
ضور عيني، ملموس و پررنگي دارنـد تئاتر كه ح هاي فيلم و تبرخالف شخصي 

شـور   كالم در راديو شامل زبان و برهان و .تقريباً همگي وابسته به كالم هستند
ناخودآگـاه تنهـا بـر عهـده      و تـر  كشف معناي نهفته، عميق و شود هيجان مي و

قدرت راديو در كالم اسـت و ايـن كـالم بـر پايـه منطـق شـكل        . بازيگر است
  .گيرد مي
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و داشـتن   متفـاوت اسـت  تصوير نـدارد بـا تلويزيـون     از اين نظر كهراديو 
 ــم ــي مه ــه ويژگ ــوير ك ــم آن    تص ــب مه ــع عي ــت، در واق ــون اس ــز تلويزي ني

ـ  رود ميشمار به ـ    ل را مـي ، زيـرا راه تخي ر و تعميـق  گيـرد و مخاطـب را از تفكّ
راديو آنقدر مهم و اساسي است كه برخي، آن  سازي در لفرآيند تخي. دارد ميباز

كننـده روردانند و كار واقعي آن را با ساز مي لرا رسانه تخي  ياهـا  ؤالت و رتخـي
چنان زياد اسـت كـه برخـي     مخاطبان آن زايي راديو بر لثير تخيأت. كنند مي ذكر

 اي بتوانـد آنهـا را در   الت مورد عالقه خود برسند، يـا برنامـه  كه به تخيبراي اين
ل فروتخي فاقاً قـدرت نفـوذ  اتّ. كنند را انتخاب مي يببرد، ايستگاه راديويي خاص 

گويندگان تلويزيـون برخاسـته    برتري آنها بر گويندگان راديو و تفوق و و اقناع
ت خود را سـوار بـر امـواج و كلمـات     آنها شخصي. از همين ويژگي راديوست

ل خود بر حسب هر شنونده با تخي. شوند ذهن شنوندگان وارد مي و بر كنند مي
ده يا مجـري  ديگر عناصر برنامه، تصويري از گوين نوع صدا و چگونگي اجرا و

  )11 :1387 خجسته،. (سازد كه هميشه همراه اوست راديو مي
به همين جهـت   بر عهده داشتيك رسانه را  وظيفهنقل و نقّالي در گذشته 

از جــوانمردي،  اعــم گرفتنــد، را مــردم پــاي نقــل يــاد مــي ي بســياريهــا چيــز
هـا   بعضـي  ...پرستي، كمك به زير دست و كمك به همنوع و  نوعدوستي، وطن

ولـي   نقـل كننـد  داستان مضحكي را   ممكن بود براي انبساط خاطر و سرگرمي
نقـل اساسـاً   . به همـراه داشـت  الي خود پند و اندرزي  همان داستان هم در البه

  .شود شد و هنوز هم نمي بدون هدف و انگيزه انجام نمي

  بندي جمع

 دانـيم  مـي ديداري و واژه نمايش را بيشتر نفره  ما نقّالي را نوعي نمايش تك
ـ  ،كند ايجاد شايد شنيدن نقّالي راديويي در ذهن ما تناقض .تا شنيداري ا بايـد  ام

ـ    نيـز ي در حضور گفتاري است كه حتّ يگفت كه نقّالي نمايش ل بيشـتر بـا تخي
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شـود و   وسيله گفتار نقّال خلق ميه كار دارد تا ديدن محض او و بمخاطب سرو
هاسـت  بهتـرين گزينـه در بـين ديگـر رسـانه      ،ليراديو در ارائه اين گفتار تخي .

ل در نقّالي وقدرت تخي هاي دراماتيـك   تبه ظهور رسيدن آن در راديو از قابلي
  .شود نقّالي محسوب مي

نقّال راديويي بايد به نمايش راديويي آشنا باشد تا بتواند با بهـره گـرفتن از   
او بايـد   .رائـه دهـد  اراديويي خـوب   -فنون نمايش راديويي يك نقل نمايشي 

صـداي   دادن به با تغيير حالت بايد پس ،شود بداند كه فقط صداي او شنيده مي
بهتـر  بـراي شناسـاندن   بشناسـاند و  هاي داستان را بـه شـنونده    تشخصي ،خود

الزم است نام آنها را در ابتداي گفتارشان بر زبان بيـاورد   ،هاي داستان شخصيت
  .جراي نقّالي ايفا كندو نقش يك راوي را نيز در حين ا

چگـونگي   بـه اگر نقّـال از لحـن شـيريني برخـوردار باشـد و       طبيعي است
باشد و اينكـه بدانـد چـه نقلـي را      ي و اشراف داشتههاي راديويي آگاه نمايش

مخاطـب خـود را جـذب     ،هاي شـنيداري آن بيشـتر باشـد    جنبه تاانتخاب كند 
  .خواهد كرد
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