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مقدمه

تداخل رسانش ها در زندگي مردم تا حدي است کش برخي؛ وااعيتهاي زندگي روزمره را
بيشتر وااعيت رسانشاي ميدانند .زيرا اين رسانشها هستند کش دستور برنامش و فعاليتهاي
زندگي را تعيين و اولويتهاي آن را درجشبندي ميکنند و چگونگي رسيدن بـش اهـداف
را پيش روي شخص ارار ميدهند .امروزه ف اي رسانشاي مملو از رسانشهاي مختلف و
متنوع است چنان کش برخالف دهش هاي گذشتش ،مخاطبان يک رسانش ،در تقسيمبنديهاي
مختلفي ارار ميگيرند .اگر تا چند دهش ابل ،بلوکبندي عمده مخاطبـان ،در رسـانشهـاي
جمعي راديو ،تلوي يون و در مرحلـش بعـد ،مطبوعـات شـکل مـيگرفـت ،امـروزه ايـن
بلوک بندي اج اي متفاوتي يافتش است .اينترنت و بازيهاي رايانشاي دو رسـانش جديـدي
هستند کش نقش مهمي در تغيير بلوک بندي مخاطبان دارند ،البتش در اين ميـان ،در حـوزه
رسانش و از آن جملش در راديو ،دو تغيير مهم ديگر ني پيش آمده اسـت کـش در حقيقـت،
ناشي از تدبير مديران سازمانهاي راديويي براي حفظ سهم شنوندهها در ف اي راـابتي
رسانشاي است .اين دو تغيير را ميتوان «ايجاد تکثر» (اف ايش کانالهاي جديد راديويي)
و «ايجاد تنوع» (ايجاد تفاوت معنادار در هر يک از راديوهـا) دانسـت .تفـاوت در ميـان
راديوها بش چند عامل خاص بستگي دارد .اگر عوامل نشگانش هويتساز راديو را در نظـر
داشتش باشيم ،از ميان آنها ،دستشاي از عوامل ،صوري و دستشاي ديگر ،محتوايي هستند و
هر کدام تأثير خاصي بر هويتيابي راديو در ميان انبوه مخاطبان دارند کـش البتـش ممکـن
است برخي نقش بيشتري در شرايط ويژه ايفا کنند.
1
در گذشتش نش چندان دور ،راديو اسير «راديوهاي عمومي » بود و بش تدريج در راابت
با ساير رسانشها ،ادرت راابتي خود را از دست داد اما با ايـن تغييـر در نـوع توسـعش و
گسترش ،بار ديگر توانست بر چالشهاي پـيش رو چيـره شـود و تـا حـدي از ريـ ش
مداوم شنوندگان خود جلوگيري کند و يا دستکم از سرعت ايـن ريـ ش بکاهـد .ايـن
نوع تغييرات در ساير کشورها بخصوص کشورهاي غربي کش پايشگذار اين رسانش بودند،
 .1بر اسار تقسيمبندي سش گانش انواع راديو ،منظور از راديوهاي عمومي ،راديوهايي است کش گستره مخاطب و موضوعهاي آن
عموميت دارند .راديو ايران و راديوهـاي اسـتاني دو نمونـش عمـومي در سـطح ملـي و اسـتاني هسـتند؛ نـوع دوم ،راديوهـاي
اختصاصي است کش مخاطبان آن گروه يا بخش خاصي از اع اي جامعش است ،ماننـد ،راديـو جـوان و نـوع سـوم ،راديوهـاي
تخصصي است کش موضوعهاي ويژه و خاص مبناي توليد آن است ،مانند ،راديو سالمت.
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از دهش پنجاه ميالدي آغاز شد و در ايران ،از اوايل دهش هفتاد خورشيدي ،بـا راهانـدازي
راديو تهران در اول شهريور  1372و راديو پيام در آبان ماه همان سال ،سـرعت گرفـت.
در نيمش دوم سال  1373اين دو کانال ،تحت يک مديريت با نام شبکش راديويي تهران بـش
کار خود ادامش دادند و هم مان ،راديو سراسري کش امروزه راديو ايران ناميده مـيشـود و
راديو  2ساب کش بعد از انقالب فعاليتي نداشت ،با نـام راديـو آمـوزش و تحـت عنـوان
شبکش سراسري راديو ،زير نظر يک مديريت درآمدند.
اواسط دهش  1950ميالدي ،هجوم و تهديدهاي جدي ،از دو سـو پـيش روي رسـانش
راديو ارار گرفت .از سويي ،رسانش جديدي بش نام تلوي يون ،بازار راديـو را بـش رکـودي
اساسي کشاند و دست اندرکاران اين رسانش را در خصوص حيات آينده راديو با نگرانـي
جدي روبش رو کرد و از سوي ديگر ،راابتي بسيار فشرده ميان ايستگاههاي راديويي براي
جذب بااي مانده مخاطبان موجود در صحنش رسانش اي درگرفت .آنها تالش مي کردند بـش
هر نحو ممکن ايستگاه خود را سرپا نگهدارنـد .در ايـن ف ـاي نااميدکننـده ،برخـي از
برنامشسازان راديو دريافتند کش شايد يکي از راههاي جذب مخاطبان ،ايجـاد تمـاي ميـان
برنامش هاي راديوها باشد .ادامش حيات و موفقيت راديوهايي مانند  1WNEWدر نيويورک،
مسير احتمالي آينده را نشان داد .اين راديو با اراکش برنامشهايي در االب موسيقي و اخبـار
براي مدت طوالني توانست در مقابل مشهورترين ايسـتگاههـاي راديـويي نيويـورک بـش
خوبي ،خودنمايي کند .بش اين ترتيب ،با وجود اينکش بسياري از مخاطبـان راديـويي هـر
روزه بش سوي تلوي يون کشيده مي شدند ،ايستگاه هاي راديويي با اسـتفاده از ايـن روش
(االب موسيقي) توانستند تعداد زيـادي از مخاطبـان خـود را نگهدارنـد (مـک فارلنـد،2
ترجمش نيکو مينو.)1381 ،
دروااع ،موسيقي بش کمک راديو آمد تا آن را از سقوط ناگهاني و شايد حذف موات
يا هميشگي از عرصش رسانش ها نجات دهد .االب موسيقي و خبر ،برخالف نمـايش هـاي
راديويي ،نياز بش توجش کامل و پيوستش شنونده ندارد ،بش عبارت ديگر ،شـنونده در همـان
حال کش بش امور و کارهاي ديگري مشغول است ،ميتواند بش موسيقي يا خبر گوش کنـد
(همان ،ص .)106
نخستين تجربش هاي استفاده از موسيقي در راديو بش مثابش متن ،از سال  1940بش بعـد،
2. McFarland

1. West-Newyork
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با پخش محبوبترين آهنگهاي موسيقي از شبکشهاي راديويي صورت گرفت کـش طـي
آن ،اغلب چهل آهنگ محبوب هفتش براي شنوندگان پخش مي شد .با توجش بش اينکـش بـش
نظر مي رسيد شنوندگان چنين برنامش هايي زياد هستند ،تهيش کنندگان سـاير ايسـتگاه هـاي
راديويي ني از برنامش موسوم بـش «شـمارش معکـور» کـش چهـل آهنـگ روز را پخـش
مي کرد ،ااتبار و در همان االب ،مبادرت بش پخش برنامش موسيقي کردند .آنها با پخـش
چهل آهنگ ،يا تعدادي در همين حدود ،همان چي ي را اراکش مي دادند کـش مخاطبانشـان
از ابل انتخاب کرده بود .بش اين ترتيب ،فهرسـت آهنـگ هـاي محبـوب متولـد شـد .در
امريکا ،برنامش ها يا ايستگاه هاي راديـويي مختلفـي کـش آهنـگ هـاي روز (چهـل آهنـگ
محبوب) را پخش مي کردند کم کم با مانع ب رگي رو بش رو شدند .ريشـش مشـکل در ايـن
اجبار تاريخي بود کش همش آنها فقط محبوب ترين آهنگ هاي روز را پخش مـي کردنـد و
بنابراين ،از همش ايستگاهها در بيشتر موارد يک آهنگ مشابش پخـش مـيشـد .بـش همـين
سبب ،االب آهنگ هاي روز افول کرد و بش تدريج تحرک و سر زندگي خود را از دسـت
داد (همان ،صص .)106-107
بش اين ترتيب ،موسيقي کارويژه تازهاي در راديو يافت و پيوند جديدي بـين ايـن دو
بش وجود آمد .در راديو ايران ،در سالهاي پيش از انقالب اسـالمي برنامـشاي بـا عنـوان
«ترانش هاي درخواستي» همش روزه بعدازظهرها پخش مي شد کـش پـح از انقـالب نيـ در
همين االب از «راديو تهران» با عنوان «سرودها و نامشها» پخش شـد کـش مـورد اسـتقبال
شنوندگان ارار گرفت .بعدها در راديوهايي مانند راديو ايـران و راديـو جـوان از همـين
االب استفاده شد و برنامش هاي گوناگوني ازجملش هفت ترانش ،راديو جوان ،پالک نوزده و
راديو ايران تهيش شد کش در عين پخش موسيقي ،تفاوتهـاي خالاانـشاي بـا برنامـشهـاي
مشابش داشتند و موجب استقبال بيشتر مخاطبان مي شدند .اينکش امروزه موسيقي در راديو
اهميت زيادي يافتش است و انواع راديوهاي موسيقي در ف اي انبوه رسانشاي خودنمـايي
مي کنند ،موضوعي است کش بيشـتر ناشـي از ماهيـت موسـيقي و کـارکرد آن در محـيط
اجتماعي امروز و کارويژه آن در توليدات راديويي است .در حال حاضر ،ميتوان رابطـش
سش گانش اي را ميان راديو ،کارکردهاي موسيقي و محيط اجتماعي بش وضو دريافت ،کـش
سبب شده است اين گونش راديوها مورد اابال سازمانهاي رسـانشاي و شـنوندگان اـرار
گيرند .در حقيقت ،نياز راديو بش استفاده از موسيقي و نياز موسيقي بش راديـو و ارتبـاطي
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کش ميان شرايط و زمينشهاي جديد محيط اجتماعي با اين دو وجـود دارد ،بـش هـر کـدام
اجازه مي دهد کش در ارتباط با يکديگر ح ور مـؤثري در محـيط اجتمـاعي بـراي رفـع
م اي يا گسترش فرصتها داشتش باشـند .تبيـين ايـن سـش رابطـش بـش روشـني ،تفسـير
گستردهاي از فلسفش وجودي «راديو آوا» را کش نوعي راديو موسيقي است ،بيان ميکند و
داليل و ضرورت وجودي آن را آشکار ميسازد .اين راديو در سال  1386بـا  6سـاعت
پخش موسيقي از ساعت  6بعدازظهر تا  12نيمش شب بر روي فرستنده راديـو سـالمت،
کار خود را آغاز کرد و اکنون روزانش با  18ساعت پخش ،شنوندگان زيادي را بـش خـود
جذب کرده است بش طوري کش در حال حاضر ،در ميان حدود بيسـت راديـو در تهـران،
در رده دوم مي ان شنونده با فاصلش اندکي بعد از راديو پيام ارار دارد .جذب ايـن مقـدار
شنونده در فشار راابتي رسانشاي حاکي از اين است کش راديو مسـير توسـعش مناسـبي را
پيموده و توان حفظ سهم وااعي خود را در سیهر رسانشاي بش دست آورده است.
راديو

راديو آوا
محيط اجتماعي

کارکردهاي موسيقي

ضرورتهاي وجودي راديو آوا

هايراديوبرايايجاديک«راديوموسيقي» 


.برتري
1
راديو داراي ويژگيهاي منحصر بش فردي است کش اگر بـش درسـتي از آن اسـتفاده شـود،
سهم مخاطبان و شنوندگان خود را در ف اي رسانشاي ميتوانـد حفـظ کنـد و حتـي در
بع ي زمينشها گسترش دهد .اين رسانش داراي برخـي ويژگـيهـاي ممتـازي اسـت کـش
رسانشهاي ديگر از آن بهرهمند نيستند .استفاده از اين ويژگـيهـا موجـب برتـري نسـبي
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راديو آوا در محيط رسانشاي شده است .اولين م يت ،استفاده صـرف از صـوت و انـواع
آن است .صوت و شنيدن ،مقدم بر تصـوير و ديـدن اسـت .راديـو رسـانشاي اسـت کـش
راستنمايي آن بيش از ساير رسـانش هاسـت و مخاطـب آن بـراي درک و تفسـير آنچـش
ميشنود ،مختار و فعال است زيرا ميتواند متن راديويي را با بينا متنهاي خـود ترکيـب
و تفسير کند؛ بش اين ترتيب ،رابطش شنونده با اين رسانش ،بش لحاظ ماهيت فعـال و مبتنـي
بر نوعي اعتماد و وفاداري است .از اين رو ،شنونده راديو ،راديوگردي ندارد و اغلب از
ميان انبوه راديوهاي پيرامون خود ،يک يا دو و حداکثر سش راديو را انتخـاب مـيکنـد و
براي شنيدن هر کدام ،اولويت و درجشبندي اايـل اسـت .در حـالي کـش مخاطـب سـاير
رسانشها از جملش تلوي يون ،بش جاي انتخاب يک کانال تلوي يوني يا انتخاب يک سينما يا
سايت خاص در رسانشهاي جديد ،برنامش ،فيلم يا موضـوع معينـي را در ايـن رسـانشهـا
جستجو ميکند .بش همين دليل ،اگر اصطال تلوي يونگردي ،سينماگـردي و وبگـردي
را با تساهل بش کار ببريم ،امر نادرستي نيست .در اکثر کشورهاي دنيـا مطالعـاتي دربـاره
داليل گوش فرا دادن بش راديو صورت گرفتش و بيشتر از تعابيري استفاده شده اسـت کـش
حکايت از وجود رابطش دوستي ،مؤانست ،همراهي و تعابيري شبيش بش آنها دارد در حالي
کش درباره رسانشهاي ديگر ،يا چنين تعابيري وجود ندارد يا کمتر بش کار گرفتش ميشـود.
ويژگي ديگر راديو ،احسار آزادي شنوندگان و درگيري کمتـر آنهـا بـا ايـن رسـانش در
مقايسش با ديگر رسانش هاست .اسـتفاده از يـک حـح بـراي ارتبـاط و فقـط شـنيدن ،بـش
مخاطب اجازه ميدهد کش بش فعاليتهاي ديگري ني بیردازد .شايد بتوان اين تعبير را بـر
همين اسار و در مقايسش نوع رابطش رسانش با مخاطبانشان بش کـار بـرد؛ مبنـي بـر اينکـش
راديو در اختيار است؛ حال آنکش مخاطب ساير رسانشها بايد آنها را در اختيار بگيرد و از
اين رو ،درگيري اش با رسانش بيشتر از درگيري شـنونده راديـو بـا آن اسـت .البتـش ايـن
ويژگي و م يت راديو ،بش نوعي نقطش ضعف آن ني هست زيرا محيط و عوامل فعـال آن
بش سرعت ميتوانند موجب حوار پرتي شنونده و اطع ارتباط او با راديو بشـوند .يکـي
ديگر از ويژگي هايي کش کمتر بش آن توجش شده اسـت ،سـادگي و آسـاني راديـو اسـت.
سرعت در راديو ناشي از همين سادگي و سهولت است .اين ويژگي هم بـراي کـارگ ار

فلسفه راديو آوا 71 

و عوامل راديو م يت است و هم براي بهرهبردار و شنونده .همـان طـور کـش لـورن  1در
الگوي سشتايي خود نشان داده است در هر سش اليـش رويـش ،عينـي و نمـادين؛ راديـو در
مقايسش با ساير رسانش هاي جمعي از بساطت و سهولت بسـياري برخـوردار اسـت .ايـن
آساني ،در پخش موسيقي خود را بش خوبي نشان مي دهد .براي مثال ،بـر اسـار همـين
الگو ،يک اطعش موسيقي را بش سهولت ميتوان با صداي اطعـش خاصـي کـش در مکـان و
زمان خاص و با ح ور افراد ويژه اي اجرا شده است ،از راديو پخش کرد اما اگـر اـرار
باشد همين اط عش از تلوي يون پخش شود ،بايد طب اليش رويش توليد تصـاوير و فـيلم آن
لحظش ها ني همراه موسيقي پخش شود؛ در غير اين صورت ،از رويـش الزم عـدول شـده
است و اين يک خطاي حرفش اي و خالف ميل باطني بيننده نسبت بش برنامش پخش شـده
است کش هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت ،آثار سويي بر نـوع رابطـش مخاطـب بـا
تلوي يون خواهد گذاشت و تداوم آن ني  ،نش فقط منجر بش کاهش رابطش ميان مخاطـب و
تلوي يون خواهد شد بلکش ممکن است اين ارتباط را بش طور کامل اطع کنـد .از طرفـي،
موسيقي ماهيتي صوتي دارد و از اين رو ،ميان اين دو ارتباطي نهادي برارار است .راديو
بش موسيقي کمک کرده است تا از محدوده سالنهاي اجرا و گروههاي هنـري بـش سـطح
گسترده و حوزه عمومي وارد شود و موسيقي ني بش طور متقابل توانستش است با اف ايش
گستره شنوندگان راديو ،نش تنهـا ريـ ش مخاطـب ناشـي از ورود تلوي يـون بـش عرصـش
رسانشاي بعد از جنگ دوم جهاني را ،کنترل کند بلکش در زمـانهـايي نيـ آن گسـتره را
توسعش دهد .در اين تعامل هر دو از يکديگر بهرهمند شدهاند؛ البتش آثار منفي ايـن تعامـل
ني نبايد از نظر دور بماند .توليد انبوه موسيقي بش جاي توليد هنري و مصرف بـش جـاي
استفاده و بهره بردن ،از عوارض جانبي شنيدن و شايد از نتايج پيوند راديـو و موسـيقي
است .تعامل ميان موسيقي و راديو ،برخاستش از ماهيت ،نقشآفريني و کارکرد موسـيقي،
هم در حوزه اجتماعي و هم در توليدات برنامشهاي راديويي است کش سبب شـده اسـت
ارتباط ويژه اي ميان آنها بش وجود بيايد عالوه بر اين ،عامل ديگري کش موجب اسـتحکام
هر چش بيشتر اين پيوند ميشود ،نقش يا کارويژه موسيقي در برنامشهاي راديـويي اسـت
کش اين پيوند را بسيار محکم و پيچيده کرده است.
1. Lorenz
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.2کارکردهايموسيقي 
الف)درحوزهاجتماعي 
موسيقي داراي دو نوع کارکرد متفاوت است ،يک کارکرد آن معطوف بش رابطش موسـيقي
با جامعش و يک کارکرد آن مختص رسانش ،بويژه راديو است و در انواع راديو موسيقيهـا
(ازجملش راديو آوا) کارکرد متني گسـتردهاي دارد .در کـارکرد اجتمـاعي موسـيقي ،آلـن
مريام 1از کارکردهاي نشگانشاي سخن بش ميان آورده کش عبارتاند از:
بياناحساس .موسيقي ميتواند وسيلشاي براي بيان عقايد و احساساتي باشد کش از طري
گفتمان رايج اابل بيان نيستند:
ـ موسيقي اعتراضي دهش  1960بش مردم ،بخصوص جوانان اجازه داد تا اعتراضهـاي
خود را عليش جنگ ويتنام از اين طري (با اين موسيقي) بيان کنند.
ـ برخي از مردم عش خود را از طري آوازها و ترانشها بيان ميکنند.
ـ گاهي موسيقي براي بيان شادي ،سوگ ،ترر و انواع احساسـات و عواطـف اابـل
درک بش کار ميرود.
لذتاززيبايي .واتي مخاطب با شنيدن موسيقي زيبايي ،معنا و يا ادرت بـازآفرينـي
تجربشهاي معنادار را دنبال ميکند ،يعني از موسيقي لذت ميبرد.
تفريعوسرگرمي .سطح توجش و معطوف شدن ذهن شنونده بش موسيقي ،نموداري از
توانايي سرگرمکنندگي موسيقي با ايجاد آسودگي از فشارهاي رواني است.
نمايشنمادينعقايدووسيلهايبرايارتباط .مانند ،سرود ملي و آوازهاي جمعي کش
امروزه طرفداران تيمهاي ورزشي در برخي مسـابقشهـا ،ازجملـش فوتبـال بـراي تقويـت
همبستگي در مقابل رايب ميخوانند .همچنين موسيقي ميتواند درک و دريافـت مبتنـي
بر عقيده و باوري را بش ديگران القا کند ،مانند موسيقياي کش جانسون 2درباره تجربشهاي
جنگ افغانستان نوشت و بش اجرا درآورد.
پاسخهايعينيوفيزيکي .موسيقي براي کارها و فعاليتهاي مختلف ميتواند مـورد
استفاده ارار گيرد .نوازندگي را ني ميتوان پاسخي في يکي دانست.
تقويتهمنواييباهنجارهاياجتماعي .موسـيقي مـيتوانـد مناسـبتهـاي مردمـي و
ارزشهاي اجتماعي را تقويت کند.
2. Johnson

1. Alan Merriamm
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اعتباروتنفيذيبراينهادهاياجتماعيومناسکومراسم .گاهي موسيقي در تثبيـت
و ماندگاري آداب و رسوم و عقايد و باورها بش کار گرفتش ميشود.
کمکبهتداوموتثبيتفرهنگ .موسيقي ميتواند بش شکلگيري و حفـظ ارزشهـاي
مقبول کمک کند.
کمکبهوحدتوهمگراييجامعه .براي مثـال ،موسـيقي ملـي يـا سـرود هـر کشـور
ميتواند نمادي براي وحدت ميان آحاد مردم و ااوام و گروههاي اومي در بطن يک مليت
واحد باشد (خجستش .)1389 ،درباره موسيقي و چيستي آن بحثها و گفتگوهاي بسـياري
مطر است .آلن مريام بش عنوان يک مردمشنار ،پح از تج يش و تحليـل موسـيقي ااـوام،
اين کارکردها را مطر کرده است حال آنکش همش انواع موسيقي ،کارکرد مثبتـي در جامعـش
ندارند .در يک تقسيمبندي از انواع موسيقي ايرانـي ،داريـوش صـفوت ( )1386از پـان ده
نوع موسيقي رايج در ايران سخن گفتش است کش در نهايت آنها را در سش مقولـش کلـي اـرار
داده است :موسيقي ب مي،موسيقي عرفاني و موسيقي مناط (مردمي)
همچنين در يک بررسي از متن موسيقي در زمينش اجتماعي ،نوع موسيقي ايراني بش انـواع
مختلف تقسيم شده است .بر اين اسار ،نگاه بش موسيقي سنتي ،نگاهي چند گونش است:
ـ درک تخديري و ب م آرايي؛ مانند معـدودي از تکنـوازيهـاي برنامـش «گـلهـا» ،روش
شنيدن براي چنين نوعي از موسيقي کليشش تکراري شادخواري ،تدخينيات و خلسشهاي
مصنوعي آن را بش خاطر ميآورد ،اين روش سطحي بـش هـر نـوع موسـيقي راه يابـد (از
موسيقي روحوضي تا موسيقي افن با ) ج بدنامي ،نتيجشاي براي موسيقي ندارد.
ـ نگرش رزمي ،انقالبي و سياسي؛ مانند آنچش در سالهاي اوليـش انقـالب اسـالمي اوا
گرفت .بش اين ترتيب ،حتي سنج و سايدرام (طبل کوچک کش از مختصات موسيقي نظـامي
است) هم بش موسيقي سنتي راه يافت .اين نوع موسيقي هم شيوههاي خاصي براي شـنيدن
دارد کش برخالف نوع نخست است (زاهدي .)1377 ،در همين زمينـش ،دکتـر رفيـعپـور در
نگاه جامعششناسانش خود بش موسيقي غربي و ايراني بر اين عقيده اسـت کـش در کشـورهاي
پيشرفتش غربي ،بخصوص کشورهاي اروپايي از موسيقي بيشتر در جهت رشـد شخصـيت
فردي و تحکيم ساختار و نظام اجتمـاعي (و نـش غنـا و تحريـک اميـال شـيطاني) اسـتفاده
ميکنند؛ آن هم از طري انتخاب آهنگ (مايور) ،انتخـاب سـاز (بـادي) و کنتـرل ريـتمهـا
(نداشتن تنبک) همچنين موسيقي غربي بيشتر جنبش جمعي دارد ،نش فردي (رفيعپور.)1375 ،
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ـ موسيقي سنتي ايراني مبتني بر اصالت؛ در اين ديدگاه ،آنچـش اصـالت دارد و از آن
خارا نشده ،پذيرفتني است .طب اين نگرش ،معيار اصالت عبارت است از وفاداري بـش
ارزشهايي کش در دوره ااجاريش معمول و مرسوم بوده است.
ـ نگرش عرفاني؛ کش بـش تمـامي الگوهـايي کـش شـنونده و موسـيقيدان را بـش کمـال
ميرسانند ،بها مي دهد .در اين خصوص ،اولين نکتش ويژه و حتي کليدي اين اسـت کـش
موسيقي سنتي ايراني ،پديدهاي بش طور کامل شخصي است و برخورد آن با مخاطب ولو
اينکش در جمع باشد ،همواره جنبش فردي دارد .اين خصوصيت کـش از مهـمتـرين وجـوه
تفاوت موسيقي سنتي با موسيقي غربي است ،بش عنوان پديدهاي باطني معرفي مـيشـود
کش با نگرش عرفاني در مخاطب تطاب دارد (زاهدي.)1377 ،
ب)درراديو 
موسيقي عالوه بر کارکرد هاي اجتماعي ،داراي چهار کارويژه و مهم ني در راديـو دارد.
اين کارويژهها گاهي موجب تغيير فلسفش کاربري موسيقي در راديو ميشوند بـش طـوري
کش اگر همان موسـيقي از ضـبط صـوت يـا شـبيش آن پخـش شـود ،معنـاي وجـودي و
کارکردهاي ديگري خواهد يافت .اين نگاه کارکردگرايانش بش موسـيقي ،در انتخـاب آثـار
موسيقيايي براي برنامشهاي راديويي بسيار مؤثر است .ارزشيابي موسـيقيهـاي کـاربردي
در برنامشهاي راديويي بش اين دليل کار دشواري است کش از اين تغيير معنايي در کاربري
موسيقي و فلسفش وجودي آن غفلت ميشود .اين چهار کارويژه عبارتانـد از :موسـيقي
فاصلش؛ موسيقي در نقش متن؛ موسيقي براي زمينش و موسيقي براي بيان حـاالت .امـا در
راديو آوا ،موسيقي داراي کارويژهاي است کش هنوز در هـيچ راديـويي در ايـران جـ در
راديو پيام ،وجود ندارد .همان گونش کش مطر شد ،راديو آوا محصول تعامل ميان راديـو،
موسيقي و محيط اجتماعي است ،اين کارويژه برآيند عيني اين ارتباط است.
اين تفاوت نگاه و تفسير از کارکرد موسـيقي در حـوزه اجتمـاعي يـا تفـاوت انـواع
موسيقي و کارکرد آنها در جامعش ،استفاده از موسيقي را در رسـانشهـاي جمعـي ،بـويژه
راديو ،حسار ميکند ،از اين رو ،دات نظر بيشتري در اين باره الزم است .آدورنـو 1در
1. Adorno

فلسفه راديو آوا 75 

يک تقسيم بندي ،موسيقي خوب يا جدي را کش کمتر بش بازار توجش دارد ،بش چهـار نـوع
تقسيم ميکند:
1
نوع اول ،موسيقي اي کش براي حل مساکل بـش خـود توجـش دارد ،آرنولـد شـوکنبرگ
آهنگساز نمونش آن است.
نوع دوم ،موسيقياي کش از وااعيت از خود بيگانگي و ان واي اجتماعي آگاه اسـت و
سعي دارد آن را بشناساند .اين موسيقي از طريـ اسـتفاده از شـيوههـاي ادبـي گذشـتش،
درصدد نفي آنهاست اما بش اين نکتش کش در يک جامعـش تغييـر يافتـش ،موسـيقي متفـاوت
هرگ بازتوليد نخواهد شد ،بش طور کامل بيتوجش اسـت .ايـن موسـيقي کـش متعلـ بـش
نئوکالسيکهاست و در جوامع توسعشنيافتش اراکش ميشود ،عينيتگرايي 2ناميده ميشود.
نوع سوم ،موسيقي سورکاليستي 3است کش همچنان بر شناخت از خود بيگانگي اسـتوار
است .اين نوع موسيقي با گذر از فرمهاي ثابت موسيقي ،شکلي اديبانش پيدا کرده است.
نوع چهارم موسيقي ،از نظر آدورنو ،بر خوي از خود بيگانگي غلبش کرده است .ايـن
موسيقي «موسيقي مطلوب »4ناميده ميشود و ممکن است بنا بش سفارش توليد شـود .در
چنين حالتي ،بش تدريج بش موسيقي معمولي کش در خدمت بازار است ،ن ديـک مـيشـود
(هونيشم 5و اتسکرن ،1989 ،6ص .)21
جدا از چهار نوع موسيقي ياد شده ،آدورنو در اين باره بحث ميکند کش موسـيقي در
مفهوم بايد بش مثابش يک وسيلش يا اب ار باشد ،اب اري کش تمايل زيادي بـش ايجـاد تغييـر در
آن احسار ميشود.
همچنين آدورنو از شنوندگان موسيقي ،نوعي گروهبندي دارد کش مـيتوانـد همـواره
مورد توجش ارار گيرد ،البتش تأکيد بر اين نکتش ضروري است کش تفاوت بسيار مهم و البتش
پنهاني ميان شنوندگان موسيقي (کش دروااع بيننده موسـيقي در صـحنش يـا در تلوي يـون
هستند) و شنوندگان موسيقي کش از راديو پخش مـيشـود ،وجـود دارد .ايـن تفـاوت از
لحاظ نوع رابطش ميان مخاطب و موسيقي و تأثيرات اين تفاوت بر فعاليت رسانش و رفتار
3. surrealism

2. objectivism

1. Arnold Schonberg

 :gebrachsmusik .4واژه آلماني بش معناي «موسيقي مطلوب» است .اين نوع موسيقي بر اسار سفارش براي اهداف خاصي
نظير رويدادهاي تاريخي ،مراسم نظامي ،اجتماعات سياسي و حتي آموزش کارورزان و دانشجويان تهيش ميشود.
6. Etzkorn

5. Honigsheim

  76پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 1پياپي  /)73بهار 1392

مخاطب است کش تأثير مهمي بر برنامـش ريـ ي در راديـو و پخـش موسـيقي آن خواهـد
داشت .با توجش بش همين حساسيتي کش دربـاره انـواع موسـيقي وجـود دارد ،آدورنـو در
تحليل موسيقي و شنوندگان آن ،ديدگاه ويژهاي دارد و آنان را بر حسب نـوع رابطـش بـا
موسيقي تحليـل و بررسـي کـرده اسـت .از نظـر او ،شـنوندگان موسـيقي تجربـشهـا و
دريافتهاي گوناگوني دارند .شنوندگاني کش بش موسيقي بش عنـوان يـک آموزگـار توجـش
دارند ،کساني هستند کش سالها تحت تربيت بودهاند .کساني کـش بـش موسـيقي کالسـيک
گوش مي دهند ممکن است بش نت يا ساز و کوچکتـرين تغييـرات آن بـراي فراگيـري
موسيقي توجـش کننـد ،آنـان موسـيقي را بـراي درک سـاختار آهنگسـازي آن بـا داـت
مي شنوند .کساني هم کش بش موسيقي پاپ راديو گوش ميکننـد ،ممکـن اسـت تغييـرات
ساز را و اينکش چگونش اين تغييرات کمک ميکند تا يک اطعـش موسـيقي سـاختش شـود،
تشخيص دهند .بر اين اسار ،آدورنو پنج نوع شنونده موسيقي را معرفي ميکند:
شنوندهموسيقيشناس .1شنوندهاي است کش بش طور کامل آگاه است و ممکـن نيسـت
واتي بش موسيقي گوش ميکند ،چي ي را از دست بدهد ،چنـين شـنوندگاني مـيتواننـد
عناصر فرم موسيقي و آهنگسازي را بش خوبي تشخيص دهند.
شنوندهخوب.2موسيقي را ميفهمد همان طور کـش گـاهي مـا زبـان بـومي خـود را
ميفهميم .شنونده خوب آنچش را ميشنود ،درک ميکند اما بش طور کامل از دااي فنياي
کش کار هنري را پديد ميآورد ،آگاه نيست.
شنوندهاحساسي .3کساني هستند کـش بـا موسـيقي همسـاني مـيکننـد و از آن درک
احساسي دارند .واکنش اين شنوندگان در برابر موسيقي بسيار اوي است بش طـوري کـش
تشديد احسار در آنها ممکن است منجر بش گريستن ني بشود .شنونده احساسي کسـي
است کش توجش چنداني بش وجوه فني و ساختي موسيقي ندارد.
شنوندهحساس .4ممکن است بش نوع خاصـي از موسـيقي يـا سـطح خاصـي از کـار
عالاشمند و وفادار باشد و بش سبب هواخواهي افراطـي خـود از انحـراف آن جلـوگيري
کنند .شنونده حسار ،موسيقي بازاري و منحط 5را سرزنش ميکند.
3. emotional listener

2. the good listener

1. expert listener

5. decadent

4. resentment listener
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شنوندهسرخوش .1ايـن گـروه بـش موسـيقي بـش عنـوان ابـ اري بـراي سرخوشـي و
لذتجويي 2توجش دارند .موسيقي براي اين شنوندگان ،فااد محتوا و معنا و فقط منبعـي
براي تحريک است .بش نظر مي رسـد ،راديـو آوا تمايـل دارد هـم از موسـيقي فـاخر يـا
موسيقي خوب بهره بگيرد و هم نياز تمام گروههاي شنونده را در اين چارچوب تـأمين
کند ،بش همين دليل ،از ابتداي مباحث مربـوط بـش ايـن راديـو از واژه و تعبيـري خـاص
درباره موسيقي راديو آوا استفاده شده است تا مسـير و راهبـرد عمـده آن معلـوم باشـد.
عبارت «موسيقي پاک» در خالل بحث هاي مقدماتي براي تأسـيح راديـو آوا رواا پيـدا
کرده بود .البتش ،برخي اين عبارت را گويا و کامل نميدانستند زيرا بش نظر آنان ،تنها يـک
وجش از موسيقي مورد نظر را نشـان مـيداد و آن هـم دوري از آلـودگيهـاي فکـري و
اخالاي بود در حالي کش الزم بش نظر مي رسيد بش کيفيت و معيارهاي موسيقايي ني بيشتر
توجش شود و بش همين دليل ،عباراتي مانند موسيقي فاخر ،موسيقي عـالي و يـا ماننـد آن
پيشنهاد ميشد .اما در گفتگوها معلوم شد کـش هـر اطعـش را نمـيتـوان عـالي يـا فـاخر
دانست؛ در اين باره بايد ادري مالحظش داشت زيرا توليد هنر فاخر ،بسـيار زمـان بـر و
محدود است در حالي کش اين راديو بايد روزانش بش طور مرتـب موسـيقي پخـش کنـد و
ناچار از انتخاب در ميان آثار موجود است ،از اين رو ،اين عبـارت بيشـتر مـيتوانسـت
جهتگيري دايمي و راهبردي راديو آوا را ترسيم کنـد و ضـرورت داشـت کـش مـديران
براي تحق اين هدف ،برنامش ري ي عملياتي انجام دهند .فارغ از حوزههاي توليـدي کـش
ممکن است بيشتر رويکردي عملگرايانش بش موسيقي و پخش آن در راديو داشـتش باشـند،
همواره درباره موسيقي و معناي آن در راديو و ضـرورتهـايش در ميـان سياسـتگذاران
راديو و يا کارشناسان و پژوهشگران ،باب بحث و گفتگو بـاز اسـت و ايـن مباحـث تـا
زماني کش اين نگاه تنها کارکردگرايانش نباشد و بش حوزه معاني و فلسفش موسيقي و راديـو
ني توجش شود ادامش خواهد يافت .در اينجا توضيحي درباره تفاوتهاي معناي موسـيقي،
هنگامي کش از رسانش راديو پخش ميشود ،ضروري بش نظر ميرسد.
چارچوب نظري معناي موسيقي براي راديو

در ميان فيلسوفان رسانش ،جدلي تمام نشدني دربـاره هسـتي رسـانش و آثـار ناشـي از آن
2. comfortable distraction

1. amusement listener
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وجود دارد کش همانند ديگر منازعهاي فلسـفي پايـاني بـراي آن نيسـت ،بـا ايـن همـش،
کاربران و شنوندگان موسيقي راديو مسير مورد عالاش خود را فارغ از اين مباحـث ادامـش
ميدهند .اما ميتوان گفت کساني کش در رسانش کار ميکنند ،بش طور طبيعي يا ناخودآگاه،
مبتني بر يکي از اين رويکردهاي فلسفي ،فعاليتهاي رسانشاي خود را سامان مـيدهنـد.
با نگاه تعاملي بش اين حوزه ميتوان گفت ،براي هر رسانش ذات و ماهيتي خـاص وجـود
دارد ،از اين رو نوع تأثير آن بر نمادها و معاني توليدي رسانشاي متفاوت است .بش همين
دليل ،واتي مفهوم يا معنايي را از يک رسانش بش رسانش ديگر منتقل ميکنيد ،ممکن اسـت
در معناي آن تغييرات کاستي يا اف ايشي ايجاد شود .بش ايـن ترتيـب ،دو اصـل مهـم در
هنگام جابشجايي بر آن حاکم است:
اصلقابليت .هر محتوا و معنايي مجلي و محل بروز و ظهـور نـوعي رسـانش اسـت.
طب اين اصل ،هر رسانش اادر بش ايجاد سطحي از معنا براي مخاطـب اسـت کـش رسـانش
ديگر نميتواند نظير آن را ايجاد کند.
اصلانتقال .هر رسانش ،داراي برخي ويژگيهاي ذاتي اسـت کـش بـا ديگـر رسـانشهـا
متفاوت است؛ از اين رو در انتقال معاني ،مفاهيم يا پيامها از يک رسانش بش رسانش ديگـر،
تغييراتي کاستي يا اف ايشي در محتوا ايجاد ميشود.
براي کسي کش بش منظور شنيدن و ديدن موسيقي در مجلح يا محفلـي ح ـور دارد،
معناي اين موسيقي با شنيدن آن از راديو متفاوت است .معناي يک موسـيقي در ح ـور
با معناي همان موسيقي در غياب ،چون در دو رسانش متفاوت متجلي مـيشـوند ،ممکـن
است دچار کاستي شديد در معنا و مفهوم آن شود .از طرفـي در رسـانشهـاي جمهـوري
اسالمي ،توجش بش چارچوب ديني براي هر فعاليتي ،ج کي از هنجار رسـانشاي محسـوب
مي شود کش اهميت مبنايي دارد .بنا بر نظر فقها و مجتهدان ،در شرع انور اسالم ،در بـاب
غنا و موسيقي محدوده اي وجود دارد کش بيرون شدن از آن فعل حرام و گنـاه بـش شـمار
ميآيد .از اين رو ،شفاف بودن اين مرز يا ابهام در آن ميتواند بر نوع استفاده و کاربري
موسيقي چش از طرف تهيشکنندگان و چش از جانب تصميمگيران سـازماني يـا شـنوندگان
راديو آثار متفاوتي داشتش باشد .اما در باب حدود شرعي موسـيقي ابهـامهـاي بسـياري،
دستکم ،در عرصش رسانش وجود دارد .درآميختن روزاف ون و مستمر رسانشهاي جمعـي
جديد ،بويژه راديو با موسيقي بر ابهام در اين زمينش اف وده است .در ديدگاههـاي فقهـي
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ح رت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري سش گ اره را ميتوان ديد کـش در کـاربرد
فردي تکليف شخص را روشن ميکنند ولي هنگامي کـش موسـيقي از رسـانشاي جمعـي
همچون راديو براي طيف بسيار گسترده شنوندگان با سـالي و آسـتانشهـاي حساسـيت
متفاوت پخش ميشود ،ديدگاه هاي بسيار و در بع ي موارد ،متناا ي دربـاره آنچـش بـش
پخش ميرسد ،مطر ميشود کش بازخورد آن در حوزههاي توليدي و مديريتي تـأثيرات
مهمي بر جاي ميگذارد .اين سش عنصر عبارتاند از:
شنيدن و نواختن موسيقي مطرب حرام است.
صداهاي مشکوک مانعي ندارد.
تشخيص موسيقي حرام با عرف است و مقام معظـم رهبـري ايـن امـر را بـر عهـده
شخص مکلف ميدانند.
البتش موسيقي در رسانش بويژه راديو ،چون از جنح موسيقي در غياب اسـت ،ممکـن
است معنا و مفهومي متفاوت از آنچش همواره درباره موسيقي يا غنا بحـث شـده؛ داشـتش
باشد؛ از اين رو ،زمينشهاي بحث بش طور کامل بکر و جديد است و ميتواند حوزههـاي
تازهاي را بر روي محققان و پژوهشگران بگشايد.
.3شرايطومحيطاجتماعيوکارکردراديوآوادرآن 
سو مين موضوعي کش در تأسيح راديو آوا و در ادامش فعاليت آن مهم و محوري بـش نظـر
مي رسد ،محيط اجتماعي و روابط ناشي از آن است کش بـر محـيط فـردي تسـلط دارد و
افراد يا گروه ها محکوم بش زندگي در شرايط آن هستند .جوامـع امـروزي داراي محـيط
خاص و روابط دشواري هستند کش بر جان و رو افراد حاکم است و کسـي را گريـ ي
از آن نيست .در جوامع کنوني ،سش خاصيت در بطن ارتباطات وجـود دارد کـش در هـيچ
دوره تاريخي سابقش نداشتش و اگر هم بش نحوي موجود بوده براي افراد گري گـاههـايي را
فراهم مي کرده است .در اين جوامع ،سش نوع درگيري دايمي در ارتباطـات و در روابـط
ميان فرد يا نهادها ،فرد با ديگران و فرد با خودش جريان دارد کش زندگي را سخت و پر
اضطراب کرده است.
ـدرگيريفردبانهادها(ارتباطفردباسازمانها).امروزه نهادهاي رسمي کش مقدرات
مردم را در دست دارند ،بش بخشي از روابط درگيرکننده در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي

  80پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 1پياپي  /)73بهار 1392

تبديل شده اند .براي مثال ،دستگاه آموزش و پرورش را در تمام جوامع در نظـر بگيريـد
کش امروزه برخالف صد سال ابل ،متولي اصـلي آمـوزش افـراد جامعـش اسـت .اـوانين،
مقررات و حتي نحوه آمد و شد دانشآموزان ،خود پديدهاي است کش افـراد را بـش طـور
کامل درگير کرده است .هر روز صبح در تمام منازل ،فشار رواني فراواني هنگـام آمـاده
کردن بچشها براي رسيدن بش سرويح مدارر ايجاد ميشود؛ چگونگي ابولي و پـذيرش
دانشآموزان را هم همين سازمان تعريف و اجرا ميکند و افراد جامعـش را گريـ ي از آن
نيست هر چند مورد ابولشان نباشد .اين نمونشاي از بياختيـاري بشـر امـروز در برابـر
نهادها و سازمان هايي است کش بر مقدرات او فرمـانروايي مـيکننـد و بـا افـراد جامعـش،
رابطشاي مبتني بر ادرت برارار کردهاند .يعني ارتباط فرد و نهادها يا سازمانها رابطـشاي
تقريباً يکسويش و مبتني بر ادرت است .از اين رو ،فـرد همـواره در ارتباطـات سـازماني
خود دچار فشار و زحمت و گاهي سرکوب است.
ـدرگيريفردبافرد(ارتباطاتميانفردي) .يکي ديگر از پديدههاي جامعـش مـدرن،
درگيري گاه تمام عيار فرد با ديگران است .اين درگيـري در سـاخت اجتمـاعي وجـود
دارد و گري ي از آن نيست .براي مثال ،بش پديده ترافيک کش روز بش روز سنگينتر ميشود،
توجش کنيد .فرد ضمن اينکش زير فشار نهادهاي اجتماعي مسئول ارار دارد و آزادي عمل
از او سلب شده و اعمـالي را نيـ بايـد ابـل از راننـدگي انجـام دهـد (ماننـد دريافـت
گواهينامش ،معاينش فني ،محدوده ترافيکي و  )...در هنگام رانندگي ني با ديگر افراد بـراي
حرکت در مسيرهاي مختلف درگير است بش طوري کش ممکن است ديگران راه را بـر او
ببندند يا او خود راه را بر ديگري ببندد تا بتواند مسيرش را ادامش دهـد ،در صـورتي کـش
در شرايط معمول اين دو فرد ممکن اسـت در مواجهـش رو در رو ،بـراي پيشـقدمي بـش
يکديگر تعارف کنند .گويا در اين عصر ،هر فـرد همـش خواسـتشهـايش در راابـت و در
بع ي موارد در ت اد با خواستش هاي ديگران ارار گرفتش است و بش اول اهل ااتصاد بايد
در بازار کاالهاي خصوصي در پي خواستشهايش باشد .در اين بازار همش چي محـدود و
در راابت است مانند صف نان کش اگر دير برسي ،بش ديگري خواهد رسيد.
ـدرگيريفردباخودش(ارتباطدرونفردي) .انسان همواره در طول تاريخ ،در خود
فرو ميرفتش و انديششهايش را پيگيري ميکرده است اما امـروزه بـش دليـل آنکـش جامعـش
محيط پر راابتي است ،درگيري فرد با خودش نش تنها اف ايش يافتش بلکش گاهي آن چنـان
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پيچيده شده است کش راهحلي براي آن يافـت نمـيشـود .افـ ايش تصـاعدي خودکشـي
نشانشاي از اين افل بر روابط درون فردي بشر است .بشـر امـروز بـش سـرعت از خـود،
ديگران و محيط اطراف فرار مي کند گويي نوعي از خود بيگانگي ميـان او و محـيط بـش
وجود آمده است کش چارهاي ج دوري از آن ندارد .از اين منظـر ،موسـيقي کـارويژهاي
پيدا کرده است کش اگر بش درستي از آن بهره گرفتش شـود ،آثـار آن بـراي عالاـشمنـدانش
مطلوب و مناسب خواهد بود .در غير اين صورت ،فرد و جامعش مت ـرر خواهنـد شـد.
البتش ممکن است راديو بش نفع ظاهرياش يعني جذب مخاطب برسـد (مشـتريمـداري)
اما از وظيفش اصلياش کش کمک بش ارتقاي فردي و اجتماعي است باز مـيمانـد و حتـي
ممکن است عکح آن عمل کند.
بشر در محيط اجتماعي امروزي ،براي خالصـي از ايـن همـش فشـار و اضـطرار بـش
عوامل و عناصري پناه مي برد تا زندگي و محـيط فـردي ،خـانوادگي و اجتمـاعياش را
مديريت و کنترل کند .نظريشپردازان «استفاده و رضـامندي» معتقدنـد موسـيقي ازجملـش
عواملي است کش بخصوص از طري راديو ،کارکرد ويژهاي يافتش است .ايـن کـارکرد در
ميان راديوهاي ما برجستشتر است .زيرا اين همش راديوها بش غير از راديو پيـام ،در طـول
بيست و چهار ساعت فعاليتي مبتني بر کالم دارند و در حاالتي کش شنونده راديو نيازمند
آن است کش از محيط و فشارهاي جبري آن خالص شود ،کالم و سـخن ممکـن اسـت
خود ني تبديل بش عامل ثانويش تشديد فشار شـود ،از ايـن رو ،گـاهي بـراي گروهـي از
شنوندگان ،شنيدن کالم پي در پي راديو فارغ از نوع برنامش سخت و کسالتبار اسـت و
در اين صورت ،موسيقي کارکرد جديـد خـود را در راديـو کـش همـان ايجـاد رهـايي و
خالصي از فشار محيط است ،در عرصش اجتماعي نشان ميدهد .در اين حالت موسـيقي
همانند روغن ميان دو چر دنده است کش بش سهولت حرکـت آن دو کمـک مـيکنـد و
نيروي اصطکاک را بش کمترين حد ميرساند .در چنين حالتهايي موسيقي بيشتر شـنيده
ميشود تا اينکش گوش داده شود .بيدليل نيست کش بسـياري از شـنوندگان دايـم راديـو
پيام ،واتي مورد پرسش ارار مـي گيرنـد کـش در مـدت شـنيدن راديـو چـش سـرودها يـا
ترانش هايي پخش شده است؟ اادر بش پاسخگويي نيستند اما ميتواننـد احسـار عمـومي
خود را بيان کنند ،درست شبيش آنچش نظريش استفاده و رضامندي مطر کرده است .بسـط
و گســترش انــواع رســانش و محصــوالت رســانشاي حــاکي از زمينــشاي مناســب بــراي
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سرمايشگذاري در اين ساحت است .در ميان انواع رسانشها ،راديـو در حـال گسـترش و
تکثير است اما جذب مخاطب و رفع نيازهاي زيسـت محيطـي در چـارچوب تکثـر بـش
تنهايي وااع نخواهد شد .گوناگوني و رنگارنگي نيازهاي فردي و اجتماعي و پاسـخ بـش
آنها در عين تکثر راديويي با رعايت تنـوع مقـدور اسـت .راديـو موسـيقي (آوا) ،ايجـاد
تنوعي در راديو است کش بخشي از نيازهاي مخاطبان و شنوندگان را تأمين خواهد کرد.
تفاوت هويتي راديو آوا با ساير راديوها

طب نظر کارشناسان و پژوهشگران علـوم اجتمـاعي ،هـر فـرد داراي عناصـر و عوامـل
هويت فردي و يا جمعي چندگانش است (جنکين  ،ترجمـش يارمحمـدي ،)1381 ،عناصـر
هويتساز راديو ني متنوع است ،با اين فرض کش درجش اهميت آنها يکسان نيست .حتي
گاهي در دو راديو درجش اهميت اين عناصر ميتواند بش طور کامل متفاوت باشـد .شـر
اين تفاوت ها و داليل آن بسيار مهم است .مديران و برنامـشريـ ان راديـو بايـد بـش ايـن
وضعيت تأثيرگذار توجش زيادي نشان دهند تا بتوانند هويت مطلوبي از شبکش يا ايسـتگاه
راديويي مورد نظر خود در ميان مخاطبان ايجـاد کننـد و بـش ايـن ترتيـب ،در تج يـش و
تحليل هويت ،نقاط اوت و ضعف راديو بش خوبي شناختش شود؛ زيرا هويت مطلـوب و
يا درک هويت مطلوب ،بــش معنــاي داشتن انبــوهي از مخاطبـــان ثابـت و همچنـين
اميد بش جذب مخاطبان جديد است.
عناصر هويتساز راديو

عناصر نشگانشاي هستند کش موجب هويتسازي يا هويتيابي راديــو ميشوند و آنهـا را
ميتوان در دو گروه ظاهري يا شکلي و محتوايي يا عمقي تقسيم کرد.
نام؛ نوع باند يا نوع فرستنده؛ فرکانح پخش؛ مکان راديو؛ آرم و شـعار ويـژه راديـو؛
شکل ،فرم و نحوه پخش برنامشهـا؛ برنامـشهـاي ويـژه؛ گوينـدگان خـاص و اطالعـات
خاص .اين عناصر نشگانش در دو گروه شکلي و محتوايي ني ارار مـيگيرنـد و «نـام» بـش
طور مشترک در هر دو گروه جاي دارد .هر يک از اين عناصر نشگانش ،بخشي از هويـت
ايستگاه يا شبکش راديويي را ميسازند ،ولي درجش اهميت آنهـا يکسـان نيسـت .عناصـر
شکلي و صوري ،عموماً از درجـش اهميـت کمتـري برخوردارنـد و عناصـر محتـوايي و
عمقي ،داراي درجش اهميت بيشتري هستند.
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از ميان مجموعش عوامل نـشگانـش هويـتسـاز ،سـش عامـل نقـش تعيـينکننـدهاي در
هويتسازي راديو «آوا» ايفا ميکنند .نخست ،نام اين راديو است و ديگري فرم يا شکل
اراکش برنامش و سوم ،اطالعاتي کش شنونده اين راديو دريافت ميکنـد .در نامگـذاري ايـن
راديو ،اغلب تمام اصول و ضرورتهاي حرفشاي رعايت شده است .از يک طـرف ايـن
نام برآمده از فلسفش وجودي آن است و از طرف ديگر بيان آن بسيار روان و ساده است؛
ضمن اينکش اعالم «راديو آوا» خوش آهنگ و شنيدني مينمايد.
دومين عنصر هويتساز اين راديو ،شکل و فرم اراکش برنامش اسـت کـش بـش عنـوان يـک
راديو در ايران بش طور کامل جديد و با ديگر راديوها متفاوت است .االب و شـکل مسـلط
بر اين راديو پخش انواع موسيقي بش طور پيوستش و مداوم است .ابل از ايـن راديـو ،اغلـب
موسيقي ج کي از يک برنامش راديويي بود و در نقش ثانويش ظاهر ميشد اما در ايـن راديـو
نقش اصلي و اوليش بر عهده موسيقي است و هيچ عنصر ديگري وجود ندارد .کالم در ايـن
راديو در کمترين حد ممکن و در اغلب موارد محدود بـش اعـالم مکـان و گـاهي معرفـي
موسيقي است کش آن هم بسيار مختصر و کوتـاه ،در حـد چنـد جملـش اسـت .بـش عـالوه،
برنامشهاي اين راديو گاه ني بش شکل توليدي ضبط و براي پخش ارسال ميشـود .سـومين
عنصر ،عبارت از نوع اطالعاتي است کش اين راديو عرضش ميکند .اطالعات از چند جهـت
اابل بررسي است .اول اينکش کدام دستش از نيازهاي مخاطب را پوشـش مـيدهـد .در ايـن
حالت ميتوان با ااطعيت اعالم کرد کش اين راديو بيشتر نيازهاي روحـيـ فـردي را تـأمين
ميکند و هيچ گونش اطالعاتي از محيط پيراموني در اختيـار شـنوندگان اـرار نمـيدهـد .از
طرف ديگر ،در اين راديو؛ موسيقي بش مثابش متن بش مخاطـب عرضـش مـيشـود .محتـوا بـش
شکل شعر و موسيقي و يا فقط موسيقي ،تفسير خاص و کـارکرد ويـژهاي بـراي مخاطـب
دارد کش يکي از آنها رهايي از درگيريهاي ناخواستش در محـيط زنـدگي و فعاليـت اسـت.
«راديو آوا» يک راديو موسيقي با ويژگيهاي خاص خود است .اين راديو بش طور مرتب
موسيقي با کالم و گاه موسيقي بيکالم و تکنوازي سازهاي مختلف را در دسـتگاههـا و
رديفهاي گوناگون موسيقي ايراني پخش ميکند.
در ايــن راديــو از هــر گونــش کــالم و گفتــار ،غيــر از اعــالم مکــان و گــاه معرفــي
موسيقيهايي کش ارار است پخش شوند ،خودداري ميشود.
موسيقي اين راديو از هر گونش شاکبش حرمت بش دور است و اشعار ترانشها و سـرودها
از محتواي خوبي برخوردارند ،بش همين دليل ني «موسيقي پاک» نامگذاري شده است.
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برنامشهاي اين راديو بش صورت توليدي ،ضـبط و در بسـتشهـاي شـش سـاعتش تهيـش
ميشود .بش همين دليل ،اگر از م يت برنامشهاي زنده محروم است ،بـش همـان نسـبت از
خطاهاي حرفشاي آن ني محفوظ مانده است.
ساختار سازماني بسيار کوچک و چاالکي دارد چنـان کـش در ابتـداي کـار ج کـي از
راديو پيام محسوب مي شد و هم اکنون با وجود اف ايش چند برابـري زمـان پخـش ،بـش
همان روال گذشتش اداره ميشود.
مانند راديو پيام از تمام تهيشکنندگان راديو ميتواند استفاده کند در صورتي کـش ايـن
کار بش داليل مختلف در ساير راديوها منع شـده اسـت .البتـش بـا ايـن روش ،راديـو آوا،
ج کي از هويت حرفشاي عوامل توليدي نخواهد شد اما م يت مهم آن اين است کش ايـن
راديو ميتواند از بهترينها و کارکشتشهاي توليد استفاده کند ضمن اينکش ساختار سـبک
و چاالکي ني خواهد داشت.
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