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Abstract:

This research was conducted to study the factors affecting the music
consumption of Radio Payam and Radio Ava, and also identify the
audience's perceptions of the music of these two radios. The research
was on the peterson's plural readings consumption, the concept of
taste and lifestyle theory derived from Bourdieu's approach to cultural
consumption and perception theory, with a focus on Hall's approach. To
do the research, in-depth interviews were conducted with 23 Tehranian
audiences on the two radio channels "Payam" and "Ava", and the theme
analysis method was used to analyze the data. The research findings
were extracted in the form of 3 main themes and 16 sub-themes. The
results showed that the studied samples have a plural readings taste
and radio is the second source of access to music for them. According to
the theory of rception, the social position of people is the most important
factor influencing the meaning they receive from radio music, and each of
them based on their social position, personal experiences, values, beliefs
and social and political processes, perceive their own meaning from the
radios’ musics. Also, the audience interprets the ideology of the content of
the music broadcasted on the radio as negotiated, preferred and critical
readings, according to their social status and the political atmosphere in
the society.
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چکیده
این پژوهش بهمنظور مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف موسیقی رادیو پیام و رادیو آوا
و نیز شناخت دریافتهای مخاطبان از موسیقی این دو رادیو صورت گرفته است .مصرف
چندخوارگی پیترسون ،مفهوم ذائقه و نظریه سبک زندگی برگرفته از رویکرد بوردیو در
حوزه مصرف فرهنگی و نظریه دریافت ،با تمرکز بر رویکرد هال ،مبانی نظری پژوهش را
رادیویی «پیام»
تشکیل دادهاند .برای اجرای پژوهش با  23نفر از مخاطبان تهرانی دو شبکه
ِ
و «آوا» مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل مضمون استفاده
شده است .یافتههای پژوهش در قالب  3مضمون اصلی و  16خرده مضمون استخراج
شدهاند .نتایج نشان میدهد که نمونههای مطالعه شده ،ذائقهای چندخواره دارند و رادیو
برایشان در ردیف دوم منابع دسترسی به موسیقی قرار دارد .بر اساس نظریه دریافت،
جایگاه اجتماعی افراد مهمترین عامل مؤثر بر معنای دریافتی آنان از موسیقی رادیو است
و هرکدام از این مخاطبان بر اساس جایگاه اجتماعی خود ،تجربههای شخصی ،ارزشها،
باورها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی معنای مورد نظر خود را از موسیقی رادیو پیام و رادیو
آوا دریافت میکنند .همچنین نتایج حاکی از آن است که مخاطبان ،با توجه به وضعیت
اجتماعی خود و فضای سیاسی حاکم بر جامعه ،ایدئولوژی موجود در محتوای موسیقیهای
پخششده از رادیو را در قالب خوانشهای توافقی ،تقابلی و انتقادی تفسیر میکنند.
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مقدمه

در طـول نیمـه دوم قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن بیسـتویک ،گـوش دادن بـه
موسـیقی بهتدریـج ،بـه سـرگرمی بسـیار پرطرفـداری در جهـان تبدیـل شـد؛ اما در
برهههـای مختلـف و در بافتهـای گوناگـون اجتماعـی ،کارکردهایـی حتـی بسـیار
فراتـر از سـرگرمی پیـدا کـرده و از آن ،در تهییـج افکار عمومی و تقویـت روح مبارزه
یـا حماسـه و حتـی گاه بهعنـوان ابـزار نقد حـوزه قدرت و سیاسـت نیز بهـره گرفته
شـده اسـت .کارکردهای گوناگون موسـیقی اعم از سرگرمیسـازی یا آگاهیبخشـی
و  ...باعـث شـده اسـت کـه بسـیاری از صاحبنظران از «رسـانه موسـیقی» سـخن به
میـان آورنـد و آن را در کنـار رسـانههای تأثیرگـذاری مانند تلویزیـون و اینترنت قرار
ت گونههـای مختلـف
دهنـد (بیچرانلـو .)101 -102 :1393 ،در ایـن میـان ،جذابیـ 
موسـیقی بـرای مخاطبـان سـبب شـده اسـت که موسـیقی در رسـانههای دیـداری/
شـنیداری و بهویـژه رادیـو ،نقـش و کارکـرد ارتباطـی ویـژهای ازجملـه ذائقهسـازی
فرهنگـی و موسـیقیایی ایفـا کنـد؛ چـه بهمثابه پسزمینه و بخشـی فرعـی ،زیر صدا
یـا میـان برنامـه در یک برنامـه رادیویی و چـه بهمثابه محتـوای اصلـی در رادیوهای
موسـیقیمحور .رادیـو پیـام و رادیـو آوا ،دو رسـانه شـنیداری هسـتند کـه موسـیقی
در آنهـا ،بهویـژه در رادیـو آوا ،نقشـی اساسـی در شـکلدهی بـه ذائقـه موسـیقیایی
مخاطبـان ایرانـی ایفـا میکند .رادیو پیام در سـال  1372کار خـود را با پخش روزانه
 15سـاعت آغاز کرد و در سـال  1375سـاعات پخش را به  24سـاعت رسـاند .رادیو
آوا نیـز در سـال  1386بـا پخـش روزانـه  7سـاعت (از  17تـا  )24کار خـود را آغـاز
کـرد و در سـال  1390ابتـدا بـه  12و سـپس به  24سـاعت افزایش یافـت .در رادیو
آوا حـدود  ۱۰۰قطعـه ترانـه و تصنیـف در بخشهـای ثابتـی بـا عناوین موسـیقی با
کالم و بیکالم محلی ،موسـیقی پاپ (با کالم و بیکالم) ،موسـیقی کالسـیک غربی،
موسـیقی فیلـم ،موسـیقی ملـل ،تکنـوازان و سـازوآواز کامـل ایرانی پخش میشـود.
باوجـود اهمیتـی کـه موسـیقی در زندگـی روزمره مـردم دارد و همچنین نقشـی که
صداوسـیما در ذائقهسـازی ایفـا میکنـد ،پژوهشهـای اندکـی در حوزه موسـیقی و
رادیـو انجـام گرفتـه اسـت و با فقر پژوهـش در این زمینـه مواجه هسـتیم .همچنین
بـه دلیـل گسـترش رسـانههای نویـن ارتباطـی و شـبکههای تلویزیونـی داخلـی و
ماهـوارهای ،رادیـو بـه یک رسـانه ثانویه تبدیل شـده و همین امر سـبب شـده اسـت
کـه پژوهشـگران کمتـر تمایلـی به مطالعـه در مورد رادیـو و برنامههای موسـیقی آن
داشـته باشـند ،در نتیجـه ،پژوهشهـای ارتباطـی در ایـن زمینـه وضعیـت مطلوبـی
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ندارنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه گـوش دادن به موسـیقی ازجملـه موسـیقی رادیو،
مصرفـی بسـیاری از افـراد و بهخصـوص نوجوانـان و جوانان جایـگاه ویژهای
در سـبد
ِ
دارد؛ چراکـه «موسـیقی کارکردهایـی چـون :بیـان عاطفـه ،لـذت زیباییشـناختی،
سـرگرمی ،ارتبـاط و واکنـش جسـمانی دارد و باعـث تقویـت همرنگی بـا هنجارهای
اجتماعی میشـود» (وخشـور .)51 :1386 ،موسـیقی در رادیو دو کارکرد عمده دارد:
هـم بهعنـوان موسـیقی گـوش را مینـوازد و هـم بهتنهایـی و باهمراهـی کلمـات و
صداهـا ،بـرای معنـا بخشـیدن به چیـزی غیـر از خودش بـه کار مـیرود و کارکردی
فرعـی دارد .کارکـرد اول ،یعنـی لذتبخشـی موسـیقی بهعنـوان خود موسـیقی ،آن
را بـه یکـی از تولیـدات اصلی رادیویـی تبدیل کرده اسـت (کرایسـل ،ترجمه عصام،
 .)75 :1387بـا توجـه بـه اینکـه «رادیـو پیـام» و «رادیـو آوا» ،بخـش اعظـم زمـان
پخـش خـود را بـه موسـیقی اختصـاص دادهانـد ،هـدف از پژوهـش حاضـر ،مطالعـه
عوامـل مؤثـر بـر مصرف موسـیقی رادیو پیـام و رادیـو آوا و نیز شـناخت دریافتهای
مخاطبـان از موسـیقی ایـن دو رادیـو بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،مقالـه بـه دنبال
پاسـخ به این سـه پرسـش اسـت؛ )1عوامل مؤثـر بر دریافـت و معناسـازی مخاطبان
از موسـیقی رادیـو کدامانـد؟  )2موسـیقی «رادیو پیـام» و «رادیو آوا» چـه جایگاهی
در سـبد مصـرف فرهنگـی مخاطبان ایـن دو رادیو دارنـد؟  )3مخاطبـان «رادیو پیام»
و «رادیو آوا» ،چه دریافتی از موسـیقی پخش شـده در این دو شـبکه رادیویی دارند؟

پیشینه پژوهش

بـا وجـود اهمیت موسـیقی در زندگی روزمره مردم و همچنین نقشـی کـه رادیو در
ذائقهسـازی موسـیقیایی ایفـا میکنـد ،پژوهشهای اندکـی در حوزه دریافت موسـیقی
رادیـو انجام گرفته اسـت .بـرای نمونه ،چلنگر ( )1392به چگونگی سیاسـتگذاریهای
کلـی و مناسـبتی موسـیقی در صداوسـیما پرداختـه و پژوهـش خـود را بـا اسـتفاده از
مصاحبه عمقی با ده نفر از متصدیان حوزه موسـیقی صداوسـیما و تحلیل اسـناد ،انجام
داده اسـت .او در وهله اول ،سیاسـتهای کلی موسـیقی را در صداوسیما مطالعه کرده و
سـپس ،بر اسـاس نتایج بهدسـتآمده از تحلیل سیاسـتهای کلی و همچنین ،تحلیل
تغییـر حالـت موسـیقایی رادیـو پیـام و رادیو جـوان در مناسـبتهای ملـی و مذهبی و
غیـر مناسـبتها ،سیاسـتهای مناسـبتی صداوسـیما در خصـوص موسـیقی پرداخته
اسـت .طبـق ایـن پژوهـش ،نگاه صداوسـیما به موسـیقی ،تحـت تأثیر عوامـل مختلف
درونسـازمانی و برونسـازمانی شـکل میگیرد.

مطـــالعه دریافــــت
مخاطـبان تهـــــرانی
از موســـیقی «رادیـو
پیــام» و «رادیو آوا»
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مطالعـه اسـدی ( )1391در مـورد تحلیـل مصـرف و دریافت موسـیقی از سـوی
جوانـان کـرج در پـی آن بوده اسـت کـه نحوه معناسـازی جوانان کرجی از موسـیقی
مصرفیشـان را دریابـد .پژوهـش نشـان میدهـد کـه نوعـی دوقطبی در معناسـازی
وجـود دارد؛ از یکسـو ،ایـن معانـی بـا فرهنـگ جهانـی جوانـان سـازگار اسـت و از
سـوی دیگـر گرایـش به حفـظ هویـت و سـ ّنتهای موسـیقایی و فرهنگی مشـاهده
میش�ود .پژوه�ش محمـدی سـیدکالیی ( )1392نیـز در خصـوص تحلیـل دریافت
مـردم قائمشـهر از موسـیقی مازندرانـی نشـان داد که افـراد ،مصرف موسـیقی محلی
را فرصتـی بـرای دوری ازخودبیگانگـی در عصـر حاضـر میداننـد .ایـن پژوهـش که
بـا بهرهگیـری از مصاحبـه ،دریافـت  11تـن از شـهروندان قائمشـهر را مطالعه کرده،
حاکـی از خوانـش و دریافـت متکثـر مخاطبـان از موسـیقی محلی مازندرانی اسـت.
همچنیـن نتایج نشـان داده اسـت که افراد ،مصرف موسـیقی محلـی را فرصتی برای
دوری ازخودبیگانگـی میداننـد و بـاور دارند که این موسـیقی ،هویـت بومی و محلی
آنـان را برایشـان زنـده میکند.
پژوهـش رعنایی ( )1393به بیان چگونگی شـکلگیری کنشهای فرهنگی ـ اجتماعی
جوانـان از طریـق موسـیقی و بیـان خـود از ایـن طریق پرداخته اسـت .ایـن پژوهش
نیـز از مصاحبـه عمیـق بهـره گرفتـه و طـی آن ،بـا  ۲۱نفـر از جوانـان پرمصـرف در
زمینـه موسـیقی مصاحبـه شـده اسـت .همچنین منفعـل یا فعـال بـودن جوانان در
ایـن عرصـه و ارتبـاط آن با میزان مشـارکت اجتماعـی و تغییراتی کـه در فرایند این
دریافـت صـورت میگیـرد ،مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت .مطالعه کرمـی ()1395
بـا عنـوان «مطالعـه جامعهشـناختی سـبک زندگـی جوانـان بـا تأکیـد بـر مصـرف
موسـیقایی :مـورد مطالعـه جوانـان شـهر تهران» کـه با نمونـه  400نفـری و با روش
پیمایـش انجـام شـده اسـت ،بیانگـر آن اسـت کـه باالترین میـزان مصرف موسـیقی
جوانـان تهـران ،در دوره مـورد مطالعـه ،پاپ بوده اسـت.
نتای�ج پژوه�ش خاکسـار ( )1395بـا عنـوان «بررسـی عوامـل مؤثـر بـر مصـرف
موسـیقی در شـهر اصفهـان» نشـان داد کـه پرطرفدارتریـن نـوع موسـیقی در نمونه
مـورد مطالعـه ،موسـیقی پـاپ بـوده اسـت .همچنیـن متغیـر هزینـه اقتصـادی در
مـورد کنسـرت رفتـن از متغیرهـای مهـم و اثرگذار اسـت ،امـا در مورد خریـد آلبوم
موس�یقی ،متغی�ری تعیینکننده نیس�ت .در ن�گاه نمونه این پژوه�ش ،پرطرفدارترین
راه بـرای تهیـه موسـیقی ،دانلود رایگان از اینترنت اسـت .پژوهش حسـینی ()1396
بـا عنـوان «بررسـی جامعهشـناختی مصـرف فرهنگـی باهمهچیزپسـندی فرهنگـی:

63
مـورد اسـتادان و کارمنـدان دانشـگاه تربیـت مـدرس» بـا نمونـهای  100نفـر و بـا
اسـتفاده از نظریـه همهچیزپسـندی (خواری) پیترسـون ،به مطالعـه مصرف فرهنگی
نمونـه مـورد مطالعه در چهار زمینه سـینما ،موسـیقی ،تئاتر و کتاب پرداخته اسـت.
نتایـج یافتههـای بخـش موسـیقی بیانگـر آن اسـت کـه سـرمایه فرهنگـی بـر نـوع
مصـرف موسـیقی افـراد تأثیـری ندارد و آنچـه باعث تمایـز افراد از یکدیگر میشـود،
س�رمایه اقتص�ادی آنهاس�ت .پژوه�ش باقـری ( )1397بـا عنـوان «الگـوی مصـرف
موسـیقی مردمپسـند کـردی در کردسـتان ایـران» به مؤلفههـای اثرگـذار بر مصرف
موسـیقی در شـهرهای کرمانشـاه ،سـنندج ،مهابـاد ،بانه و سردشـت پرداخته اسـت.
ای�ن پژوه�ش نشـان میدهـد کـه یکـی از عوامل مؤثـر بر مصـرف موسـیقی ،تقویت
و حفـظ هویـت قومی اسـت.
در میـان پژوهشهـای خارجـی ،برخـی پژوهشهـا به کارکـرد و تأثیر موسـیقی
در برنامهه�ای رادیوی�ی پرداختهانـد .نتای�ج پژوه�شمارتیـن سـانتانا 1و همکارانـش
( )2015نیـز نشـان داده اسـت که موسـیقی بـر میزان اثرگـذاری بر تبلیغات و سـایر
موسـیقیهای ویژه
برنامههـای رادیویـی تأثیـر مثبتـی دارد ،بهطوریکـه بایـد بـرای
ِ
ی دقیقتـری انجام داد .هومـان )2007( 2نیز موسـیقی رادیو و نقش
رادیـو برنامهریـز 
آن در صنعـت موسـیقی اسـترالیا را مطالعـه کـرد و بـه این نتیجه رسـید کـه کارکرد
موسـیقی در ارسـال مؤثر پیامهای رادیویی سـبب شـده اسـت که موسـیقی در رادیو
معرفـی هنرمنـدان و ژانرهـای جدید موسـیقی و همچنین حفاظت و پشـتیبانی از
در
ِ
تاریخی موسـیقی) نقش پررنگـی را ایفا کند.
هنرمنـدان و ژانرهای کالسـیک (میراث
ِ
موسـیقی رادیـو پژوهشهایـی انجـام
بهطـور خالصـه ،هرچنـد در خصـوص
ِ
شـدهاند کـه بـر نقـش موسـیقی در میـزان اثرگـذاریِ تبلیغـات رادیویـی ،عوامـل
تأثیرگـذار بـر پخـش ژانرهـای مختلـف موسـیقی و موضوعهایـی ازایندسـت تأکید
موسـیقی رادیـو ،بهویـژه رادیـو پیـام و رادیـو آوا
خوانـش مخاطبـان از
داشـتهاند،
ِ
ِ
چنـدان مـورد توجـه نبـوده اسـت.

مبانی نظری پژوهش

بـرای شـناخت مخاطـب دسـتهبندیهای مختلفـی وجـود دارد ،برخـی ممکـن
اسـت بـه اطالعـات جمعیتشـناختی مخاطبـان توجـه کننـد کـه بیشـتر در زمـره
ویژگیهـای زیسـتی اجتماعـی اسـت ،ماننـد سـن ،جنـس ،درآمـد ،اقتصـاد ،سـطح
تحصیلات و نظایـر آن .ایـن یـک تقسـیمبندی عمومـی و کلـی اسـت کـه میتواند
2. Homan

1. Martín-Santana
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برنامهسـاز را وارد مسـیر و جهـت اصلـی شـناخت مخاطـب کنـد .البتـه ایـن نـوع
تقسـیمبندیها ممکـن اسـت در اکثـر برنامههـای رادیو که توجهشـان بـه مخاطبان
در سـطح عامـه اسـت؛ نتوانـد اسـتفاده چندانی نداشـته باشـند ،ولی میتـوان از آنها
در شـناخت مخاطبـان خـاص ،گروههـای اجتماعـی و همچنیـن ارزیابـی برنامههـا
اسـتفاده کـرد (خجسـته .)531 :1388 ،نـوع دیگـر دسـتهبندی برحسـب باورهـا و
اعتقـادات اسـت .ایـن تقسـیمبندی متکـی بر این فرض اساسـی اسـت که انسـانها
در ارزیابـی ،درک ،پـردازش و تفسـیر اطالعـات؛ متکی بر زمینه و پیشـینه اجتماعی،
شـناختی و عمومـاً تجـارب خـود هسـتند .ازایـنرو ،دسـتهبندی مخاطبان برحسـب
ایـن تفاوتهـا بـه برنامهسـاز ایـن امـکان را میدهـد کـه پیامهـای خـود را مطابـق
بـا ایـن خصوصیـات تهیـه و تنظیم کنـد (رضایـی باینـدر .)381:1379 ،بـرای ارائه
تعریـف از مخاطب رادیو ،برخی از پژوهشـگران چـاره را در تعریف بیش از یک مفهوم
بـرای مخاطـب میدانسـتهاند و سـه مفهـوم مخاطـب متوسـط ،مخاطب دسـترس و
مخاطبـان اصلـی را معرفـی کردهانـد.منظور از مخاطب متوسـط ،شـنوندهای اسـت
کـه بههرحـال در طـول برنامه بـه آن گوش میدهـد .منظور از مخاطب «دسـترس»
افـرادی اسـت کـه حداقـل به یـک قسـمت از برنامههـای زنجیرهای گـوش میدهند
و منظـور از مخاطـب «اصلـی» مخاطبـی اسـت کـه از ابتـدا تـا انتهای یـک برنامه را
گـوش میدهـد (کرایسـل ،ترجمـه عصـام .)1387 ،در پژوهش حاضر ،بـرای مطالعه
نحـوه مصـرف موسـیقی رادیو و معناسـازی مخاطبان از آن ،طیف مخاطبان متوسـط
تـا اصلـی در نظـر گرفته شـدهاند.

مصرف فرهنگی و رسانهای

یکـی از شـاخصهای زندگـی در جامعـه مـدرن ،مصـرف اسـت کـه در ابعـاد
گوناگـون از سـوی گروههـای اجتماعـی و اقشـار و طبقـات مختلـف جامعـه صـورت
میگیـرد .از نـگاه بودریـار ،مـردم حـس هویـت چـه کسـی بـودن را از طریـق آنچـه
مصـرف میکننـد ،تولیـد میکننـد (بـاکاک ،ترجمـه صبـری دشـتی)101 :1381 ،
«فـرد در زمـان و فضـای در دسـترس از مصـرف بـرای بیـان چیـزی دربـاره خـود،
خانـواده ،محـل؛ خـواه شـهر یـا کشـور ،سـفر یـا َحضَ ـر اسـتفاده میکنـد» (مورلـی،
ترجمـه عبـدی .)262 :1397 ،مصـرف در آغـاز ،فعالیتـی بـرای رفـع نیـاز یـا عملـی
اقتصـادی درک میشـد؛ امـا اندیشـمندان قـرن بیسـتم بیـش از هـر چیـز ،به شـکل
فرهنگـی مصـرف تأکیـد کردهانـد و مصـرف فرهنگـی را مهمتریـن شـاخص جامعـه
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نویـن دانسـتهاند (کاظمـی .)143 :1387 ،از اواخـر دهـه  1950و اوایـل دهـه 1960
مصـرف کاال در تکویـن موضوعات مرتبـط با جامعه مصرفی ،به یـک موضوع فرهنگی
تبدیـل شـد .پـسازآن در پژوهشهـای دهـه  1970در مـورد اینکـه پارهفرهنگهااز
کاال چگونـه بـرای تولیـد معانـی بدیـل و مخالـف بهـره میبرنـد ،موضوع مصـرف در
مطالعـات فرهنگـی بهگونـهای بارز مـورد توجه قرار گرفت (اسـتوری ،ترجمـه پاینده،
 .)263 :1389مصـرف ،فعالیتـی اجتماعـی و کرداری روزمره اسـت و بهوسـیله همین
کردارهایـی کـه مصـرف فرهنگـی نامیده میشـود ،فرهنـگ تولید میشـود« .مصرف
فرهنگـی سـبک زندگـی ما را شـکل میدهد ،نیازهـاو تمایالت ما را سـامان میدهد،
مـواد الزم بـرای تولیـد تخیالت و رؤیاهایمـان را فراهم میکند ،نشـاندهنده تفاوتها
و تمایـزات اجتماعـی و نمایانگـر تولیـدات ثانویـه مـا در بهکارگیری ابزارهـای موجود
اسـت» (کاظمـی .)143 :1387 ،درعینحـال ،آنچـه فرهنگ مدرن ،مصـرف و بهطور
خـاص ،مصـرف فرهنگـی را تحت تأثیـر قرار میدهـد ،تنشهای خاصی اسـت که در
دل ایـن فرهنـگ بـروز یافتـه اسـت .دو نیروی عقالنی شـدن و فردی شـدن در تنش
هسـتند و یکـی ،دیگـری را بـار مـیآورد؛ بنابرایـن افـرادی کـه علیه چنیـن فرایندی
طغیـان میکننـد ،تلاش دارنـد تـا بینظیـر بـودن خـود را شـرح دهنـد و بهصـورت
همزمـان نیروهـای کالنتـر سـعی دارنـد (یـا بـه نظر میرسـد سـعی دارند) ایـن امر
را کنتـرل و تعدیـل کننـد« .ابـراز فـرد از طریـق لبـاس ،پیرایـش ،طراحـی داخلـی،
سـلیقههای موسـیقیایی[که در ایـن مقالـه مـورد تمرکـز اسـت] خـواه ترجیحات در
اتومبیـل یـا فیلمهـا یا هر چیـز دیگری (ازلحاظ نمادین) شـیوهای قدرتمند اسـت که
توسـط آن ،فـرد میتوانـد در مواجهـه بـا نیروهای غیرشـخصی یک جامعـه عقالنی و
بوروکراتیـک و نیـز ازدحام غیرشـخصی و بیروح شـهر ،محترم بـوده و خود واقعیاش
باشـد» (انگلیس ،ترجمه مرادی .)121 :1391 ،در چنین وضعیتی ،بر اسـاس دیدگاه
زیمـل ،افـراد بـه سـبکهای ویژه خـود رومیآورنـد؛ ازجمله سـبک شخصیشـان در
گـوش دادن بـه موسـیقی و از ایـن طریـق بـه معناسـازی در زندگـی شـخصی خـود
میپردازنـد« .زیمـل ،واقعـاً از ایـن امر آگاه بود که معنای شـخصی یک فرد از سـبک
چگونـه میتوانـد ابـزار مهمی باشـد که توسـط آن فرد بتوانـد از بعدی روانشـناختی
در زمینهای از عدم شـخصیت شـناور باشـد» (انگلیس ،ترجمه مرادی.)121 :1391 ،
گـوش دادن بـه موسـیقی و رادیو از مصادیق مصرف فرهنگی و رسـانهای در ذیل
فرهنـگ مـدرن اسـت کـه در این پژوهـش ،با رویکـرد مطالعـات فرهنگـی و تحلیل
دریافت ،مطالعه شـده اسـت.
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چارچوب نظری

نظریه مصرف فرهنگی پیترسون
در دیـدگاه پیترسـون ،ذائقـه طبقـات بـاالی جامعـه ،التقاطی/همهچیزخـوار و
ذائقـه طبقـات پاییـن ،تکبعدی/تکخـوار اسـت .دالیـل همهچیزخـواریِ ذائقههـا
از نظـر پیترسـون ،ممکـن اسـت از تحـرک اجتماعـی ناشـی شـود؛ یعنـی طبقـات
پاییـن اجتماعـی بـه طبقـاتِ دارایِ ذائقـه برتر پیوسـتهاند اما الگوی مصرفِ
پیشـین
ِ
ِ
خـود را بـه همـراه آوردهانـد .در نتیجـه ایـن حرکـت از پاییـن بـه بـاال ،ذائقههـادر
طبقـات باالدسـت اجتماعـی برهمخـورده اسـت .دلیـل دیگری کـه پیترسـون برای
تاریخی جامعه اسـت کـه الگوی افتخـار و منزلت را
تحول
ایـن ادعـا مطـرح میکند،
ِ
ِ
بهگونـهای تغییـر داده کـه دیگـر الگوی افتخـار ناشـی از مصرف فرهنگی ،بر اسـاس
مقـوالت طبقاتـی سـامان نمییابـد .در الگویـی کـه پیترسـون ارائـه داده ،گزارههای
زیـر ،فرض شـده اسـت:
افراد تحصیلکرده ،ذائقه همهچیزخوارتری دارند.
سـطح تحصیلات و پایـگاه اقتصـادی و اجتماعـی افـراد بـا تعـداد ژانرهـای
موسـیقاییای کـه گـوش میدهنـد ،رابطـه مثبـت دارد.
بـه لحـاظ اقتصادی و اجتماعـی ،طبقه متوسـط ،مصرفکننده ترکیبـی از ژانرها
و درنتیجـه ،ذائقـه این طبقه ،التقاطی اسـت (فاضلـی .)35 :1384 ،در خصوص ذائقه
و مصـرف موسـیقی ،بوردیـو 1نیز بهطـور مفصل دیدگاههـای خود را ارائه داده اسـت
کـه در ادامـه به آن پرداخته میشـود.
نظریه سبک زندگی پیر بوردیو
بوردیـو ،نظریهپـرداز برجسـته جامعهشناسـی ،معتقد اسـت که مصـرف و بهویژه
مصـرف فرهنگـی ،ابـزاری بـرای تولیـد فرهنگـی و مشروعیتبخشـی و مبـارزه در
فضـای اجتماعـی اسـت .به عقیده وی ،مصـرف چیزی بیش از بـرآوردن خواهشهای
زیسـتی اسـت و طبقات مسـلط این توانایی را دارند که شـیوه زیسـت خود را بهمثابه
تعریـف فرهیختگـی مشـروعیت ببخشـند (فاضلـی .)1382 ،بوردیو «در نظر داشـت
تحلیـل کنـد کـه چگونـه گروههای خـاص ،بهویـژه طبقـات اجتماعی ـ اقتصـادی از
میـان سـایر چیزهـا انواع کاالهـای مصرفـی ،روشهای ارائـه خوراک و غـذا خوردن،
مبلمـان و تزییـن داخلـی منـزل را بـه کار میگیرند تـا روش زندگی مجـزای خود را
مشـخص کننـد و خـود را از دیگران متمایز سـازند» (باکاک ،ترجمه صبری دشـتی،
 .)1381خالقیـت و نـوآوری بوردیـو در پژوهش در زمینه مصرف فرهنگی این اسـت
1. Bourdieu
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کـه او سـلیقه یـا بـه تعبیـری ذائقـه را کـه امـری فـردی تلقـی میشـود در ارتبـاط
بـا طبقـه اجتماعـی افـراد قـرار میدهـد و آن را محصـول طبقـه اجتماعـی میداند.
از نظـر او سـلیقه «انتخابهایـی وابسـته بـه تربیـت ،آمـوزش و یادگیـری اجتماعـی
اسـت ،نـه قضاوتهـای بیقیدوشـرط و نـاب» (وودوارد ،ترجمـه مدنـی لواسـانی،
 .)173 :1397ایـن اسـت کـه او در کتـاب «تمایـز» ،مسـئله گذر سـوژه از طریق امر
اجتماعـی را فریـاد میزنـد و مطالعات جامعهشـناختی خود را به ریشـه تاریخی ذوق
زیباشـناختی ،یعنـی یکـی از شـخصیترین چیزهادر شـخصیت هر فرد ،میکشـاند؛
بنابرایـن ،خوشذوقیهـاو بـد ذوقیهـای هرکـس بـه سـیر اجتماعی و موضـع او در
زمانـی معیـن بسـتگی دارد .این سلایق همانند ُمهـری اجتماعی عمـل میکنند که
برچسـب میزنـد و تعلـق عامـل اجتماعـی را بـه یـک گـروه خـاص نشـان میدهـد
(شـویره و فونتـن ،ترجمـه کتبـی« .)1385 ،بوردیـو اسـتدالل میکند کـه ذائقه یک
پدیـده اجتماعـی اسـت و نتیجـه انتخـاب فـردی نیسـت بلکـه بهطـور اجتماعـی و
بـه شـیوهای خـاص الگومنـد اسـت» (هدایتـی)1391 ،؛ بنابرایـن از نظـر او ،ذائقه ما
درواقع شـخصی نیسـت بلکه بهشـدت با خاسـتگاه اجتماعی شـخص ،مرتبط اسـت
(گرنفـل ،ترجمه لبیبـی.)176 :1389 ،
نظریه دریافت
در ایـن پژوهـش ،رویکـرد مطالعـات فرهنگـی و تحلیـل دریافـت ،مبنـای اصلی
تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت« .آنچـه در مطالعـات رسـانهای بهعنوان پژوهـش دریافت
شـناخته میشـود ،از همـان ابتـدا بـا مطالعـات فرهنگـی همـراه بـود» (مهـدیزاده،
« .)51 :1384در مطالعـات فرهنگـی مخاطبان و رسـانهها در چارچوب سـاختارهای
گفتمانـی و ایدئولوژیـک قدرت قرار میگیرند» (مهـدیزاده .)224 :1389 ،در نظریه
دریافـت ،مخاطبـان رسـانهها فعـال در نظـر گرفته میشـوند« .سـنت مخاطب فعال
بـر آن اسـت کـه مخاطبان ،مـاده خام فرهنگی نیسـتند ،بلکـه سـازندگان فعال معنا
در بسـتر فرهنگـی خـود و از سـوی آن هسـتند» (بارکـر ،ترجمه فرجـی و حمیدی،
 .)585 :1387مخاطبـان فعـال ،مخاطبانی هسـتند که با توجه به شـرایط و مجموعه
ویژگیهـای فـردی ،اجتماعـی و فرهنگی توانایی معناسـازی و درک متون رسـانهای
و مقاومـت در برابـر معانـی مسـلط یـا مرجح پیـام را دارنـد ،این مفهـوم از روشهای
کیفـی و مردمنگارانـه در مطالعـات مربـوط به مخاطـب و رهیافت مطالعـات فرهنگی
تأثیـر گرفتـه اسـت کـه ضمـن در نظـر گرفتـن محتـوای رسـانهای بهمثابـه متـن،
معنـا را نـه امـر پیشـینی کـه در فراینـد ارتبـاط منتقل میشـود بلکه نتیجـه تعامل
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مخاطـب بـا متن در جریان مصـرف آن میداند (مهدیزاده .)224 :1389 ،اسـتوارت
هـال مینویسـد:رمزگشـاییهای یـک گفتمـان تلویزیونـی ممکـن اسـت در قالـب
سـه موضـع فرضـی برسـاخته شـوند (مهـدیزاده 1384،و  .)1389اولیـن موضع یا
قرائـت ،موضـع مسـلط یا هژمونیک اسـت ،هنگامیکـه بیننده معنای ضمنـی پیام را
بهگونـهای آشـکار ،بـرای مثـال ،از اخبار یا یک برنامـه تلویزیونی میگیـرد و آن را بر
مبنـای رمـزگان مرجـحرمزگشـایی میکنـد ،بیننـده در چارچوب رمز مسـلط عمل
کـرده اسـت (مهـدیزاده .)52 :1384 ،قرائت غالب یا مسـلط ،اسـاس ایدئولوژیهای
هژمونیـک اسـت .در اینجا مخاطب از برنامه رسـانهای ،پیام راسـت کیـش و به لحاظ
سیاسـی محافظهکارانـهای را اخـذ میکنـد که دیدگاههـای نخبگان سیاسـی جامعه
را منعکـس میکنـد؛ چنانکـه ایـن دیدگاههـا در رمزگانهـای حرفـهای مجریـان
رسـانهها بازتـاب داده میشـوند (اسـمیت ،ترجمـه پویـان .)1383 ،دومیـن موضعی
کـه هـال مشـخص میکنـد ،قرائـت مذاکـرهای یـا توافقـی اسـت« ،رمزگشـایی در
اینگونـه رمـز متضمـن نوعـی عناصـر سـازگار و مخالـف اسـت» (دورینـگ ،ترجمه
ملکمحمـدی و وقفیپـور .)133 :1378 ،مخاطـب ضمـن اینکـه موقعیـت ممتـاز
تعاریـف مسـلط از رویدادهـا را میپذیـرد ،ایـن امـکان را بـرای خـود حفـظ میکند
کـه آنهـا را در شـرایط محلـی و مواضـع مادیتـر خـود بهنحویکـه بیشـتر مـورد
توافـق باشـد بـه کار بگیـرد (دورینـگ ،ترجمـه ملکمحمـدی و وقفیپـور:1378 ،
« .)133رمزهـای توافقـی از طریـق آنچـه میتوانیـم منطقهـای خـاص یـا وضعیتی
بنامیـم عمـل میکننـد  ...سـومین موضـع فرضـی ،موضـع تقابلی یـا قرائـت متضاد
اسـت .در اینگونـهرمزگشـایی ،مخاطـب زیروبمهـای ضمنـی و صریـح یـک پیام را
ً
کاملا متضـاد میگشـاید ،او تمامیـت پیام را
میفهمـد؛ امـا رمـز پیـام را بهگونـهای
در رمـز مرجـح میشـکند تـا بار دیگـر در یک چارچـوب بدیل ذهنی بـه آن تمامیت
بخشـد» (مهدیزاده.)53 :1384 ،
بهطـور خالصـه ،در پژوهـش حاضـر تلاش شـده اسـت کـه مبتنـی بـر نظریـه
دریافـت و نیـز مفاهیـم ذائقه و مصرف فرهنگـی برگرفتـه از آرای بوردیو در خصوص
سـبک زندگـی ،بر ذائقه موسـیقیایی شـنوندگان رادیو پیـام و رادیـو آوا تمرکز کنیم
تـا دریابیـم کـه مخاطبان چگونـه به موسـیقیهای پخششـده از رادیو پیـام و رادیو
آوا واکنـش نشـان میدهنـد و چـه تفسـیر و دریافتی از آنهـا دارند.
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بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ پرسـشهای پژوهـش ،از مصاحبـه عمیـق فـردی
بهـره گرفتـه شـده اسـت .در ایـن پژوهـش از نمونهگیـری هدفمند اسـتفاده شـده و
نمونههـای هدفمنـد بـا این آگاهـی انتخاب شـدهاند که معرف کل جمعیت نیسـتند؛
بنابرایـن گـوش دادن بـه یکـی از شـبکههای رادیویی آوا یـا پیام یا هر دو و سـکونت
در مناطـق  22گانـه شـهر تهـران ،تنهـا صفـات مشـترک نمونههـای ایـن پژوهـش
هسـتند .بـرای نمونهگیـری نیـز ،راهبـرد گلوله برفـی در نظر گرفته شـده اسـت که
بـر اسـاس آن ،از هر فرد مصاحبهشـونده خواسـته شـده اسـت فـرد دیگـری را برای
مصاحبهـ معرف�ی کند .ش�ایان ذکر استـ که ب�رای پیش�گیری از س�وگیری پژوهش
و اریـب پاسـخها سـعی شـده اسـت افـراد شـرکتکننده در مصاحبـه از طیفهـای
مختلـف جامعـه؛ یعنـی طبقات پایین ،متوسـط و باال انتخاب شـوند تـا از این طریق
بـه صحـت و تنـوع پاسـخها کمـک شـود .بهعبارتدیگـر ،توجه بـه طبقـه اجتماعی
بهمنظـور اجـرای نمونهگیـری طبقـهای صـورت نگرفتـه اسـت و لحـاظ آن ،صرفـاً
ب�رای تقویتـ اعتباـر نمونهگی�ری ب�وده اسـت .همچنیـن در نمونهگیـری هدفمنـد
برای توقف نمونهگیری ،از معیار اشـباع نظری اسـتفاده شـده اسـت و مبنای اشـباع
نظـری ایـن اسـت کـه از نمونه مدنظـر ،دیگر چیـز جدیدی به دسـت نیایـد (فلیک،
ترجمـه جلیلـی .)139 :1387 ،بـر ایـن اسـاس ،مصاحبههـا تـا جایـی ادامـه یافتند
کـه پاسـخها بـه تکـرار رسـید و در مجموع با  23نفـر از مخاطبـان رادیـو آوا و رادیو
پیـام کـه مشـخصات آنهـا در جدول  1ذکر ش�ده اسـت ،مصاحبه ش�د .بـرای تحلیل
دادههـای حاصـل از مصاحبههـا نیز ،از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شـده اسـت.
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Table1. Demographic characteristics of the interviewees
ردیف
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

نام

جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

منطقه
سکونت

(میلیون تومان)

درآمد

1

سارا

زن

32

کارشناسی
ارشد علوم
تربیتی

بیکار

15

3

2

فرزانه

زن

31

دکترای
جامعهشناسی

کارمند

16

4

3

عطیه

زن

25

کارشناسی
روزنامهنگاری

معلم

11

5

4

افروز

زن

27

کارشناسی
روابط عمومی

خانهدار

7

6

5

ساناز

زن

35

کارشناسی
ارشد ارتباطات

روزنامهنگار

6

10

6

معصومه

زن

40

دیپلم

خانهدار

9

3

7

فاطمه

زن

38

کارشناسی
الهیات

خانهدار

22

6

8

فاطمه

زن

34

کارشناسی
ارشد
روانشناسی
تربیتی

خانهدار

2

2

9

نازنین

زن

23

دانشجوی
کارشناسی ارشد
روانشناسی

مدرس زبان
انگلیسی

5

10-5

10

زهرا

زن

26

دانشجوی
کارشناسی ارشد
مهندسی IT

طراح سؤال
کنکور

22

6

11

امید

مرد

50

کارشناسی
ارشد ارتباطات

مدیر مؤسسه
فرهنگی و
هنری

6

10

12

حمید

مرد

29

کارشناسی
موسیقی

مدرس
موسیقی

9

5
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ادامه جدول 01
ردیف

نام

جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

منطقه
سکونت

(میلیون تومان)

13

احمد

مرد

37

کارشناسی
ادبیات فارسی

روزنامهنگار

7

4

14

بامداد

مرد

29

کارشناسی
ارشد برنامهریزی
گردشگری

سرباز

1

3

مرد

26

کارشناسی
ارشد دانش
اجتماعی
مسلمین

معلم و
پژوهشگر

1

3

16

عبداهلل

مرد

40

کارشناسی
ارشد
روانشناسی

کارشناس امور
معلوالن در
بهزیستی

10

3

17

محمدرضا

مرد

40

---

راننده تاکسی

10

4.5

18

کمال

مرد

55

دیپلم

کار
صنایعدستی و
راننده اسنپ

12

5

مرد

63

کارشناسی برق

آزاد

1

--

20

امین

مرد

31

کارشناسی
مدیریت
گردشگری

آزاد

3

--

21

امید

مرد

35

دکترای زبان و
ادبیات انگلیسی

مترجم

9

5

22

همایون

مرد

30

دانشجوی
دکترای
روانشناسی
سالمت

مشاوره و
روانشناسی
و کارمند
کتابخانه

16

4

23

امید

مرد

29

کارشناسی
ارشد
روانشناسی

روزنامهنگار،
مترجم
و مدرس
کامپیوتر

9

2.5

 15سیدحسین

 19امیرحسین

درآمد
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نحوه مصرف موسیقی

در ایـن بخـش به شـیوه مصرف موسـیقی از سـوی مخاطبان دو شـبکه رادیویی
آوا و پیـام پرداختـه میشـود کـه ایـن موضـوع در قالـب سـه مضمون اصلـی مطالعه
شـده است.
نمودار  .1مضامین اصلی مستخرج از مصاحبهها

Figure1. The main themes extracted from the interviews
مصرف چندخواره
مصرف ثانویه

نحوه مصرف موسیقی

منابع و شیوههای دسترسی
به موسیقی

 .1مصرف چندخواره
افـرادی کـه در ایـن پژوهـش بـا آنهـا مصاحبـه شـده اسـت ،همگی بـه بیش از
یـک نـوع موسـیقی عالقه داشـتند و انـواع گوناگونـی از ژانرهای موسـیقی در سـبد
مصرفیشـان وجـود داشـت؛ اما برخالف نظر پیترسـون 2ایـن چندخوارگـی در میان
تمـام آنهـا مشـاهده شـد ،فـارغ از اینکـه در چـه طبقـه یـا جایـگاه اجتماعـی قـرار
داشـتند و ازایـنرو ،تمایـز آشـکاری میـان طبقـات گوناگون به چشـم نخـورد .امید،
روزنامهنـگار ،مترجـم و مـدرس میگویـد:
«اصـوالً هـر آهنگـی را کـه خوب باشـد گوش میدهـم و برایم فرقـی نمیکند از
چـه کسـی و در چه سـبکی باشـد ».امیرحسـین ،نیز میگویـد« :من انواع موسـیقی
را دوسـت دارم هـم موسـیقی سـنتی ایـران را دوسـت دارم ،هـم موسـیقی خارجی،
حتـی گاهـی کالسـیک هـم گـوش میدهـم و اینگونـه نیسـت کـه بگویـم یکـی را
دوسـت دارم و دیگران را نه .حتی صوت قشـنگ قرآن و تواشـیحهای زیبا را دوسـت
دارم ».کمـال ،دیپلمـه اظهـار میکنـد« :همه سـبک موسـیقی را گـوش میدهم ،از
کالسـیک گرفتـه تـا پـاپ روز .معتقـدم کـه هر آهنگـی ارزش گـوش کـردن دارد».
هرچنـد ایـن مخاطبـان ،ذائقـه متنوعـی دارنـد؛ یـک ژانـر را بیشـتر از دیگـر ژانرهـا
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میپسـندند و آن را بـا جدیـت بیشـتری دنبـال میکنند .بـرای مثال ،بامداد ،سـرباز،
بـا تحصیلات کارشناسـی ارشـد ،ابـراز میکنـد« :اولویـت مـن موسـیقی بـیکالم
کالسـیک اسـت .موسـیقی فیلـم هـم گـوش میدهـم و اخیـرا ً به موسـیقی بـا کالم
سـنتی ایـران عالقهمنـد شـدهام؛ امـا موسـیقی غالبام موسـیقی بیکالم اسـت».
از میـان مخاطبانـی کـه در ایـن پژوهـش شـرکت کردنـد ،کسـانی کـه سـرمایه
فرهنگـی بیشـتری در اختیـار داشـتند ،با وجود آنکـه انواع متنوع موسـیقی را گوش
میدادنـد ،معنـا و غنـا را در موسـیقیهای سـنگین ماننـد موسـیقی سـنتی (اصیـل
ایرانـی) و کالسـیک غربـی جسـتوجو میکردنـد .در ایـن زمینـه ،امیـد  50سـاله،
کارش�ناس ارش�د و مدیـر مؤسس�ه فرهنگ�ی ـ هنری ،میگوی�د« :خانـوادهای که من
در آن بـزرگ شـدم از سـمتی بهشـدت مذهبـی بودنـد و از سـمتی دیگـر ،همـه
تحصیلات عالیـه داشـتند ،حتـی پدربزرگـم .نـوع موسـیقی کـه خانواده مـن به آن
گـوش میکردنـد ،ترکیبـی از ایـن دو بخـش بـود یعنی آن بخـش که مذهبـی بوده
اسـت ،آواهـای مذهبـی که در قالب موسـیقی مطرح میشـوند مانند خیلـی از دعاها
در قالـب سـهگاه و چهـارگاه اجـرا میشـوند و موسـیقی در درون آن نهفتـه اسـت.
موس�یقی م�ورد عالق�ه م�ن موس�یقی کالس�یک و س�نتی اس�ت ...بـه راک و رپ هم
صرف�اً بـرای آشـنایی و آگاهـی گـوش میدهـم اما بـرای عالقـه ،خیر».
در نـگاه ایـن مصاحبهشـونده ،امتـداد سـرمایه فرهنگـی کـه از خانـواده بـه او
منتقـل شـده میتـوان مشـاهده کـرد.
همچنیـن مخاطبـان در میـان ژانرهـای موسـیقی گوناگونی که گـوش میدادند،
بسـته بـه اینکـه در اصـل ،بـه کـدام منطقـه از ایـران تعلـق داشـتند ،بـه موسـیقی
خـاص همـان منطقـه هـم اشـاره میکردنـد کـه نشـاندهنده تأثیـر تجربه پیشـین
زندگـی آنهـا بـر مصرف نـوع موسـیقی و دریافت معنا از آن اسـت .برای مثال ،سـاناز
کارشـناس ارشـد و روزنامهنـگار میگویـد« :چـون مـن اصالتاً اهل خراسـان هسـتم،
بـه موسـیقی خراسـانی هـم گوش میدهـم ».و فاطمـه  38سـاله ،پژوهشـگر ،اظهار
میکنـد« :مـن چـون شـمالی هسـتم ،ناخودآگاه موسـیقی شـمالی را خیلی دوسـت
دارم ».همچنیـن حمیـد که خود کارشناسـی موسـیقی دارد ،میگویـد« :بهطورکلی
موسـیقی خطـه مـادریام ،یعنـی آذری برایـم بسـیار ارزشـمند اسـت ».ازایـنرو،
ژانرهـای گوناگـون موسـیقی ،تداعیکننـده زمینههـای گوناگون فرهنگـی ،اجتماعی
و تجربههـای پیشـین و روزمرهانـد و افـراد ،در شـرایط مختلـف ،بـه انـواع گوناگـون
موسـیقی گـوش میدهنـد و متناسـب بـا احـوال خود دسـت بـه انتخـاب میزنند.
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 .2مصرف ثانویه موسیقی
بـا مطالعـه دقیـق مصاحبههـای صـورت گرفتـه ،مشـخص شـد که گـوش دادن
بـه موسـیقی و مصـرف آن بهطـور عمـده ،یـک فعالیـت ثانویـه در کنـار فعالیتهای
روزمـره اسـت؛ به این صورت که افـراد بهطورمعمول ،در کنار انجـامدادن فعالیتهای
روزمـره خـود و حتـی کار ،یـا شغلشـان ،بـه موسـیقی گـوش میدهنـد و کمتر در
قالـب یـک فعالیـت اصلـی به موسـیقی گـوش میدهند .عبـداهلل در خصـوص اینکه
چگونـه بـه موسـیقی گـوش میدهـد ،اظهـار میکنـد« :مـن از موسـیقی بهعنـوان
ملـودی متـن بـرای زندگـیام اسـتفاده میکنـم .زمانهایی کـه کارهای غیـر فکری
ً
مثلا در زمـان اُتو
و یـدی انجـام میدهـم ،دوسـت دارم بـه موسـیقی گـوش بدهـم.
زدن لبـاس یـا وقتهایـی کـه در اداره چیـزی را اسـکن میکنـم به موسـیقی گوش
میدهـم یـا زمانهایـی که از کار اداره خسـته میشـوم ،بـرای  5 ،4دقیقه موسـیقی
گـوش میدهم».
موسـیقی در زندگـی افـراد دارای یـک موقعیت دوگانه اسـت؛ به ایـن معنا که از
سـویی ،بهعنـوان یـک ضـرورت در زندگی اهمیت دارد و از سـوی دیگـر ،گوش دادن
بـه آن بهعنـوان یـک فعالیـت زمینـهای ،معنابخش فعالیتهـای روزمره اسـت .امید،
35سـاله و مترجـم ،در همیـن زمینه توضیـح میدهد:
«بهجـز مطالعـه ،معمـوالً در انجـام هـر کاری یک موسـیقی بهعنـوان پسزمینه
دارم .اگـر زمانهایـی را هـم کـه موسـیقی را بهعنـوان پسزمینـه فعالیتهایم گوش
میدهـم ،حسـاب کنیـم ،معمـوالً روزانـه بیـن  8تـا  12سـاعت بـه موسـیقی گوش
میدهـم؛ امـا زمانـی کـه تنهـا بـرای گـوش دادن به موسـیقی صـرف میکنـم و کار
دیگـری انجـام نمیدهـم ،حـدودا ً نیم سـاعت میشـود».
ایـن شـیوه مصـرف موسـیقی بـرای افـراد ،واجـد معانـی گوناگـون اسـت .بـرای
مثـال ،امیـد  50سـاله میگویـد:
ً
مثلا وقتـی در ماشـین
«در قالبهـای مختلـف از موسـیقی اسـتفاده میکنـم؛
هسـتم ،طبیعتـاً از موسـیقی بـرای آرامشبخشـی اسـتفاده میکنم؛ البتـه در هنگام
کارهـای دیگـر هـم مثـل مطالعـه ،موسـیقی بهعنـوان زیـر صـدا پخـش میشـود».
بـرای افـروز نیز گـوش دادن به موسـیقی همین معنـا را دارد« :من معمـوالً همزمان
بـا کارهـای دیگـر ،موسـیقی گـوش میدهـم ،چـون اینطـوری از انجـام کارهایـم
بیشـتر لـذت میبـرم و بهتـر انجامشـان میدهـم».
رادیـو یـک رسـانه ثانویه اسـت ،تنها یکـی از حواس انسـان را درگیـر میکند ،به
1
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توجـه کمتـری نیـاز دارد و افـراد میتواننـد در کنـار فعالیتهـای دیگر بـه آن گوش
دهنـد .ازایـنرو ،گـوش دادن بـه رادیـو نیـز همچـون گـوش دادن به موسـیقی یک
فعالیـت ثانویـه اسـت و مخاطبـان بهطورمعمـول ،در کنـار فعالیتهـای روزمره خود
در خانـه و بیـرون از خانـه ،بـه آن گوش میدهنـد .گوش دادن به رادیـو برای فاطمه
38سـاله بـه همین نحو اسـت:
«معمـوالً از سـاعت  10صبـح تا  8و  9شـب رادیو آوا روشـن اسـت .عالقهام این
اسـت کـه وقتـی مطالعـه میکنـم یا کارهـای خانـه را انجـام میدهم و بچههـا بازی
میکننـد ،رادیـو آوا روشـن باشـد؛ معمـوالً  3تا  4سـاعت ،کموزیاد روشـن میکنم».
هریک از مصاحبهشوندگان ،از رادیو بهمثابه صدای پسزمینه در محیطهای مختلف
مانند محل کار ،ماشین و خانه و در کنار فعالیتهای روزانه خود استفاده میکنند.
 .3مصرف برنامههای رادیویی و دریافت مخاطبان از موسیقی رادیو
ذیل این مضمون کلی ،ابتدا نحوه مصرف رادیو ،بهویژه رادیو پیام و رادیو آوا تحلیل
شده و سپس به دریافت مخاطبان از موسیقی این دو شبکه پرداختهشده است.

مصرف برنامههای رادیویی

نحـوه مصـرف برنامههـای رادیویـی از سـوی مخاطبـان ،ذیل دو مضمـون فرعی
شناسـایی شد:
 .1همراهـی رادیـو در خلـوت شـبانه رادیو یک رسـانه فردی اسـت؛ بـه این معنا
کـه بهطورمعمـول ،افـراد در تنهایـی آن را میشـنوند .از طـرف دیگـر ،رادیـو رسـانه
گـرم اسـت و ازایـنرو ،بـا فضـای شـب همخوانـی بیشـتری دارد؛ بنابرایـن میتوانـد
هنـگام شـب ،همـدم مخاطبـان خود باشـد و سـکوت و خلوت شـب را بـرای آنان پر
کنـد .بـه همین سـبب ،خیلـی از افراد رادیو را شـبها گـوش میدهند .بـرای مثال،
عطیـه ،معلـم ،چنیـن میگوید:
«مـن معمـوالً شـبها دیـر میخوابـم و حـدودا ً از سـاعت  12رادیـو را روشـن
میکنـم و یـک کتـاب هـم برمـیدارم که بخوانـم .خواندن کتاب در شـب و شـنیدن
یـک صـدای آرام مثـل رادیـو را دوسـت دارم .اینطوری هم از خلوت شـب اسـتفاده
میکنـم و هـم از سـنگینی سـکوت شـب کم میشـود» .افـروز اظهار میکنـد« :آخر
شـبها رادیو پیام را بیشـتر گوش میدهم .چون بیشـتر شـبها در مورد شـاعران و
نویسـندهها حـرف میزنند .شـعر و داسـتان میخواننـد و ترکیب ادبیات با موسـیقی
بـرای مـن جذاب اسـت ،رادیـو پیام فضـای خوبی بـه شـبهایم میدهد».
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گـوش دادن بـه رادیـو به همـان دلیل فـردی بـودن ،میتواند احسـاس تنهایی را
در افـراد کمرنـگ کنـد؛ بنابراین ،میتـوان گفت که رادیـو ،فضای خالی شـب را برای
مخاطبـان خـود معنـادار میکنـد .سیدحسـین ،معلـم و پژوهشـگر در ایـن خصوص
توضیـح میدهـد« :شـبهایی کـه بیـدار هسـتم ،رادیـو آوا را روشـن میکنـم و ک ً
ال
رادیو در اتاقم روشـن اسـت که معموالً از سـاعت  10شـب شـروع میشـود تا سحر».
بـه نظـر میرسـد کـه برخـی از مخاطبـان هنـگام شـب ارتبـاط نزدیکتـری بـا
رادیـو برقـرار میکننـد و حتـی گـوش دادن بـه رادیو بهمثابـه یک فعالیـت ثانویه در
برنامههـای شبانهشـان قـرار دارد .در ایـن شـرایط ،با توجه بیشـتری بـه رادیو گوش
میدهنـد و انـواع محتـوای رادیویـی ازجملـه موسـیقی را مصـرف میکنند.
 .2موسـیقی ،هدف نخسـت مخاطبان از گوش دادن به رادیو ،موسـیقی در رادیو
دو کارکـرد عمـده دارد؛ هـم بهعنـوان موسـیقی گوش را مینـوازد و هـم بهتنهایی و
باهمراهـی کلمـات و صداهـا ،کارکـردی فرعـی دارد؛ گاهـی نیز برای معنا بخشـیدن
بـه چیـزی غیر از خـودش به کار مـیرود .کارکرد اول ،یعنی لذتبخشـی موسـیقی،
آن را بـه یکـی از تولیـدات اصلـی رادیویـی تبدیـل کـرد ه اسـت .از نـگاه کرایسـل،
ً
کاملا بـرای رادیو بسـیار مناسـب اسـت ،زیـرا میتـوان بدون تلاش برای
موسـیقی
تجسـم معنـا ،بـه آن گـوش داد و یـا برحسـب حـاالت روحـی و خلقـی خـود آن را
درک کنـد .مخاطبانـی کـه در ایـن پژوهـش مـورد مطالعـه شـدند نیـز موسـیقی را
بـه دیگـر برنامههـای رادیویـی ترجیـح میدهنـد و اغلـب بـا هـدف گـوش دادن بـه
موسـیقی ،رادیـو را روشـن میکننـد .کمال اظهـار میکنـد« :از میان رادیوهـا ،رادیو
آوا را بیشـتر دوسـت دارم ،چـون موسـیقی برایـم آرامشبخش اسـت و رادیـو آوا هم
فقـط موسـیقی پخـش میکند ».سـارا چنین توضیـح میدهد« :بیشـتر رادیـو آوا را
گـوش میدهـم و زمانهایـی هـم کـه رادیو پیـام را گوش میدهـم ،در آن بـه دنبال
موسـیقی هسـتم ».همچنیـن فرزانـه میگویـد« :برنامههـای خبـری یـا میزگردهای
رادیویـی آنقـدر جالـب و جذاب نیسـتند که ترغیب شـوم به آنها گـوش بدهم ،برای
مـن بیشـتر موسـیقی مـورد مصـرف دارد و بـه همیـن دلیل ،هـم رادیو آوا را بیشـتر
گـوش میدهـم ».موسـیقی بهواسـطه کارکردهایـی چـون ایجـاد لـذت و آرامش ،در
زندگـی روزمـره افـراد جایگاه ویـژهای دارد؛ ازایـنرو میبینیم که مصاحبهشـوندگان
یـاد شـده ،بـا عبـارات گوناگون اشـاره کردند کـه هدف اصلیشـان از گـوش دادن به
رادیو مصرف موسـیقی اسـت.
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در ایـن پژوهـش بـا افـرادی مصاحبه شـده اسـت که مخاطـب رادیو آوا یـا رادیو
پیـام یـا هـر دو بودهانـد .در ادامـه مباحـث ،دریافـت مخاطبـان از موسـیقی ایـن دو
شـبکه ،در  7مضمـون تحلیل شـده اسـت.
نمودار  .2مصرف برنامههای رادیویی و دریافت مخاطبان از موسیقی رادیو

Figure2. Consumption of radio programs and
audiences reception of radio music
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دریافت مخاطبان از موسیقی رادیو

 .1موسیقی برای کسب آرامش
برخـی از مخاطبـان معتقدنـد کـه موسـیقی موجـد آرامـش اسـت و بـه همیـن
دلیـل بـه موسـیقی رادیـو گوش میدهنـد .فاطمه 38سـاله در خصوص گـوش دادن
بـه رادیـو آوا اظهـار میکنـد« :مـن بـا شـنیدن موسـیقی احسـاس آرامـش میکنم؛
بنابرایـن رادیـو آوا هـم یـک شـبکه محبـوب اسـت ».در همیـن زمینـه ،محمدرضـا
میگویـد« :موسـیقی آرامشبخـش اسـت و شـاید بـه همین دلیل اسـت کـه من به
رادیـو گـوش میدهم ».نقش مخاطب در معناسـازی متن رسـانهای ،یعنی موسـیقی
رادیـو ،در سـخنان مصاحبهشـوندگان یـاد شـده در مفهـوم کسـب آرامـش انعـکاس
یافته اسـت.
1
 .2چندخوارگی با هدف روزمرگیزدایی
گـوش دادن بـه رادیـو بـرای برخـی از مخاطبـان ،کارکرد نوعـی ایجـاد تنوع در
مصـرف موسـیقیایی آنـان دارد .زهرا ،طراح سـؤال در یک مؤسسـه کنکور ارشـد ،در
مـورد گـوش دادن بـه رادیـو آوا میگویـد« :یـک خاصیت رادیـو برای من این اسـت
کـه وقتـی از آهنگهـای آرشـیو خـودم خسـته میشـوم ،گـوش دادن بـه آن برایـم
تنـوع ایجـاد میکنـد ».افـروز توضیح میدهـد« :در اکثر اوقـات ،زمانهایـی به رادیو
آوا گـوش میدهـم کـه از پلیلیسـت خودم خسـته میشـوم؛ گاهی دوسـت دارم که
یـک نفـر دیگر برایـم موسـیقی انتخاب و پخـش کند ».اینکـه مخاطبان به شـنیدن
1. Omnivore Consumption to deroutinization
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انـواع موسـیقی عالقـه دارنـد ،سـبب میشـود بـه رادیـو گرایش پیـدا کننـد؛ چراکه
معتقدنـد در رادیـو گاهـی موسـیقیهایی پخـش میشـود که برایشـان تازه اسـت و
از ایـن حیـث ،بـا توجه به ذائقـه چندخوارهشـان ،میتوانـد موجد تنوع باشـد .عطیه
میگویـد« :تفاوتـی کـه آرشـیو مـن بـا رادیـو دارد ایـن اسـت کـه مـن میدانم چه
آهنگهایـی در آرشـیوم وجـود دارد یـا آهنـگ بعـدی چه چیـز کدام اسـت؛ ولی در
مـورد رادیـو آوا و رادیـو پیام اینطور نیسـت».
1
 .3دسترسپذیری رادیو
رادیـو رسـانهای اسـت کـه دسترسـی بـه آن زیـاد اسـت و گـوش دادن بـه آن در
مکانهـا و شـرایط مختلـف امکانپذیـر اسـت .عبداهلل میگویـد« :من فرد پرمشـغلهای
هسـتم .بـه همیـن دلیل معمـوالً موسـیقی را از رادیو آوا یا پیام میشـنوم .چـون رادیو
در دسـترستر اسـت آن را گـوش میدهـم؛ امـا اگـر وقت و حوصلهاش را داشـته باشـم
دوسـت دارم آرشـیو خـودم را گـوش بدهـم ».کمـال نیـز اینگونـه توضیـح میدهـد:
«خیلـی کـم فرصـت میکنـم بـا موبایـل یا وسـیله دیگـری آهنگ گـوش بدهـم و در
بیشـتر مواقع که در حال رانندگی یا کار در کارگاهم هسـتم ،رادیو آوا یا پیام را روشـن
میکنـم .مـن کارم را انجـام میدهـم و رادیـو هـم موسـیقی و اخبـار پخـش میکند».
هرچنـد فضـای مجـازی ،ظرفیتهـای بسـیاری را در اختیـار کاربرانش گذاشـته
اسـت و هرکـس میتوانـد هـر آنچـه را میخواهـد در آن جسـتوجو کنـد و از ایـن
طریـق ،ذائقـه خـود را دنبال کند؛ چون بهصرف زمان نیاز دارد و کسـانی که مشـغله
زیـادی دارنـد ،نمیتواننـد خیلـی از ایـن فضـا بهـره ببرنـد؛ ازایـنرو ،همچنانکه در
عبـارات برخـی از مصاحبهشـوندگان ،مشـاهده شـد ،مخاطبـان ،موسـیقی رادیـو را
متناسـب بـا شـرایط خودمصـرف میکنند.
2
 .4معنابخشی به زمان؛ مصرف موسیقی رادیو برای گذران وقت
زمـان دارای دو شـاخص کمـی و کیفـی اسـت .ثانیههـا ،دقایق و سـاعت ،کمیت
زمـان را مشـخص میکننـد؛ امـا کیفیـت آن بـرای افـراد مختلـف ،متفـاوت اسـت و
بـرای هـر فـرد نیـز در شـرایط گوناگـون معنای متفاوتـی پیـدا میکند .بـرای مثال،
فـردی کـه خوشـحال اسـت ،زمان برایش سـریعتر و دلنشـینتر میگذرد؛ اما کسـی
کـه نگـران و ناراحـت اسـت گذر زمان در نظرش دشـوار اسـت .ازایـنرو ،گوش دادن
بـه موسـیقی رادیـو در زمانهـای مختلـف بـرای مخاطبـان ،واجـد معانـی گوناگونی
اسـت .چنانکـه فرزانـه میگوید:
«فاصلـه محـل کارم تـا خانـه زیاد اسـت و در طول روز دو تا سـه سـاعت از وقتم
1. Accessibility of radio
2 .Meaningfullness of time; Consumption of radio music to spend time
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در اتوبـوس ،متـرو و تاکسـی میگـذرد .معمـوالً در مسـیر که هسـتم مـوج رادیو آوا
یـا پیـام را بـا موبایلـم میگیـرم و گـوش میدهم .اینطوری هم موسـیقی میشـنوم
و هـم وقتـم بهتـر میگـذرد ».امین بـا شـغل آزاد میگوید« :مـن زمانهایـی که در
ترافیـک میمانـم بـرای اینکه زمـان بگـذرد ،رادیوی ماشـینم را روشـن میکنم و به
رادیو پیـام گـوش میدهم».
1
 .5ناگزیر از شنیدن
در گفتوگـ و بـا مصاحبهشـوندگان ،روشـن شـد کـه برخـی از آنـان بهناچـار ،به
رادیـو آوا یـا پیـام گـوش میدهنـد و پخـش موسـیقی در ایـن شـبکهها متناسـب با
نداشـتن دسترسـی بـه رسـانههای
ذائقهشـان نیسـت .برخـی مخاطبـان در شـرایط
ِ
رقیـب ،بـه رادیـو آوا گـوش میدهنـد و در صـورت دسترسـی مناسـب بـه فضـای
مجـازی یـا دیگـر رسـانههای پخشکننـده موسـیقی ،بـه رادیـو و بهصـورت خـاص،
رادیـو آوا یـا پیـام گـوش نمیدهنـد .بامـداد در خصـوص اینکه چـرا بـه رادیو گوش
میدهـد ،میگویـد« :صـدا برای من بسـیار مهم اسـت ،حتـی وقتی تلویزیون روشـن
اسـت ،بیشـتر بـه صـدای آن توجـه میکنـم تـا تصویـرش ،بـه همیـن دلیـل رادیـو
رسـانهای اسـت کـه دوسـتش دارم؛ اما هیچکـدام از دو شـبکه آوا یا پیام پاسـخگوی
نیـاز مـن نیسـتند و مـن چـون دوسـت دارم رادیویـی را بشـنوم ،ناچـارم که بـه آنها
گـوش بدهـم ،اگـر رقیـب دیگـری باشـد ،به آنهـم فکـر میکنم».
احمـد ،روزنامهنـگار ،ایـن ناگزیـری را بـه شـکل دیگـری بیـان میکنـد« :مـن
رانندگـی را نوعـی اسـتراحت میدانـم و در همیـن حـال هـم معموالً بـه رادیو گوش
میدهـم ،عالقـهای شـنیدن خبر صرف یـا میزگردهـای رادیویی ندارم و موسـیقی را
ترجیـح میدهـم؛ بنابرایـن گزینـه دیگـری جز رادیـو پیام یـا رادیو آوا نـدارم».
2
 .6دریافت تساهلی مخاطب از موسیقی رادیو
مخاطبـان در موسـیقیهایی کـه از رادیـو آوا یـا پیـام پخـش میشـود ،مفاهیـم
سیاسـی ،دینـی ،فرهنگـی و ...را درک میکننـد؛ امـا محتوایـی را که همسـو با ذائقه
یـا رویکردهـای ایدئولوژیـک خودشـان نیسـت ،بـا نوعـی شـناخت از فضـا و بافـت
سیاسـی کشـور ،بـا تسـامح نادیـده میگیرند .بـرای مثـال ،حمید میگویـد« :ممکن
اسـت در میـان  100قطعـهای کـه در روز پخـش میشـود ،یـک قطعـه جهـتدار
ً
مثلا یک آهنـگ با هدف
باشـد ،مـن زیـاد بـه آن توجـه نمیکنـم .ضمن اینکـه اگر
سیاسـی پخـش میشـود ،آهنـگ بعـدی اینگونـه نیسـت و فضـای ذهنـی شـما را
عـوض میکنـد ».همایـون نیـز عقیـده دارد« :قطعـاً رسـانهای کـه بهطـور رایـگان
2. Audience tolerant reception of radio music

1. Inevitable to hear
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کار میکنـد ،در پخـش برنامههـای خـود اهـداف خاصـی را دنبـال میکنـد .رادیـو
آوا و رادیـو پیـام هـم قطعـاً در پخـش موسـیقی قواعـد و قوانینـی برای خـود دارند.
ممکـن اسـت بخواهنـد مانـع از معـروف شـدن یـک خواننـده شـوند یـا صداوسـیما
صـدای محمدرضـا شـجریان را پخـش نمیکنـد؛ امـا بهطورکلـی ایـن موضـوع برای
مـن مسـئلهای نیسـت و هیچوقـت هـم بـه دنبال کشـف اغراض پشـت آن نبـودهام.
بههرحـال رادیـو آوا و رادیـو پیـام آهنگهایـی هـم پخـش میکننـد که من دوسـت
دارم و بـه آنهـا گـوش میدهـم».
بـر اسـاس نظریـه دریافـت ،خوانـش توافقـی متـون رسـانهای از جانـب کسـی
صـورت میگیـرد کـه اجزایـی از قرائـت حاکـم را میپذیـرد؛ امـا در آن اصالحاتـی
انجـام میدهـد کـه منعکسکننـده نیازهـا و برداشـتهای خـاص خـود اوسـت؛
ازایـنرو ،سـعی مصاحبهشـوندگان در نادیـده انگاشـتن مضامیـن حاکم بر موسـیقی
رادیـو پیـام و رادیـو آوا را میتـوان در قالـب خوانـش توافقـی تفسـیر کـرد؛ چراکـه
ایـن مخاطبـان سـعی دارنـد لـذت را نـه در مضامیـن ترانههـا ،بلکـه در ماهیت خود
موسـیقی جسـتوجو کننـد.
 .7دریافت مقاومتی مخاطب
در دیـدگاه اسـتوارت هـال ،ارتباطگـر ،پیـام را بـر اسـاس اهـداف ایدئولوژیـک و
منافـع خـود رمزگـذاری میکنـد؛ ولی دریافتکننــده كــه در فرایند ارتبـاط ،نقش
رمزگشـا را بـازی میکنـد ،اجبـاری در پذیـرش پیام دریافت شـده نــدارد و در برابر
معانـی ایدئولوژیـک پیـام ،مقاومـت و آن را در چارچـوب دیـدگاه و تجربههـای خود
تحلیـل و ارزیابـي میكنـد .برخـی مخاطبـان میگوینـد کـه در شـرایط و روزهـای
خاص مناسـبتی،مانند انتخابات ،موسـیقی ،رادیو آوا و رادیو پیام ،ماهیت مناسـبتی
سـنگینی پیـدا میکنـد .در ایـن مـوارد ،این قبیـل مخاطبان بـا واکنشهایـی مانند
کـم کـردن صـدای رادیـو ،تغییر موج یـا خاموش کـردن آن مقاومت میکننـد .افروز
اینگونـه توضیـح میدهـد:
«در روزهـای مناسـبتی تحمـل موسـیقی رادیـو برایـم سـخت اسـت ،چـون بـا
شـنیدنش احسـاس میکنـم کـه چیـزی را بـهزور بـه خـوردم میدهنـد .بـه همین
دلیـل معمـوالً در اینروزهـا رادیـو خامـوش اسـت».
ایـن دسـت مصاحبهشـوندگان ،فعاالنـه بـه دو شـبکه رادیـو آوا و پیـام گـوش
میدهنـد ،امـا از پذیـرش موسـیقیهایی کـه بـا گرایشهـای سیاسـی ،مذهبـی،
فرهنگـی و ...آنـان تناسـب نـدارد ،امتنـاع میکننـد.
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در دیدگاههـای مخاطبـان دو شـبکه رادیویـی آوا و پیـام ،انتقادهایـی بـه رادیـو
طـرح شـده اسـت کـه در ادامه بـه آنهـاپرداخته میشـود.
 .1تنزل برنامههای موسیقیایی رادیو
تعـدادی از مخاطبان بهویژه کسـانی که از سـالهای دور شـنونده رادیـو بودهاند،
عقیـده دارنـد کـه کیفیـت برنامههـای رادیـو در مقایسـه بـا حـدود دو دهـه قبـل،
افـت داشـته اسـت و به همین دلیـل مخاطبانـش روزبـهروز کمتر میشـود .همایون
برنامههـای گذشـته و اکنـون رادیـو را باهـم مقایسـه میکنـد و در خصـوص کیفیت
موسـیقی میگویـد« :عالقـه مـن بـه موسـیقی بـا گـوش دادن به رادیو شـروع شـد.
نمیدانـم کـه مـن عـوض شـدهام یـا رادیـو .در گذشـته برنامههـا پرمحتواتـر بودنـد
(ماننـد یـک دانشـگاه بود) کسـی که وقت میگذاشـت و بـه برنامهها گـوش میداد،
اطالعـات فراوانـی کسـب میکرد».
 .2نادیدهانگاری ذائقه مخاطب
مخاطبـان امـروز اغلـب ،ذائقـه چندخـواره دارنـد و بـه انـواع موسـیقی گـوش
میدهنـد .رادیـو پیـام نیـز انـواع موسـیقی را پخـش میکننـد و به نظر میرسـد که
هـدف از این شـیوه ،پوشـش سـلیقه تمـام مخاطبان اسـت؛ امـا برخـی از مخاطبانی
کـه در مصاحبههـا شـرکت کردهانـد ،عقیـده دارنـد کـه ایـن دو شـبکه ،شـناختی
ن همخوان
از ذائقـه مخاطبـان ندارنـد و آنچـه پخـش میکننـد ،بـا سـلیقه مخاطبـا 
نیس�ت .ساـناز در اینـ زمین�ه میگوی�د« :در موسـیقیهایی کـه رادیو آوا بـه ترتیب
پخـش میکنـد ،سـلیقه مخاطـب مدنظرشـان نیسـت .به نظـرم مخاطبمحـوری در
برنامههـای رادیـو شـرط نیسـت .ممکن اسـت بهاینعلت باشـد که پژوهشـی در این
م�ورد انجام نش�ده اس�ت».
 .3جدول نامناسب پخش موسیقی
پخـش موسـیقی در رادیـو آوا بهاینترتیـب اسـت کـه یـک آهنگ سـنتی پخش
میکنـد ،یـک آهنـگ پـاپ ،یـک آهنـگ محلـی و گاهـی هـم موسـیقی بـیکالم و
موسـیقی فیلـم .رادیـو پیـام هـم تـا حـدی بـه همین ترتیـب عمـل میکند ،بـا این
تفـاوت کـه البهالی موسـیقی اخبـار و پیامهـای بازرگانی هم پخش میشـود و مانند
رادیـو آوا معرفـی اثـر نـدارد؛ اما از نظر مخاطبان ،این شـیوه پخش ،مناسـب نیسـت.
بامـداد کـه فقـط به رادیـو آوا گـوش میدهـد ،میگوید« :مشـکل رادیـو آوا این
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ﻧﻤﻮدار  .3اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ ﭘﯿﺎم و رادﯾﻮ آوا

Figure ۳. Model
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نمودارAva
رادیوofآوا
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موسیقی
دریافت
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Figure 3. Model of music consumption and reception
of Radio Payam and Radio Ava
ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪﺧﻮاره

ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻣﻀﺎﻣﯿﻦِ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﻣﺼﺮف و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎنِ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽِ رادﯾﻮ
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ً
مثلا اول کالیدرمن پخـش میکند،
اسـت کـه تبدیـل به یک آش شلمشـوربا شـده،
ِـرک پیاپی پخش میکنـد ،یکی سـنتی ،یکی پاپ و
بعـدش موسـیقی لُـری .سـه تا ت َ
یکـی محلی ،خیلی قاعده بیخودی اسـت ...اساسـاً تنظیم خوبی ندارد ».سیدحسـین
نیـز اظهـار میکنـد« :رادیـو آوا یکدفعه موسـیقی محلی پخش میکند و موسـیقی
محلـیاش هـم انـواع مختلـف دارد .بـا حـال مخاطـب همـراه نمیشـود و سـبک
مخاطـب را ارضـا نمیکند».

ﻣﺼﺮف ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

راهﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ رادﯾﻮ در ﺧﻠﻮت ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
رادﯾﻮ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ

ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ

ﭼﻨﺪﺧﻮارﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
روزﻣﺮﮔﯽزداﯾﯽ
دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي رادﯾﻮ

درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از رادﯾﻮ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ

ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن؛ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ ﺑﺮاي ﮔﺬران وﻗﺖ

ﺗﻨﺰل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ رادﯾﻮ

ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺷﻨﯿﺪن

ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎري ذاﺋﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ

درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﺎﻫﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رادﯾﻮ

ﺟﺪول ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ
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بحث و نتیجهگیری

بـر اسـاس یافتههـای پژوهـش و مطابق بـا نظریه دریافـت ،مخاطبان ،موسـیقی
رادیـو را بـا توجـه بـه شـرایط اجتماعـی و با اهـداف گوناگـون مصرف و معانـی مورد
ت میکننـد و در کنـار دیگـر منابـع مصـرف موسـیقی ،از
نظـر خـود را از آن دریافـ 
موسـیقی رادیـو نیـز بهمنظـور روزمرگیزدایـی از زندگـی و معنابخشـی بـه آن بهره
میبرنـد .همچنیـن معانـی مسـلط و ایدئولوژیک موجـود در محتوای موسـیقی رادیو
ت میکننـد .از سـوی
را میگیرنـد و در قالـب خوانشهـای توافقـی و تقابلـی دریافـ 
دیگر ،مشـخص شـد که در مطالعات مشـابه نظریه چندخوارگی فرهنگی پیترسـون،
اغلـب مخاطبـان مصاحبهشـده چندخواره (چندپسـند) هسـتند و ژانرهـای گوناگون
موسـیقی در سـبد فرهنگیشـان موجـود اسـت؛ امـا برخلاف نـگاه پیترسـون کـه
معتقـد اسـت ذائقـه طبقات فرادسـت ،التقاطی و ذائقـه طبقات فرودسـت ،تکبعدی
اسـت ،از ایـن حیـث ،تمایـزی میـان افراد طبقات مختلف مشـاهده نشـد .مشـخص
شـد افـرادی کـه از حیـث برخـورداری از سـرمایههای فرهنگـی در سـطح باالتـری
قـرار دارنـد ،چندان به موسـیقی عامهپسـند گرایش ندارند و موسـیقی سـنتی ایرانی
ح میدهنـد و معتقدنـد که
و کالسـیک غربـی را بـه دیگـر ژانرهـای موسـیقی ترجیـ 
معنـا و غنـا در چنیـن موسـیقیهایی وجـود دارد .ازایـنرو ،ضـروری اسـت که پخش
موسـیقی از رادیو پیام و رادیو آوا ،متناسـب با شـناخت ذائقه مخاطبان صورت گیرد.
مخاطبـان در موسـیقیهایی که از رادیـو آوا یا پیام پخش میشـوند ،محتوایی را
کـه بـا ذائقه یـا رویکردهای ایدئولوژیک خودشـان ،همسـویی ندارد ،با نوعی تسـامح
نادیـده میگیرنـد .بهطورکلـی ،بـا دیدگاهـی انتقـادی دسـت بـه مصـرف موسـیقی
رادیـ و میزننـد و بـا توجـه بـه جایـگاه اجتماعـی ،تجربههـای شـخصی ،ارزشهـا،
باورهـا و نیازهـای خـود ،معانی گوناگونـی را بر موسـیقی رادیو آوا و رادیو پیام سـوار
میکننـد .بهعبارتدیگـر دریافـت آنـان بـا فرایندهـای اجتماعـی و سیاسـی پیونـد
میخـورد .بـر اسـاس انتقادهـا مخاطبـان از رادیـو ،برنامهریـزان رادیـو آوا و رادیـو
پیـام شـناخت دقیقی از ذائقه موسـیقی مخاطبـان خود ندارند و پخش موسـیقی در
ایـن دو شـبکه ،متناسـب بـا نیـاز و ذائقه آنان نیسـت؛ بنابراین الزم اسـت کـه رادیو
در خصـوص ایـن موضـوع ،بـا شـیوههای گوناگـون بـه مخاطبپژوهـی بپـردازد؛ بـا
افزایـش کیفیـت برنامههـای موسـیقیایی ،هـم بـه تقویت ذائقـه موسـیقی مخاطبان
خـود کمـک کنـد و هـم مخاطبان بیشـتری را جـذب کند.
در وضعیـت کنونـی ،کنداکتـور رادیـو پیـام و رادیـو آوا ،ملغمـهای از گونههـای
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مختلـف موسـیقی را پخـش میکنـد و بـه نحوی برنامهریـزی آن به نحوی اسـت که
عالقهمنـدان بـه گونههای مختلف موسـیقی ،ممکن اسـت برحسـب اتفاق موسـیقی
مـورد عالقـه خـود را بشـنوند؛ امـا چنانچـه جـدول پخـش بـه نحـوی تنظیم شـود
کـه گونههـای مختلـف موسـیقی در سـاعتهای مشـخصی از شـبانهروز ،متناسـب
بـا شـنوندگان هـدف و ذائقـه آنـان پخـش شـوند ،مخاطبان به شـکل هدفمنـد ،از
برنامههـای ایـن دو رادیـو اسـتفاده خواهند کـرد و رضایت بیشـتری از آنهـا خواهند
داشـت .بـرای نمونـه ،در سـاعتهای ابتدایـی روز کـه زمـان شـروع کار و فعالیـت
روزانـه اسـت ،موسـیقی پـاپ ،از اقبال بیشـتری نزد مخاطبـان برخـوردار خواهد بود
و در سـاعتهای شـبانگاهی ،موسـیقی کالسـیک (ایرانی و غیرایرانی) و نیز موسیقی
بـیکالم بیشـتر بـا ذائقـه آنان ،سـازگاری خواهد داشـت.
نکتـه مـورد توجـه در ایـن دو رادیـو ،پخـش پردازشنیافتـه موسـیقی ،حداکثـر
بـا ذکـر اطالعـات شناسـنامهای آثـار ،همچـون نـام آهنگسـاز یـا خواننـده اثـر بوده
اسـت ،درحالیکـه مناسـبتر اسـت یـک رادیـوی تخصصی پخـش موسـیقی ،تولید
برنامههـای ترکیبـی ،همـراه بـا توضیـح و تبییـن بیشـتری در مـورد آثـار ،پیشـینه
تولیـد و عوامـل سـازنده آنهـا متمرکز شـود.
ت بـاال در تعمیـق فرهنگـی ازجملـه در
رادیـو بهمثابـه یـک رسـانه دارای ظرفیـ 
زمینـه ذائقهسـازی موسـیقیایی ،میتوانـد بـا بهرهگیـری از خبـرگان و برجسـتگان
حـوزه ادبیـات و موسـیقی ،در قالـب برنامههای ترکیبـی متمرکز بر آثـار برخوردار از
غنـای معنایـی ،در جهتدهـی فرهنگـی بـه ذائقه موسـیقیایی مخاطبان مؤثر باشـد.
همچنیـن حضـور شـاعران و ادیبـان برجسـته در برنامههـای ایـن دو رادیـو در
کنـار موسـیقیدانان و خواننـدگان در جایـگاه مثلـث هنری تولید موسـیقی و اجرای
گفتگـو بـا آنها با حضـور گوینده رادیویی توانـا در جذب تدریجی مخاطبان و سـپس
ذائقهسـازی تأثیرگـذار خواهـد بـود .پخـش آنونـس ایـن برنامههـا در شـبکههای
تلویزیونـی و نیـز پخـش خـود آنهـا در فضـای مجـازی بهویـژه در کسـت باکـس
میتوانـد در جـذب مخاطـب بـه رادیوهـای یـاد شـده ،مؤثر باشـد.

پیشنهادها

 .1مطالعه برای شناخت ذائقه موسیقی مخاطبان رادیو پیام و رادیو آوا
بـر اسـاس انتقادهـای مخاطبـان از رادیـو ،برنامهریـزان رادیـو آوا و رادیـو پیـام،
شـناخت دقیقـی از ذائقـه موسـیقی مخاطبان خـود ندارند و پخش موسـیقی در این
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دو شـبکه متناسـب بـا نیـاز و ذائقـه آنـان نیسـت؛ بنابرایـن الزم اسـت کـه رادیو در
خصـوص ذائقـه موسـیقی ،بـا شـیوههای گوناگـون بـه مخاطبپژوهـی بپـردازد و بـا
افزایـش کیفیـت برنامههـای موسـیقیایی ،هـم بـه تقویت ذائقـه موسـیقی مخاطبان
خـود کمـک کند و هـم مخاطبـان بیشـتری را جـذب کند.
 .2بازطراحی و بازتنظیم جدول پخش رادیو پیام و رادیو آوا
در وضعیـت کنونـی ،کنداکتـور رادیـو پیـام و رادیـو آوا ،ملغمـهای از گونههـای
مختلـف موسـیقی را پخـش میکنـد و بـه نحـوی برنامهریـزی شـده اسـت کـه
عالقهمندان به گونههای مختلف موسـیقی ،ممکن اسـت برحسـب تصادف موسـیقی
مـورد عالقـه خـود را بشـنوند؛ امـا چنانچـه جـدول پخـش بـه نحـوی تنظیم شـود
کـه گونههـای مختلـف موسـیقی در سـاعتهای مشـخصی از شـبانهروز ،متناسـب
بـا شـنوندگان هـدف و ذائقههـای آنـان پخش شـوند ،مخاطبـان به شـکل هدفمند،
از برنامههـای ایـن دو رادیـو اسـتفاده خواهند کـرد و رضایت بیشـتری از آنها خواهد
داشـت .بـرای نمونه ،در سـاعتهای ابتدایـی روز که زمان شـروع کار و فعالیت روزانه
اسـت ،موسـیقی پـاپ ،از اقبـال بیشـتری نزد مخاطبـان برخـوردار خواهد بـود و در
اوقات شـبانگاهی ،موسـیقی کالسـیک (ایرانـی و غیرایرانی) و نیز موسـیقی بیکالم
بیشـتر بـا ذائقه آنـان ،سـازگاری خواهد داشـت.
 .3تولید برنامههای موسیقیمحور ترکیبی در رادیو پیام و رادیو آوا
نکتـه مـورد توجـه در ایـن دو رادیو ،پخـش پردازشنیافتـه موسـیقی ،حداکثر با
ذکـر اطالعـات شناسـنامهای آثـار همچـون نام آهنگسـاز یـا خواننده اثر بوده اسـت،
در حالـی کـه مناسـبتر اسـت یـک رادیـوی تخصصـی پخـش موسـیقی ،بـر تولید
برنامههـای ترکیبـی ،همـراه بـا توضیـح و تبییـن بیشـتری در مـورد آثـار ،پیشـینه
تولیـد و عوامـل سـازنده آنهـا متمرکز شـود.
 .4بهرهگیـری از خبـرگان و برجسـتگان حـوزه ادبیات و موسـیقی ،در
قالـب برنامههـای ترکیبی
ت بـاال در تعمیـق فرهنگـی ازجملـه در
رادیـو بهمثابـه یـک رسـانه دارای ظرفیـ 
زمینـه ذائقهسـازی موسـیقیایی ،میتوانـد بـا بهرهگیـری از خبـرگان و برجسـتگان
حـوزه ادبیـات و موسـیقی ،در قالـب برنامههـای ترکیبـی متمرکـز بر آثـار برخوردار
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از غنـای معنایـی ،در جهتدهـی فرهنگـی بـه ذائقـه موسـیقیایی مخاطبـان مؤثـر
باشـد .همچنیـن حضـور شـاعران و ادیبـان برجسـته در برنامههـای ایـن دو رادیـو
در کنـار موسـیقیدانان و خواننـدگان در جایـگاه مثلـث هنـری تولیـد موسـیقی و
اجـرای گفتگـو با آنهـا با حضور گوینـده رادیویی توانـا ،در جذب تدریجـی مخاطبان
و سـپس ذائقهسـازی تأثیرگـذار خواهـد بـود .پخـش آنونـس ایـن برنامههـا در
شـبکههای تلویزیونـی و نیـز پخـش خـود آنهـا در فضـای مجـازی بهویژه در کسـت
باکـس میتوانـد در جـذب مخاطـب رادیوهـای یـاد شـده ،مؤثـر باشـد.

نوآوری مقاله

باوجـود اهمیـت موسـیقی در زندگـی روزمره مـردم و همچنین نقشـی که رادیو
در ذائقهسـازی موسـیقیایی ایفـا میکنـد ،پژوهشهـای اندکـی در حـوزه دریافـت
موسـیقی رادیـو پژوهشهایی
موسـیقی رادیـو صورت گرفته اسـت .البته در خصوص
ِ
انجـام شـدهاند کـه بر نقش موسـیقی در میـزان اثرگـذاریِ تبلیغات رادیویـی ،عوامل
تأثیرگـذار بـر پخـش ژانرهـای مختلـف موسـیقی و موضوعهایـی ازایندسـت تأکید
موسـیقی رادیـو ،بهویـژه رادیـو پیـام و رادیو آوا
خوانـش مخاطبـان از
داشـتهاند امـا
ِ
ِ
چنـدان مـورد توجه نبوده اسـت.
مخاطبان رادیو پیام و رادیو آوا از موسـیقی پخش شـده در این
خوانش
شـناخت
ِ
ِ
دو شـبکه میتوانـد به مدیـران و برنامهریزان رادیـو در سیاسـتگذاری و برنامهریزی
دقیقتـر بـرای تولیـد و پخش برنامههـای موسـیقیمحور کمک کند.
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