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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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چکيده
 اين پژوهش به منظور مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف موسیقی راديو پیام و راديو آوا 
و نیز شناخت دريافت های مخاطبان از موسیقی اين دو راديو صورت گرفته است. مصرف 
چندخوارگی پیترسون، مفهوم ذائقه و نظريه سبک زندگی برگرفته از رويکرد بورديو در 
حوزه مصرف فرهنگی و نظريه دريافت، با تمرکز بر رويکرد هال، مبانی نظری پژوهش را 
تشکیل داده اند. برای اجرای پژوهش با 23 نفر از مخاطبان تهرانی دو شبکه راديويِی »پیام« 
و »آوا« مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده 
استخراج  و 16 خرده مضمون  اصلی  قالب 3 مضمون  در  پژوهش  يافته های  است.  شده 
شده اند. نتايج نشان می دهد که نمونه های مطالعه شده، ذائقه ای چندخواره دارند و راديو 
دريافت،  نظريه  اساس  بر  دارد.  قرار  موسیقی  به  منابع دسترسی  دوم  رديف  در  برايشان 
جايگاه اجتماعی افراد مهم ترين عامل مؤثر بر معنای دريافتی آنان از موسیقی راديو است 
و هرکدام از اين مخاطبان بر اساس جايگاه اجتماعی خود، تجربه های شخصی، ارزش ها، 
باورها و فرايندهای اجتماعی و سیاسی معنای مورد نظر خود را از موسیقی راديو پیام و راديو 
آوا دريافت می کنند. همچنین نتايج حاکی از آن است که مخاطبان، با توجه به وضعیت 
اجتماعی خود و فضای سیاسی حاکم بر جامعه، ايدئولوژی موجود در محتوای موسیقی های 

پخش شده از راديو را در قالب خوانش های توافقی، تقابلی و انتقادی تفسیر می کنند.

کليدواژهها:مصرف، دريافت، موسیقی، مخاطب، راديو پیام، راديو آوا

 مطالعه دریافت مخاطبان تهرانی از موسیقی 
»رادیو پیام« و »رادیو آوا«
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مقدمه
در طـول نیمـه دوم قـرن بیسـتم و اوايـل قـرن بیسـت ويک، گـوش دادن بـه 
موسـیقی به تدريـج، بـه سـرگرمی بسـیار پرطرفـداری در جهـان تبديـل شـد؛ اما در 
برهه هـای مختلـف و در بافت هـای گوناگـون اجتماعـی، کارکردهايـی حتـی بسـیار 
فراتـر از سـرگرمی پیـدا کـرده و از آن، در تهییـج افکار عمومی و تقويـت روح مبارزه 
يـا حماسـه و حتـی گاه به عنـوان ابـزار نقد حـوزه قدرت و سیاسـت نیز بهـره گرفته 
شـده اسـت. کارکردهای گوناگون موسـیقی اعم از سرگرمی سـازی يا آگاهی بخشـی 
و ... باعـث شـده اسـت کـه بسـیاری از صاحبنظران از »رسـانه موسـیقی« سـخن به 
میـان آورنـد و آن را در کنـار رسـانه های تأثیرگـذاری مانند تلويزيـون و اينترنت قرار 
دهنـد )بیچرانلـو، 1393: 102- 101(. در ايـن میـان، جذابیـت  گونه هـای مختلـف 
موسـیقی بـرای مخاطبـان سـبب شـده اسـت که موسـیقی در رسـانه های ديـداری/ 
شـنیداری و به ويـژه راديـو، نقـش و کارکـرد ارتباطـی ويـژه ای ازجملـه ذائقه سـازی 
فرهنگـی و موسـیقیايی ايفـا کنـد؛ چـه به مثابه پس زمینه و بخشـی فرعـی، زير صدا 
يـا میـان برنامـه در يک برنامـه راديويی و چـه به مثابه محتـوای اصلـی در راديوهای 
موسـیقی محور. راديـو پیـام و راديـو آوا، دو رسـانه شـنیداری هسـتند کـه موسـیقی 
در آنهـا، به ويـژه در راديـو آوا، نقشـی اساسـی در شـکل دهی بـه ذائقـه موسـیقیايی 
مخاطبـان ايرانـی ايفـا می کند. راديو پیام در سـال 1372 کار خـود را با پخش روزانه 
15 سـاعت آغاز کرد و در سـال 1375 سـاعات پخش را به 24 سـاعت رسـاند. راديو 
آوا نیـز در سـال 1386 بـا پخـش روزانـه 7 سـاعت )از 17 تـا 24( کار خـود را آغـاز 
کـرد و در سـال 1390 ابتـدا بـه 12 و سـپس به 24 سـاعت افزايش يافـت. در راديو 
آوا حـدود 100 قطعـه ترانـه و تصنیـف در بخش هـای ثابتـی بـا عناوين موسـیقی با 
کالم و بی کالم محلی، موسـیقی پاپ )با کالم و بی کالم(، موسـیقی کالسـیک غربی، 
موسـیقی فیلـم، موسـیقی ملـل، تکنـوازان و سـازوآواز کامـل ايرانی پخش می شـود. 
باوجـود اهمیتـی کـه موسـیقی در زندگـی روزمره مـردم دارد و همچنین نقشـی که 
صداوسـیما در ذائقه سـازی ايفـا می کنـد، پژوهش هـای اندکـی در حوزه موسـیقی و 
راديـو انجـام گرفتـه اسـت و با فقر پژوهـش در اين زمینـه مواجه هسـتیم. همچنین 
بـه دلیـل گسـترش رسـانه های نويـن ارتباطـی و شـبکه های تلويزيونـی داخلـی و 
 ماهـواره ای، راديـو بـه يک رسـانه ثانويه تبديل شـده و همین امر سـبب شـده اسـت 
کـه پژوهشـگران کمتـر تمايلـی به مطالعـه در مورد راديـو و برنامه های موسـیقی آن 
داشـته باشـند، در نتیجـه، پژوهش هـای ارتباطـی در ايـن زمینـه وضعیـت مطلوبـی 
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ندارنـد. ايـن در حالـی اسـت کـه گـوش دادن به موسـیقی ازجملـه موسـیقی راديو، 
در سـبد مصرفـِی بسـیاری از افـراد و به خصـوص نوجوانـان و جوانان جايـگاه ويژه ای 
دارد؛ چراکـه »موسـیقی کارکردهايـی چـون: بیـان عاطفـه، لـذت زيبايی  شـناختی، 
سـرگرمی، ارتبـاط و واکنـش جسـمانی دارد و باعـث تقويـت همرنگی بـا هنجارهای 
اجتماعی می شـود« )وخشـور، 1386: 51(. موسـیقی در راديو دو کارکرد عمده دارد: 
هـم به عنـوان موسـیقی گـوش را می نـوازد و هـم به تنهايـی و باهمراهـی کلمـات و 
صداهـا، بـرای معنـا بخشـیدن به چیـزی غیـر از خودش بـه کار مـی رود و کارکردی 
فرعـی دارد. کارکـرد اول، يعنـی لذت بخشـی موسـیقی به عنـوان خود موسـیقی، آن 
را بـه يکـی از تولیـدات اصلی راديويـی تبديل کرده  اسـت )کرايسـل، ترجمه عصام، 
1387: 75(. بـا توجـه بـه اينکـه »راديـو پیـام« و »راديـو آوا«، بخـش اعظـم زمـان 
پخـش خـود را بـه موسـیقی اختصـاص داده انـد، هـدف از پژوهـش حاضـر، مطالعـه 
عوامـل مؤثـر بـر مصرف موسـیقی راديو پیـام و راديـو آوا و نیز شـناخت دريافت های 
مخاطبـان از موسـیقی ايـن دو راديـو بـوده اسـت. بـر ايـن اسـاس، مقالـه بـه دنبال 
پاسـخ به اين سـه پرسـش اسـت؛1( عوامل مؤثـر بر دريافـت و معناسـازی مخاطبان 
از موسـیقی راديـو کدام انـد؟ 2( موسـیقی »راديو پیـام« و »راديو آوا« چـه جايگاهی 
در سـبد مصـرف فرهنگـی مخاطبان ايـن دو راديو دارنـد؟ 3( مخاطبـان »راديو پیام« 
و »راديو آوا«، چه دريافتی از موسـیقی پخش شـده در اين دو شـبکه راديويی دارند؟

 پيشينه پژوهش 
بـا وجـود اهمیت موسـیقی در زندگی روزمره مردم و همچنین نقشـی کـه راديو در 
ذائقه سـازی موسـیقیايی ايفـا می کنـد، پژوهش های اندکـی در حوزه دريافت موسـیقی 
راديـو انجام گرفته اسـت. بـرای نمونه، چلنگر )1392( به چگونگی سیاسـت گذاری های 
کلـی و مناسـبتی موسـیقی در صداوسـیما پرداختـه و پژوهـش خـود را بـا اسـتفاده از 
مصاحبه عمقی با ده نفر از متصديان حوزه موسـیقی صداوسـیما و تحلیل اسـناد، انجام 
داده اسـت. او در وهله اول، سیاسـت های کلی موسـیقی را در صداوسیما مطالعه کرده و 
سـپس، بر اسـاس نتايج به دسـت آمده از تحلیل سیاسـت های کلی و همچنین، تحلیل 
تغییـر حالـت موسـیقايی راديـو پیـام و راديو جـوان در مناسـبت های ملـی و مذهبی و 
غیـر مناسـبت ها، سیاسـت های مناسـبتی صداوسـیما در خصـوص موسـیقی پرداخته 
اسـت. طبـق ايـن پژوهـش، نگاه صداوسـیما به موسـیقی، تحـت تأثیر عوامـل مختلف 

درون سـازمانی و برون سـازمانی شـکل می گیرد.
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مطالعـه اسـدی )1391( در مـورد تحلیـل مصـرف و دريافت موسـیقی از سـوی 
جوانـان کـرج در پـی آن بوده اسـت کـه نحوه معناسـازی جوانان کرجی از موسـیقی 
مصرفی شـان را دريابـد. پژوهـش نشـان می دهـد کـه نوعـی دوقطبی در معناسـازی 
وجـود دارد؛ از يک سـو، ايـن معانـی بـا فرهنـگ جهانـی جوانـان سـازگار اسـت و از 
سـوی ديگـر گرايـش به حفـظ هويـت و سـّنت های موسـیقايی و فرهنگی مشـاهده 
می شـود. پژوهـش محمـدی سـیدکاليی )1392( نیـز در خصـوص تحلیـل دريافت 
مـردم قائم شـهر از موسـیقی مازندرانـی نشـان داد که افـراد، مصرف موسـیقی محلی 
را فرصتـی بـرای دوری ازخودبیگانگـی در عصـر حاضـر می داننـد. ايـن پژوهـش که 
بـا بهره گیـری از مصاحبـه، دريافـت 11 تـن از شـهروندان قائم شـهر را مطالعه کرده، 
حاکـی از خوانـش و دريافـت متکثـر مخاطبـان از موسـیقی محلی مازندرانی اسـت. 
همچنیـن نتايج نشـان داده اسـت که افراد، مصرف موسـیقی محلـی را فرصتی برای 
دوری ازخودبیگانگـی می داننـد و بـاور دارند که اين موسـیقی، هويـت بومی و محلی 

آنـان را برايشـان زنـده می کند.
ـ اجتماعی  پژوهـش رعنايی )1393( به بیان چگونگی شـکل گیری کنش های فرهنگی 
جوانـان از طريـق موسـیقی و بیـان خـود از ايـن طريق پرداخته اسـت. ايـن پژوهش 
نیـز از مصاحبـه عمیـق بهـره گرفتـه و طـی آن، بـا 21 نفـر از جوانـان پرمصـرف در 
زمینـه موسـیقی مصاحبـه شـده اسـت. همچنین منفعـل يا فعـال بـودن جوانان در 
ايـن عرصـه و ارتبـاط آن با میزان مشـارکت اجتماعـی و تغییراتی کـه در فرايند اين 
دريافـت صـورت می گیـرد، مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. مطالعه کرمـی )1395( 
بـا عنـوان »مطالعـه جامعه شـناختی سـبک زندگـی جوانـان بـا تأکیـد بـر مصـرف 
موسـیقايی: مـورد مطالعـه جوانـان شـهر تهران« کـه با نمونـه 400 نفـری و با روش 
پیمايـش انجـام شـده اسـت، بیانگـر آن اسـت کـه باالترين میـزان مصرف موسـیقی 

جوانـان تهـران، در دوره مـورد مطالعـه، پاپ بوده اسـت.
نتايـج پژوهـش خاکسـار )1395( بـا عنـوان »بررسـی عوامـل مؤثـر بـر مصـرف 
موسـیقی در شـهر اصفهـان« نشـان داد کـه پرطرفدارتريـن نـوع موسـیقی در نمونه 
مـورد مطالعـه، موسـیقی پـاپ بـوده اسـت. همچنیـن متغیـر هزينـه اقتصـادی در 
مـورد کنسـرت رفتـن از متغیرهـای مهـم و اثرگذار اسـت، امـا در مورد خريـد آلبوم 
موسـیقی، متغیـری تعیین کننده نیسـت. در نـگاه نمونه اين پژوهـش، پرطرفدارترين 
راه بـرای تهیـه موسـیقی، دانلود رايگان از اينترنت اسـت. پژوهش حسـینی )1396( 
بـا عنـوان »بررسـی جامعه شـناختی مصـرف فرهنگـی باهمه چیز پسـندی فرهنگـی: 
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مـورد اسـتادان و کارمنـدان دانشـگاه تربیـت مـدرس« بـا نمونـه ای 100 نفـر و بـا 
اسـتفاده از نظريـه همه چیزپسـندی )خواری( پیترسـون، به مطالعـه مصرف فرهنگی 
نمونـه مـورد مطالعه در چهار زمینه سـینما، موسـیقی، تئاتر و کتاب پرداخته اسـت. 
نتايـج يافته هـای بخـش موسـیقی بیانگـر آن اسـت کـه سـرمايه فرهنگـی بـر نـوع 
مصـرف موسـیقی افـراد تأثیـری ندارد و آنچـه باعث تمايـز افراد از يکديگر می شـود، 
سـرمايه اقتصـادی آنهاسـت. پژوهـش باقـری )1397( بـا عنـوان »الگـوی مصـرف 
موسـیقی مردم پسـند کـردی در کردسـتان ايـران« به مؤلفه هـای اثرگـذار بر مصرف 
موسـیقی در شـهرهای کرمانشـاه، سـنندج، مهابـاد، بانه و سردشـت پرداخته اسـت. 
ايـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه يکـی از عوامل مؤثـر بر مصـرف موسـیقی، تقويت 

و حفـظ هويـت قومی اسـت.
در میـان پژوهش هـای خارجـی، برخـی پژوهش هـا به کارکـرد و تأثیر موسـیقی 
در برنامه هـای راديويـی پرداخته انـد. نتايـج پژوهـش  مارتیـن سـانتانا1 و همکارانـش 
)2015( نیـز نشـان داده اسـت که موسـیقی بـر میزان اثرگـذاری بر تبلیغات و سـاير 
برنامه هـای راديويـی تأثیـر مثبتـی دارد، به طوری کـه بايـد بـرای موسـیقیِ های ويژه 
راديـو برنامه ريـزی  دقیق تـری انجام داد. هومـان2 )2007( نیز موسـیقی راديو و نقش 
آن در صنعـت موسـیقی اسـترالیا را مطالعـه کـرد و بـه اين نتیجه رسـید کـه کارکرد 
موسـیقی در ارسـال مؤثر پیام های راديويی سـبب شـده اسـت که موسـیقی در راديو 
در معرفـِی هنرمنـدان و ژانرهـای جديد موسـیقی و همچنین حفاظت و پشـتیبانی از 
هنرمنـدان و ژانرهای کالسـیک )میراث تاريخِی موسـیقی( نقش پررنگـی را ايفا کند.

انجـام  پژوهش هايـی  راديـو  موسـیقِی  در خصـوص  هرچنـد  به طـور خالصـه، 
شـده اند کـه بـر نقـش موسـیقی در میـزان اثرگـذارِی تبلیغـات راديويـی، عوامـل 
تأثیرگـذار بـر پخـش ژانرهـای مختلـف موسـیقی و موضوع هايـی ازاين دسـت تأکید 
داشـته اند، خوانـِش مخاطبـان از موسـیقِی راديـو، به ويـژه راديـو پیـام و راديـو آوا 

چنـدان مـورد توجـه نبـوده اسـت.

 مبانی نظری پژوهش
بـرای شـناخت مخاطـب دسـته بندی های مختلفـی وجـود دارد، برخـی ممکـن 
اسـت بـه اطالعـات جمعیت شـناختی مخاطبـان توجـه کننـد کـه بیشـتر در زمـره 
ويژگی هـای زيسـتی اجتماعـی اسـت، ماننـد سـن، جنـس، درآمـد، اقتصـاد، سـطح 
تحصیـالت و نظايـر آن. ايـن يـک تقسـیم بندی عمومـی و کلـی اسـت کـه می تواند 

1. Martín-Santana 2. Homan
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برنامه سـاز را وارد مسـیر و جهـت اصلـی شـناخت مخاطـب کنـد. البتـه ايـن نـوع 
تقسـیم بندی ها ممکـن اسـت در اکثـر برنامه هـای راديو که توجه شـان بـه مخاطبان 
در سـطح عامـه اسـت؛ نتوانـد اسـتفاده چندانی نداشـته باشـند، ولی می تـوان از آنها 
در شـناخت مخاطبـان خـاص، گروه هـای اجتماعـی و همچنیـن ارزيابـی برنامه هـا 
اسـتفاده کـرد )خجسـته، 1388: 531(. نـوع ديگـر دسـته بندی برحسـب باورهـا و 
اعتقـادات اسـت. ايـن تقسـیم بندی متکـی بر اين فرض اساسـی اسـت که انسـان ها 
در ارزيابـی، درک، پـردازش و تفسـیر اطالعـات؛ متکی بر زمینه و پیشـینه اجتماعی، 
شـناختی و عمومـاً تجـارب خـود هسـتند. ازايـن رو، دسـته بندی مخاطبان برحسـب 
ايـن تفاوت هـا بـه برنامه سـاز ايـن امـکان را می دهـد کـه پیام هـای خـود را مطابـق 
بـا ايـن خصوصیـات تهیـه و تنظیم کنـد )رضايـی باينـدر، 1379:  381(. بـرای ارائه 
تعريـف از مخاطب راديو، برخی از پژوهشـگران چـاره را در تعريف بیش از يک مفهوم 
بـرای مخاطـب می دانسـته اند و سـه مفهـوم مخاطـب متوسـط، مخاطب دسـترس و 
مخاطبـان اصلـی را معرفـی کرده انـد.  منظور از مخاطب متوسـط، شـنونده ای اسـت 
کـه به هرحـال در طـول برنامه بـه آن گوش می دهـد. منظور از مخاطب »دسـترس« 
افـرادی اسـت کـه حداقـل به يـک قسـمت از برنامه هـای زنجیره ای گـوش می دهند 
و منظـور از مخاطـب »اصلـی« مخاطبـی اسـت کـه از ابتـدا تـا انتهای يـک برنامه را 
گـوش می دهـد )کرايسـل، ترجمـه عصـام، 1387(. در پژوهش حاضر، بـرای مطالعه 
نحـوه مصـرف موسـیقی راديو و معناسـازی مخاطبان از آن، طیف مخاطبان متوسـط 

تـا اصلـی در نظـر گرفته شـده اند.

  مصرف فرهنگی و رسانه ای
 يکـی از شـاخص های زندگـی در جامعـه مـدرن، مصـرف اسـت کـه در ابعـاد 
گوناگـون از سـوی گروه هـای اجتماعـی و اقشـار و طبقـات مختلـف جامعـه صـورت 
می گیـرد. از نـگاه بودريـار، مـردم حـس هويـت چـه کسـی بـودن را از طريـق آنچـه 
مصـرف می کننـد، تولیـد می کننـد )بـاکاک، ترجمـه صبـری دشـتی، 1381: 101( 
»فـرد در زمـان و فضـای در دسـترس از مصـرف بـرای بیـان چیـزی دربـاره خـود، 
خانـواده، محـل؛ خـواه شـهر يـا کشـور، سـفر يـا َحَضـر اسـتفاده می کنـد« )مورلـی، 
ترجمـه عبـدی، 1397: 262(. مصـرف در آغـاز، فعالیتـی بـرای رفـع نیـاز يـا عملـی 
اقتصـادی درک می شـد؛ امـا انديشـمندان قـرن بیسـتم بیـش از هـر چیـز، به شـکل 
فرهنگـی مصـرف تأکیـد کرده انـد و مصـرف فرهنگـی را مهم تريـن شـاخص جامعـه 
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نويـن دانسـته اند )کاظمـی، 1387: 143(. از اواخـر دهـه 1950 و اوايـل دهـه 1960 
مصـرف کاال در تکويـن موضوعات مرتبـط با جامعه مصرفی، به يـک موضوع فرهنگی 
تبديـل شـد. پـس ازآن در پژوهش هـای دهـه 1970 در مـورد اينکـه پاره فرهنگ ها  از 
کاال چگونـه بـرای تولیـد معانـی بديـل و مخالـف بهـره می برنـد، موضوع مصـرف در 
مطالعـات فرهنگـی به گونـه ای بارز مـورد توجه قرار گرفت )اسـتوری، ترجمـه پاينده، 
1389: 263(. مصـرف، فعالیتـی اجتماعـی و کرداری روزمره اسـت و به وسـیله همین 
کردار  هايـی کـه مصـرف فرهنگـی نامیده می شـود، فرهنـگ تولید می شـود. »مصرف 
فرهنگـی سـبک زندگـی ما را شـکل می دهد، نیاز هـا  و تمايالت ما را سـامان می دهد، 
مـواد الزم بـرای تولیـد تخیالت و رؤياهايمـان را فراهم می کند، نشـان دهنده تفاوت ها 
 و تمايـزات اجتماعـی و نمايانگـر تولیـدات ثانويـه مـا در به کارگیری ابزار هـای موجود 
اسـت« )کاظمـی، 1387: 143(. درعین حـال، آنچـه فرهنگ مدرن، مصـرف و به طور 
خـاص، مصـرف فرهنگـی را تحت تأثیـر قرار می دهـد، تنش های خاصی اسـت که در 
دل ايـن فرهنـگ بـروز يافتـه اسـت. دو نیروی عقالنی شـدن و فردی شـدن در تنش 
هسـتند و يکـی، ديگـری را بـار مـی آورد؛ بنابرايـن افـرادی کـه علیه چنیـن فرايندی 
طغیـان می کننـد، تـالش دارنـد تـا بی نظیـر بـودن خـود را شـرح دهنـد و به صـورت 
هم زمـان نیروهـای کالن تـر سـعی دارنـد )يـا بـه نظر می رسـد سـعی دارند( ايـن امر 
را کنتـرل و تعديـل کننـد. »ابـراز فـرد از طريـق لبـاس، پیرايـش، طراحـی داخلـی، 
سـلیقه های موسـیقیايی]که در ايـن مقالـه مـورد تمرکـز اسـت[ خـواه ترجیحات در 
اتومبیـل يـا فیلم هـا يا هر چیـز ديگری )ازلحاظ نمادين( شـیوه ای قدرتمند اسـت که 
توسـط آن، فـرد می توانـد در مواجهـه بـا نیروهای غیرشـخصی يک جامعـه عقالنی و 
بوروکراتیـک و نیـز ازدحام غیرشـخصی و بی روح شـهر، محترم بـوده و خود واقعی اش 
باشـد« )انگلیس، ترجمه مرادی، 1391: 121(. در چنین وضعیتی، بر اسـاس ديدگاه 
زيمـل، افـراد بـه سـبک های ويژه خـود رومی آورنـد؛ ازجمله سـبک شخصی شـان در 
گـوش دادن بـه موسـیقی و از ايـن طريـق بـه معناسـازی در زندگـی شـخصی خـود 
می پردازنـد. »زيمـل، واقعـاً از ايـن امر آگاه بود که معنای شـخصی يک فرد از سـبک 
چگونـه می توانـد ابـزار مهمی باشـد که توسـط آن فرد بتوانـد از بعدی روان شـناختی 
در زمینه ای از عدم شـخصیت شـناور باشـد« )انگلیس، ترجمه مرادی، 1391: 121(.

گـوش دادن بـه موسـیقی و راديو از مصاديق مصرف فرهنگی و رسـانه ای در ذيل 
فرهنـگ مـدرن اسـت کـه در اين پژوهـش، با رويکـرد مطالعـات فرهنگـی و تحلیل 

دريافت، مطالعه شـده اسـت.
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چارچوب نظری
نظريهمصرففرهنگیپيترسون

در ديـدگاه پیترسـون، ذائقـه طبقـات بـاالی جامعـه، التقاطی/همه چیزخـوار و 
ذائقـه طبقـات پايیـن، تک بعدی/تک خـوار اسـت. داليـل همه چیزخـوارِی ذائقه هـا 
از نظـر پیترسـون، ممکـن اسـت از تحـرک اجتماعـی ناشـی شـود؛ يعنـی طبقـات 
پايیـِن اجتماعـی بـه طبقـاِت داراِی ذائقـه برتر پیوسـته اند اما الگوی مصرِف پیشـیِن 
خـود را بـه همـراه آورده انـد. در نتیجـه ايـن حرکـت از پايیـن بـه بـاال، ذائقه هـا  در 
طبقـات باالدسـت اجتماعـی برهم خـورده اسـت. دلیـل ديگری کـه پیترسـون برای 
ايـن ادعـا مطـرح می کند، تحوِل تاريخِی جامعه اسـت کـه الگوی افتخـار و منزلت را 
به گونـه ای تغییـر داده کـه ديگـر الگوی افتخـار ناشـی از مصرف فرهنگی، بر اسـاس 
مقـوالت طبقاتـی سـامان نمی يابـد. در الگويـی کـه پیترسـون ارائـه داده، گزاره های 

زيـر، فرض شـده اسـت:
افراد تحصیلکرده، ذائقه همه چیزخوارتری دارند.

ژانرهـای  تعـداد  بـا  افـراد  اجتماعـی  و  اقتصـادی  پايـگاه  و  سـطح تحصیـالت 
دارد. مثبـت  رابطـه  می دهنـد،  گـوش  کـه  موسـیقايی ای 

بـه لحـاظ اقتصادی و اجتماعـی، طبقه متوسـط، مصرف کننده ترکیبـی از ژانرها 
و درنتیجـه، ذائقـه اين طبقه، التقاطی اسـت )فاضلـی، 1384: 35(. در خصوص ذائقه 
و مصـرف موسـیقی، بورديـو1 نیز به طـور مفصل ديدگاه هـای خود را ارائه داده اسـت 

کـه در ادامـه به آن پرداخته می شـود.
نظريهسبکزندگیپيربورديو

بورديـو، نظريه پـرداز برجسـته جامعه شناسـی، معتقد اسـت که مصـرف و به ويژه 
مصـرف فرهنگـی، ابـزاری بـرای تولیـد فرهنگـی و مشروعیت بخشـی و مبـارزه در 
فضـای اجتماعـی اسـت. به عقیده وی، مصـرف چیزی بیش از بـرآوردن خواهش های 
زيسـتی اسـت و طبقات مسـلط اين توانايی را دارند که شـیوه زيسـت خود را به مثابه 
تعريـف فرهیختگـی مشـروعیت ببخشـند )فاضلـی، 1382(. بورديو »در نظر داشـت 
تحلیـل کنـد کـه چگونـه گروه های خـاص، به ويـژه طبقـات اجتماعیـ  اقتصـادی از 
میـان سـاير چیزهـا انواع کاالهـای مصرفـی، روش های ارائـه خوراک و غـذا خوردن، 
مبلمـان و تزيیـن داخلـی منـزل را بـه کار می گیرند تـا روش زندگی مجـزای خود را 
مشـخص کننـد و خـود را از ديگران متمايز سـازند« )باکاک، ترجمه صبری دشـتی، 
1381(. خالقیـت و نـوآوری بورديـو در پژوهش در زمینه مصرف فرهنگی اين اسـت 

1. Bourdieu
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کـه او سـلیقه يـا بـه تعبیـری ذائقـه را کـه امـری فـردی تلقـی می شـود در ارتبـاط 
بـا طبقـه اجتماعـی افـراد قـرار می دهـد و آن را محصـول طبقـه اجتماعـی می داند. 
از نظـر او سـلیقه »انتخاب هايـی وابسـته بـه تربیـت، آمـوزش و يادگیـری اجتماعـی 
اسـت، نـه قضاوت هـای بی قیدوشـرط و نـاب« )وودوارد، ترجمـه مدنـی لواسـانی، 
1397: 173(. ايـن اسـت کـه او در کتـاب »تمايـز«، مسـئله گذر سـوژه از طريق امر 
اجتماعـی را فريـاد می زنـد و مطالعات جامعه شـناختی خود را به ريشـه تاريخی ذوق 
زيباشـناختی، يعنـی يکـی از شـخصی ترين چیز ها  در شـخصیت هر فرد، می کشـاند؛ 
بنابرايـن، خوش ذوقی هـا  و بـد ذوقی هـای هرکـس بـه سـیر اجتماعی و موضـع او در 
زمانـی معیـن بسـتگی دارد. اين سـاليق همانند ُمهـری اجتماعی عمـل می کنند که 
برچسـب می زنـد و تعلـق عامـل اجتماعـی را بـه يـک گـروه خـاص نشـان می دهـد 
)شـويره و فونتـن، ترجمـه کتبـی، 1385(. »بورديـو اسـتدالل می کند کـه ذائقه يک 
پديـده اجتماعـی اسـت و نتیجـه انتخـاب فـردی نیسـت بلکـه به طـور اجتماعـی و 
بـه شـیوه  ای خـاص الگومنـد اسـت« )هدايتـی، 1391(؛ بنابرايـن از نظـر او، ذائقه ما 
درواقع شـخصی نیسـت بلکه به شـدت با خاسـتگاه اجتماعی شـخص، مرتبط اسـت 

)گرنفـل، ترجمه لبیبـی، 1389: 176(.  
نظريهدريافت

در ايـن پژوهـش، رويکـرد مطالعـات فرهنگـی و تحلیـل دريافـت، مبنـای اصلی 
تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. »آنچـه در مطالعـات رسـانه ای به عنوان پژوهـش دريافت 
شـناخته می شـود، از همـان ابتـدا بـا مطالعـات فرهنگـی همـراه بـود« )مهـدی زاده، 
1384: 51(. »در مطالعـات فرهنگـی مخاطبان و رسـانه ها در چارچوب سـاختار های 
گفتمانـی و ايدئولوژيـک قدرت قرار می گیرند« )مهـدی زاده، 1389: 224(. در نظريه 
دريافـت، مخاطبـان رسـانه ها فعـال در نظـر گرفته می شـوند. »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، 
1387: 585(. مخاطبـان فعـال، مخاطبانی هسـتند که با توجه به شـرايط و مجموعه 
ويژگی هـای فـردی، اجتماعـی و فرهنگی توانايی معناسـازی و درک متون رسـانه ای 
و مقاومـت در برابـر معانـی مسـلط يـا مرجح پیـام را دارنـد، اين مفهـوم از روش های 
کیفـی و مردم نگارانـه در مطالعـات مربـوط به مخاطـب و رهیافت مطالعـات فرهنگی 
تأثیـر گرفتـه اسـت کـه ضمـن در نظـر گرفتـن محتـوای رسـانه ای به مثابـه متـن، 
معنـا را نـه امـر پیشـینی کـه در فراينـد ارتبـاط منتقل می شـود بلکه نتیجـه تعامل 
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مخاطـب بـا متن در جريان مصـرف آن می داند )مهدی زاده، 1389: 224(. اسـتوارت 
هـال می نويسـد:  رمزگشـايی های يـک گفتمـان تلويزيونـی ممکـن اسـت در قالـب 
سـه موضـع فرضـی برسـاخته شـوند )مهـدی زاده،1384  و 1389(. اولیـن موضع يا 
قرائـت، موضـع مسـلط يا هژمونیک اسـت، هنگامی کـه بیننده معنای ضمنـی پیام را 
به گونـه ای آشـکار، بـرای مثـال، از اخبار يا يک برنامـه تلويزيونی می گیـرد و آن را بر 
مبنـای رمـزگان مرجـح  رمزگشـايی می کنـد، بیننـده در چارچوب رمز مسـلط عمل 
کـرده اسـت )مهـدی زاده، 1384: 52(. قرائت غالب يا مسـلط، اسـاس ايدئولوژی های 
هژمونیـک اسـت. در اينجا مخاطب از برنامه رسـانه ای، پیام راسـت کیـش و به لحاظ 
سیاسـی محافظه کارانـه ای را اخـذ می کنـد که ديدگاه هـای نخبگان سیاسـی جامعه 
را منعکـس می کنـد؛ چنان کـه ايـن ديدگاه هـا در رمزگان هـای حرفـه ای مجريـان 
رسـانه ها بازتـاب داده می شـوند )اسـمیت، ترجمـه پويـان، 1383(. دومیـن موضعی 
کـه هـال مشـخص می کنـد، قرائـت مذاکـره ای يـا توافقـی اسـت، »رمزگشـايی در 
اين گونـه رمـز متضمـن نوعـی عناصـر سـازگار و مخالـف اسـت« )دورينـگ، ترجمه 
ملک محمـدی و وقفی پـور، 1378: 133(. مخاطـب ضمـن اين کـه موقعیـت ممتـاز 
تعاريـف مسـلط از رويداد هـا را می پذيـرد، ايـن امـکان را بـرای خـود حفـظ می کند 
کـه آن هـا را در شـرايط محلـی و مواضـع مادی تـر خـود به نحوی کـه بیشـتر مـورد 
توافـق باشـد بـه کار بگیـرد )دورينـگ، ترجمـه ملک محمـدی و وقفی پـور، 1378: 
133(. »رمز هـای توافقـی از طريـق آنچـه می توانیـم منطق هـای خـاص يـا وضعیتی 
بنامیـم عمـل می کننـد ... سـومین موضـع فرضـی، موضـع تقابلی يـا قرائـت متضاد 
اسـت. در اين گونـه  رمزگشـايی، مخاطـب زيروبم هـای ضمنـی و صريـح يـک پیام را 
می فهمـد؛ امـا رمـز پیـام را به گونـه ای کامـاًل متضـاد می گشـايد، او تمامیـت پیام را 
در رمـز مرجـح می شـکند تـا بار ديگـر در يک چارچـوب بديل ذهنی بـه آن تمامیت 

بخشـد« )مهدی زاده، 1384: 53(.
به طـور خالصـه، در پژوهـش حاضـر تـالش شـده اسـت کـه مبتنـی بـر نظريـه 
دريافـت و نیـز مفاهیـم ذائقه و مصرف فرهنگـی برگرفتـه از آرای بورديو در خصوص 
سـبک زندگـی، بر ذائقه موسـیقیايی شـنوندگان راديو پیـام و راديـو آوا تمرکز کنیم 
تـا دريابیـم کـه مخاطبان چگونـه به موسـیقی های پخش شـده از راديو پیـام و راديو 

آوا واکنـش نشـان می دهنـد و چـه تفسـیر و دريافتی از آنهـا دارند.
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روش شناسی پژوهش
بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ پرسـش های پژوهـش، از مصاحبـه عمیـق فـردی 
بهـره گرفتـه شـده اسـت. در ايـن پژوهـش از نمونه گیـری هدفمند اسـتفاده شـده و 
نمونه هـای هدفمنـد بـا اين آگاهـی انتخاب شـده اند که معرف کل جمعیت نیسـتند؛ 
بنابرايـن گـوش دادن بـه يکـی از شـبکه های راديويی آوا يـا پیام يا هر دو و سـکونت 
در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران، تنهـا صفـات مشـترک نمونه هـای ايـن پژوهـش 
هسـتند. بـرای نمونه گیـری نیـز، راهبـرد گلوله برفـی در نظر گرفته شـده اسـت که 
بـر اسـاس آن، از هر فرد مصاحبه شـونده خواسـته شـده اسـت فـرد ديگـری را برای 
مصاحبـه معرفـی کند. شـايان ذکر اسـت که بـرای پیشـگیری از سـوگیری پژوهش 
و اريـب پاسـخ ها سـعی شـده اسـت افـراد شـرکت کننده در مصاحبـه از طیف هـای 
مختلـف جامعـه؛ يعنـی طبقات پايین، متوسـط و باال انتخاب شـوند تـا از اين طريق 
بـه صحـت و تنـوع پاسـخ ها کمـک شـود. به عبارت ديگـر، توجه بـه طبقـه اجتماعی 
به منظـور اجـرای نمونه گیـری طبقـه ای صـورت نگرفتـه اسـت و لحـاظ آن، صرفـاً 
بـرای تقويـت اعتبـار نمونه گیـری بـوده اسـت. همچنیـن در نمونه گیـری هدفمنـد 
برای توقف نمونه گیری، از معیار اشـباع نظری اسـتفاده شـده اسـت و مبنای اشـباع 
نظـری ايـن اسـت کـه از نمونه مدنظـر، ديگر چیـز جديدی به دسـت نیايـد )فلیک، 
ترجمـه جلیلـی، 1387: 139(. بـر ايـن اسـاس، مصاحبه هـا تـا جايـی ادامـه يافتند 
کـه پاسـخ ها بـه تکـرار رسـید و در مجموع با 23 نفـر از مخاطبـان راديـو آوا و راديو 
پیـام کـه مشـخصات آنهـا در جدول 1 ذکر شـده اسـت، مصاحبه شـد. بـرای تحلیل 
داده هـای حاصـل از مصاحبه هـا نیز، از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شـده اسـت.
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جدول1.اطالعاتجمعيتشناختیمصاحبهشوندگان
Table1. Demographic characteristics of the interviewees

ف
شغلتحصيالتسنجنسيتنامردي

منطقه 
سکونت

درآمد
)ميليون تومان(

 کارشناسی 32زنسارا1
ارشد علوم 

تربیتی

153بیکار

دکترای 31زنفرزانه2
جامعه شناسی

164کارمند

 کارشناسی 25زنعطیه3
روزنامه نگاری

115معلم

 کارشناسی 27زنافروز4
روابط عمومی

76خانه دار

  کارشناسی 35زنساناز5
ارشد ارتباطات

610روزنامه نگار

93خانه دارديپلم40زنمعصومه6

 کارشناسی 38زنفاطمه7
الهیات

226خانه دار

 کارشناسی 34زنفاطمه8
ارشد 

روان شناسی 
تربیتی

22خانه دار

دانشجوی 23زننازنین9
کارشناسی ارشد 

روان شناسی

مدرس زبان 
انگلیسی

510-5

دانشجوی 26زنزهرا10
کارشناسی ارشد 

IT مهندسی

طراح سؤال 
کنکور

226

 کارشناسی 50مردامید11
ارشد ارتباطات

مدير مؤسسه 
فرهنگی و 

هنری

610

 کارشناسی 29مردحمید12
موسیقی

مدرس 
موسیقی

95
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شغلتحصيالتسنجنسيتنامردي
منطقه 
سکونت

درآمد
)ميليون تومان(

 کارشناسی 37مرداحمد13
ادبیات فارسی

74روزنامه نگار

 کارشناسی 29مردبامداد14
ارشد برنامه ريزی 

گردشگری

13سرباز

 کارشناسی 26مردسیدحسین15
ارشد دانش 
اجتماعی 
مسلمین

معلم و 
پژوهشگر

13

 کارشناسی 40مردعبداهلل16
ارشد 

روان شناسی

کارشناس امور 
معلوالن در 

بهزيستی

103

104.5راننده تاکسی---40مردمحمدرضا17

کار ديپلم55مردکمال18
صنايع دستی و 

راننده اسنپ

125

--1آزاد کارشناسی برق63مردامیرحسین19

 کارشناسی 31مردامین20
مديريت 
گردشگری

--3آزاد

دکترای زبان و 35مردامید21
ادبیات انگلیسی

95مترجم

دانشجوی 30مردهمايون22
دکترای 

روان شناسی 
سالمت

مشاوره و 
روان شناسی 
و کارمند 
کتابخانه

164

 کارشناسی 29مردامید23
ارشد 

روان شناسی

 روزنامه نگار، 
مترجم 

و مدرس 
کامپیوتر

92.5

ادامهجدول01
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نحوه مصرف موسيقی
در ايـن بخـش به شـیوه مصرف موسـیقی از سـوی مخاطبان دو شـبکه راديويی 
آوا و پیـام پرداختـه می شـود کـه ايـن موضـوع در قالـب سـه مضمون اصلـی مطالعه 

شـده است.
نمودار1.مضاميناصلیمستخرجازمصاحبهها

Figure1. The main themes extracted from the interviews

نحوه مصرف موسيقی 

مصرف چندخواره

مصرف ثانويه

 منابع و شيوه های دسترسی 
به موسيقی 

1. مصرف چندخواره1
افـرادی کـه در ايـن پژوهـش بـا آنهـا مصاحبـه شـده اسـت، همگی بـه بیش از 
يـک نـوع موسـیقی عالقه داشـتند و انـواع گوناگونـی از ژانر های موسـیقی در سـبد 
مصرفی شـان وجـود داشـت؛ اما برخالف نظر پیترسـون2 ايـن چندخوارگـی در میان 
تمـام آنهـا  مشـاهده شـد، فـارغ از اينکـه در چـه طبقـه يـا جايـگاه اجتماعـی قـرار 
داشـتند و ازايـن رو، تمايـز آشـکاری میـان طبقـات گوناگون به چشـم نخـورد. امید، 

روزنامه نـگار، مترجـم و مـدرس می گويـد:
»اصـوالً هـر آهنگـی را کـه خوب باشـد گوش می دهـم و برايم فرقـی نمی کند از 
چـه کسـی و در چه سـبکی باشـد.« امیرحسـین، نیز می گويـد: »من انواع موسـیقی 
را دوسـت دارم هـم موسـیقی سـنتی ايـران را دوسـت دارم، هـم موسـیقی خارجی، 
حتـی گاهـی کالسـیک هـم گـوش می دهـم و اين گونـه نیسـت کـه بگويـم يکـی را 
دوسـت دارم و ديگران را نه. حتی صوت قشـنگ قرآن و تواشـیح های زيبا را دوسـت 
دارم.« کمـال، ديپلمـه اظهـار می کنـد: »همه سـبک موسـیقی را گـوش می دهم، از 
کالسـیک گرفتـه تـا پـاپ روز. معتقـدم کـه هر آهنگـی ارزش گـوش کـردن دارد.« 
هرچنـد ايـن مخاطبـان، ذائقـه متنوعـی دارنـد؛ يـک ژانـر را بیشـتر از ديگـر ژانرهـا 

1. Omnivore Consumption 2 .Peterson
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می پسـندند و آن را بـا جديـت بیشـتری دنبـال می کنند. بـرای مثال، بامداد، سـرباز، 
بـا تحصیـالت کارشناسـی ارشـد، ابـراز می کنـد: »اولويـت مـن موسـیقی بـی کالم 
کالسـیک اسـت. موسـیقی فیلـم هـم گـوش می دهـم و اخیـراً به موسـیقی بـا کالم 

سـنتی ايـران عالقه منـد شـده ام؛ امـا موسـیقی غالب ام موسـیقی بی کالم اسـت.«
از میـان مخاطبانـی کـه در ايـن پژوهـش شـرکت کردنـد، کسـانی کـه سـرمايه 
فرهنگـی بیشـتری در اختیـار داشـتند، با وجود آنکـه انواع متنوع موسـیقی را گوش 
می دادنـد، معنـا و غنـا را در موسـیقی های سـنگین ماننـد موسـیقی سـنتی )اصیـل 
ايرانـی( و کالسـیک غربـی جسـت وجو می کردنـد. در ايـن زمینـه، امیـد 50 سـاله، 
کارشـناس ارشـد و مديـر مؤسسـه فرهنگـیـ  هنری، می گويـد: »خانـواده ای که من 
در آن بـزرگ شـدم از سـمتی به شـدت مذهبـی بودنـد و از سـمتی ديگـر، همـه 
تحصیـالت عالیـه داشـتند، حتـی پدربزرگـم. نـوع موسـیقی کـه خانواده مـن به آن 
گـوش می کردنـد، ترکیبـی از ايـن دو بخـش بـود يعنی آن بخـش که مذهبـی بوده 
اسـت، آواهـای مذهبـی که در قالب موسـیقی مطرح می شـوند مانند خیلـی از دعا ها 
در قالـب سـه گاه و چهـارگاه اجـرا می شـوند و موسـیقی در درون آن نهفتـه اسـت. 
موسـیقی مـورد عالقـه مـن موسـیقی کالسـیک و سـنتی اسـت... بـه راک و رپ هم 

صرفـاً بـرای آشـنايی و آگاهـی گـوش می دهـم اما بـرای عالقـه، خیر.«
در نـگاه ايـن مصاحبه شـونده، امتـداد سـرمايه فرهنگـی کـه از خانـواده بـه او 

منتقـل شـده می تـوان مشـاهده کـرد.
همچنیـن مخاطبـان در میـان ژانر هـای موسـیقی گوناگونی که گـوش می دادند، 
بسـته بـه اينکـه در اصـل، بـه کـدام منطقـه از ايـران تعلـق داشـتند، بـه موسـیقی 
خـاص همـان منطقـه هـم اشـاره می کردنـد کـه نشـان دهنده تأثیـر تجربه پیشـین 
زندگـی آنهـا بـر مصرف نـوع موسـیقی و دريافت معنا از آن اسـت. برای مثال، سـاناز 
کارشـناس ارشـد و روزنامه نـگار می گويـد: »چـون مـن اصالتاً اهل خراسـان هسـتم، 
بـه موسـیقی خراسـانی هـم گوش می دهـم.« و فاطمـه 38 سـاله، پژوهشـگر، اظهار 
می کنـد: »مـن چـون شـمالی هسـتم، ناخودآگاه موسـیقی شـمالی را خیلی دوسـت 
دارم.« همچنیـن حمیـد که خود کارشناسـی موسـیقی دارد، می گويـد: »به طورکلی 
موسـیقی خطـه مـادری ام، يعنـی آذری برايـم بسـیار ارزشـمند اسـت.« ازايـن رو، 
ژانر هـای گوناگـون موسـیقی، تداعی کننـده زمینه هـای گوناگون فرهنگـی، اجتماعی 
و تجربه هـای پیشـین و روزمره انـد و افـراد، در شـرايط مختلـف، بـه انـواع گوناگـون 

موسـیقی گـوش می دهنـد و متناسـب بـا احـوال خود دسـت بـه انتخـاب می زنند.
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2.مصرفثانويهموسيقی1
بـا مطالعـه دقیـق مصاحبه هـای صـورت گرفتـه، مشـخص شـد که گـوش دادن 
بـه موسـیقی و مصـرف آن به طـور عمـده، يـک فعالیـت ثانويـه در کنـار فعالیت های 
روزمـره اسـت؛ به اين صورت که افـراد به طورمعمول، در کنار انجـام دادن فعالیت های 
روزمـره خـود و حتـی کار، يـا شغل شـان، بـه موسـیقی گـوش می دهنـد و کمتر در 
قالـب يـک فعالیـت اصلـی به موسـیقی گـوش می دهند. عبـداهلل در خصـوص اينکه 
چگونـه بـه موسـیقی گـوش می دهـد، اظهـار می کنـد: »مـن از موسـیقی به عنـوان 
ملـودی متـن بـرای زندگـی ام اسـتفاده می کنـم. زمان هايی کـه کار های غیـر فکری 
و يـدی انجـام می دهـم، دوسـت دارم بـه موسـیقی گـوش بدهـم. مثـاًل در زمـان اُتو 
زدن لبـاس يـا وقت هايـی کـه در اداره چیـزی را اسـکن می کنـم به موسـیقی گوش 
می دهـم يـا زمان هايـی که از کار اداره خسـته می شـوم، بـرای 4، 5 دقیقه موسـیقی 

می دهم.« گـوش 
موسـیقی در زندگـی افـراد دارای يـک موقعیت دوگانه اسـت؛ به ايـن معنا که از 
 سـويی، به عنـوان يـک ضـرورت در زندگی اهمیت دارد و از سـوی ديگـر، گوش دادن 
بـه آن به عنـوان يـک فعالیـت زمینـه ای، معنابخش فعالیت هـای روزمره اسـت. امید، 

35 سـاله و مترجـم، در همیـن زمینه توضیـح می دهد:
»به جـز مطالعـه، معمـوالً در انجـام هـر کاری يک موسـیقی به عنـوان پس زمینه 
دارم. اگـر زمان هايـی را هـم کـه موسـیقی را به عنـوان پس زمینـه فعالیت هايم گوش 
می دهـم، حسـاب کنیـم، معمـوالً روزانـه بیـن 8 تـا 12 سـاعت بـه موسـیقی گوش 
می دهـم؛ امـا زمانـی کـه تنهـا بـرای گـوش دادن به موسـیقی صـرف می کنـم و کار 

ديگـری انجـام نمی دهـم، حـدوداً نیم سـاعت می شـود.«
ايـن شـیوه مصـرف موسـیقی بـرای افـراد، واجـد معانـی گوناگـون اسـت. بـرای 

مثـال، امیـد 50  سـاله می گويـد:
»در قالب هـای مختلـف از موسـیقی اسـتفاده می کنـم؛ مثـاًل وقتـی در ماشـین 
هسـتم، طبیعتـاً از موسـیقی بـرای آرامش بخشـی اسـتفاده می کنم؛ البتـه در هنگام 
کار هـای ديگـر هـم مثـل مطالعـه، موسـیقی به عنـوان زيـر صـدا پخـش می شـود.« 
بـرای افـروز نیز گـوش دادن به موسـیقی همین معنـا را دارد: »من معمـوالً همزمان 
بـا کار هـای ديگـر، موسـیقی گـوش می دهـم، چـون اين طـوری از انجـام کارهايـم 

بیشـتر لـذت می بـرم و بهتـر انجامشـان می دهـم.«
راديـو يـک رسـانه ثانويه اسـت، تنها يکـی از حواس انسـان را درگیـر می کند، به 

1. Secondary consumption of music
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توجـه کمتـری نیـاز دارد و افـراد می تواننـد در کنـار فعالیت هـای ديگر بـه آن گوش 
دهنـد. ازايـن رو، گـوش دادن بـه راديـو نیـز همچـون گـوش دادن به موسـیقی يک 
فعالیـت ثانويـه اسـت و مخاطبـان به طورمعمـول، در کنـار فعالیت هـای روزمره خود 
در خانـه و بیـرون از خانـه، بـه آن گوش می دهنـد. گوش دادن به راديـو برای فاطمه 

38 سـاله بـه همین نحو اسـت:
»معمـوالً از سـاعت 10 صبـح تا 8 و 9 شـب راديو آوا روشـن اسـت. عالقه ام اين 
اسـت کـه وقتـی مطالعـه می کنـم يا کارهـای خانـه را انجـام می دهم و بچه هـا بازی 
می کننـد، راديـو آوا روشـن باشـد؛ معمـوالً 3 تا 4 سـاعت، کم وزياد روشـن می کنم.«

هريک از مصاحبه شوندگان، از راديو به مثابه صدای پس زمینه در محیط های مختلف 
مانند محل کار، ماشین و خانه و در کنار فعالیت های روزانه خود استفاده می کنند.
3.مصرفبرنامههایراديويیودريافتمخاطبانازموسيقیراديو

ذيل اين مضمون کلی، ابتدا نحوه مصرف راديو، به ويژه راديو پیام و راديو آوا تحلیل 
شده و سپس به دريافت مخاطبان از موسیقی اين دو شبکه پرداخته  شده است.

مصرف برنامه های راديويی
نحـوه مصـرف برنامه هـای راديويـی از سـوی مخاطبـان، ذيل دو مضمـون فرعی 

شناسـايی شد:
1. همراهـی راديـو در خلـوت شـبانه راديو يک رسـانه فردی اسـت؛ بـه اين معنا 
کـه به طورمعمـول، افـراد در تنهايـی آن را می شـنوند. از طـرف ديگـر، راديـو رسـانه 
گـرم اسـت و ازايـن رو، بـا فضـای شـب همخوانـی بیشـتری دارد؛ بنابرايـن می توانـد 
هنـگام شـب، همـدم مخاطبـان خود باشـد و سـکوت و خلوت شـب را بـرای آنان پر 
کنـد. بـه همین سـبب، خیلـی از افراد راديو را شـب ها گـوش می دهند. بـرای مثال، 

عطیـه، معلـم، چنیـن می گويد:
»مـن معمـوالً شـب ها ديـر می خوابـم و حـدوداً از سـاعت 12 راديـو را روشـن 
می کنـم و يـک کتـاب هـم برمـی دارم که بخوانـم. خواندن کتاب در شـب و شـنیدن 
يـک صـدای آرام مثـل راديـو را دوسـت دارم. اين طوری هم از خلوت شـب اسـتفاده 
می کنـم و هـم از سـنگینی سـکوت شـب کم می شـود«. افـروز اظهار می کنـد: »آخر 
شـب ها راديو پیام را بیشـتر گوش می دهم. چون بیشـتر شـب ها در مورد شـاعران و 
نويسـنده ها حـرف می زنند. شـعر و داسـتان می خواننـد و ترکیب ادبیات با موسـیقی 

بـرای مـن جذاب اسـت، راديـو پیام فضـای خوبی بـه شـب هايم می دهد.«
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گـوش دادن بـه راديـو به همـان دلیل فـردی بـودن، می تواند احسـاس تنهايی را 
در افـراد کمرنـگ کنـد؛ بنابراين، می تـوان گفت که راديـو، فضای خالی شـب را برای 
مخاطبـان خـود معنـا دار می کنـد. سیدحسـین، معلـم و پژوهشـگر در ايـن خصوص 
توضیـح می دهـد: »شـب هايی کـه بیـدار هسـتم، راديـو آوا را روشـن می کنـم و کاًل 
راديو در اتاقم روشـن اسـت که معموالً از سـاعت 10 شـب شـروع می شـود تا سحر.«

بـه نظـر می رسـد کـه برخـی از مخاطبـان هنـگام شـب ارتبـاط نزديک تـری بـا 
راديـو برقـرار می کننـد و حتـی گـوش دادن بـه راديو به مثابـه يک فعالیـت ثانويه در 
برنامه هـای شبانه شـان قـرار دارد. در ايـن شـرايط، با توجه بیشـتری بـه راديو گوش 

می دهنـد و انـواع محتـوا ی راديويـی ازجملـه موسـیقی را مصـرف می کنند.
2. موسـیقی، هدف نخسـت مخاطبان از گوش دادن به راديو، موسـیقی در راديو 
دو کارکـرد عمـده دارد؛ هـم به عنـوان موسـیقی گوش را می نـوازد و هـم به تنهايی و 
باهمراهـی کلمـات و صداهـا، کارکـردی فرعـی دارد؛ گاهـی نیز برای معنا بخشـیدن 
بـه چیـزی غیر از خـودش به کار مـی رود. کارکرد اول، يعنی لذت بخشـی موسـیقی، 
آن را بـه يکـی از تولیـدات اصلـی راديويـی تبديـل کـرده  اسـت. از نـگاه کرايسـل، 
موسـیقی کامـاًل بـرای راديو بسـیار مناسـب اسـت، زيـرا می تـوان بدون تـالش برای 
تجسـم معنـا، بـه آن گـوش داد و يـا برحسـب حـاالت روحـی و خلقـی خـود آن را 
درک کنـد. مخاطبانـی کـه در ايـن پژوهـش مـورد مطالعـه شـدند نیـز موسـیقی را 
بـه ديگـر برنامه هـای راديويـی ترجیـح می دهنـد و اغلـب بـا هـدف گـوش دادن بـه 
موسـیقی، راديـو را روشـن می کننـد. کمال اظهـار می کنـد: »از میان راديوهـا، راديو 
آوا را بیشـتر دوسـت دارم، چـون موسـیقی برايـم آرامش بخش اسـت و راديـو آوا هم 
فقـط موسـیقی پخـش می کند.« سـارا چنین توضیـح می دهد: »بیشـتر راديـو آوا را 
گـوش می دهـم و زمان هايـی هـم کـه راديو پیـام را گوش می دهـم، در آن بـه دنبال 
موسـیقی هسـتم.« همچنیـن فرزانـه می گويـد: »برنامه هـای خبـری يـا میزگرد های 
راديويـی آن قـدر جالـب و جذاب نیسـتند که ترغیب شـوم به آنها گـوش بدهم، برای 
مـن بیشـتر موسـیقی مـورد مصـرف دارد و بـه همیـن دلیل، هـم راديو آوا را بیشـتر 
گـوش می دهـم.« موسـیقی به واسـطه کارکرد هايـی چـون ايجـاد لـذت و آرامش، در 
زندگـی روزمـره افـراد جايگاه ويـژه ای دارد؛ ازايـن رو می بینیم که مصاحبه شـوندگان 
يـاد شـده، بـا عبـارات گوناگون اشـاره کردند کـه هدف اصلی شـان از گـوش دادن به 

راديو مصرف موسـیقی اسـت.
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دريافت مخاطبان از موسيقی راديو
در ايـن پژوهـش بـا افـرادی مصاحبه شـده اسـت که مخاطـب راديو آوا يـا راديو 
پیـام يـا هـر دو بوده انـد. در ادامـه مباحـث، دريافـت مخاطبـان از موسـیقی ايـن دو 

شـبکه، در 7 مضمـون تحلیل شـده اسـت.

نمودار 2. مصرف برنامه های رادیویی و دریافت مخاطبان از موسیقی رادیو
 Figure2. Consumption of radio programs and 

audiences reception of radio music
دريافت مخاطبان از موسيقی راديومصرف برنامه های راديويی 
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1.موسيقیبرایکسبآرامش
برخـی از مخاطبـان معتقدنـد کـه موسـیقی موجـد آرامـش اسـت و بـه همیـن 
دلیـل بـه موسـیقی راديـو گوش می دهنـد. فاطمه 38 سـاله در خصوص گـوش دادن 
بـه راديـو آوا اظهـار می کنـد: »مـن بـا شـنیدن موسـیقی احسـاس آرامـش می کنم؛ 
بنابرايـن راديـو آوا هـم يـک شـبکه محبـوب اسـت.« در همیـن زمینـه، محمدرضـا 
می گويـد: »موسـیقی آرامش بخـش اسـت و شـايد بـه همین دلیل اسـت کـه من به 
راديـو گـوش می دهم.« نقش مخاطب در معناسـازی متن رسـانه ای، يعنی موسـیقی 
راديـو، در سـخنان مصاحبه شـوندگان يـاد شـده در مفهـوم کسـب آرامـش انعـکاس 

يافته اسـت.
2.چندخوارگیباهدفروزمرگیزدايی1

گـوش دادن بـه راديـو بـرای برخـی از مخاطبـان، کارکرد نوعـی ايجـاد تنوع در 
مصـرف موسـیقیايی آنـان دارد. زهرا، طراح سـؤال در يک مؤسسـه کنکور ارشـد، در 
مـورد گـوش دادن بـه راديـو آوا می گويـد: »يـک خاصیت راديـو برای من اين اسـت 
کـه وقتـی از آهنگ هـای آرشـیو خـودم خسـته می شـوم، گـوش دادن بـه آن برايـم 
تنـوع ايجـاد می کنـد.« افـروز توضیح می دهـد: »در اکثر اوقـات، زمان هايـی به راديو 
آوا گـوش می دهـم کـه از پلی لیسـت خودم خسـته می شـوم؛ گاهی دوسـت دارم که 
يـک نفـر ديگر برايـم موسـیقی انتخاب و پخـش کند.« اينکـه مخاطبان به شـنیدن 

1. Omnivore Consumption to deroutinization
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انـواع موسـیقی عالقـه دارنـد، سـبب می شـود بـه راديـو گرايش پیـدا کننـد؛ چراکه 
معتقدنـد در راديـو گاهـی موسـیقی هايی پخـش می شـود که برايشـان تازه اسـت و 
از ايـن حیـث، بـا توجه به ذائقـه چندخواره شـان، می توانـد موجد تنوع باشـد. عطیه 
می گويـد: »تفاوتـی کـه آرشـیو مـن بـا راديـو دارد ايـن اسـت کـه مـن می دانم چه 
آهنگ هايـی در آرشـیوم وجـود دارد يـا آهنـگ بعـدی چه چیـز کدام اسـت؛ ولی در 

مـورد راديـو آوا و راديـو پیام اين طور نیسـت.«
3.دسترسپذيریراديو1

راديـو رسـانه ای اسـت کـه دسترسـی بـه آن زيـاد اسـت و گـوش دادن بـه آن در 
مکان هـا و شـرايط مختلـف امکان پذيـر اسـت. عبداهلل می گويـد: »من فرد پرمشـغله ای 
هسـتم. بـه همیـن دلیل معمـوالً موسـیقی را از راديو آوا يا پیام می شـنوم. چـون راديو 
در دسـترس تر اسـت آن را گـوش می دهـم؛ امـا اگـر وقت و حوصله اش را داشـته باشـم 
دوسـت دارم آرشـیو خـودم را گـوش بدهـم.« کمـال نیـز اين گونـه توضیـح می دهـد: 
»خیلـی کـم فرصـت می کنـم بـا موبايـل يا وسـیله ديگـری آهنگ گـوش بدهـم و در 
بیشـتر مواقع که در حال رانندگی يا کار در کارگاهم هسـتم، راديو آوا يا پیام را روشـن 
می کنـم. مـن کارم را انجـام می دهـم و راديـو هـم موسـیقی و اخبـار پخـش می کند.«

هرچنـد فضـای مجـازی، ظرفیت هـای بسـیاری را در اختیـار کاربرانش گذاشـته 
اسـت و هرکـس می توانـد هـر آنچـه را می خواهـد در آن جسـت وجو کنـد و از ايـن 
طريـق، ذائقـه خـود را دنبال کند؛ چون به صرف زمان نیاز دارد و کسـانی که مشـغله 
زيـادی دارنـد، نمی تواننـد خیلـی از ايـن فضـا بهـره ببرنـد؛ ازايـن رو، همچنان که در 
عبـارات برخـی از مصاحبه شـوندگان، مشـاهده شـد، مخاطبـان، موسـیقی راديـو را 

متناسـب بـا شـرايط خودمصـرف می کنند.
4.معنابخشیبهزمان؛مصرفموسيقیراديوبرایگذرانوقت2

زمـان دارای دو شـاخص کمـی و کیفـی اسـت. ثانیه هـا، دقايق و سـاعت، کمیت 
زمـان را مشـخص می کننـد؛ امـا کیفیـت آن بـرای افـراد مختلـف، متفـاوت اسـت و 
بـرای هـر فـرد نیـز در شـرايط گوناگـون معنای متفاوتـی پیـدا می کند. بـرای مثال، 
فـردی کـه خوشـحال اسـت، زمان برايش سـريع تر و دلنشـین تر می گذرد؛ اما کسـی 
کـه نگـران و ناراحـت اسـت گذر زمان در نظرش دشـوار اسـت. ازايـن رو، گوش دادن 
بـه موسـیقی راديـو در زمان هـای مختلـف بـرای مخاطبـان، واجـد معانـی گوناگونی 

اسـت. چنان کـه فرزانـه می گويد:
»فاصلـه محـل کارم تـا خانـه زياد 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 می گـذرد. معمـوالً در مسـیر که هسـتم مـوج راديو آوا 
يـا پیـام را بـا موبايلـم می گیـرم و گـوش می دهم. اين طوری هم موسـیقی می شـنوم 
و هـم وقتـم بهتـر می گـذرد.« امین بـا شـغل آزاد می گويد: »مـن زمان هايـی که در 
ترافیـک می مانـم بـرای اينکه زمـان بگـذرد، راديوی ماشـینم را روشـن می کنم و به 

راديو پیـام گـوش می دهم.«
5.ناگزيرازشنيدن1

در گفت وگـو  بـا مصاحبه شـوندگان، روشـن شـد کـه برخـی از آنـان به ناچـار، به 
راديـو آوا يـا پیـام گـوش می دهنـد و پخـش موسـیقی در ايـن شـبکه ها متناسـب با 
ذائقه شـان نیسـت. برخـی مخاطبـان در شـرايط نداشـتِن دسترسـی بـه رسـانه های 
رقیـب، بـه راديـو آوا گـوش می دهنـد و در صـورت دسترسـی مناسـب بـه فضـای 
مجـازی يـا ديگـر رسـانه های پخش کننـده موسـیقی، بـه راديـو و به صـورت خـاص، 
راديـو آوا يـا پیـام گـوش نمی دهنـد. بامـداد در خصـوص اينکه چـرا بـه راديو گوش 
می دهـد، می گويـد: »صـدا برای من بسـیار مهم اسـت، حتـی وقتی تلويزيون روشـن 
اسـت، بیشـتر بـه صـدای آن توجـه می کنـم تـا تصويـرش، بـه همیـن دلیـل راديـو 
رسـانه ای اسـت کـه دوسـتش دارم؛ اما هیچ کـدام از دو شـبکه آوا يا پیام پاسـخگوی 
نیـاز مـن نیسـتند و مـن چـون دوسـت دارم راديويـی را بشـنوم، ناچـارم که بـه آنها 

گـوش بدهـم، اگـر رقیـب ديگـری باشـد، به آن هـم فکـر می کنم.«
احمـد، روزنامه نـگار، ايـن ناگزيـری را بـه شـکل ديگـری بیـان می کنـد: »مـن 
رانندگـی را نوعـی اسـتراحت می دانـم و در همیـن حـال هـم معموالً بـه راديو گوش 
می دهـم، عالقـه ای شـنیدن خبر صرف يـا میزگرد هـای راديويی ندارم و موسـیقی را 

ترجیـح می دهـم؛ بنابرايـن گزينـه ديگـری جز راديـو پیام يـا راديو آوا نـدارم.«
6.دريافتتساهلیمخاطبازموسيقیراديو2

مخاطبـان در موسـیقی هايی کـه از راديـو آوا يـا پیـام پخـش می شـود، مفاهیـم 
سیاسـی، دينـی، فرهنگـی و... را درک می کننـد؛ امـا محتوايـی را که همسـو با ذائقه 
يـا رويکردهـای ايدئولوژيـک خودشـان نیسـت،  بـا نوعـی شـناخت از فضـا و بافـت 
سیاسـی کشـور، بـا تسـامح ناديـده می گیرند. بـرای مثـال، حمید می گويـد: »ممکن 
اسـت در میـان 100 قطعـه ای کـه در روز پخـش می شـود، يـک قطعـه جهـت دار 
باشـد، مـن زيـاد بـه آن توجـه نمی کنـم. ضمن اينکـه اگر مثـاًل يک آهنـگ با هدف 
سیاسـی پخـش می شـود، آهنـگ بعـدی اين گونـه نیسـت و فضـای ذهنـی شـما را 
عـوض می کنـد.« همايـون نیـز عقیـده دارد: »قطعـاً رسـانه ای کـه به طـور رايـگان 

1. Inevitable to hear 2. Audience tolerant reception of radio music
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کار می کنـد، در پخـش برنامه هـای خـود اهـداف خاصـی را دنبـال می کنـد. راديـو 
آوا و راديـو پیـام هـم قطعـاً در پخـش موسـیقی قواعـد و قوانینـی برای خـود دارند. 
ممکـن اسـت بخواهنـد مانـع از معـروف شـدن يـک خواننـده شـوند يـا صداوسـیما 
صـدای محمدرضـا شـجريان را پخـش نمی کنـد؛ امـا به طورکلـی ايـن موضـوع برای 
مـن مسـئله ای نیسـت و هیچ وقـت هـم بـه دنبال کشـف اغراض پشـت آن نبـوده ام. 
به هرحـال راديـو آوا و راديـو پیـام آهنگ هايـی هـم پخـش می کننـد که من دوسـت 

دارم و بـه آنهـا گـوش می دهـم.«
بـر اسـاس نظريـه دريافـت، خوانـش توافقـی متـون رسـانه ای از جانـب کسـی 
صـورت می گیـرد کـه اجزايـی از قرائـت حاکـم را می پذيـرد؛ امـا در آن اصالحاتـی 
اوسـت؛  برداشـت های خـاص خـود  و  نیاز هـا  انجـام می دهـد کـه منعکس کننـده 
ازايـن رو، سـعی مصاحبه شـوندگان در ناديـده انگاشـتن مضامیـن حاکم بر موسـیقی 
راديـو پیـام و راديـو آوا را می تـوان در قالـب خوانـش توافقـی تفسـیر کـرد؛ چراکـه 
ايـن مخاطبـان سـعی دارنـد لـذت را نـه در مضامیـن ترانه هـا، بلکـه در ماهیت خود 

موسـیقی جسـت وجو کننـد.
7.دريافتمقاومتیمخاطب

در ديـدگاه اسـتوارت هـال، ارتباط گـر، پیـام را بـر اسـاس اهـداف ايدئولوژيـک و 
منافـع خـود رمزگـذاری می کنـد؛ ولی دريافت کننــده کــه در فرايند ارتبـاط، نقش 
رمزگشـا را بـازی می کنـد، اجبـاری در پذيـرش پیام دريافت شـده نــدارد و در برابر 
معانـی ايدئولوژيـک پیـام، مقاومـت و آن را در چارچـوب ديـدگاه و تجربه هـای خود 
تحلیـل و ارزيابـي می کنـد. برخـی مخاطبـان می گوينـد کـه در شـرايط و روز هـای 
خاص مناسـبتی،  مانند انتخابات، موسـیقی، راديو آوا و راديو پیام، ماهیت مناسـبتی 
سـنگینی پیـدا می کنـد. در ايـن مـوارد، اين قبیـل مخاطبان بـا واکنش هايـی مانند 
کـم کـردن صـدای راديـو، تغییر موج يـا خاموش کـردن آن مقاومت می کننـد. افروز 

اين گونـه توضیـح می دهـد:
 »در روز هـای مناسـبتی تحمـل موسـیقی راديـو برايـم سـخت اسـت، چـون بـا 
شـنیدنش احسـاس می کنـم کـه چیـزی را بـه زور بـه خـوردم می دهنـد. بـه همین 

دلیـل معمـوالً در اين روز هـا راديـو خامـوش اسـت.«
ايـن دسـت مصاحبه شـوندگان، فعاالنـه بـه دو شـبکه راديـو آوا و پیـام گـوش 
می دهنـد، امـا از پذيـرش موسـیقی هايی کـه بـا گرايش هـای سیاسـی، مذهبـی، 

فرهنگـی و... آنـان تناسـب نـدارد، امتنـاع می کننـد.
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دريافت انتقادی مخاطبان
 در ديدگاه هـای مخاطبـان دو شـبکه راديويـی آوا و پیـام، انتقادهايـی بـه راديـو 

طـرح شـده اسـت کـه در ادامه بـه آنهـا  پرداخته می شـود.
1.تنزلبرنامههایموسيقيايیراديو

تعـدادی از مخاطبان به ويژه کسـانی که از سـال های دور شـنونده راديـو بوده اند، 
عقیـده دارنـد کـه کیفیـت برنامه هـای راديـو در مقايسـه بـا حـدود دو دهـه قبـل، 
افـت داشـته اسـت و به همین دلیـل مخاطبانـش روزبـه روز کمتر می شـود. همايون 
برنامه هـای گذشـته و اکنـون راديـو را باهـم مقايسـه می کنـد و در خصـوص کیفیت 
موسـیقی می گويـد: »عالقـه مـن بـه موسـیقی بـا گـوش دادن به راديو شـروع شـد. 
نمی دانـم کـه مـن عـوض شـده ام يـا راديـو. در گذشـته برنامه هـا پرمحتواتـر بودنـد 
)ماننـد يـک دانشـگاه بود( کسـی که وقت می گذاشـت و بـه برنامه ها گـوش می داد، 

اطالعـات فراوانـی کسـب می کرد.«
2.ناديدهانگاریذائقهمخاطب

مخاطبـان امـروز اغلـب، ذائقـه چندخـواره دارنـد و بـه انـواع موسـیقی گـوش 
می دهنـد. راديـو پیـام نیـز انـواع موسـیقی را پخـش می کننـد و به نظر می رسـد که 
هـدف از اين شـیوه، پوشـش سـلیقه تمـام مخاطبان اسـت؛ امـا برخـی از مخاطبانی 
کـه در مصاحبه هـا شـرکت کرده انـد، عقیـده دارنـد کـه ايـن دو شـبکه، شـناختی 
از ذائقـه مخاطبـان ندارنـد و آنچـه پخـش می کننـد، بـا سـلیقه مخاطبـان  همخوان 
نیسـت. سـاناز در ايـن زمینـه می گويـد: »در موسـیقی هايی کـه راديو آوا بـه ترتیب 
پخـش می کنـد، سـلیقه مخاطـب مدنظرشـان نیسـت. به نظـرم مخاطب محـوری در 
برنامه هـای راديـو شـرط نیسـت. ممکن اسـت به اين علت باشـد که پژوهشـی در اين 

مـورد انجام نشـده اسـت.«
3.جدولنامناسبپخشموسيقی

پخـش موسـیقی در راديـو آوا به اين ترتیـب اسـت کـه يـک آهنگ سـنتی پخش 
می کنـد، يـک آهنـگ پـاپ، يـک آهنـگ محلـی و گاهـی هـم موسـیقی بـی کالم و 
موسـیقی فیلـم. راديـو پیـام هـم تـا حـدی بـه همین ترتیـب عمـل می کند، بـا اين 
تفـاوت کـه البه الی موسـیقی اخبـار و پیام هـای بازرگانی هم پخش می شـود و مانند 
راديـو آوا معرفـی اثـر نـدارد؛ اما از نظر مخاطبان، اين شـیوه پخش، مناسـب نیسـت.

بامـداد کـه فقـط به راديـو آوا گـوش می دهـد، می گويد: »مشـکل راديـو آوا اين  
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اسـت کـه تبديـل به يک آش شلم شـوربا شـده، مثـاًل اول کاليدرمن پخـش می کند، 
بعـدش موسـیقی لُـری. سـه تا تِـَرک پیاپی پخش می کنـد، يکی سـنتی ، يکی پاپ و 
يکـی محلی، خیلی قاعده بیخودی اسـت... اساسـاً تنظیم خوبی ندارد.« سیدحسـین 
نیـز اظهـار می کنـد: »راديـو آوا يک دفعه موسـیقی محلی پخش می کند و موسـیقی 
محلـی اش هـم انـواع مختلـف دارد. بـا حـال مخاطـب همـراه نمی شـود و سـبک 

مخاطـب را ارضـا نمی کند.«

نمودار3.الگویمصرفودريافتموسيقیراديوپياموراديوآوا
Figure 3. Model of music consumption and reception  

of Radio Payam and Radio Ava

21 
 

 آوا رادیو و پیام رادیو موسیقی دریافت و مصرف الگوي. 3نمودار 
Figure ۳. Model of music consumption and reception of Radio Payam and Radio Ava
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بحث و نتيجه  گيری
بـر اسـاس يافته هـای پژوهـش و مطابق بـا نظريه دريافـت، مخاطبان، موسـیقی 
راديـو را بـا توجـه بـه شـرايط اجتماعـی و با اهـداف گوناگـون مصرف و معانـی مورد 
نظـر خـود را از آن دريافـت  می کننـد و در کنـار ديگـر منابـع مصـرف موسـیقی، از 
موسـیقی راديـو نیـز به منظـور روزمر گی زدايـی از زندگـی و معنابخشـی بـه آن بهره 
می برنـد. همچنیـن معانـی مسـلط و ايدئولوژيک موجـود در محتوای موسـیقی راديو 
را می گیرنـد و در قالـب خوانش هـای توافقـی و تقابلـی دريافـت  می کننـد. از سـوی 
ديگر، مشـخص شـد که در مطالعات مشـابه نظريه چندخوارگی فرهنگی پیترسـون، 
اغلـب مخاطبـان مصاحبه شـده چندخواره )چندپسـند( هسـتند و ژانر هـای گوناگون 
موسـیقی در سـبد فرهنگی شـان موجـود اسـت؛ امـا برخـالف نـگاه پیترسـون کـه 
معتقـد اسـت ذائقـه طبقات فرادسـت، التقاطی و ذائقـه طبقات فرودسـت، تک بعدی 
اسـت، از ايـن حیـث، تمايـزی میـان افراد طبقات مختلف مشـاهده نشـد. مشـخص 
شـد افـرادی کـه از حیـث برخـورداری از سـرمايه های فرهنگـی در سـطح باال   تـری 
قـرار دارنـد، چندان به موسـیقی عامه پسـند گرايش ندارند و موسـیقی سـنتی ايرانی 
و کالسـیک غربـی را بـه ديگـر ژانر هـای موسـیقی ترجیـح  می دهنـد و معتقدنـد که 
معنـا و غنـا در چنیـن موسـیقی هايی وجـود دارد. ازايـن رو، ضـروری اسـت که پخش 
موسـیقی از راديو پیام و راديو آوا، متناسـب با شـناخت ذائقه مخاطبان صورت گیرد.

مخاطبـان در موسـیقی هايی که از راديـو آوا يا پیام پخش می شـوند، محتوايی را 
کـه بـا ذائقه يـا رويکردهای ايدئولوژيک خودشـان، همسـويی ندارد، با نوعی تسـامح 
ناديـده می گیرنـد. به طورکلـی، بـا ديدگاهـی انتقـادی دسـت بـه مصـرف موسـیقی 
راديـو  می زننـد و بـا توجـه بـه جايـگاه اجتماعـی، تجربه هـای شـخصی، ارزش هـا، 
باور هـا و نیاز هـای خـود، معانی گوناگونـی را بر موسـیقی راديو آوا و راديو پیام سـوار  
می کننـد. به عبارت ديگـر دريافـت آنـان بـا فرايند هـای اجتماعـی و سیاسـی پیونـد  
می خـورد. بـر اسـاس انتقادهـا مخاطبـان از راديـو، برنامه ريـزان راديـو آوا و راديـو 
پیـام شـناخت دقیقی از ذائقه موسـیقی مخاطبـان خود ندارند و پخش موسـیقی در 
ايـن دو شـبکه، متناسـب بـا نیـاز و ذائقه آنان نیسـت؛ بنابراين الزم اسـت کـه راديو 
در خصـوص ايـن موضـوع، بـا شـیوه های گوناگـون بـه مخاطب پژوهـی بپـردازد؛ بـا 
افزايـش کیفیـت برنامه هـای موسـیقیايی، هـم بـه تقويت ذائقـه موسـیقی مخاطبان 

خـود کمـک کنـد و هـم مخاطبان بیشـتری را جـذب کند.
در وضعیـت کنونـی، کنداکتـور راديـو پیـام و راديـو آوا، ملغمـه ای از گونه هـای 
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مختلـف موسـیقی را پخـش می کنـد و بـه نحوی برنامه ريـزی آن به نحوی اسـت که 
عالقه منـدان بـه گونه های مختلف موسـیقی، ممکن اسـت برحسـب اتفاق موسـیقی 
مـورد عالقـه خـود را بشـنوند؛ امـا چنانچـه جـدول پخـش بـه نحـوی تنظیم شـود 
کـه گونه هـای مختلـف موسـیقی در سـاعت های مشـخصی از شـبانه روز، متناسـب 
بـا شـنوندگان هـدف و ذائقـه آنـان پخـش شـوند، مخاطبان به شـکل هدف منـد، از 
برنامه هـای ايـن دو راديـو اسـتفاده خواهند کـرد و رضايت بیشـتری از آنهـا خواهند 
داشـت. بـرای نمونـه، در سـاعت های ابتدايـی روز کـه زمـان شـروع کار و فعالیـت 
روزانـه اسـت، موسـیقی پـاپ، از اقبال بیشـتری نزد مخاطبـان برخـوردار خواهد بود 
و در سـاعت های شـبانگاهی، موسـیقی کالسـیک )ايرانی و غیرايرانی( و نیز موسیقی 

بـی کالم بیشـتر بـا ذائقـه آنان، سـازگاری خواهد داشـت.
نکتـه مـورد توجـه در ايـن دو راديـو، پخـش پردازش نیافتـه موسـیقی، حداکثـر 
بـا ذکـر اطالعـات شناسـنامه ای آثـار، همچـون نـام آهنگسـاز يـا خواننـده اثـر بوده 
اسـت، درحالی کـه مناسـب تر اسـت يـک راديـوی تخصصی پخـش موسـیقی، تولید 
برنامه هـای ترکیبـی، همـراه بـا توضیـح و تبییـن بیشـتری در مـورد آثـار، پیشـینه 

تولیـد و عوامـل سـازنده آنهـا متمرکز شـود.
راديـو به مثابـه يـک رسـانه دارای ظرفیـت  بـاال در تعمیـق فرهنگـی ازجملـه در 
زمینـه ذائقه سـازی موسـیقیايی، می توانـد بـا بهره گیـری از خبـرگان و برجسـتگان 
حـوزه ادبیـات و موسـیقی، در قالـب برنامه های ترکیبـی متمرکز بر آثـار برخوردار از 
غنـای معنايـی، در جهت دهـی فرهنگـی بـه ذائقه موسـیقیايی مخاطبان مؤثر باشـد.

همچنیـن حضـور شـاعران و اديبـان برجسـته در برنامه هـای ايـن دو راديـو در 
کنـار موسـیقی دانان و خواننـدگان در جايـگاه مثلـث هنری تولید موسـیقی و اجرای 
گفتگـو بـا آنها با حضـور گوينده راديويی توانـا در جذب تدريجی مخاطبان و سـپس 
ذائقه سـازی تأثیرگـذار خواهـد بـود. پخـش آنونـس ايـن برنامه هـا در شـبکه های 
تلويزيونـی و نیـز پخـش خـود آنهـا در فضـای مجـازی به ويـژه در کسـت باکـس 

می توانـد در جـذب مخاطـب بـه راديوهـای يـاد شـده، مؤثر باشـد.

پيشنهادها
1.مطالعهبرایشناختذائقهموسيقیمخاطبانراديوپياموراديوآوا

بـر اسـاس انتقادهـای مخاطبـان از راديـو، برنامه ريـزان راديـو آوا و راديـو پیـام، 
شـناخت دقیقـی از ذائقـه موسـیقی مخاطبان خـود ندارند و پخش موسـیقی در اين 
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دو شـبکه متناسـب بـا نیـاز و ذائقـه آنـان نیسـت؛ بنابرايـن الزم اسـت کـه راديو در 
خصـوص ذائقـه موسـیقی، بـا شـیوه های گوناگـون بـه مخاطب پژوهـی بپـردازد و بـا 
افزايـش کیفیـت برنامه هـای موسـیقیايی، هـم بـه تقويت ذائقـه موسـیقی مخاطبان 

خـود کمـک کند و هـم مخاطبـان بیشـتری را جـذب کند.

2.بازطراحیوبازتنظيمجدولپخشراديوپياموراديوآوا
در وضعیـت کنونـی، کنداکتـور راديـو پیـام و راديـو آوا، ملغمـه ای از گونه هـای 
مختلـف موسـیقی را پخـش می کنـد و بـه نحـوی برنامه ريـزی شـده اسـت کـه 
عالقه مندان به گونه های مختلف موسـیقی، ممکن اسـت برحسـب تصادف موسـیقی 
مـورد عالقـه خـود را بشـنوند؛ امـا چنانچـه جـدول پخـش بـه نحـوی تنظیم شـود 
کـه گونه هـای مختلـف موسـیقی در سـاعت های مشـخصی از شـبانه روز، متناسـب 
بـا شـنوندگان هـدف و ذائقه هـای آنـان پخش شـوند، مخاطبـان به شـکل هدفمند، 
از برنامه هـای ايـن دو راديـو اسـتفاده خواهند کـرد و رضايت بیشـتری از آنها خواهد 
داشـت. بـرای نمونه، در سـاعت های ابتدايـی 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 )ايرانـی و غیرايرانی( و نیز موسـیقی بی کالم 

بیشـتر بـا ذائقه آنـان، سـازگاری خواهد داشـت.

3.توليدبرنامههایموسيقیمحورترکيبیدرراديوپياموراديوآوا
نکتـه مـورد توجـه در ايـن دو راديو، پخـش پردازش نیافتـه موسـیقی، حداکثر با 
ذکـر اطالعـات شناسـنامه ای آثـار همچـون نام آهنگسـاز يـا خواننده اثر بوده اسـت، 
در حالـی کـه مناسـب تر اسـت يـک راديـوی تخصصـی پخـش موسـیقی، بـر تولید 
برنامه هـای ترکیبـی، همـراه بـا توضیـح و تبییـن بیشـتری در مـورد آثـار، پیشـینه 

تولیـد و عوامـل سـازنده آنهـا متمرکز شـود.

4.بهرهگيـریازخبـرگانوبرجسـتگانحـوزهادبياتوموسـيقی،در
ترکيبی برنامههـای قالـب

راديـو به مثابـه يـک رسـانه دارای ظرفیـت  بـاال در تعمیـق فرهنگـی ازجملـه در 
زمینـه ذائقه سـازی موسـیقیايی، می توانـد بـا بهره گیـری از خبـرگان و برجسـتگان 
حـوزه ادبیـات و موسـیقی، در قالـب برنامه هـای ترکیبـی متمرکـز بر آثـار برخوردار 
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از غنـای معنايـی، در جهت دهـی فرهنگـی بـه ذائقـه موسـیقیايی مخاطبـان مؤثـر 
باشـد. همچنیـن حضـور شـاعران و اديبـان برجسـته در برنامه هـای ايـن دو راديـو 
در کنـار موسـیقی دانان و خواننـدگان در جايـگاه مثلـث هنـری تولیـد موسـیقی و 
اجـرای گفتگـو با آنهـا با حضور گوينـده راديويی توانـا، در جذب تدريجـی مخاطبان 
در  برنامه هـا  ايـن  آنونـس  پخـش  بـود.  خواهـد  تأثیرگـذار  ذائقه سـازی  سـپس  و 
شـبکه های تلويزيونـی و نیـز پخـش خـود آنهـا در فضـای مجـازی به ويژه در کسـت 

باکـس می توانـد در جـذب مخاطـب راديوهـای يـاد شـده، مؤثـر باشـد.

نوآوری مقاله
باوجـود اهمیـت موسـیقی در زندگـی روزمره مـردم و همچنین نقشـی که راديو 
در ذائقه سـازی موسـیقیايی ايفـا می کنـد، پژوهش هـای اندکـی در حـوزه دريافـت 
موسـیقی راديـو صورت گرفته اسـت. البته در خصوص موسـیقِی راديـو پژوهش هايی 
انجـام شـده اند کـه بر نقش موسـیقی در میـزان اثرگـذارِی تبلیغات راديويـی، عوامل 
تأثیرگـذار بـر پخـش ژانرهـای مختلـف موسـیقی و موضوع هايـی ازاين دسـت تأکید 
داشـته اند امـا خوانـِش مخاطبـان از موسـیقِی راديـو، به ويـژه راديـو پیـام و راديو آوا 

چنـدان مـورد توجه نبوده اسـت.
شـناخت خوانِش مخاطباِن راديو پیام و راديو آوا از موسـیقی پخش شـده در اين 
دو شـبکه می توانـد به مديـران و برنامه ريزان راديـو در سیاسـت گذاری و برنامه ريزی 

دقیق تـر بـرای تولیـد و پخش برنامه هـای موسـیقی محور کمک کند.
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