
 

 کیفی محتواي تحلیل روش به آوا رادیو موسیقایی محتواي بررسی

 2یع، مریم سما1محسن نفر

 10/4/96تاریخ پذیرش:                5/11/95: تاریخ دریافت
 

 چکیده
 چـه  اینکه. بپردازد آوا در یک بازة زمانی مشخص هاي رادیوتحلیل موسیقی و نقد این پژوهش بر آن است به    

ترین تأثیر موسیقی بر روح مخاطب (انسان) اصلی کارکردي دارند. چه آنها از هرکدام و شودمی پخش آن از آثاري
آنهـا (در   ست. ماهیت آثار موسیقی متشکل از دو رکن بنیادین ملودي و ریتم است و این هر دو به انضـمام شـعر  ا

بندي مضامین، محتوا و انواع موسیقی صورت با کالم بودن) در این مقاله بررسی و تحلیل شده است تا ضمن مقوله
شـده اسـت. در روش    یل محتواي کیفـی انجـام  این پژوهش با روش تحل شده از این رادیو را مشهود نماید.پخش

شده که هاي رادیو آوا انتخابدوازده روز از برنامه صورت تصادفی، دربه مورد بررسی تحلیل محتواي کیفی، جامعۀ
هـا و نقـایص   ضـعف  از رهگذر نقد و تحلیل فوق، اند.شدهاثر بررسی و تحلیل 40ضبط آنها، درنهایت  با استفاده از

بنـدي  گرایی) از غیر آن و مقولـه ها در رادیو آوا؛ تفکیک سیر تأثیرات مطلوب (کمالو اجراي برنامه پخش، کارکرد
 شده است.مضامین، آواها و نواها در رادیو آوا، ترسیم 

 
 هاي کلیديواژه

 ، آوا و نواتحلیل محتواي کیفی، رادیو آوا، موسیقی 
 

                                                           
 gmail.com48sennafar@    دانشگاه صداوسیمااستادیار گروه موسیقی،  .1
 کنندگی رادیوارشد تهیه. کارشناسی2
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 مقدمه .1
وع و رنگارنـگ موسـیقی کـه عرصـۀ آن احـوال      رادیو موسیقی، مجالی است بـراي مظـاهر متنـ   

 اياینکـه موسـیقی در چنـان عرصـه     .روزي آدمی و صـرفۀ آن، ظرفیـت روح آدمـی اسـت    شبانه
اي برخورداراست و بیان این العادهآورد از اهمیت فوقاي براي روح انسان میچه صرفه) روزشبانه(

 رسد.اهمیت ضروري به نظر می
اسـت کـه    یـادآوري ایـن نکتـه    نگارش این مقاله را ایجاد کرده است، اي که انگیزةمسئلۀ اصلی

کـه هرکـدام از   طـوري شـود. بـه  موجب تربیت او نیز مـی  موسیقی با تأثیر مستقیم بر روح آدمی،
سـازي و  ضـمن فعـال   رود واي از وجود آدمی را نشانه میها با محتوایی ویژه، ساحت ویژهآهنگ

هـا و  آورد. نشناختن کـارکرد آهنـگ  اي نیز در پی میاي ویژهرفتاره تحریک آن ساحت، عادات و
کند؛ زیرا اگر قرار است رسـانۀ ملـی دانشـگاه عمـومی     نغمات، رسالت رسانۀ ملی را مخدوش می

شـود و هـر آهنگـی از آن حیـث کـه      باشد، تربیت نقش اول در اهداف این دانشگاه را شامل می
واسطۀ این رسانه به گوش رسد. اگـر  تواند به، نمیکندتربیت و عادات مخصوص خود را ایجاد می

در نتیجـه ایـن مقالـه، ضـمن      چنین شود، نقض غرض است و نقض غرض خالف عقل و خـرد؛ 
بر روح و روان  آنهاهاي رادیو آوا در یک بازة زمانی خاص، نتایج حاصل از پخش بررسی موسیقی

 عنوان امري تربیتی،به موسیقی (ها)، به آدمی و عادات و رفتارهاي ناشی از آن را به مقصود توجه
 نماید.، گوشزد می)رسانه(منظور یکدستی در هدف دانشگاه عمومی به
موسیقی از پگاه تا شامگاه، براي روح انسان موضوع تأثیرگذاري و براي زندگی انسـان موضـوع    

ب و اندوه است. حال تعلیم و تربیت و براي احوال او موضوع نشاط و ندبه و طرسرگرمی و درعین
اي از این مـوارد اسـت، ضـرورت حضـور و همراهـی      هاي آن چرخهجهت که رسانه و برنامهازآن

تنهـایی  حـال موسـیقی خـود بـه    واضح و بدیهی است. درعـین  به مخاطب آنهاموسیقی در ابالغ 
زیـرا   هـاي مزبـور را دارد؛  هاي مختلف، قابلیت تولید و ایجاد ویژگینظر از حضور در برنامهصرف

هـاي مختلفـی اسـت کـه حامـل      مثابه برنامهتنهایی در اوقات و شرایط متفاوت، بهزندگی خود به
جهت است آنها باشد و ازاین زمینه و همراهی براي توانداحوال و حاالت فوق است و موسیقی می

شوند و همراهی احوال و حاالت هاي تخصصی و عمومی موسیقی در جهان تأسیس میکه شبکه
 گیرند.روز به عهده میمی را در زندگی شبانهآد

عنوان یک شبکۀ رادیویی موسیقی از اوضاع مذکور، مستثنا نبوده و براي ، به»رادیو آوا« در ایران،
شـده  تأسیس آنهاها و احوال مندان موسیقی و همراهی با لحظهپر کردن اوقات مخاطبان و عالقه
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سـابقه و نحـوة کـارکرد آن    در حضور بـی  گفتهپیشوارد بر ماست. اهمیت وجود این شبکه عالوه
که موسیقی تنها هنر شنیداري است و بدین دلیل خویشاوندي و توافـق مـاهوي بـا     رواست. ازآن

رادیو دارد، در جذاب کردن این رسانه و جلب مخاطب نیز اهمیت بسزایی یافته اسـت و از همـین   
هـاي  یی در رسانه است که تولید و پخـش برنامـه  هاي رادیوازجمله شبکه »رادیو آوا«روست که 

سـاعت پخـش موسـیقی از     6 بـا  1386 موسیقی را بر عهده دارد. این ایستگاه رادیویی، در سـال 
 خجسـته، ( شب بر روي فرستندة رادیو سالمت، کار خـود را آغـاز نمـود    12 بعدازظهر تا 6 ساعت
رضـایی  ( ها نیز قابل دریافت اسـت انساعته شد که در بیشتر است 24 نیز 1390 و از سال) 1392
 اند از:ساعته است که عبارت باکس چهار 6 رادیو آوا شامل). 1393 مطلق،

 الـی  14( ، بخـش عصـرگاهی  )14 الـی  10( ، بخش نیمروزي)صبح 10 الی 6( بخش صبحگاهی
 2( و بخـش سـحرگاهی   )بامداد 2 الی 22( ، بخش شبانگاهی)22 الی 18( ، بخش شامگاهی)18
 .)صبح 6 د الیبامدا

 ،آنهـا آوا و نتـایج حاصـل از    هـاي رادیـو  هاي برنامـه منظور رفع نقایص و کاستیاین پژوهش، به
اي در ماهیـت  است. به ایـن سـبب کـه از بـدو تأسـیس آن تـاکنون چنـین مطالعـه         گرفتهانجام
ـ    برنامه ه نظـر  هاي رادیو آوا تحقق نیافته است، انجام آن به دالیل مـذکور، بایسـته و ضـروري ب
 رسد.می
 
 . پیشینۀ پژوهش2

 حاکی گرفته،انجام موسیقی و رادیو موضوع ةدربار تاکنون که هاییپژوهش بررسی و تحقیق    
آن، مبحث جدیدي است  هايفعالیتآن است که موضوع رادیو موسیقی و تدوین الگویی براي  از

، هایافتهنوع پژوهش، نه ؛ براي نموصورت نگرفته است بارهدراینکه تاکنون تحقیقی مجزا 
پژوهشی  هايروشو نوع موضوع، راهکارهاي مربوط به افزایش دانش مرتبط و نوع  پیشنهادها

 با بنابراین شود؛نمی دیده موضوع این به راجع پیشین قه تحقیقاتمربوط به رادیو موسیقی در ساب
اط ندارند. شرح این تحقیقات ارتب مقالهمستقیم با موضوع این  طوربه که شدیم روروبه تحقیقاتی

 :زیر است قرار به
 و مطالعات امور. امیپ ویراد یدرخواست یقیموسبرنامۀ  يساختار لیتحل). 1377یا، امید (نیبیحب -1

 .، تهرانقاتیتحق
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 نیابررسی کرده است.  هفته کی مدت به را امیپ ویراد »رخواستید یقیموس«برنامۀ  محقق،
 مورد ویراد نیا یعصرگاهبرنامۀ  77 و شودیم پخش 45/19تا  15 ساعت در معموالً برنامه
 :استآمده دستبه ریز جینتا وقرارگرفته  يساختار لیتحل
 و کردندینم موسیقی پخش براي سازيینهزم گونهیچه مجریان: موسیقی پخش هايینه: زمالف
 متنی با کردیم ایجاب را موسیقی پخش که برنامه محتواي بین که بود ياگونهبه برنامه قالب
 .نداشت وجود تناسبی شدیم قرائت مجري توسط که
 و خبر ،يگذارفاصله موسیقی زمینه، موسیقی مجري، گفتار شامل برنامه اجراي: نحوة ب
 .است شهر هايیامپ
 با ترانه 39 تعداد این از است. شدهپخش موسیقی 56 درمجموعشده: پخش موسیقی نوع: ج

 .شوندیم شناسایی پاپ موسیقی عنوان با ترانه 17و  تیسن موسیقی عنوان
 یا نام گاهیچه ،هبود غیرمستقیم معموالً شنوندگان درخواست: مخاطبان درخواست اعالم: نحوة د

 اعالم »از شنوندگان زیادي تعداد« عنوان تحت یا شدینم اعالمکننده درخواست از مشخصاتی
 .شدیم
 بیانگر که داشتند یجانهیب و یعاطفیرغ خشک، سرد، لحنی معموالً مجریان: مجریان لحن: ه

 .است مخاطبان و برنامه بین ارتباط یمانهصمیرغ و رسمی وجه
 پیش از يسازمخاطب و قالب بهبا توجه  درخواستی موسیقی پخش زمان: پخش زمان: و
 براي. 2 شود؛یم پخش هایلاتومب رانندگان براي. 1 :است مناسب دالیلاین  به پیام شدهیینتع

 فرصتبعدازظهرها  در درخواستی موسیقی. 3 شود؛یمي پخش شهردرون ياحرفه رانندگان
 .کندیم ایفا ثريؤم نقش کاري هايیطمح یبخشآرامش در و است مخاطبان براي يترمناسب

 .صدا ۀتوسع و قیتحق: تهران، عصام معصومه. مترجم: ویراد درك). 1381کرایسل، اندرو ( -2
 یقیموس ویراد خصوص در یمطالب ذکر به »ویراد درك« کتاب از چهارم فصل در سلیکرا دروان 

 کی حضورباز  ندارد، یمعرف به يازین یقیموس ی کهمواقع درگفته است  يو .است پرداخته
 آوردیم وجود به را یهمراه و رفاقت نیا که اوست يصدا و ستضروري ا همراه کی و شخص

 نیب ارتباط مورد در را ینکات. کرایسل، نیز است یقیموس يهابرنامه يمجر همان شخص نیا و
 .کندیم انیب برنامه به او دادن شکلنحوة  و يمجر ییاجرا هايیوهش
 نامۀیانپا .امیپ ویراد در آن کاربرد و یقیموسی ارتباطهاي یژگیو). 1382آگاه، جواد ( -3

 تهران. ،یماصداوس دانشگاه ارشد، یکارشناس
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 ،کندیم برقرار ارتباط شنونده با یقیموس چگونه که است بوده نیا قیتحق نیا در یاصل ۀلأمس 
 ویراد در تريیعوس کاربرد ی،قیموس از یانواع چه و ست؟یچ یقیموس یارتباط هايیژگیو یعنی
 دیبا يریتداب چه است شنوندهداشتن نگه یراض همانا که یینها هدف به دنیرس يبرا و دارندیامپ

 :ازاند آمده عبارتدستبه قیتحق نیا از که یجینتا شود؟ دهیشیاند
 که را هاییاحساس و کندمی برقرار ارتباط شنونده با احساسات تحریک راه از موسیقی .1

 .است بنديدسته قابل انگیزدبرمی
 رییتغ و تکامل شنونده، در احساس آوردن وجود به امیپ ویراد در موضوع ینترمهم .2

 به یابیدست يبرا. بماند ستگاهیا مخاطب همچنان شنونده کهيطوربه است، آنهوشمندانۀ 
 .کرد استفاده توانیم آن مختلف مراحل و »تداوم« از هدف نیا

 

 کل اداره. امیپ ویراد یقیموسدربارة  تهران مردم از ینظرسنج). 1383خضریان، عاطفه ( -4
 تهران. و،یراد يهابرنامه گروه ،يابرنامه سنجش و یاجتماع يهاپژوهش

 در مخاطبان نیازهاي شناخت و شنونده میزان به یابیمنظور دست: بهاست آمده قیتحق نیا در
 تهران ساکن باالتر وسال  15 افراد از نفر 811 با پیمایشی روش به پیام، رادیو موسیقی با ارتباط

 :ازاند عبارت پژوهش هايیافته. شد انجام حضوري مصاحبه
 درصد 56 و دارند عالقه »زیاد خیلی و زیاد« حد در موسیقی شنیدن به پاسخگویانز ا درصد 60 
 گوش براي ماهواره از درصد 6 و تلویزیون از درصد 8 پیام،شبکۀ  از درصد 24 شخصی،رسانۀ  از

 از موسیقی پخش به موسیقی به مندانعالقه از درصد 71 .کنندمی استفاده موسیقی به دادن
 4و  »ایرانی موسیقی« به درصد 76 .هستند مندعالقه »زیاد خیلی و زیاد« حد در پیام رادیو
درصد  49 ،اصیل سنتی موسیقیدرصد به  69 .هستند مندعالقه »یرانیا یرغ موسیقی« به درصد

به موسیقی غیر  مندانعالقههستند.  مندعالقه پاپ موسیقیدرصد به  61 و محلی موسیقیبه 
 و جاز موسیقیدرصد  50، الکترونیک موسیقیدرصد  50 ،کالسیک موسیقیدرصد  50ایرانی، 

 به درصد 38 ،کالم با موسیقیبه  درصد 85 را انتخاب کردند. الیت موسیقیدرصد  56
 هنگام درصد 46 ،»گروهی« اجراي به درصد 27 ،»الارکستر« به درصد 32 ،»ينوازتک«
 و غم« هنگام درصد 44 و »امشآر« هنگام درصد 75 ،»شادي« هنگام درصد 86 ،»عصبانیت«

 .دارند نیاز موسیقی شنیدن به »اندوه
 یرحمت معصومهمترجم:  »ستگاهیا يگذارنام، هاقالب ،یقیموس ویراد) «1386ی، گاي (استارک -5
 .ویراد مجله ،نیام
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 خصوصدر است که استارکی  »ییویراد يهابرنامه يمحتوا«مذکور، فصل چهارم از کتاب  مقالۀ
 یقیموس پخش يبرا ايیانهرا یزيربرنامه زین و سلکتور ای یقیموس پخش يبندزمان يرهاافزانرم
 ویراد يگذارنام خصوص در فصل نیا از يگرید بخش در .است گفته سخن یقیموس ویراد در

 یژهوبه مخاطببرجذب  آن ریثأت و انگلستان در ییویراد يسازبرنامهی رقابت طیشرا در یقیموس
 .استشده نقل یمطالب) درآمد شیافزامنظور (به یخصوص هايیستگاها يبرا
دربارة  تهران مردم از ینظرسنج). 1387، محمد (ملکوتمحمدي شکیبا، عباس و خانی  -6

 ،يابرنامه سنجش و یاجتماع يهاپژوهش کل اداره .ویراد از یقیموس پخش بر دیکأت با یقیموس
 تهران. ،یشینما ریغ يهابرنامه سنجش گروه
به سال  15 افراد نفر 1032 از پیمایشی روش به موسیقی، پخش ینۀدرزم رادیو عملکرد به نسبت
درصد  5/32 ،»زیاد« حد در درصد 1/50 وآمده عملبه حضوريمصاحبۀ  تهران شهر ساکن باال

 روزانه متوسططور به درصد، 2/34 .دارند عالقه موسیقی به »کم« حد در درصد 17 و »تاحدي«
 به دادن گوش صرف را خود اوقات از »ساعت یک از کمتر« درصد 5/27 و »ساعت 2 تا 1«

 کاست و ديیس« طریق از را خودترانۀ موردعالقه  و موسیقی درصد، 2/42. کنندمی موسیقی
 موسیقی« به درصد 3/46 و »بخشآرام موسیقی« به درصد 7/47 و دهندمی گوش »)صوتی(

 شنیدن نیازمند ،»آرامش« هنگام درصد 8/74 و »شادي« گامهن درصد 2/83 .دارند عالقه »شاد
 از ،»یماصداوس« طریق از درصد 6/27 و »دوستان« طریق از درصد 3/54. هستند موسیقی
 درصد 53 و »اصیل و سنتی« یقیموس به درصد 4/65 .شوندمی مطلع جدید هايموسیقیعرضۀ 

 »موسیقی« بیشتر رادیو از مندندالقهع شنوندگان درصد 6/30. دارند عالقه »پاپ« موسیقی به
 موسیقی هم و گفتار هم رادیو از اندیلما که اندگفته نیز شنونده افراد درصد 56. کنند گوش
 .بشنوند

 
 . ادبیات و مبانی نظري تحقیق3

ها حضوري ها و شبکهدهد که موسیقی در انواع برنامهدر موضوع موسیقی و رادیو نشان می
 آنهابخش و رکن جذاب و قوام آنهاکه جزو ساختار اصلی طوريبه ته است؛مستمر و مؤکد داش

خریدها در ترین برگ) موسیقی را یکی از مهم1388براي مثال، عرفان هاشمی (. بوده است
موسیقی در رادیو عاملی است که  کند که) بیان می1388سوار (داند. یوسفی بیلهسازي میبرنامه

آمیز پیام را فراهم م و به مدد افکت و سکوت، توان انتقال موفقیتبه یاري کلمات و مفاهی
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گیر و تناسب سنخیت هاي پیامسازد و اینکه دقت در انتخاب موسیقی مناسب براي گروهمی
) 1392خجسته ( .هاي موردنظر، از ضروریات استموسیقی با نظرهاي شنوندگان و رعایت ارزش

که نوعی رادیو موسیقی در صداي جمهوري  -دیو آوا را با تبیین سه مسئله، فلسفه وجودي را
سازد. این سه کند و دالیل و ضرورت وجودي آن را روشن میبیان می -اسالمی ایران است 

اند از: نیاز رادیو به استفاده از موسیقی، نیاز موسیقی به رسانه رادیو و ارتباطی که مسئله عبارت
جتماعی با این دو وجود دارد و عالوه بر این به هرکدام هاي جدید محیط امیان شرایط و زمینه

 دهد که در ارتباط با یکدیگر حضور مؤثري در محیط اجتماعی داشته باشند.اجازه می
هاي مختلـف (حـاالت غـم یـا     صورت ترین تأثیر موسیقی بر روح و روان آدمی است که بهاصلی

نشـاط و شـادي یـا افسـردگی، تـرس یـا       شادي، آرامش یا تحرك، امیدواري یا یأس و ناامیدي، 
شـود،  بنابراین آنچه موجب نیاز به موسیقی و روي آوردن به آن مـی  شود؛شجاعت و...) ظاهر می

زیرا در سایۀ این طلب است که احساسات، ذهـن و درمـان آن، جسـم، رفتـار و      طلب روح است؛
شود و انسان را بـر آن  می روحیات اجتماعی انسان در نسبت با موسیقی به چالش و تعامل کشیده

هاي روزمره به موسـیقی روي آورد.  دارد تا براي خالص شدن از تالطم درونی ناشی از تالشمی
شـود و درنهایـت، تغییـر    تأثیر موسیقی گاه بر فرد انسان است که موجب تغییر شخصـیت او مـی  

افتـد،  دت اتفـاق مـی  شخصیت افراد جامعه را نیز دربردارد. این سیري تکاملی است که در درازمـ 
کـه نـوع موسـیقی دفعتـاً بـر      طوريهاست؛ بهگاهی نیز تأثیر موسیقی بر جمع و گروهی از انسان

العملی واحد، اقدامی یکپارچه و رسیدن به وفاق جمعـی،  منظور ایجاد عکسها بهگروهی از انسان
انقالبـی، صـنفی،    گذارد که در این حالت انواعی از موسیقی بـا عنـاوین حماسـی،   اثري فوري می

 .آیندهاي اجتماعی پدید میسیاسی و سایر موسیقی
شـود و  شده پرداختـه مـی  در این تحقیق به بررسی چندوجهی جوانب مختلف آثار موسیقی پخش

هـاي  موسـیقی  گرفته است و بـه بررسـی  ، حول روابط بین متغیرهاي پژوهش شکلمبانی نظري
نظـران مطـرح در   نمونه به بررسی چند دیدگاه صـاحب پردازد. براي شده از چند دیدگاه میپخش

 پردازیم:رویکرد تأثیرگذاري موسیقی می
در خصوص محل اصلی تأثیرگذاري موسیقی که همانا روح انسان است، بزرگـان زیـادي سـخن    

الصفا، در آغاز رسالۀ پنجم از بخش ریاضی، صنعت یا هنـر موسـیقی تـأثیر    اند. به نظر اخوانگفته
هاي دنیایی بـر  ها و دیگر خوراکیطور که تأثیر غذا، نوشیدنیروح انسانی دارد و همانبسزایی در 
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 گـذارد شود، موسیقی نیز بـا روح انسـان ارتبـاط دارد و بـر آن تـأثیر بسـزایی مـی       جسم دیده می
 .)221 :1390 موسوي،(

پـیش   ، بحـث تـأثیر موسـیقی بـر نفـس را     الکبیرالموسیقیهاي آغازین کتاب فارابی در بخش
پردازد و در جاي دیگري از کشد. وي در نخستین بحث، به رابطۀ موسیقی در رفع خستگی میمی

گـذارد. وي بیشـتر بـه    تري رابطه موسیقی و نفس آدمی را به بحث میطور جديهمین کتاب، به
هاي هطور دقیق نحوة تأثیر نغمها در بروز و غلیان احساسات خاص توجه دارد و بهتأثیر انواع نغمه

-69 :1391 پـور، نـاظم ( کنـد هاي انسان بررسی میگیري احساسموسیقایی را بر ظهور و شکل
70.( 

حسن کاشانی نگارندة رسالۀ کنزالتحف از موسیقیدانان بنام سدة هشتم قمري اسـت. وي در پـی   
ر نقل حکایتی از داوود، پیامبر دین یهود و تأکید مجدد بر تأثیر موسیقی بـر ایجـاد حـس رقـت د    

گشاید. او بر این باور است کـه  آدمی، بحث نظري خود را در چگونگی تأثیر موسیقی بر نفس می
دهد. این سعۀ صدر یا گشـایش  به سبب هماهنگی اثر موسیقایی در نفس شنونده، بسطی رخ می

کند که نفسش علو (استعال) یابد. کاشانی سبب ایـن  اي است که او را مستعد آن میگونهروحی به
داند که جنس موسیقی، علوي و استعالیی است، یعنی انسان را فراتـر از  عۀ درونی را از آن میواق

کنـد، خـود   برد. از همین رو، هرگاه نفس آدمی امر روحانی و علوي موسیقی را تجربه میخود می
 ور،پناظم( هاي استعالیی استیابد که از گونۀ تجربهاي میفارغ از وجود جسمانی و مادي، تجربه

1391: 84-86.( 
ق) را نگاشته  895تا  888» (رسالۀ موسیقی«اش هاي واپسین زندگانیعبدالرحمن جامی که سال
هاي خود به تأکید از رابطۀ موسیقی و بـرانگیختن احـوال روحـی انسـان     است، در بخشی از گفته

وف، رجـا،  اي چون حزن، فـرح، خـ  هاي روانیگوید. جامی بر این باور است که وضعیتسخن می
تواند در وجود انسـان ظهـور یابـد و حـال او را     خضوع و استعال از راه تأثیر آواهاي موسیقایی می

دگرگون کند؛ البته همۀ احواالتی که موسیقی موجد آن است ازنظر جامی با لذت آمیختـه اسـت؛   
 پـور، نـاظم ( حتی اگر چنین احواالتی در مواقع عادي خوشایند به نظر نیایند، ماننـد غـم و حـزن.   

1391 :90( 
گـذارد. ارسـطو   به عقیدة فالسفۀ قدیم، ازجمله افالطون، موسیقی بر منش و رفتار آدمی تأثیر می

کنـد کـه گـویی آن را از راه تجربـۀ     نیز این موضوع را باور دارد و بارها چنان بـه آن اشـاره مـی   
شود و چیزي کـه  دهیم، ذهن ما دگرگون میکه به موسیقی گوش می شناسد. زمانیشخصی می
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کند، منش یا اخالق ماست. در حقیقت، ارسطو بر این باور است که موسیقی داراي چنان تغییر می
قدرتی است که امکان دارد ذهن شنونده را تغییر دهد که درنتیجۀ آن، شخصـیت و رفتـار او نیـز    

ینه، ارسطو با افالطـون  گذارد. در این زمبنابراین موسیقی بر شنونده اثري پایدار می کند؛تغییر می
عقیده است که موسیقی، قدرت تأثیرگذاري بسیاري دارد و رفتار و اخالق انسانی را تحت تأثیر هم

 ).39-38: 1390 رحمانیان،( دهدقرار می
برخی نغمات اثر درمانی دارند، برخی به . هر موجود صاحب روح، نسبت به موسیقی، حساس است

اي دارنـد کـه   هـاي نظـامی، قـدرت ویـژه    دیگر، مانند مـارش  کنند، بعضیتمرکز ذهن کمک می
اثر اصـلی موسـیقی، تحـت تـأثیر قـرار دادن روح از      . توانند روحیۀ سلحشوري را تقویت کنندمی

رو، عبادات موزونی که با نغمات مناسب همراه باشد، ازاین. طریق مرکز عواطف و احساسات است
ممکن اسـت در  . شودتسهیل برقراري ارتباط باخدا میآورد و سبب روح ملکوتی را به هیجان می

خود شود و حتی سیر و الهاماتی بـرایش  اثر شدت هیجانات، شخص به حال جذبه برسد، ازخودبی
 ).191-190: 1382 الهی،(پیش آید 

یعنـی   آنهـا دهنـدة  این خصوصیات را در آثار موسیقی باید نسبت به مقومـات و عناصـر تشـکیل   
هایی م (حرکت و نظم و انضباط آهنگ) و شعر جستجو کرد؛ بنابراین در جدولملودي، آهنگ، ریت
خـواهیم   آنهـا بندي ارکان یک اثر موسیقی بـه شـرح و تحلیـل    آیند ضمن مقولهکه در ادامه می

 پرداخت.
 
 . تعریف مفاهیم تحقیق3-1

شـود کـه   ده مـی با استماع هر اثر موسیقی، سه مقولۀ اصلی و بنیادین در ارتباط با موسیقی مشاه
در اصـل،  . که هر سه نشانگر ماهیت موسـیقی هسـتند   »شعر« و »ریتم« ،»ملودي«اند از عبارت

موسیقی فارغ از مباحث تخصصـی همچـون هـارمونی، کنترپـوان، فـرم، آنـالیز، ارکستراسـیون،        
د، اي باکالم باشـ سازبندي و ... از دو جزء اساسی ملودي و ریتم تشکیل شده است. حال اگر قطعه

دهنـدة ایـن سـه مقولـه و     نشـان  1جـدول  . شـود اضافه مـی  آنهاجزء دیگري به نام شعر هم به 
 ست:آنهاتقسیمات 
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 . مقوالت و زیرمقوالت1 جدول
 

 مقوله ریز مقوله حیطه
 
 
 
 

 نتایج حاصل از استماع قطعات موسیقی

 ملودي
 (عمیق) برانگیزتفکر

 احساسی (متوسط)
 هیجانی (سطحی)

 ریتم
 معتدل
 آرام

 هیجانی (تند)

 شعر

 زیآمحکمت
 موضوعی (مناسبتی)

 شیاین و دعا
 ینفسان

 
 . ملودي3-1-1

رونده ها با استفاده از فواصل متصل و منفصلِ باالرونده و پاییناز توالی صداهاي موسیقی یا نغمه
شـود،  دهند، ملـودي حاصـل مـی   ها را به ترتیبی ویژه و مؤثر تشکیل میکه رشتۀ واحدي از نغمه

وسیلۀ یک ساز بادي مثـل فلـوت و   وسیلۀ صداي انسان خوانده یا آهنگی که بهمانند آوازي که به
 .)10: 1389 تراب، پورکمال( شودغیره نواخته می
 .دهدپذیر را تشکیل میسلسله نغمات خوشایند و متوالی که عبارتی بامعنا وذهن: تعریف عملی
 توان تقسیم کرد:ه دستۀ تفکربرانگیز، احساسی و هیجانی میملودي را به س
ضمن اینکه حاوي نکات مندرج در تعریـف ملـودي اسـت، اشـتغال     ): عمیق( برانگیزملودي تفکر

هـایی در آن  مخاطب با تکرر استماع، بازهم ناشناخته. فاهمه و تفکر پیرامون آن را نیز در پی دارد
 .کندمکرر را در آن احساس مییابد و شوق و نیاز به شنیدن می

این نوع حاوي نکات مندرج در تعریف ملـودي اسـت و ضـمن اینکـه     ): متوسط( ملودي احساسی
شوق و اشتیاق استماع مکرر در دفعات بعد را در خود دارد، از حیث ناشناختگی و معماگونگی ذهن 

این نوع موسیقی، بسیار . ستبرانگیز در همین اکند و تفاوت آن با نوع تفکررا به خود مشغول نمی
 .داشتنی استنرم، روان، مفهوم و دوست

هایی که با خصوصیت ریتمیک بودن ملودي هیچ جایی بـراي  موسیقی): سطحی( ملودي هیجانی
هستند و با شنیدن چنـد نغمـۀ    موزون حرکات به پرداختن حس ایجاد موجب. تفکر در خود ندارند
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این نوع موسیقی با مترونـوم بـاال و بسـیار    . تداعی است اول، تمامی آن براي ذهن قابل حدس و
در آن  ـکه از اوصاف جسـم اسـت      ـوجوش و حرکت  شود و خصوصیت جنبپرتحرك اجرا می

برعکس نوع اول که مشخصۀ آن قرار و سکون جسـم و حرکـت و پویـایی     شود؛وفور دیده میبه
 .ذهن است

، با آن ارتباط برقرار کرد، آن را دوست داشت و از فهمید توان از همان ابتداملودي احساسی را می
برانگیز، تمام قواي ذهنی فرد را براي ادراك و فهمیدن آن بـه میـان و   ملودي تفکر. آن لذت برد
کند و او توان ذهنـی و ادراکـی خـود را بـراي     معماهاي خود را به فرد عرضه می. کشدچالش می

تکامل و ترقی قواي ذهنی و احیانـاً تعـالی و کمـال    آورد که حاصل آن فهمیدن آن به میدان می
ملودي هیجانی به معناي بیدار شدن و بیدار کردن هیجانات و غرایز است کـه بـا شـنیدن    . است

تمثیل این مفـاهیم  . کندشود و آدمی را در پی خود روان و دوان میها فعال میبعضی از موسیقی
شناسـد و آن را پـیش خـود نـدارد و     چیزي را می مانند این است که در مورداحساسی، گویا آدمی

برانگیـز  در مورد تفکـر . کندشناسد و سپس با رضایت آن را طلب میمحض مشاهده، آن را میبه
شناسد و همۀ ذهن و استعداد و توان روحـی و جسـمی خـود را    طور است که آدمی آن را نمیاین

ن است آن را بپذیرد یا نپـذیرد امـا همـین    درنهایت، ممک. بنددکار می براي شناخت و فهم آن به
را در پـیش   آنهـا تالش براي او کمال و احیاناً تعالی است و راجع به ملودي هیجانی اینکه آدمـی  

در ) اراده و جبريبی( آنهاشناسد و پس از مواجهه با عوامل بیدارگر را می آنهاخوبی خود دارد و به
 .شودروان می آنهاپی 

 
 
 
 
 
 

 
 انواع ملودي .1نمودار 

 
 

 شناسددر پیش خود ندارد و آنها را نمی تفکربرانگیز

 شناسددر پیش خود ندارد ولی آنها را می احساسی

 شناسددر پیش خود دارد و آنها را می هیجانی
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 . ریتم3-1-2
ضرب ریتم در موسیقی عبارت از توالی ضربات آهنگ است و اساساً بـراي مـوزون کـردن نـواي     

 اندازة وزن در یک قطعـۀ شـعر اسـت   در موسیقی به) ریتم( رود. اهمیت ضربموسیقی به کار می
سیقی جداناشدنی و ریتم، امروزه سخنی است که از مو). 40 :1391 منصوري به نقل از شکارچی،(

 کننـد. تعیین مـی ...  و ،،،،بندي موسیقی است که آن را با اعداددر حقیقت پایه و استخوان
 )41-40: 1391منصوري، (

). ملـودي اسـت  رکن اول موسیقی، ( ریتم، رکن دوم علت پدیدآورندة موسیقی است تعریف عملی:
ریتم عامـل جلـوه و   . ریتم به معناي حرکت است و حرکت، شرط الزم عالم طبیعت و جسم است

متریک، آزاد، آشکار، نهان، مرئی، نامرئی، طبیعی، غیرطبیعی، : زیبایی ملودي است و اقسامی دارد
 . ... محسوس، نامحسوس و

هـاي سـاده و   انـواع میـزان  ( ی اسـت هاي متریک و قالبریتم آشکار در موسیقی شامل انواع ریتم
 .)مانند ریتم ردیف موسیقی ایـران ( ها با متر آزاد استریتم نهان در موسیقی شامل ریتم). ترکیبی

هاي متریک است که بسیار مشهود و محسـوس بـوده و در   هایی از ریتمریتم مرئی شامل بخش
 هاي متریک و بسیاري واع ریتمریتم نامرئی شامل بعضی از ان. بدو امر براي مخاطب مفهوم است

ریـتم طبیعـی ماننـد    . متریک است که تجلی و فهم آن در بدو امر روشن نیسـت  هاي غیراز ریتم
هـاي  ریـتم . شـوند و جلـوه دارنـد   هایی است که در طبیعت و در موسیقی مشـاهده مـی  اکثر ریتم

سـرعت  هـایی کـه بـه   ریتم محسوس مانند ریـتم . هاي لنگ و مختلطغیرطبیعی مانند انواع ریتم
ریـتم  . هـاي هیجـانی از ایـن ریـتم برخوردارنـد     اکثر ملـودي . شودموجب به یادماندن ملودي می

 .برانگیز هستندهاي عمیق و تفکرنامحسوس مشخصۀ بسیاري از موسیقی
 شود:ریتم به سه دستۀ معتدل، آرام و هیجانی تقسیم می

بخـش روح و روان  است، بلکه به معناي اعتـدال معتدل نه به عیار مترونوم و سرعت : ریتم معتدل
کند، گاه ممکن است با مترونوم تند رخ دهـد و  آدمی است و آنچه روح و روان آدمی را معتدل می

بنابراین موسیقی تفکرآمیز همواره موجب اعتدال روح و روان آدمی است زیرا  گاه با مترونوم کند؛
 .دهدت که پس از تالطم و آشوب آن رخ میفکر، خود آخرین نقطۀ اعتدال روح و روان اس

شـود؛  منزلۀ قرار و سکون است، مانند قرص مسکن که موجب رفع درد و التهاب میبه: ریتم آرام
کننـدة  موسـیقی آرام، تسـکین احساسـات و آرام   . اعتدال هنوز راهی در پیش دارداما تا رسیدن به
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که مملـو از تـنش و تالطـم و نـاآرامی      تالطمات درونی است و آدمی درگذر زندگی روزمرة خود
 .ریتم این موسیقی، هرگز تند و سریع و پرآشوب نیست. است به آن احتیاج مبرم دارد

هـاي تنـد و   طور که از نام آن معلـوم اسـت، همـواره ریـتم    موسیقی هیجانی همان: ریتم هیجانی
خـروج از تعـادل و   موسیقی هیجانی عمومـاً  . زیرا هدف آن تحریک و تحرك است متالطم دارد؛

آدمی که خود عموماً و نوعاً از درون از اعتدال عقل و احساس خـارج اسـت، بـا    . آرام و قرار است
شود و معلوم است که هاي هیجانی، در برون هم از قرار و آرام و اعتدال خارج میشنیدن موسیقی

 .گیردد میازاین خروج، اعمال و رفتار و آداب و منش و سلوك او چه صورتی به خوپس
 
 . شعر3-1-3

شـعر سـخنی اسـت    « :نویسـد مـی  المعجم فی معـاییر اشـعار العجـم   شمس قیس رازي در 
اندیشیده، مرتب، معنوي، موزون، متکرر، متساوي، حروف آخرین آن به یکدیگر مانند«. 

، فصل پنجم، مقالۀ پـنجم چنـین   سینا بلخیشفاي ابنمحمدرضا شفیعی کدکنی از کتاب  دکتر
شده از اقوالی داراي ایقاعاتی کـه در وزن متفـق و   شعر کالمی است مخیل، ترکیب« :کندنقل می

) دکتر شـفیعی کـدکنی  ( اما خود وي ؛»متساوي و متکرر باشند و حروف خواتیم آن متشابه باشند
دهد و در حقیقت، گویندة اي است که در زبان روي میشعر حادثه« :نویسدنظر دیگري دارد و می

دهد که خواننده، میان زبان شعري او و زبـان روزمـره و   ر خود، عملی در زبان انجام میشعر با شع
خوردگی عاطفـه و تخیـل   شعر، گره« :نویسدو در جاي دیگر می ؛»کندعادي تمایزي احساس می

 ).نامه رشد، شبکۀ ملی مدارسسایت دانش(» گرفته باشداست که در زبان آهنگین شکل
م آهنگین و موزونی است که بهتـرین محمـل القـا و انتقـال مضـمون و      شعر، کال: تعریف عملی

 .شودگونه و نفسانی تقسیم می آمیز، موضوعی، نیایشمحتواي خود است و به چهار دستۀ حکمت
شعري است که در آن حکمت و عبرت، نکتۀ ظریف، حقیقت، حکایت، داللـت و  : آمیزشعر حکمت

 .تراهنمایی مخاطب به سمت کمال مدنظر اس
شعري است که در مورد موضوعی خاص، اتفاقی ویـژه  ...):  در نسبت با -مناسبتی( شعر موضوعی
آمیـز هـم   حال حاوي مضامین اشـعار حکمـت  شود که درعیناي معین سروده میو رخداد و واقعه

 .تواند باشدمی
اعر کلیۀ اشعاري که حدیث نفس باشد و به منظوري خاص در حـوزة نفسـانیات شـ   : شعر نفسانی

هـاي سـطحی از   ها، آمال و آرزوهـاي شخصـی، برداشـت   مانند تمنیات، گرایش قرار داشته باشد؛
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شعر نفسـانی   نهاد در حیطۀ آنهابازاري بتوان بر عشق و عاشقی و تمام مواردي که برچسب کوچه
 .گیردقرار می

ـ ) خواننـده ( کند این است کـه شـاعر  هایی که شعر را نفسانی مییکی از مشخصه م از خـود و  دائ
تمنیـات و آرزوهـاي خـود را بـر زبـان      . کنـد هاي خود را مطرح مـی خواسته. گویداحوال خود می

هـاي او دور  و خواسته) خود( ها حول اوتمام کلمات و واژه. آورد و موضوع سخن، خودش استمی
 در آن صـورت نـام آن نیـایش و   ( ممکن است مثبـت باشـد  . سویه نیستزند و این صرفاً یکمی

امـا وجـه    ؛)یکسـره خودخـواهی، خـودبینی و خوددوسـتی    ( و ممکن اسـت منفـی  ) مناجات است
نتیجۀ نگاه نفسانی این است که اگر . هاي خود استمشخصۀ این روش، محوریت خود و خواسته

موفق باشد، حاصل آن لذت و کامروایی و سرمستی است و اگـر نـاموفق باشـد، حاصـل آن آه و     
 :مثالی براي این نوع، شعر زیر است. استحسرت و افسوس و ندامت 

 
 گن تو قصه بوديخوان، ابراي بیابون، مینی و ناي چوپان، سحر خروس

 ها، حتی کوه و صحراها، دشت گلپونههمه رودخونه
 هاي شب جدایی رو سروديدونن که تو بودي که غزلهمه می

 برخام بیتا خبردار بشی، رفته دیگه از شهر تو، سر شب یا سحر
 مون دوباره آفتابی شه، آسمون نگات براي من آبی شهخوام قصهنمی
 شه شه، کوه آگه بشنوه، دیگه هامون میکه دلت خون می مو، گم قصهنمی

 یادته اون روزا، هرکجا چون دو دلداده با هم بودیم
 دلم اندازة یه بیابون که نیست، درد من اي خدا از تو پنهون که نیست

 ما رها، غافل از رنج عالم بودیمها، مثل پروانه
 ها سایه به سایه توي راه تو بودزدهدل دیوونه چون شب

 یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود
 حاال هر چی که بود، حاال هر چی که هست

  1از تو هر خاطره، تنها دل ما شکست
 

                                                           
 شده از رادیو آواپخش يهامتن یکی از ترانه. ١ 
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همۀ کلمات در وصف موضـوعی   وجه مشخصۀ آثار موضوعی این است که برعکس آثار نفسانی،
محـور کلمـات و   . براي کسی دیگـر و در تعظـیم و سـتایش اوسـت    . متفاوت از نفس شاعر است

شاید در شعر نفسانی هم شـاعر در  . و ابراز احساسات براي اوست) دیگري( موضوع سخن حول او
ا شـاعر،  وصف معشوق و محبوب خود بسراید، ولی تفاوت آن با موضوعی در این است که در آنج

کـه توصـیف و    »او« داند ولی در شعر مناسـبتی، محبوبش را فقط از آن خود و متعلق به خود می
هـاي زیـر توجـه    به مثـال . شود، نه فقط متعلق به خود شاعر بلکه متعلق به همه استتجلیل می

 :کنید
 صدر و بدر هر دوعالم مصطـــفی خواجۀ دنیا و دیــن، گنج وفـا

 للعــالمین رحمۀنـــور عالـــــم  ي یقیــنآفتاب شــرع و دریا
 جـان رهــا کن آفـرینــش خـاك او جان پاکان خاك جـان پاك او
 سایۀ حق خواجــۀ خورشیــد ذات صاحب معـراج و صدر کائنات
  1عرش و کرسی قبله کرده خاك او هر دوعالم بستـــۀ فتـراك او

 یا
 شته به مهر تو عجین، جان و تن مناي گ اي خطۀ ایـــران مهین، اي وطـــــن من
 اي باغ و گل و الله و ســـرو و سمن من دور از تو گل و الله و سرو و سمنم نیست
  2هرگز نشـــــود خالی، از دل، محــن من تا هست کنــــار تو پر از لشــکر دشـمن

 یا
 بودتا نقش زمین بود و زمان بود علی  تا صورت پیـــوند جهان بود عــلی بود
 برکند به یک حمله و بگشـود علی بود آن قلعــه گشایی که در قلعـۀ خیبـــر
  3تا کار نشــد راست نیاســود، علی بود آن گُرد سرافــراز که انـدر ره اســـالم

 یا
 خوش بود دامن صحرا و تماشــاي بهار بامدادي که تفاوت نکنـد لیل و نهــار
 4 بامدادان چو ســـر نافــۀ آهوي تتـــار باش تا غنچۀ سیراب دهــن باز کـند

                                                           
 عطار نیشابوري .1
 بهار يالشعراملک .2
 مولوي .3
 سعدي .4



 135      ...آوا رادیو موسیقایی محتواي بررسی 

 

 
ره 

دو
11

رة 
شما

 ،
3  ،

یز
پای

 
13

94
 

آمیز این است که مفاد و محتواي سخن متعلق بـه همـه و بـراي هـدایت،     حکمت مشخصۀ شعر
دور ) خـود ( ها حول کمـال شـخص  در شعر نفسانی، صحبت. داللت، راهنمایی و کمال همه است

هـا، حـول بـه    صـحبت  آمیـز و در شعر حکمت) دیگري( زند؛ در شعر موضوعی، حول کمال اومی
در این نوع شعر، سخن براي شخص خاصی نیست، بلکه بـراي  . زندکمال رسیدن همگان دور می

عرِ   (. شـود کمالی است که ذاتاً در سخن نهفته است و بهرة آن نصیب همگان مـی  نَ الشـ إنَّ مـ
گـر  هـدایت  گـر و بنابراین سخن، کمال ذاتی نهفته در واژگانی است که همگی داللت ؛1)لَحکمۀٌ

 :اي از آن استاشعار زیر نمونه. رسداي برد، به کمال میهمگانند و هرکسی که از آن بهره
 

 مهر به عالم سمر شودوین راز سربه در شودترسم که اشک در غــم ما پرده
 آري شود ولیک بخــــون جگر شود گویند سنگ لعــل شود در مقام صبـر

 باشد کز آن میانه یکی کــارگر شود م روانااز هر کرانه تیــر دعــا کرده
  2یارب مباد آنکه گـــدا معتبــر شود در تنگناي حیــرتم از نخــوت رقیب

 یا
 شیخ پرسیـدش که این گریه ز چیسـت گریستدردمنـدي پیـش شبــلی می

 از جمـالـش تــازه بـودي جــان من گفـت شیخـا دوستــی بـود آن مـن
 ماتمــش از سیــاه من بر جهـان شد غمـــش از ـردمبم من و بمـــرد دي
  3اسـت از این بیش سزایت باشد، غم چه این استاز این  خویشبی دلت چون گفتا شیخ

 
 و »خـود « بـه  فقـط  نفسـانی  شعر که گفتیم ازاینپیش: نیایش و دعا حاوي و گونهمناجات شعر
 و نیایش مناجات، نام صورت آن در که باشد مثبت است ممکن ولی گردد،بازمی شخصی امیال
 و هـا خواسـته  و کنـد مـی  آرزو و خواهـد می خودش براي فقط شاعر یعنی گیرد؛می خود دعا به

 دعـا  اصـوالً  که اینجاست نکته دارد؟ نفسانی شعر با تفاوتی چه پس. خواهدمی را خود پیشرفت
 اظهـار  ایـن  هـا؛ خواسته مقابل در ناکامی و ناتوانی اظهار و درماندگی و عجز اظهار یعنی کردن
 از قبـل  کـه  است کسی پیشگاه در اما است، دعاکننده شخص پیشرفت و منفعت جهت در عجز

                                                           
 (ص)حدیثی از پیامبر اکرم  .1

 . حافظ 2
 عطار نیشابوري . 3
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 قادر خود نیازهاي و آرزوها و هاخواسته تحقق براي را او و است مؤمن او به بخواهد، او از اینکه
د  چیـز همـه  کـه  کسی به ایمان .1: است اهمیت حائز نکته دو پس. داندمی نافذ و قـدرت  در یـ 

 نقطۀ که ناتوانی و درماندگی و عجز اظهار .2 و آیدبرمی او عهدة از شود آرزو آنچه هر و اوست
 دانـد؛ مـی  اثـر  منشأ و توانا را خود متکبرانه و جهتبی شخص آن در که است خودخواهی مقابل

 دعا اما است، آن یکرانب دایرة و خودخواهی و نفس تمنیات اعالم و اظهار نفسانی شعر بنابراین
 عـرش  تـا  فـرش  از دو این میان و است آن کمال تمناي و نفس عجز اعالم و اظهار نیایش و

 یعنی درماندگی؛ و عجز بدون خواهد،می خود براي را چیزهمه فرد نفسانی، شعر در. است تفاوت
 کـه  اسـت  یـن ا امر غایت هم دعا در. گیرد تعلق او به چیزي که خواهدمی ممکن طریق هر به
 و درمانـدگی  درنهایـت  را خود که اصل این فرض با خواهد،می محقق را خود هايخواسته فرد

قـادر   تنهـا  و دانـد مـی  خـارج  دیگران و خود عهدة از را هایشخواسته تحقق و بیندمی بیچارگی
 .بیندمی را متعال
 خواهممی جهان تنعم و عیش نی خواهممی جــاودان حیات تو از نی
   1خواهممی آن تست رضاي چیز هر خواهممی جان راحت و دل کام نی

 یا
 کن هستم و کن نیست خودت عشق وز کن سرمستــم عشـق شـراب ز یارب

 2 کن پابستـــم عشـــق بند به بارهیک کن دسـتمتهی عشـق بجــز چه هر از

 
 . روش تحقیق4

تخصصـی بـا اسـتفاده از روش تحلیـل      از این رادیوي شدهپخشو آثار  در این پژوهش، رادیو آوا
تحلیل محتوا عبارت است از یک فن پژوهشی براي ربـط دادن  . شده استیبررسمحتواي کیفی 

 ،2 4ینیکدومبه نقل از ویمر و  3 یپندورف(کر یرو تکرارپذي معتبر اگونهبه؛ آنهابه مضمون  هاداده
1389 :217(. 

                                                           
 خواجه عبداهللا انصاري .1 
 خواجه عبداهللا انصاري .2 

٣. Krippendorf 
٤. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick 
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روز  12 .اسـت  روز 12 از رادیـو آوا طـی   دهشـ پخـش ی پژوهش، آثـار موسـیقی   جامعۀ موردبررس
تقـویم رسـمی    ازنظـر کـه   است 1393 اردیبهشت 8 تا 1393 فروردین 28 زمانی بازةانتخابی در 

 .کشور، داراي مناسبت سوگواري در رثاي مقدسین و اولیاي دین نبوده است
جامعۀ ( روز 12 شده طیهاي پخشبراي به دست آوردن حجم نمونه در مرحلۀ اول از کلیۀ باکس

هـاي منتخـب، تمـامی    باکس. باکس انتخاب شد 12با استفاده از روش سیستماتیک،) موردبررسی
 .طور منظم دو باکس موجود استها بهشوند و از تمام باکسروز را شامل میساعات شبانه

شدة آثار از سوي گویندگان، در جـدول دقت شنیده شد و تمامی مشخصات ارائهباکس به 12 این
 135 اثـر در نـوع سـنتی،    166 پس از شمارش این آثار مشخص شد که. هاي جداگانه تنظیم شد

شده کـه مجمـوع   اثر در نوع موسیقی غربی پخش 130 اثر در نوع پاپ و 128 اثر در نوع محلی،
 اثر است. 559 آن،

و تـر  گیري، براي اینکه حجم نمونه بـراي تحلیـل محتـواي کیفـی، کوچـک     در مرحلۀ دوم نمونه
شده در چهار نوع سنتی، محلی، پـاپ و غربـی،   به هرکدام از آثار پخش کنترل شود،درنتیجه قابل

صورت مرتب و جداگانه، اعدادي اختصاص داده شد و با استفاده از جدول اعداد تصادفی، بـدون  به
م از مداخالت ذهنی محقق و با در نظر گرفتن شانس برابر براي انتخاب هر اثر موسیقی، از هرکدا

 اثر بررسی شد. 40 اثر انتخاب شد و درنهایت، 10ها، قالب
از میان آثار منتخـب در حجـم نمونـه،     کالم) است وکالم و بی واحد تحلیل، متن اثر موسیقی (با
بندي موردبررسی قرارگرفته و ضمن استخراج مقوالت و دسته آنهامضامین (ملودي، ریتم و شعر) 

 ایم.یافته ستبه نتایج حاصل از آن د آنها
 
 هاي پژوهشیافته. 5

بر روح  آنهاتحلیل مضامین آثار و قطعات و مقوالت و تشخیص تأثیر مطلوب و نامطلوب منتج از 
آمیز، موضوعی، نیایش و نفسانی براي شعر هاي حکمتبا عنوان آنهاو ذهن مخاطب و کدگذاري 

هاي معتدل، آرام ودي و همچنین عنوانبرانگیز، احساسی و هیجانی براي ملهاي تفکرو نیز عنوان
هـاي مشـخص و قابـل اشـاره، در     صـورت نمونـه  به آنهاطور نتایج و هیجانی براي ریتم و همین

 شده است. ارائه ادامههاي جدول
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 . نتایج تحلیل آثار موسیقی سنتی2جدول 
 

 
 . نتایج تحلیل آثار موسیقی محلی3 جدول

یف
رد

 

 نام اثر موسیقی

 شعر ریتم ملودي

فکر
ت

انگی
بر

ز
 

سی
حسا

 ا
انی

هیج
 

عتد
م

ل
 

آرام
 

انی
هیج

 
مت

حک
یزآم

 
عی

ضو
 مو

ش
 نیای

انی
نفس

 

 *     *   *  )يافتخار رضای(عل دلبر 1
 ندارد   *   * ]تار ينواز[تک 2
 *     *   *  )بنان ینحس(غالمي بود دارمیب طالع 3
    *   *  *  )سراج ینالد(حسام خندان بخت 4
 *     *   *  )یمیمر حیمس( من شعر 5
 *     *   *  )یلمید کاوه( اهمخو را تو 6

 باکس ،روز دوازدهم ،25 شماره 7
 ندارد  *   *  یسحرگاه

 باکس ،روز پنجم ،25 شماره 8
 *     *   *  یشبانگاه

 آهو بنامي دختر فیتصن 9
 *    *    *  )یلی(ساالر عق

    *   *   * یسحرگاه باکس ،یمروزش ،31 شماره 10

 جمع
2 8 0 3 6 1 2 0 0 6 

10 10 8 
یف

رد
 

 نام اثر موسیقی

 شعر ریتم ملودي

فکر
ت

گیز
بران

 
سی

حسا
ا

انی 
هیج

دل 
معت

 
انی آرام
هیج

 
مت

حک
عی یزآم
ضو

مو
 

ش
نیای

انی 
نفس

 

 *    *   *   خروش کبک (بیژن کامکار) 1
 *    *    *  )یبیعندل شاهو( لینشم ل،ینشم 2
   *   *   *  )یکوه کالنرضا ی(عل نصح قزل 3
   *   *   *  )ینیممب ریام( لیا کوچ 4
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 نتایج تحلیل آثار موسیقی محلی .3ادامه جدول 

 
 

 *      *  *  )ینبات نیعالءالد( يکرد 5
 *    *    *  (رحیم شهریاري) نار گلآذري  6
   *   *   *  یل)زند وکشیرازي باز بهار اومد (علی  7
 *     *   *  )رستگار اکبر( یمازندران 8
 *     *   *  (نامدار خان) نهیباو گل 9

 باکس ،روز دوازدهم ،21 شماره 10
   *   *   *  یسحرگاه

 جمع
0 9 1 1 6 3 0 4 0 6 

10 10 10 

یف
رد

 

 نام اثر موسیقی

 شعر ریتم ملودي
فکر

ت
گیز

بران
 

سی
حسا

ا
انی 

هیج
دل 

معت
 
انی آرام
هیج

 
مت

حک
عی یزآم
ضو

مو
 

ش
نیای

انی 
نفس

 

   *  *   *   )یار یکن شهرام( بارون 1
 *    *   *   )نیفرز فرزاد( يدور تراژیت 2
 *     *   *  )فرتاش سهراب( دونهیم خدا فقط 3
   *  *   *   یشبانگاه باکس روزپنجم، ،31 شماره 4
   *  *   *   )برنجان فرهاد( من دلدار 5
 *     *   *  )ییپاشای مرتضستاره ( سه تراژیت 6
   *   *   *  یسحرگاه باکس روزششم، ،36 شماره 7

 باکس ازدهم،یروز ،23 شماره 8
   *  *   *   یشبانگاه

   *  *   *   )یاخشاب دیمج( آدمیبن 9
   *  *   *   )یاخشاب دیمج( بهارنارنج الیسر تراژیت 10

 جمع
0 3 7 0 3 7 0 7 0 3 

10 10 10 
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 . نتایج تحلیل آثار موسیقی پاپ4 جدول

 
رادیو آوا عالوه بر پخش موسیقی از درصد بسیار کمی کالم گوینده کـه مخـتص معرفـی آثـار و     

هـاي  به هنگام استماع دقیـق همـۀ موسـیقی   . برداست، نیز بهره می آموزجمالت اخالقی و نکته
شـده  باکس، کیفیت معرفی آثار نیز موردبررسی قرارگرفته و موارد زیـر مشـاهده   12 شده درضبط
 :است

کنند که موسیقی محلی متعلق به کدام ناحیـه و  ها، گاهی اعالم می. گویندگان در برخی باکس1
ندرت ایـن اتفـاق رخ   شود یا بهنامی از محل و منطقه آن اثر برده نمیمنطقه است و گاهی اصالً 

کننـدگان طبـق میـل و سـلیقه و احیانـاً      این امر حاکی از آن است که در این مورد، تهیه. دهدمی
 کنند و نه مطابق با اصولی خاص.جهل خود عمل می

 شوند.هاي غربی و کالسیک اصالً معرفی نمی. موسیقی2
 شود.سازنده و پدیدآورنده اثر ذکر نمی. نامی از 3
 شود و گاهی برعکس.شود و فقط خوانندة آن اعالم می. گاهی نام ترانه ذکر نمی4

یف
رد

 

 نام اثر موسیقی

 شعر ریتم ملودي

فکر
ت

گیز
بران

 
سی

حسا
ا

انی 
هیج

دل 
معت

 
انی آرام
هیج

 
مت

حک
عی یزآم
ضو

مو
 

ش
نیای

انی 
نفس

 

     *    *  يمروزین باکس روزهشتم، ،50شماره  1
      *   *  یشامگاه باکس ،روز چهارم ،37 شماره 2
     *    *  یصبحگاه باکس ،روز اول ،51 شماره 3
      *   *  یصبحگاه باکس ،اتمروزه ،12 شماره 4
      *   *  یعصرگاه باکس ،روز سوم ،20 شماره 5
      *   *  یسحرگاه باکس ،هروز دوازد،15 شماره 6
     *    *  یگاهعصر باکس روزنهم، ،56 شماره 7
      *   *  یحگاهصب باکس ،روز اول ،19 شماره 8
      *   *  یشبانگاه باکس ،روز پنجم ،8 شماره 9
      *   *  يمروزین باکس ،روز دوم ،41 شماره 10

 جمع
0 3 7 0 3 7 0 0 0 0 

10 10 0 
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هـاي بزرگـان و بعضـاً احـادیثی از معصـومین ذکـر       . جمالت اخالقی که در قالب اشعار و گفته5
. نبودن عریضه بـوده اسـت  گویا این امر براي خالی . شود، گاهی نابجا و خارج از موضوع استمی

 اي بـرعکس نیـز در پـی دارد؛   کند، نتیجهاین کار عالوه بر اینکه شأن و مرتبۀ سخن را نازل می
کند، زیرا او در اثر شنیدن وجه توجه مخاطب را به خود جلب نمیهیچشده بهیعنی چون نابجا بیان

گونـه  شود، هیچپخش می آنهااز آن عبارات با اثر موسیقی که بعد . موسیقی در احوالی دیگر است
 شوند.یک باکس عیناً تکرار می در جمالت این از برخی ضمن، در. شباهت محتوایی ندارند

وار اسـامی آثـار موسـیقی را    . نوع بیان گویندگان صمیمانه و گرم نیست و گویی فقـط روزنامـه  6
وجـه بـا مخاطـب ارتبـاط و     هیچاحساسی بهاین نحوه از بیان به دلیل سردي و بی. کننداعالم می

 کند.تعاملی برقرار نمی
ها به این نمونه. شود. اشتباهات آشکاري در معرفی آثار موسیقی از سوي گویندگان مشاهده می7

 توجه کنید:
محمـد  « بـا صـداي   »فروشـان دلـی دارم بـه سـوگ مـی    « کند که تصـنیف گوینده اعالم می -

: اشتباه است و صـحیح آن بـه ایـن شـکل اسـت      که کامالًپخش خواهد شد، درحالی »خوانساري
 ».محمودي خوانساري« با صداي »فروشاندلی دارم به کوي می«
ترانـۀ محلـی   «: کنداي را که در آینده پخش خواهد شد، به این شکل معرفی میگوینده، قطعه -

رانـۀ  ت: «کنـد رسد، اعالم مـی که زمان پخش آن فرامیو هنگامی »شیرازي با صداي مهران مؤید
 .است» مهران بردیده« و عبارت صحیح »محلی شیرازي با صداي مهران بردیده

کند و عذرخواهی اي برقرار میاي است که گویندة آن با مخاطب خود ارتباط صمیمانهرادیو رسانه
دار کـرده و باعـث رنجیـدگی    نکردن از وقوع اشتباهات از سوي گوینده، این صمیمیت را خدشـه 

 شود.منجر به قطع ارتباط وي با رادیو می کهود؛ تا جایی شخاطر مخاطب می
مهـدي  « که خوانندة یک اثر است، گاهی به این شـکل و گـاهی بـه شـکل     »مهدي رضوان« -

 شود.معرفی می »رضوانی
 »بـا اجـراي گـروه رسـتاك    « و بار دیگر »فرزاد مرادي« بار با صدايیک »یار دونه انار« ترانۀ -

هـاي متفـاوت   فرزاد مرادي خوانندة اصلی گروه رستاك است ولـی معرفـی  اگرچه . شوداعالم می
گـاهی بـه    »محسن میـرزاده « اي دیگر آن است که نامنمونه. شودباعث سرگشتگی مخاطب می
هـاي محلـی   این خوانندة ترانه. شوداعالم می »محسن میرزازاده« این صورت و گاهی به صورت

که در مورد دو نام خانوادگی متفاوت از وي سـؤال شـد،   یاي در شبکۀ یک سیما، هنگامدر برنامه
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هر دو را تأیید کرده است ولی رادیو آوا براي معرفی دقیق و یکسان، باید همواره از یکـی از آنهـا   
 استفاده کند.

ایـن  . »مرتضی پاشـایی « با صداي »ستاره تیتراژ سریال تلویزیونی سه«: کندگوینده اعالم می -
بـوده   1393 برنامۀ تحویل سـال ستاره اصالً سریال تلویزیونی نیست و ویژه در حالی است که سه

شـود و مرتضـی   بـرده نمـی   آنهـا نکتۀ دیگر اینکه این ترانه شش خواننده دارد که نامی از . است
 پاشایی تنها بخش کوچکی از آن را اجرا کرده است.

 شود.اعالم می» خواهما میتو ر« اشتباهبه »کاوه دیلمی« با صداي »تو را خواهم« تصنیف -
تیتراژ سهمی « :کندمثال، گوینده اعالم میعنوانبه. هاي تیتراژ، کامل نیستمعرفی برخی ترانه -

این در حالی است که کامالً  .»تیتراژ به چیزي بگو پخش خواهد شد« یا »براي دوست را بشنوید
ل تلویزیـونی هسـتند یـا    سـریا  »یه چیزي بگو« و »سهمی براي دوست« مشخص نیست که آیا

 فیلم تلویزیونی یا سینمایی یا برنامۀ تلویزیونی؟
شود باکالم بوده و ممکن است فقط یـک یـا   . بیشتر آثاري که در نوع موسیقی سنتی پخش می8

رادیـو آوا و  « دو قطعه قبل و بعد از اذان و یک قطعـه هـم در بـاکس سـحرگاهی تحـت عنـوان      
 پخش شود.» نوازانتک

صـبح روز بعـد، بـدون     6 تـا  22هاي باکس شبانگاهی و سحرگاهی یعنـی از سـاعت   . موسیقی9
اي که با مدیر وقت طرح و برنامۀ رادیو آوا صورت گرفت، ایشان اظهار در مصاحبه. معرفی هستند

صورت تولیدي هستند و نه هاي دو باکس مذکور بهداشتند که این امر به دلیل آن است که برنامه
 ي در آن ساعات در استودیو حضور ندارد.یعنی مجر زنده؛

هـاي دیگـر بـدون    . دو باکس عصرگاهی و شبانگاهی داراي آرم شروع برنامه هستند و باکس10
 آرم هستند.

اي که متعلق به تیتراژ یک سریال تلویزیـونی  . تقریباً تمامی گویندگان، هنگام معرفی موسیقی11
اي فرانسوي، به معنی فرم نمایشی تیتراژ واژه. »شنویدرا ب x تیتراژ سریال« کنند:است، اعالم می

نمایـد و  آید و شناسنامه و عوامل کار را معرفی مـی و متحرکی است که در ابتدا و انتهاي فیلم می
بنـابراین تیتـراژ    گیرد تا بیننده را با فضاي فـیلم آشـنا کنـد؛   معموالً موسیقی بر روي آن قرار می

ترانـۀ  « گونه اصالح شود کـه مل کار را دارد و بیان گوینده باید اینمعناي شناسنامه و معرفی عوا
 ».را بشنوید xتیتراژ سریال 
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 هاي این پژوهش را چنین خالصه کرد:توان یافتهدر نهایت می
گرایی) در آثار تحلیل شده معلوم شود، بنا بر مشـاهدات و  . براي اینکه سیر تأثیر مطلوب (کمال1

گرایـی)، حرکـت از سـطح مرحلـۀ     د که ترسیم سیر تـأثیر مطلـوب (کمـال   شوها، اظهار میجدول
مشـاهده باشـد، تـأثیر    برانگیز است و اگر ایـن مسـیر قابـل   نفسانی به ساحت تفکر و مرحلۀ تفکر

بنابراین با توجه به توضیحات فوق آثاري که در نوع سنتی در  داده است؛گرایی) رخمطلوب (کمال
انـد،  برانگیـز رسـیده  که به مرحلۀ تفکر آنهاند، با اشاره به دو مورد از شده بودحجم نمونه، انتخاب

 .گرایی) با حرکتی بطیء و آهسته خواهند بوددرمجموع حائز تأثیر مطلوب (کمال
نوع محلی در حجم نمونه، اگرچه شرایط قبول  دهد،نشان می 3هاي جدول شماره تحلیل داده .2

انـد، امـا بـراي حرکـت بـه سـطح       ۀ غیرهیجانی، احـراز کـرده  غیراز یک مورد در مرحلکلی را، به
 .برانگیز توقف دارند که این حرکت در این نوع باید شتابی بیشتر داشته باشدتفکر

نوع موسیقی پاپ در حجـم نمونـه، بـرعکس،     دهد،نشان می 4هاي جدول شماره تحلیل داده .3
در مرحلـۀ  ) ملودي و ریتم( از حیث موسیقی اآنهاند و اکثر گرایی) نداشتهسیر تأثیر مطلوب (کمال

اند. این نوع موسیقی به دلیل اینکه مقبولیت عمـومی بیشـتري دارد، بایـد بـراي تربیـت      هیجانی
گرایی) بیشتر حائز آن مقتضیات باشد و فقـدان  به سمت تأثیر مطلوب (کمال آنهاعمومی و تعلیم 

 .گرانباري است این معنا در این موضوع در رادیو آوا موجب تأسف و
اند، اغلـب در مرحلـۀ   آثار نوع موسیقی کالسیک غربی در حجم نمونه که ضمناً فاقد شعر بوده .4

نیز حرکتی کند و آهسته را نشان  آنهاگرایی) در اند و سیر تأثیر مطلوب (کمالاحساسی قرار داشته
 .ی، کمال استاگرچه قرار داشتن در مرحلۀ احساسی خود نسبت به مرحلۀ هیجان. دهدمی

جهت که بسیاري از آثار موسیقی واجد اشعار هستند، اینک به تحلیل هاي فوق ازآنپس از بررسی
 پردازیم.این رکن از اثر موسیقی می

 انـد؛ آمیز و شش اثر داراي اشعار نفسانی بـوده در نوع موسیقی سنتی دو اثر داراي اشعار حکمت .1
 گرایی) رخ نداده است.أثیر مطلوب (کمالسیر ت آنهابنابراین از حیث شعر، در 

 در نوع موسیقی محلی، اشعار چهار اثر، موضوعی و اشـعار شـش اثـر دیگـر نفسـانی هسـتند؛       .2
روست کـه بنیـان موسـیقی    ها خالی است و این ازآنآمیز در این نمونهحکمت بنابراین جاي اشعار

ث نفس یا حدیث قوم و فرازوفـرود  محلی بر روایت است و روایت، شرح حوادث است؛ اعم از حدی
 .آن درگذر زمان
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 در نوع موسیقی پاپ سه اثر داراي اشعار نفسانی و هفت اثـر داراي اشـعار موضـوعی هسـتند؛     .3
 گرایی) در اشعار آثار فوق مشهود است.بنابراین خط سیر تأثیر مطلوب (کمال

 .. در نوع موسیقی کالسیک غربی، تمامی آثار بدون شعر هستند4
منزلۀ راهکارهاي رفع نقایص و وقـوع تـأثیرات مطلـوب    عنوان پیشنهادهایی بهر پایان، نکاتی بهد

 شود.ارائه می
 
 گیرينتیجه. بحث و 6

طور که در مضمون مقاله مبین بود، موسیقی تنها هنري است که به سبب ارتباطش با بشـر  همان
ی، عـاطفی و تنهـایی او را مرتفـع    بدیل نیازهـاي احساسـ  در قلمرو گوش و هوش، در ظرافتی بی

کند و البته هر عادتی مسبوق به تربیت اسـت. پـس   حال براي او عادت ایجاد میکند و درعینمی
محبوب خاص و عام است  آنهاشدت قوي و ضمناً نامحسوس است و عالوه بر جنبۀ تربیتی آن به

انـد و هنـر   و ممـدوح خـواص   اکثـراً مطلـوب   آنهاو این وجه ممیزة هنر از علم و فلسفه است که 
و برخورداري از جاذبۀ قوي کـه مطلـوب و   » امر زیبا«مطلوب عام و خاص. هنر به دلیل واجدیت 

هـاي  آرزوي خاص و عام است، موضوع گرایش همگانی است و موسیقی حتی در میان سایر گونه
ـ    تر است؛هنر به آدمی مقرون س از اسـتماع،  زیرا حداقل فاصله میان هر کس با موسـیقی تنهـا پ

کـه  ترنم است و زمزمه، عادت متداول آدمی است و براي او بسیار سهل و میسـر اسـت. درحـالی   
شود و پس از وخیز، بدون ابزار نمینظر از نیازمندي به حرکت و جستهاي دیگر هنر، صرفگونه

کـه ابـزار   لیتردید اسـت. درحـا  ، وجود ابزار ضروري و بیآنهااشهاد و ابصار، براي تقرب آدمی به 
موسیقی در حد تداول و شیوع و وفور، همان تارهاي صوتی است که در حنجـرة همگـان اسـت؛    

گـاه بتوانـد   جـا و همـه  ها و شمول، بدیهی است که همهها و ظرفیتبنابراین هنري با این قابلیت
ی هم حال، موجب سرگرماي و قرابتی است. موسیقی، درعینکس را از آن بهرهحاضر باشد و همه

دوسـتدار   هست. سرگرمی نه به معناي بازي و فراغت، بلکه به معنـاي اشـتغال ذهنـی و زمـانی.    
عنوان امري رایج و عمـومی در کشـورهاي غربـی و    موسیقی، مرتباً به آن مشغول است و این به

بسیاري از کشورهاي آسیایی مشهود است. کشورهاي آفریقایی که دیگـر حتـی زبانشـان ردپـاي     
 است. آنهادر خود دارد و ریتم، عنصر جاري موروث از موسیقی در همۀ زندگی  موسیقی را
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ها است. در رسـانه معیـت موسـیقی بـا     ها و مکانپس موسیقی هنر میسر و مقرب در همۀ زمان
هـا اسـت. در شـبکۀ    هاي متفاوت دیداري و شنیداري، علت جذابیت و کششـمندي برنامـه  برنامه

 ر جاذبۀ حسی و گذر به قلمرو فراحسی است.مستقل موسیقایی، موسیقی محو
اي مستقل از زندگی و بـراي زنـدگی   تنهایی برنامهاي مستقل در رسانه، خود بهموسیقی در شبکه

هاي رادیویی و تلویزیونی کشورهاي دیگر، جاري اکنون در بسیاري از شبکهاست و این برنامه هم
روز را بـراي اسـتماع و اجـراي نغمـات     شبانه قول صاحب بحورااللحان که اوقات آنهااست. گویا 

کنند و عدة کثیري از آحاد جامعه را به آن سرگرم و مشـغول  موسیقی، تنظیم کرده بود را اجرا می
مـا کـه از پیشـینۀ قـوي فرهنگـی       اند؛ اما رسانه در کشورکردهحال به کمک آن تربیت درعین و

نیست؛ بلکه هدف عمدة آن، تربیت به اصـول   برخوردار است، تنها براي سرگرمی و اشتغال ذهنی
محترمی است که علت آدمیت و اهلیت جامعه است. پس موسیقی هم که تنها هنر حاضر در همۀ 

سو بـا همـین هـدف    هستند، باید هم ها به آن قائمهاي رادیویی و تلویزیونی است و برنامهشبکه
از وجود بشـر را تغذیـه کـرد و بـدیهی      توان ساحات گوناگونیباشد. با موسیقی و محتواي آن می

تـرین روش بـراي   ترین ساحت وجود او، ساحت تفکر است و موسیقی باکالم، آساناست که مهم
برانگیز آدمی است؛ البته اصل موسیقی منصرف از کالم اسـت، امـا عمـوم    هاي تفکرتأمین برنامه
و کالم محملی هموار بـراي القـاي   اند هاي اول و متداول با موسیقی با کالم موانسمردم در گام

، »دانشـگاه عمـومی  « مفاهیم ارجمند فکري و فربه کردن تفکر آدمی است. رسانه ملی با ادعـاي 
باید متوطن این امر باشد و در پخش و پرداخت این حقیقت، اهتمام جدي نمایـد. ایـن مقالـه بـا     

هـاي  وسـیقی چنین هدفی نگـارش شـده اسـت و بـراي روشـن کـردن ایـن مقصـود و تمییـز م         
هاي احساسی و هیجانی هم ناچار اشاره نمـوده اسـت. امـري کـه خوشـامد      برانگیز، به گونهتفکر

برانگیز، قابلیـت رهسـپاري بشـر بـه     هاي تفکرآمیز و تفکربسیاري کسان است ولی تنها موسیقی
گـراي او اسـت را دارنـد و تـا     تکامل روحی و معنوي که منتهـاي تربیـت و سـیر تعـالی     کمال و
هاي موسـیقی  ویژه شبکهها و بهسازان و مجریان و مسئوالن پخش شبکهاندرکاران و برنامهدست

یـابی بـه آن هـدف، مشـکل و نـاهموار      به چنین شناختی نائل نیایند، دست» رادیو آوا«و ازجمله 
 است. امید که این مقاله فتوحی براي آن مطلوب باشد.
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بهبود نحوه استفاده پیشنهادهاي کاریردي زیر را با هدف  توانهاي این پژوهش میبر اساس یافته
 از موسیقی در رادیو ارائه کرد:

 کنندگی، اجرا وتهیه( هاي رادیوکارگیري متخصصان موسیقی که درزمینۀ فعالیت. شناسایی و به1
 تجربیات مفیدي دارند....) 

دارنـد کـه   را سازندگان آثار حـق زی حتماً معرفی شوند؛) هاباکس( ها. آثار موسیقی در همۀ بخش2
 شنوند.دارند که بدانند چه میآثارشان معرفی و شناخته شود و همچنین مخاطبان حق 

شوند، فقط تصنیف نباشد و از غیرازآن نیز اسـتفاده  . آثاري که در نوع موسیقی سنتی پخش می3
خش اعظم آن شـامل  آید و بحساب میزمین بهموسیقی سنتی یکی از ارکان فرهنگ ایران. شود

 شود.نوازي یا همراهی ساز با آواز ارائه میردیف موسیقی ایران است که اغلب به شکل تک
 آمیز باشند.موردتوجه قرار گیرد تا هر چه بیشتر حکمت آنها. در انتخاب آثار باکالم، اشعار 4
اسـت، شـرحی   موسیقی ایرانی یعنی آن موسیقی که در خطۀ ارزشمند ایران جـاري و متـداول    .5

 چنین دارد:
تار، سنتور، عود، قـانون، کمانچـه،   اگر سنتی باشد شامل کلیۀ سازهاي سنتی است مانند تار، سه -

 غژك، نی، تنبک و دف.
اي کـه بـر اسـاس    هاي ویژهاگر متعلق به مناطق ایران باشد شامل سازهاي فوق، اما با ملودي -

موسیقی لري، موسیقی آذري، موسـیقی فـارس،   موسیقی کردي، : بتوان اوصافی چنین داشت آنها
 ... . موسیقی خراسان و

اگر بومی باشد واجد سازهایی است که متعلق به همان محل و مکان اسـت و در جـاي دیگـر     -
جام با سازي به نام دوتار که متعلق بـه همـان مکـان اسـت،     مانند موسیقی تربت کاربردي ندارد،

جاست، موسیقی ترکمن با سـازي بـه نـام    ه متعلق به همانموسیقی بلوچ با سازي به نام غژك ک
ها بـا سـازي بـه نـام     با سازي به نام تنبور یا موسیقی عاشیق) کردي( دوتار، یا موسیقی کرمانشاه

 ها هستند.چگور که این سازها همگی متعلق به همان مکان
) زهاي غربـی ترکیـب سـا  ( عـالوة بـادي چـوبی   اگر ملی باشد شامل ارکستر سازهاي زهی بـه  -
مانند کلیۀ آثاري کـه تحـت عنـوان     ؛)تار، سنتور و احیاناً تنبک( عالوة بعضی از سازهاي سنتیبه

 ها در آرشیو موسیقی سازمان صداوسیما محفوظ است.موسیقی گل
ایرانـی کـه در    اگر ایرانی باشد یعنی اصطالحی است براي نوعی از موسیقی بـا سـازهاي غیـر    -

مرتضـی  ) کـه سـاز غربـی اسـت    ( شود، مانند پیـانو ي موسیقی ایران اجرا میهاها و مقامدستگاه
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اهللا بـدیعی،  پرویـز یـاحقی، حبیـب   ) که سـاز غربـی اسـت   ( یا ویولن...  محجوبی، جواد معروفی و
 و در آثار متأخر همچون فریبرز الچینی و... ....  اهللا بدیعی ورحمت

هـا و  امـا بـا محتـواي برگرفتـه از مقـام     اگر پاپ باشـد یعنـی سـازهاي موسـیقی الکترونیـک       -
 .هاي موسیقی ایرانیدستگاه

هاي موسیقی ایران امـا بـا اجمـاع    ها و دستگاهاگر تلفیقی باشد یعنی محتوایی برگرفته از مقام -
 .هاي ذکرشدهها و گروهسازهایی از تمام بخش

شـود  رو پیشـنهاد مـی  ینازا بنا بر تعاریف مذکور، موسیقی محلی با موسیقی مناطق متفاوت است،
موسـیقی  « مدنظر قـرار گیـرد و همـه تحـت عنـوان      آنهاگونه آثار، وجه تمایز هنگام معرفی این

 طور دیگر انواع موسیقی ایرانی.همین. معرفی نشود »محلی
 . در معرفی آثار، چندین مورد حتماً رعایت شود:6
 آنجا تعلق دارد، ذکر شود. محل و مکان و قومیتی که موسیقی محلی یا مناطق و ملل به -
 ساز دقت کامل شود.تصنیف) و خواننده و احیاناً آهنگ(در ذکر نام ترانه  -
 اعالم شوند.) هاي مزبورعنوان( اي خاص متعلق است،اگر موسیقی به سریال یا فیلم یا برنامه -
 اگر اشتباهی در معرفی رخ داد، ضمن عذرخواهی، آن را تصحیح کنند. -
هـاي متفـاوت   صورت یکسان انجام گیرد و از ذکـر نـام  ها و ایام بهثار در تمامی باکسمعرفی آ -

 براي یک شخص خودداري شود.
ولی ایـن بـه    ؛گرددتر تر شود تا ارتباط مخاطب با شبکه رادیویی قوي. بیان گویندگان صمیمانه7

 وسیقی نیست.اي و خارج از مگویی و وارد شدن گویندگان به مباحث حاشیهمعناي زیاده
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