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چکیده
این پژوهش بر آن است به نقد و تحلیل موسیقیهای رادیو آوا در یک بازة زمانی مشخص بپردازد .اینکه چهه
آثاری از آن پخش میشود و هرکدام از آنها چه کارکردی دارند .اصلیترین تأثیر موسیقی بر روح مخاطب (انسان)
است .ماهیت آثار موسیقی متشکل از دو رکن بنیادین ملودی و ریتم است و این هر دو به انضهمام شه ر آنهها (در
صورت با کالم بودن) در این مقاله بررسی و تحلیل شده است تا ضمن مقولهبندی مضامین ،محتوا و انواع موسیقی
پخششده از این رادیو را مشهود نماید .این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفهی اناهام شهده اسهت .در روش
تحلیل محتوای کیفی ،جام ة مورد بررسی بهصورت تصادفی ،در دوازده روز از برنامههای رادیو آوا انتخابشده که
با استفاده از ضبط آنها ،درنهایت  40اثر بررسی و تحلیلشدهاند .از رهگذر نقد و تحلیل فهوق ،ضه ها و نقهایص
پخش ،کارکرد و اجرای برنامهها در رادیو آوا؛ تفکیک سیر تأثیرات مطلوب (کمالگرایی) از غیهر آن و مقولهبنهدی
مضامین ،آواها و نواها در رادیو آوا ،ترسیم شده است.
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تحلیل محتوای کیفی ،رادیو آوا ،موسیقی ،آوا و نوا
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 .1مقدمه

رادیو موسیقی ،ماالی است بهرای ماهاهر متنهوع و رنگارنه موسهیقی کهه عرصهة آن احهوال
شبانهروزی آدمی و صهرفة آن ،ررفیهت روح آدمهی اسهت .اینکهه موسهیقی در چنهان عرصههای
(شبانهروز) چه صرفهای برای روح انسان میآورد از اهمیت فوقال ادهای برخورداراست و بیان این
اهمیت ضروری به نار میرسد.
مسئلة اصلیای که انگیزة نگارش این مقاله را ایااد کرده است ،یهادآوری ایهن نکتهه اسهت کهه
موسیقی با تأثیر مستقیم بر روح آدمی ،موجهب تربیهت او نیهز میشهود .بهطوریکهه هرکهدام از
آهن ها با محتوایی ویژه ،ساحت ویژهای از وجود آدمی را نشانه مهیرود و ضهمن ف السهازی و
تحریک آن ساحت ،عادات و رفتارهای ویژهای نیز در پی میآورد .نشهناختن کهارکرد آهن هها و
نغمات ،رسالت رسانة ملی را مخدوش میکند؛ زیرا اگر قرار است رسهانة ملهی دانشهگاه عمهومی
باشد ،تربیت نقش اول در اهداف این دانشگاه را شامل میشهود و ههر آهنگهی از آن حیه کهه
تربیت و عادات مخصوص خود را ایااد میکند ،نمیتواند بهواسطة این رسانه به گوش رسد .اگهر
چنین شود ،نقض غرض است و نقض غرض خالف عقل و خهرد؛ در نتیاهه ایهن مقالهه ،ضهمن
بررسی موسیقیهای رادیو آوا در یک بازة زمانی خاص ،نتایج حاصل از پخش آنها بر روح و روان
آدمی و عادات و رفتارهای ناشی از آن را به مقصود توجه به موسیقی (ها) ،بهعنوان امری تربیتی،
بهمناور یکدستی در هدف دانشگاه عمومی (رسانه) ،گوشزد مینماید.
موسیقی از پگاه تا شامگاه ،برای روح انسان موضوع تأثیرگذاری و برای زندگی انسهان موضهوع
سرگرمی و درعینحال ت لیم و تربیت و برای احوال او موضوع نشاط و ندبه و طرب و اندوه است.
ازآنجهت که رسانه و برنامههای آن چرخهای از این مهوارد اسهت ،ضهرورت حضهور و همراههی
موسیقی در ابالغ آنها به مخاطب واضح و بدیهی اسهت .درعینحهال موسهیقی خهود بههتنههایی
صرفنار از حضور در برنامههای مختل  ،قابلیت تولید و ایااد ویژگیههای مزبهور را دارد؛ زیهرا
زندگی خود بهتنهایی در اوقات و شرایط متفاوت ،بهمثابه برنامهههای مختلفهی اسهت کهه حامهل
احوال و حاالت فوق است و موسیقی میتواند زمینه و همراهی برای آنها باشد و ازاینجهت است
که شبکههای تخصصی و عمومی موسیقی در جهان تأسیس میشوند و همراهی احوال و حاالت
آدمی را در زندگی شبانهروز به عهده میگیرند.
در ایران« ،رادیو آوا» ،به عنوان یک شبکة رادیویی موسیقی از اوضاع مذکور ،مستثنا نبوده و برای
پُر کردن اوقات مخاطبان و عالقهمندان موسیقی و همراهی با لحاهها و احوال آنها تأسیسشهده
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 .2پیشینة پژوهش

تحقی و بررسی پژوهشهایی که تاکنون دربارة موضوع رادیو و موسیقی اناامگرفته ،حاکی
از آن است که موضوع رادیو موسیقی و تدوین الگویی برای ف الیتهای آن ،مبح جدیدی است
که تاکنون تحقیقی مازا دراینباره صورت نگرفته است؛ برای نمونه نوع پژوهش ،یافتهها،
پیشنهادها و نوع موضوع ،راهکارهای مربوط به افزایش دانش مرتبط و نوع روشهای پژوهشی
مربوط به رادیو موسیقی در سابقه تحقیقات پیشین راجع به این موضوع دیده نمیشود؛ بنابراین با
تحقیقاتی روبهرو شدیم که بهطور مستقیم با موضوع این مقاله ارتباط ندارند .شرح این تحقیقات
به قرار زیر است:
 -1حبیبینیا ،امید ( .)1377تحلیل ساختاری برنامة موسیقی درخواستی رادیو پیام .امور مطال ات و
تحقیقات ،تهران.
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است .اهمیت وجود این شبکه عالوهبر موارد پیشگفته در حضهور بیسهابقه و نحهوة کهارکرد آن
است .ازآنرو که موسیقی تنها هنر شنیداری است و بدین دلیل خویشاوندی و توافه مهاهوی بها
رادیو دارد ،در جذاب کردن این رسانه و جلب مخاطب نیز اهمیت بسزایی یافته اسهت و از همهین
روست که «رادیو آوا» ازجمله شبکههای رادیویی در رسانه است که تولیهد و پخهش برنامهههای
موسیقی را بر عهده دارد .این ایستگاه رادیویی ،در سهال  1386بها  6سهاعت پخهش موسهیقی از
ساعت  6ب دازرهر تا  12شب بر روی فرستندة رادیو سالمت ،کار خهود را آغهاز نمهود (خاسهته،
 )1392و از سال  1390نیز  24ساعته شد که در بیشتر استانها نیز قابل دریافت اسهت (رضهایی
مطل  .)1393 ،رادیو آوا شامل  6باکس چهار ساعته است که عبارتاند از:
بخش صبحگاهی ( 6الی  10صبح) ،بخش نیمروزی ( 10الهی  ،)14بخهش عصهرگاهی ( 14الهی
 ،)18بخش شامگاهی ( 18الی  ،)22بخش شبانگاهی ( 22الی  2بامداد) و بخهش سهحرگاهی (2
بامداد الی  6صبح).
این پژوهش ،بهمناور رفع نقایص و کاسهتیهای برنامهههای رادیهو آوا و نتهایج حاصهل از آنهها،
اناامگرفته است .به ایهن سهبب کهه از بهدو تأسهیس آن تهاکنون چنهین مطال ههای در ماهیهت
برنامههای رادیو آوا تحق نیافته است ،اناام آن به دالیل مهذکور ،بایسهته و ضهروری بهه ناهر
میرسد.
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محق  ،برنامة «موسیقی درخواستی» رادیو پیام را به مدت یک هفته بررسی کرده است .این
برنامه م موالً در ساعت  15تا  19/45پخش میشود و  77برنامة عصرگاهی این رادیو مورد
تحلیل ساختاری قرارگرفته و نتایج زیر بهدستآمده است:
ال  :زمینههای پخش موسیقی :ماریان هیچگونه زمینهسازی برای پخش موسیقی نمیکردند و
قالب برنامه بهگونهای بود که بین محتوای برنامه که پخش موسیقی را ایااب میکرد با متنی
که توسط ماری قرائت میشد تناسبی وجود نداشت.
ب :نحوة اجرای برنامه شامل گفتار ماری ،موسیقی زمینه ،موسیقی فاصلهگذاری ،خبر و
پیامهای شهر است.
ج :نوع موسیقی پخششده :درماموع  56موسیقی پخششده است .از این ت داد  39ترانه با
عنوان موسیقی سنتی و  17ترانه با عنوان موسیقی پاپ شناسایی میشوند.
د :نحوة اعالم درخواست مخاطبان :درخواست شنوندگان م موالً غیرمستقیم بوده ،هیچگاه نام یا
مشخصاتی از درخواستکننده اعالم نمیشد یا تحت عنوان «ت داد زیادی از شنوندگان» اعالم
میشد.
ه :لحن ماریان :ماریان م موالً لحنی سرد ،خشک ،غیرعاطفی و بیهیاان داشتند که بیانگر
وجه رسمی و غیرصمیمانه ارتباط بین برنامه و مخاطبان است.
و :زمان پخش :زمان پخش موسیقی درخواستی با توجه به قالب و مخاطبسازی از پیش
ت یینشده پیام به این دالیل مناسب است .1 :برای رانندگان اتومبیلها پخش میشود؛  .2برای
رانندگان حرفهای درونشهری پخش میشود؛  .3موسیقی درخواستی در ب دازرهرها فرصت
مناسبتری برای مخاطبان است و در آرامشبخشی محیطهای کاری نقش مؤثری ایفا میکند.
 -2کرایسل ،اندرو ( .)1381درک رادیو .مترجم :م صومه عصام ،تهران :تحقی و توس ة صدا.
اندرو کرایسل در فصل چهارم از کتاب «درک رادیو» به ذکر مطالبی در خصوص رادیو موسیقی
پرداخته است .وی گفته است در مواق ی که موسیقی نیازی به م رفی ندارد ،باز حضور یک
شخص و یک همراه ضروری است و صدای اوست که این رفاقت و همراهی را به وجود میآورد
و این شخص همان ماری برنامههای موسیقی است .کرایسل ،نیز نکاتی را در مورد ارتباط بین
شیوههای اجرایی ماری و نحوة شکل دادن او به برنامه بیان میکند.
 -3آگاه ،جواد ( .)1382ویژگیهای ارتباطی موسیقی و کاربرد آن در رادیو پیام .پایاننامة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صداوسیما ،تهران.
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 -4خضریان ،عاطفه ( .)1383نارسنای از مردم تهران دربارة موسیقی رادیو پیام .اداره کل
پژوهشهای اجتماعی و سناش برنامهای ،گروه برنامههای رادیو ،تهران.
در این تحقی آمده است :بهمناور دستیابی به میزان شنونده و شناخت نیازهای مخاطبان در
ارتباط با موسیقی رادیو پیام ،به روش پیمایشی با  811نفر از افراد  15سال و باالتر ساکن تهران
مصاحبه حضوری اناام شد .یافتههای پژوهش عبارتاند از:
 60درصد از پاسخگویان به شنیدن موسیقی در حد «زیاد و خیلی زیاد» عالقه دارند و  56درصد
از رسانة شخصی 24 ،درصد از شبکة پیام 8 ،درصد از تلویزیون و  6درصد از ماهواره برای گوش
دادن به موسیقی استفاده میکنند 71 .درصد از عالقهمندان به موسیقی به پخش موسیقی از
رادیو پیام در حد «زیاد و خیلی زیاد» عالقهمند هستند 76 .درصد به «موسیقی ایرانی» و 4
درصد به «موسیقی غیر ایرانی» عالقهمند هستند 69 .درصد به موسیقی سنتی اصیل 49 ،درصد
به موسیقی محلی و  61درصد به موسیقی پاپ عالقهمند هستند .عالقهمندان به موسیقی غیر
ایرانی 50 ،درصد موسیقی کالسیک 50 ،درصد موسیقی الکترونیک 50 ،درصد موسیقی جاز و
 56درصد موسیقی الیت را انتخاب کردند 85 .درصد به موسیقی با کالم 38 ،درصد به
«تکنوازی» 32 ،درصد به «ارکسترال» 27 ،درصد به اجرای «گروهی» 46 ،درصد هنگام
«عصبانیت» 86 ،درصد هنگام «شادی» 75 ،درصد هنگام «آرامش» و  44درصد هنگام «غم و
اندوه» به شنیدن موسیقی نیاز دارند.
 -5استارکی ،گای (« )1386رادیو موسیقی ،قالبها ،نامگذاری ایستگاه» مترجم :م صومه رحمتی
امین ،ماله رادیو.
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مسألة اصلی در این تحقی این بوده است که چگونه موسیقی با شنونده ارتباط برقرار میکند،
ی نی ویژگیهای ارتباطی موسیقی چیست؟ و چه انواعی از موسیقی ،کاربرد وسیعتری در رادیو
پیامدارند و برای رسیدن به هدف نهایی که همانا راضی نگهداشتن شنونده است چه تدابیری باید
اندیشیده شود؟ نتایای که از این تحقی بهدستآمده عبارتاند از:
 .1موسیقی از راه تحریک احساسات با شنونده ارتباط برقرار میکند و احساسهایی را که
برمیانگیزد قابل دستهبندی است.
 .2مهمترین موضوع در رادیو پیام به وجود آوردن احساس در شنونده ،تکامل و تغییر
هوشمندانة آن است ،بهطوریکه شنونده همچنان مخاطب ایستگاه بماند .برای دستیابی به
این هدف از «تداوم» و مراحل مختل آن میتوان استفاده کرد.
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مقالة مذکور ،فصل چهارم از کتاب «محتوای برنامههای رادیویی» است که استارکی در خصوص
نرمافزارهای زمانبندی پخش موسیقی یا سلکتور و نیز برنامهریزی رایانهای برای پخش موسیقی
در رادیو موسیقی سخن گفته است .در بخش دیگری از این فصل در خصوص نامگذاری رادیو
موسیقی در شرایط رقابتی برنامهسازی رادیویی در انگلستان و تأثیر آن برجذب مخاطب بهویژه
برای ایستگاههای خصوصی (بهمناور افزایش درآمد) مطالبی نقلشده است.
 -6محمدی شکیبا ،عباس و خانی ملکوت ،محمد ( .)1387نارسنای از مردم تهران دربارة
موسیقی با تأکید بر پخش موسیقی از رادیو .اداره کل پژوهشهای اجتماعی و سناش برنامهای،
گروه سناش برنامههای غیر نمایشی ،تهران.
نسبت به عملکرد رادیو درزمینة پخش موسیقی ،به روش پیمایشی از  1032نفر افراد  15سال به
باال ساکن شهر تهران مصاحبة حضوری بهعملآمده و  50/1درصد در حد «زیاد» 32/5 ،درصد
«تاحدی» و  17درصد در حد «کم» به موسیقی عالقه دارند 34/2 .درصد ،بهطور متوسط روزانه
« 1تا  2ساعت» و  27/5درصد «کمتر از یک ساعت» از اوقات خود را صرف گوش دادن به
موسیقی میکنند 42/2 .درصد ،موسیقی و ترانة موردعالقه خود را از طری «سیدی و کاست
(صوتی)» گوش میدهند و  47/7درصد به «موسیقی آرامبخش» و  46/3درصد به «موسیقی
شاد» عالقه دارند 83/2 .درصد هنگام «شادی» و  74/8درصد هنگام «آرامش» ،نیازمند شنیدن
موسیقی هستند 54/3 .درصد از طری «دوستان» و  27/6درصد از طری «صداوسیما» ،از
عرضة موسیقیهای جدید مطلع میشوند 65/4 .درصد به موسیقی «سنتی و اصیل» و  53درصد
به موسیقی «پاپ» عالقه دارند 30/6 .درصد شنوندگان عالقهمندند از رادیو بیشتر «موسیقی»
گوش کنند 56 .درصد افراد شنونده نیز گفتهاند که مایلاند از رادیو هم گفتار و هم موسیقی
بشنوند.
 .3ادبیات و مبانی نظری تحقیق

در موضوع موسیقی و رادیو نشان میدهد که موسیقی در انواع برنامهها و شبکهها حضوری
مستمر و مؤکد داشته است؛ بهطوریکه جزو ساختار اصلی آنها و رکن جذاب و قوامبخش آنها
بوده است .برای مثال ،عرفان هاشمی ( )1388موسیقی را یکی از مهمترین برگخریدها در
برنامهسازی میداند .یوسفی بیلهسوار ( )1388بیان میکند که موسیقی در رادیو عاملی است که
به یاری کلمات و مفاهیم و به مدد افکت و سکوت ،توان انتقال موفقیتآمیز پیام را فراهم
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میسازد و اینکه دقت در انتخاب موسیقی مناسب برای گروههای پیامگیر و تناسب سنخیت
موسیقی با نارهای شنوندگان و رعایت ارزشهای موردنار ،از ضروریات است .خاسته ()1392
با تبیین سه مسئله ،فلسفه وجودی رادیو آوا را  -که نوعی رادیو موسیقی در صدای جمهوری
اسالمی ایران است  -بیان میکند و دالیل و ضرورت وجودی آن را روشن میسازد .این سه
مسئله عبارت اند از :نیاز رادیو به استفاده از موسیقی ،نیاز موسیقی به رسانه رادیو و ارتباطی که
میان شرایط و زمینههای جدید محیط اجتماعی با این دو وجود دارد و عالوه بر این به هرکدام
اجازه میدهد که در ارتباط با یکدیگر حضور مؤثری در محیط اجتماعی داشته باشند.
اصلیترین تأثیر موسیقی بر روح و روان آدمی است که به صورتهای مختله (حهاالت غهم یها
شادی ،آرامش یا تحرک ،امیدواری یا یأس و ناامیدی ،نشهاط و شهادی یها افسهردگی ،تهرس یها
شااعت و )...راهر میشود؛ بنابراین آنچه موجب نیاز به موسیقی و روی آوردن بهه آن میشهود،
طلب روح است؛ زیرا در سایة این طلب است که احساسات ،ذههن و درمهان آن ،جسهم ،رفتهار و
روحیات اجتماعی انسان در نسبتِ با موسیقی به چالش و ت امل کشیده میشود و انسان را بهر آن
میدارد تا برای خالص شدن از تالطم درونی ناشی از تالشهای روزمره به موسهیقی روی آورد.
تأثیر موسیقی گاه بر فرد انسان است که موجب تغییهر شخصهیت او میشهود و درنهایهت ،تغییهر
شخصیت افراد جام ه را نیز دربردارد .این سیری تکاملی است کهه در درازمهدت اتفهاق میافتهد،
گاهی نیز تأثیر موسیقی بر جمع و گروهی از انسانهاست؛ بهطوریکهه نهوع موسهیقی دف تهاً بهر
گروهی از انسانها بهمناور ایااد عکسال ملی واحد ،اقدامی یکپارچه و رسیدن به وفاق جم هی،
اثری فوری می گذارد که در این حالت انواعی از موسیقی بها عنهاوین حماسهی ،انقالبهی ،صهنفی،
سیاسی و سایر موسیقیهای اجتماعی پدید میآیند.
در این تحقی به بررسی چندوجهی جوانب مختل آثار موسیقی پخششهده پرداختهه میشهود و
مبانی ناری ،حول روابط بین متغیرهای پژوهش شکلگرفته است و بهه بررسهی موسهیقیههای
پخششده از چند دیدگاه میپردازد .برای نمونه به بررسی چند دیهدگاه صهاحبناران مطهرح در
رویکرد تأثیرگذاری موسیقی میپردازیم:
در خصوص محل اصلی تأثیرگذاری موسیقی که همانا روح انسان است ،بزرگهان زیهادی سهخن
گفتهاند .به نار اخوانالصفا ،در آغاز رسالة پنام از بخش ریاضی ،صن ت یا هنهر موسهیقی تهأثیر
بسزایی در روح انسانی دارد و همانطور که تأثیر غذا ،نوشیدنیها و دیگر خوراکیهای دنیایی بهر
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جسم دیده می شود ،موسیقی نیهز بها روح انسهان ارتبهاط دارد و بهر آن تهأثیر بسهزایی میگهذارد
(موسوی.)221 :1390 ،
فارابی در بخشهای آغازین کتاب الموسیقیالکبیر ،بحه تهأثیر موسهیقی بهر نفهس را پهیش
میکشد .وی در نخستین بح  ،به رابطة موسیقی در رفع خستگی میپردازد و در جای دیگری از
همین کتاب ،بهطور جدیتری رابطه موسیقی و نفس آدمی را به بح میگهذارد .وی بیشهتر بهه
تأثیر انواع نغمهها در بروز و غلیان احساسات خاص توجه دارد و بهطور دقی نحوة تأثیر نغمههای
موسیقایی را بر رهور و شکلگیری احساسهای انسان بررسهی میکنهد (نهارمپور-69 :1391 ،
.)70
حسن کاشانی نگارندة رسالة کنزالتح از موسیقیدانان بنام سدة هشتم قمری اسهت .وی در پهی
نقل حکایتی از داوود ،پیامبر دین یهود و تأکید مادد بر تأثیر موسیقی بهر ایاهاد حهس رقهت در
آدمی ،بح ناری خود را در چگونگی تأثیر موسیقی بر نفس میگشاید .او بر این باور است کهه
به سبب هماهنگی اثر موسیقایی در نفس شنونده ،بسطی رخ میدهد .این س ة صدر یا گشهایش
روحی بهگونهای است که او را مست د آن میکند که نفسش علو (است ال) یابد .کاشانی سبب ایهن
واق ة درونی را از آن میداند که جنس موسیقی ،علوی و است الیی است ،ی نی انسان را فراتهر از
خود می برد .از همین رو ،هرگاه نفس آدمی امر روحانی و علوی موسیقی را تاربه میکنهد ،خهود
فارغ از وجود جسمانی و مادی ،تاربهای مییابد که از گونة تاربههای است الیی است (نارمپور،
.)84-86 :1391
عبدالرحمن جامی که سالهای واپسین زندگانیاش «رسالة موسیقی» ( 888تا  895ق) را نگاشته
است ،در بخشی از گفتههای خود به تأکید از رابطة موسیقی و بهرانگیختن احهوال روحهی انسهان
سخن میگوید .جامی بر این باور است که وض یتهای روانیای چون حزن ،فهرح ،خهوف ،رجها،
خضوع و است ال از راه تأثیر آواهای موسیقایی میتواند در وجود انسهان رههور یابهد و حهال او را
دگرگون کند؛ البته همة احواالتی که موسیقی موجد آن است ازنار جامی با لذت آمیختهه اسهت؛
حتی اگر چنین احواالتی در مواقع عادی خوشایند به نار نیاینهد ،ماننهد غهم و حهزن( .نهارمپور،
)90 :1391
به عقیدة فالسفة قدیم ،ازجمله افالطون ،موسیقی بر منش و رفتار آدمی تأثیر میگهذارد .ارسهطو
نیز این موضوع را باور دارد و بارها چنهان بهه آن اشهاره میکنهد کهه گهویی آن را از راه تاربهة
شخصی میشناسد .زمانی که به موسیقی گوش میدهیم ،ذهن ما دگرگون میشود و چیزی کهه
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 .3-1تعریف مفاهیم تحقیق

با استماع هر اثر موسیقی ،سه مقولة اصلی و بنیادین در ارتباط با موسیقی مشهاهده میشهود کهه
عبارتاند از «ملودی»« ،ریتم» و «ش ر» که هر سه نشانگر ماهیت موسهیقی هسهتند .در اصهل،
موسیقی فارغ از مباح تخصصهی همچهون ههارمونی ،کنترپهوان ،فهرم ،آنهالیز ،ارکستراسهیون،
سازبندی و  ...از دو جزء اساسی ملودی و ریتم تشکیل شده است .حال اگر قط های باکالم باشهد،
جزء دیگری به نام ش ر هم به آنهها اضهافه میشهود .جهدول  1نشهاندهندة ایهن سهه مقولهه و
تقسیمات آنهاست:
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تغییر میکند ،منش یا اخالق ماست .در حقیقت ،ارسطو بر این باور است که موسیقی دارای چنان
قدرتی است که امکان دارد ذهن شنونده را تغییر دهد که درنتیاة آن ،شخصهیت و رفتهار او نیهز
تغییر میکند؛ بنابراین موسیقی بر شنونده اثری پایدار میگذارد .در این زمینه ،ارسطو با افالطهون
هم عقیده است که موسیقی ،قدرت تأثیرگذاری بسیاری دارد و رفتار و اخالق انسانی را تحت تأثیر
قرار میدهد (رحمانیان.)39-38 :1390 ،
هر موجود صاحب روح ،نسبت به موسیقی ،حساس است .برخی نغمات اثر درمانی دارند ،برخی به
تمرکز ذهن کمک میکنند ،ب ضی دیگر ،ماننهد مارشههای ناهامی ،قهدرت ویهژهای دارنهد کهه
میتوانند روحیة سلحشوری را تقویت کنند .اثر اصهلی موسهیقی ،تحهت تهأثیر قهرار دادن روح از
طری مرکز عواط و احساسات است .ازاینرو ،عبادات موزونی که با نغمات مناسب همراه باشد،
روح ملکوتی را به هیاان میآورد و سبب تسهیل برقراری ارتباط باخدا میشود .ممکن اسهت در
اثر شدت هیاانات ،شخص به حال جذبه برسد ،ازخودبیخود شود و حتی سیر و الهاماتی بهرایش
پیش آید (الهی.)191-190 :1382 ،
این خصوصیات را در آثار موسیقی باید نسبت بهه مقومهات و عناصهر تشهکیلدهندة آنهها ی نهی
ملودی ،آهن  ،ریتم (حرکت و نام و انضباط آهن ) و ش ر جستاو کرد؛ بنابراین در جدولهایی
که در ادامه میآیند ضمن مقولهبندی ارکان یک اثر موسیقی بهه شهرح و تحلیهل آنهها خهواهیم
پرداخت.
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حیطه

زیر مقوله

مقوله

تفکربرانگیز (عمی )
ملودی

احساسی (متوسط)
هیاانی (سطحی)
م تدل

نتایج حاصل از استماع
قط ات موسیقی

ریتم

آرام
هیاانی (تند)
حکمتآمیز

شر

موضوعی (مناسبتی)
دعا و نیایش
نفسانی

 .3-1-1ملودی

از توالی صداهای موسیقی یا نغمهها با استفاده از فواصل متصل و منفصلِ باالرونده و پایینرونده
که رشتة واحدی از نغمهها را به ترتیبی ویژه و مؤثر تشکیل میدهنهد ،ملهودی حاصهل میشهود،
مانند آوازی که بهوسیلة صدای انسان خوانده یا آهنگی که بهوسیلة یک ساز بادی مثهل فلهوت و
غیره نواخته میشود (کمالپور تراب.)10 :1389 ،
ت ری عملی :سلسله نغمات خوشایند و متوالی که عبارتی بام نا وذهنپذیر را تشکیل میدهد.
ملودی را به سه دستة تفکربرانگیز ،احساسی و هیاانی میتوان تقسیم کرد:
ملودی تفکربرانگیز (عمی ) :ضمن اینکه حاوی نکات مندرج در ت ریه ملهودی اسهت ،اشهتغال
فاهمه و تفکر پیرامون آن را نیز در پی دارد .مخاطب با تکرر استماع ،بازهم ناشهناختههایی در آن
مییابد و شوق و نیاز به شنیدن مکرر را در آن احساس میکند.
ملودی احساسی (متوسط) :این نوع حاوی نکات مندرج در ت ری ملهودی اسهت و ضهمن اینکهه
شوق و اشتیاق استماع مکرر در دف ات ب د را در خود دارد ،از حی ناشناختگی و م ماگونگی ذهن
را به خود مشغول نمیکند و تفاوت آن با نوع تفکربرانگیز در همین است .این نوع موسیقی ،بسیار
نرم ،روان ،مفهوم و دوستداشتنی است.
ملودی هیاانی (سطحی) :موسیقیهایی که با خصوصیت ریتمیک بودن ملودی هیچ جایی بهرای
تفکر در خود ندارند .موجب ایااد حس پرداختن به حرکات موزون هستند و با شنیدن چنهد نغمهة
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تفکربرانگیز

در پیش خود ندارد و آنها را نمیشناسد

احساسی

در پیش خود ندارد ولی آنها را میشناسد

هیاانی

در پیش خود دارد و آنها را میشناسد
نمودار  .1انواع ملودی
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اول ،تمامی آن برای ذهن قابل حدس و تداعی است .این نوع موسیقی با مترونهوم بهاال و بسهیار
پرتحرک اجرا میشود و خصوصیت جنبوجوش و حرکت ه که از اوصاف جسهم اسهت ه در آن
بهوفور دیده میشود؛ برعکس نوع اول که مشخصة آن قرار و سکون جسهم و حرکهت و پویهایی
ذهن است.
ملودی احساسی را میتوان از همان ابتدا فهمید ،با آن ارتباط برقرار کرد ،آن را دوست داشت و از
آن لذت برد .ملودی تفکربرانگیز ،تمام قوای ذهنی فرد را برای ادراک و فهمیدن آن بهه میهان و
چالش میکشد .م ماهای خود را به فرد عرضه میکند و او توان ذهنهی و ادراکهی خهود را بهرای
فهمیدن آن به میدان میآورد که حاصل آن تکامل و ترقی قوای ذهنی و احیانهاً ت هالی و کمهال
است .ملودی هیاانی به م نای بیدار شدن و بیدار کردن هیاانات و غرایز است کهه بها شهنیدن
ب ضی از موسیقیها ف ال میشود و آدمی را در پی خود روان و دوان میکند .تمثیل این مفهاهیم
مانند این است که در مورداحساسی ،گویا آدمی چیزی را میشناسهد و آن را پهیش خهود نهدارد و
بهمحض مشاهده ،آن را میشناسد و سپس با رضایت آن را طلب میکند .در مهورد تفکربرانگیهز
اینطور است که آدمی آن را نمیشناسد و همة ذهن و است داد و توان روحهی و جسهمی خهود را
برای شناخت و فهم آن به کار میبندد .درنهایت ،ممکن است آن را بپذیرد یا نپهذیرد امها همهین
تالش برای او کمال و احیاناً ت الی است و راجع به ملودی هیاانی اینکه آدمهی آنهها را در پهیش
خود دارد و بهخوبی آنها را میشناسد و پس از مواجهه با عوامل بیدارگر آنها (بیاراده و جبری) در
پی آنها روان میشود.
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ضرب ریتم در موسیقی عبارت از توالی ضربات آهن است و اساساً بهرای مهوزون کهردن نهوای
موسیقی به کار میرود .اهمیت ضرب (ریتم) در موسیقی بهاندازة وزن در یک قط هة شه ر اسهت
(منصوری به نقل از شکارچی .)40 :1391 ،ریتم ،امروزه سخنی است که از موسیقی جداناشدنی و
در حقیقت پایه و استخوانبندی موسیقی است که آن را با اعداد  ، ، ، ،و  ...ت یهین میکننهد.
(منصوری)41-40 :1391 ،
ت ری عملی :ریتم ،رکن دوم علت پدیدآورندة موسیقی است (رکن اول موسیقی ،ملهودی اسهت).
ریتم به م نای حرکت است و حرکت ،شرط الزم عالم طبی ت و جسم است .ریتم عامهل جلهوه و
زیبایی ملودی است و اقسامی دارد :متریک ،آزاد ،آشکار ،نهان ،مرئی ،نامرئی ،طبی ی ،غیرطبی ی،
محسوس ،نامحسوس و . ...
ریتم آشکار در موسیقی شامل انواع ریتمهای متریک و قهالبی اسهت (انهواع میزانههای سهاده و
ترکیبی) .ریتم نهان در موسیقی شامل ریتمها با متر آزاد است (مانند ریتم ردی موسیقی ایهران).
ریتم مرئی شامل بخشهایی از ریتمهای متریک است که بسیار مشهود و محسهوس بهوده و در
بدو امر برای مخاطب مفهوم است .ریتم نامرئی شامل ب ضی از انواع ریتمهای متریک و بسیاری
از ریتمهای غیر متریک است که تالی و فهم آن در بدو امر روشن نیسهت .ریهتم طبی هی ماننهد
اکثر ریتمهایی است که در طبی هت و در موسهیقی مشهاهده میشهوند و جلهوه دارنهد .ریتمههای
غیرطبی ی مانند انواع ریتمهای لن و مختلط .ریتم محسهوس ماننهد ریتمههایی کهه بهسهرعت
موجب به یادماندن ملودی میشود .اکثهر ملودیههای هیاهانی از ایهن ریهتم برخوردارنهد .ریهتم
نامحسوس مشخصة بسیاری از موسیقیهای عمی و تفکربرانگیز هستند.
ریتم به سه دستة م تدل ،آرام و هیاانی تقسیم میشود:
ریتم م تدل :م تدل نه به عیار مترونوم و سرعت است ،بلکه به م نهای اعتهدالبخش روح و روان
آدمی است و آنچه روح و روان آدمی را م تدل میکند ،گاه ممکن است با مترونوم تند رخ دههد و
گاه با مترونوم کند؛ بنابراین موسیقی تفکرآمیز همواره موجب اعتدال روح و روان آدمی است زیرا
فکر ،خود آخرین نقطة اعتدال روح و روان است که پس از تالطم و آشوب آن رخ میدهد.
ریتم آرام :به منزلة قرار و سکون است ،مانند قرص مسکن که موجب رفع درد و التهاب میشهود؛
اما تا رسیدن بهاعتدال هنوز راهی در پیش دارد .موسهیقی آرام ،تسهکین احساسهات و آرامکننهدة
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 .3-1-3شعر

شمس قیس رازی در المعجم فیی معیاییر اشیعار العجیم مینویسهد« :شه ر سهخنی اسهت
اندیشیده ،مرتب ،م نوی ،موزون ،متکرر ،متساوی ،حروف آخرین آن به یکدیگر مانندِ».
دکتر محمدرضا شفی ی کدکنی از کتاب شفای ابنسینا بلخی ،فصل پنام ،مقالة پهنام چنهین
نقل میکند« :ش ر کالمی است مخیل ،ترکیبشده از اقوالی دارای ایقاعاتی کهه در وزن متفه و
متساوی و متکرر باشند و حروف خواتیم آن متشابه باشند»؛ اما خود وی (دکتر شهفی ی کهدکنی)
نار دیگری دارد و مینویسد« :ش ر حادثهای است که در زبان روی میدهد و در حقیقت ،گویندة
ش ر با ش ر خود ،عملی در زبان اناام میدهد که خواننده ،میان زبان ش ری او و زبهان روزمهره و
عادی تمایزی احساس میکند»؛ و در جای دیگر مینویسد« :ش ر ،گرهخوردگی عاطفهه و تخیهل
است که در زبان آهنگین شکلگرفته باشد» (سایت دانشنامه رشد ،شبکة ملی مدارس).
ت ری عملی :ش ر ،کالم آهنگین و موزونی است که بهتهرین محمهل القها و انتقهال مضهمون و
محتوای خود است و به چهار دستة حکمتآمیز ،موضوعی ،نیایش گونه و نفسانی تقسیم میشود.
ش ر حکمتآمیز :ش ری است که در آن حکمت و عبرت ،نکتة رری  ،حقیقت ،حکایت ،داللهت و
راهنمایی مخاطب به سمت کمال مدنار است.
ش ر موضوعی (مناسبتی -در نسبت با  :)...ش ری است که در مورد موضوعی خاص ،اتفاقی ویهژه
و رخداد و واق های م ین سروده میشود که درعینحال حاوی مضهامین اشه ار حکمهتآمیز ههم
میتواند باشد.
ش ر نفسانی :کلیة اش اری که حدی نفس باشد و به مناوری خاص در حهوزة نفسهانیات شهاعر
قرار داشته باشد؛ مانند تمنیات ،گرایشها ،آمهال و آرزوههای شخصهی ،برداشهتهای سهطحی از
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تالطمات درونی است و آدمی درگذر زندگی روزمرة خود که مملهو از تهنش و تالطهم و نهاآرامی
است به آن احتیاج مبرم دارد .ریتم این موسیقی ،هرگز تند و سریع و پرآشوب نیست.
ریتم هیاانی :موسیقی هیاانی همانطور که از نام آن م لهوم اسهت ،همهواره ریهتمههای تنهد و
متالطم دارد؛ زیرا هدف آن تحریک و تحرک است .موسیقی هیاانی عمومهاً خهروج از ت هادل و
آرام و قرار است .آدمی که خود عموماً و نوعاً از درون از اعتدال عقل و احساس خهارج اسهت ،بها
شنیدن موسیقیهای هیاانی ،در برون هم از قرار و آرام و اعتدال خارج میشود و م لوم است که
پسازاین خروج ،اعمال و رفتار و آداب و منش و سلوک او چه صورتی به خود میگیرد.
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عش و عاشقی و تمام مواردی که برچسب کوچهبازاری بتوان بر آنها نهاد در حیطة ش ر نفسهانی
قرار میگیرد.
یکی از مشخصههایی که ش ر را نفسانی میکند این است کهه شهاعر (خواننهده) دائهم از خهود و
احوال خود میگوید .خواستههای خود را مطهرح میکنهد .تمنیهات و آرزوههای خهود را بهر زبهان
میآورد و موضوع سخن ،خودش است .تمام کلمات و واژهها حول او (خود) و خواستهههای او دور
میزند و این صرفاً یکسویه نیست .ممکن است مثبهت باشهد (در آن صهورت نهام آن نیهایش و
مناجات است) و ممکن اسهت منفهی (یکسهره خودخهواهی ،خهودبینی و خوددوسهتی)؛ امها وجهه
مشخصة این روش ،محوریت خود و خواستههای خود است .نتیاة نگاه نفسانی این است که اگر
موف باشد ،حاصل آن لذت و کامروایی و سرمستی است و اگهر نهاموف باشهد ،حاصهل آن آه و
حسرت و افسوس و ندامت است .مثالی برای این نوع ،ش ر زیر است:
نی و نای چوپان ،سحر خروسخوان ،ابرای بیابون ،میگن تو قصه بودی
همه رودخونهها ،دشت گلپونهها ،حتی کوه و صحرا
همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
دیگه از شهر تو ،سر شب یا سحر تا خبردار بشی ،رفتهام بیخبر
نمیخوام قصهمون دوباره آفتابی شه ،آسمون نگات برای من آبی شه
نمیگم قصه مو ،که دلت خون میشه ،کوه آگه بشنوه ،دیگه هامون می شه
یادته اون روزا ،هرکاا چون دو دلداده با هم بودیم
دلم اندازة یه بیابون که نیست ،درد من ای خدا از تو پنهون که نیست
مثل پروانهها ،ما رها ،غافل از رنج عالم بودیم
دل دیوونه چون شبزدهها سایه به سایه توی راه تو بود
یه م ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود
حاال هر چی که بود ،حاال هر چی که هست
از تو هر خاطره ،تنها دل ما شکست1

 . 1متن یکی از ترانههای پخششده از رادیو آوا

بررسی محتوای موسیقایی رادیو آوا133  ...

 .1عطار نیشابوری
 .2ملکالش رای بهار
 .3مولوی
 .4س دی
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وجه مشخصة آثار موضوعی این است که برعکس آثار نفسانی ،همة کلمات در وص موضهوعی
متفاوت از نفس شاعر است .برای کسی دیگهر و در ت اهیم و سهتایش اوسهت .محهور کلمهات و
موضوع سخن حول او (دیگری) و ابراز احساسات برای اوست .شاید در ش ر نفسانی هم شهاعر در
وص م شوق و محبوب خود بسراید ،ولی تفاوت آن با موضوعی در این است که در آناا شهاعر،
محبوبش را فقط از آن خود و مت ل به خود میداند ولی در ش ر مناسهبتی« ،او» کهه توصهی و
تالیل میشود ،نه فقط مت ل به خود شاعر بلکه مت ل به همه است .بهه مثالههای زیهر توجهه
کنید:
خواجة دنیا و دیههن ،گنج وفها صدر و بدر هر دوعالم مصطهههفی
آفتاب شههرع و دریای یقیههن نهههور عالهههههم رحمة لل ههالمین
جان پاکان خاک جهان پاک او جهان رههها کن آفهرینههش خهاک او
صاحب م هراج و صدر کائنات سایة ح خواجههة خورشیههد ذات
هر دوعالم بستهههة فتهراک او عرش و کرسی قبله کرده خاک او1
یا
ای خطة ایهههران مهین ،ای وطهههههن من ای گشته به مهر تو عاین ،جان و تن من
دور از تو گل و الله و سرو و سَمَنم نیست ای باغ و گل و الله و سهههرو و سمن من
تا هست کنههههار تو پر از لشههکر دشهمن هرگز نشهههههود خالی ،از دل ،محههن من2
یا
تا صورت پیهههوند جهان بود عههلی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
آن قل ههه گشایی که در قل هة خیبهههر برکند به یک حمله و بگشهود علی بود
آن گُرد سرافههراز که انهدر ره اسهههالم تا کار نشههد راست نیاسههود ،علی بود3
یا
بامدادی که تفاوت نکنهد لیل و نهههار خوش بود دامن صحرا و تماشههای بهار
باش تا غنچة سیراب دهههن باز کهند بامدادان چو سهههر نافههة آهوی تتهههار 4
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مشخصة ش ر حکمتآمیز این است که مفاد و محتوای سخن مت ل بهه همهه و بهرای ههدایت،
داللت ،راهنمایی و کمال همه است .در ش ر نفسانی ،صحبتها حول کمهال شهخص (خهود) دور
میزند؛ در ش ر موضوعی ،حول کمال او (دیگری) و در شه ر حکمهتآمیز صهحبتها ،حهول بهه
کمال رسیدن همگان دور میزند .در این نوع ش ر ،سخن برای شخص خاصی نیست ،بلکه بهرای
الشیعرِ
کمالی است که ذاتاً در سخن نهفته است و بهرة آن نصیب همگهان میشهود( .إنَّ مِین ِ
لحِکمةٌ)1؛ بنابراین سخن ،کمال ذاتی نهفته در واژگانی است که همگهی داللهتگر و ههدایتگر
همگانند و هرکسی که از آن بهرهای برد ،به کمال میرسد .اش ار زیر نمونهای از آن است:
ترسم که اشک در غههم ما پردهدر شود وین راز سربهمهر به عالم سمر شود
گویند سن ل ههل شود در مقام صبهر آری شود ولیک بخههههون جگر شود
از هر کرانه تیههر دعهها کردهام روان باشد کز آن میانه یکی کههارگر شود
در تنگنای حیههرتم از نخههوت رقیب یارب مباد آنکه گهههدا م تبههر شود2
یا
دردمنهدی پیهش شبههلی میگریست شیخ پرسیهدش که این گریه ز چیسهت
گفهت شیخها دوستههی بهود آن مهن از جمهالهش تههازه بهودی جههان من
دی بمهههرد و من بمهردم از غمهههش شد جههان بر من سیههاه از ماتمههش
شیخ گفتا چون دلت بیخویش از این است این چه غم باشد ،سزایت بیش از این اسهت3
ش ر مناجاتگونه و حاوی دعا و نیایش :پیشازاین گفتیم که ش ر نفسهانی فقهط بهه «خهود» و
امیال شخصی بازمیگردد ،ولی ممکن است مثبت باشد که در آن صورت نام مناجات ،نیایش و
دعا به خود میگیرد؛ ی نی شاعر فقط بهرای خهودش میخواههد و آرزو میکنهد و خواسهتهها و
پیشرفت خود را میخواهد .پس چه تفاوتی با ش ر نفسانی دارد؟ نکته اینااست که اصهوالً دعها
کردن ی نی ارهار عاز و درماندگی و ارهار ناتوانی و ناکامی در مقابل خواسهتهها؛ ایهن ارههار
عاز در جهت منف ت و پیشرفت شخص دعاکننده است ،اما در پیشگاه کسی است کهه قبهل از
 .1حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
 . 2حافظ
 . 3عطار نیشابوری
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در این پژوهش ،رادیو آوا و آثار پخششده از این رادیوی تخصصهی بها اسهتفاده از روش تحلیهل
محتوای کیفی بررسیشده است .تحلیل محتوا عبارت است از یک فن پژوهشی برای ربهط دادن
دادهها به مضمون آنها؛ بهگونهای م تبر و تکرارپذیر (کریپندورف  3به نقل از ویمر و دومینیک،2 4
.)217 :1389
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اینکه از او بخواهد ،به او مؤمن است و او را برای تحق خواستهها و آرزوها و نیازهای خود قادر
و نافذ میداند .پس دو نکته حائز اهمیت است .1 :ایمان به کسهی کهه همههچیز در یَهد قهدرت
اوست و هر آنچه آرزو شود از عهدة او برمیآید و  .2ارهار عاز و درماندگی و ناتوانی که نقطة
مقابل خودخواهی است که در آن شخص بیجهت و متکبرانه خود را توانا و منشهأ اثهر میدانهد؛
بنابراین ش ر نفسانی ارهار و اعالم تمنیات نفس و خودخواهی و دایرة بیکران آن است ،اما دعا
و نیایش ارهار و اعالم عاز نفس و تمنای کمال آن است و میان این دو از فهرش تها عهرش
تفاوت است .در ش ر نفسانی ،فرد همهچیز را برای خود میخواهد ،بدون عاز و درماندگی؛ ی نی
به هر طری ممکن میخواهد که چیزی به او ت ل گیرد .در دعا هم غایت امر ایهن اسهت کهه
فرد خواستههای خود را محق میخواهد ،با فرض این اصل که خود را درنهایهت درمانهدگی و
بیچارگی میبیند و تحق خواستههایش را از عهدة خود و دیگهران خهارج میدانهد و تنهها قهادر
مت ال را میبیند.
نی از تو حیات جههاودان میخواهم نی عیش و تن م جهان میخواهم
نی کام دل و راحت جان میخواهم هر چیز رضای تست آن میخواهم1
یا
یارب ز شهراب عشه سرمستههم کن وز عش خودت نیست کن و هستم کن
از هر چه باههز عشه تهیدسهتم کن یکباره به بند عشههه پابستهههم کن 2
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جام ة موردبررسی پهژوهش ،آثهار موسهیقی پخششهده از رادیهو آوا طهی  12روز اسهت 12 .روز
انتخابی در بازة زمانی  28فروردین  1393تا  8اردیبهشت  1393است کهه ازناهر تقهویم رسهمی
کشور ،دارای مناسبت سوگواری در رثای مقدسین و اولیای دین نبوده است.
برای به دست آوردن حام نمونه در مرحلة اول از کلیة باکسهای پخششده طی  12روز (جام ة
موردبررسی) با استفاده از روش سیستماتیک 12،باکس انتخاب شد .باکسههای منتخهب ،تمهامی
ساعات شبانهروز را شامل میشوند و از تمام باکسها بهطور منام دو باکس موجود است.
این  12باکس بهدقت شهنیده شهد و تمهامی مشخصهات ارائهشهدة آثهار از سهوی گوینهدگان ،در
جدولهای جداگانه تنایم شد .پس از شمارش این آثار مشخص شد که  166اثر در نهوع سهنتی،
 135اثر در نوع محلی 128 ،اثر در نوع پاپ و  130اثر در نهوع موسهیقی غربهی پخششهده کهه
ماموع آن 559 ،اثر است.
در مرحلة دوم نمونه گیری ،برای اینکه حام نمونهه بهرای تحلیهل محتهوای کیفهی ،کوچهکتر و
درنتیاه قابلکنترل شود ،به هرکدام از آثار پخششده در چهار نوع سنتی ،محلی ،پهاپ و غربهی،
بهصورت مرتب و جداگانه ،اعدادی اختصاص داده شد و با استفاده از جدول اعداد تصادفی ،بهدون
مداخالت ذهنی محق و با در نار گرفتن شانس برابر برای انتخاب هر اثر موسیقی ،از هرکدام از
قالبها 10 ،اثر انتخاب شد و درنهایت 40 ،اثر بررسی شد.
واحد تحلیل ،متن اثر موسیقی (با کالم و بیکالم) است و از میان آثار منتخهب در حاهم نمونهه،
مضامین (ملودی ،ریتم و ش ر) آنها موردبررسی قرارگرفته و ضمن استخراج مقوالت و دستهبندی
آنها به نتایج حاصل از آن دست یافتهایم.
 .5یافتههای پژوهش
تحلیل مضامین آثار و قط ات و مقوالت و تشخیص تأثیر مطلوب و نامطلوب منتج از آنها بر روح
و ذهن مخاطب و کدگذاری آنها با عنوانهای حکمتآمیز ،موضوعی ،نیایش و نفسانی برای ش ر
و نیز عنوانهای تفکربرانگیز ،احساسی و هیاانی برای ملودی و همچنین عنوانهای م تدل ،آرام
و هیاانی برای ریتم و همینطور نتایج آنهها بهصهورت نمونهههای مشهخص و قابهل اشهاره ،در
جدولهای ادامه ارائه شده است.
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ملودی

ردیف

تفکربرانگیز

احساسی

هیاانی

م تدل

آرام

4

بخت خندان (حسامالدین سراج)

*

هیاانی

3

طالع بیدارم بودی (غالمحسین بنان)

*

حکمتآمیز

2

[تکنوازی تار]

موضوعی

*

نیایش

1

دلبر (علیرضا افتخاری)

ریتم

*

*

نفسانی

نام اثر موسیقی

شعر

*
ندارد

*

*

*
*

*

5

ش ر من (مسیح مریمی)

*

*

*

6

تو را خواهم (کاوه دیلمی)

*

*

*

7

شماره  ،25روز دوازدهم ،باکس
سحرگاهی

*

*

8

شماره  ،25روز پنام ،باکس
شبانگاهی

*

*

9

تصنی دختری بنام آهو
(ساالر عقیلی)

*

10

شماره  ،31روزشیم ،باکس سحرگاهی
جمع

*
*

*
2

ندارد

*
8

0

3

10

*
*

6

1

2

0

10

0

6

8

جدول  .3نتایج تحلیل آثار موسیقی محلی
ملودی

ردیف

تفکربرانگیز

احساسی

هیاانی

م تدل

آرام

هیاانی

حکمتآمیز

2

نشمیل ،نشمیل (شاهو عندلیبی)

*

موضوعی

*

نیایش

1

خروش کبک (بیژن کامکار)

ریتم

نفسانی

نام اثر موسیقی

شعر

*

*

*

*

3

قزل صحن (علیرضا کوه کالنی)

*

*

*

4

کوچ ایل (امیر ممبینی)

*

*

*
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5

کردی (عالءالدین نباتی)

*

6

آذری نار گل (رحیم شهریاری)

*

*

*

*

*

7

شیرازی باز بهار اومد (علی زند وکیل)

*

*

8

مازندرانی (اکبر رستگار)

*

*

*

9

گل باوینه (نامدار خان)

*

*

*

10

شماره  ،21روز دوازدهم ،باکس
سحرگاهی

*

*

0

جمع

9

1

1

10

*

*
3

6

0

4

10

0

6

10

ادامه جدول  .3نتایج تحلیل آثار موسیقی محلی
ملودی

ریتم

ردیف

تفکربرانگیز

احساسی

هیاانی

م تدل

آرام

هیاانی

حکمتآمیز

*

موضوعی

2

تیتراژ دوری (فرزاد فرزین)

*

*

*
*

3

فقط خدا میدونه (سهراب فرتاش)

4

شماره  ،31روزپنام ،باکس شبانگاهی

*

*

*

5

دلدار من (فرهاد برناان)

*

*

*

*

6

تیتراژ سه ستاره (مرتضی پاشایی)

*

*

7

شماره  ،36روزششم ،باکس سحرگاهی

*

*

*

*
*

8

شماره  ،23روزیازدهم ،باکس
شبانگاهی

*

*

*

9

بنیآدم (ماید اخشابی)

*

*

*

10

تیتراژ سریال بهارنارنج (ماید اخشابی)

*

*

*

جمع

0

3
10

نیایش

1

بارون (شهرام نیک یار)

*

*

7

0

3
10

نفسانی

نام اثر موسیقی

شعر

7

0

7

0
10

3
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ملودی

ردیف

تفکربرانگیز

احساسی

هیاانی

م تدل

آرام

3

شماره  ،51روز اول ،باکس صبحگاهی

4

شماره  ،12روزهاتم ،باکس صبحگاهی

*

5

شماره  ،20روز سوم ،باکس عصرگاهی

*

*

6

شماره ،15روز دوازده ،باکس سحرگاهی

*

*

7

شماره  ،56روزنهم ،باکس عصرگاهی

*

8

شماره  ،19روز اول ،باکس صبحگاهی

*

*

9

شماره  ،8روز پنام ،باکس شبانگاهی

*

*

10

شماره  ،41روز دوم ،باکس نیمروزی

*

*

جمع

10

هیاانی

*

*

0

حکمتآمیز

*

*

3

موضوعی

2

شماره  ،37روز چهارم ،باکس شامگاهی

*

نیایش

1

شماره  ،50روزهشتم ،باکس نیمروزی

*

ریتم

نفسانی

نام اثر موسیقی

شعر

*

*

7

0

3
10

7

0

0

0

0

0

رادیو آوا عالوه بر پخش موسیقی از درصد بسیار کمی کالم گوینده کهه مخهتص م رفهی آثهار و
جمالت اخالقی و نکتهآموز است ،نیز بهره میبرد .به هنگام اسهتماع دقیه همهة موسهیقیهای
ضبطشده در  12باکس ،کیفیت م رفی آثار نیز موردبررسی قرارگرفته و مهوارد زیهر مشاهدهشهده
است:
 .1گویندگان در برخی باکسها ،گاهی اعالم میکنند که موسیقی محلی مت ل به کدام ناحیهه و
منطقه است و گاهی اصالً نامی از محل و منطقه آن اثر برده نمیشود یا بهندرت ایهن اتفهاق رخ
میدهد .این امر حاکی از آن است که در این مورد ،تهیهکننهدگان طبه میهل و سهلیقه و احیانهاً
جهل خود عمل میکنند و نه مطاب با اصولی خاص.
 .2موسیقیهای غربی و کالسیک اصالً م رفی نمیشوند.
 .3نامی از سازنده و پدیدآورنده اثر ذکر نمیشود.
 .4گاهی نام ترانه ذکر نمیشود و فقط خوانندة آن اعالم میشود و گاهی برعکس.
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 .5جمالت اخالقی که در قالب اش ار و گفتهههای بزرگهان و ب ضهاً احهادیثی از م صهومین ذکهر
میشود ،گاهی ناباا و خارج از موضوع است .گویا این امر برای خالی نبودن عریضه بهوده اسهت.
این کار عالوه بر اینکه شأن و مرتبة سخن را نازل میکند ،نتیاهای بهرعکس نیهز در پهی دارد؛
ی نی چون ناباا بیانشده بههیچوجه توجه مخاطب را به خود جلب نمیکند ،زیرا او در اثر شنیدن
موسیقی در احوالی دیگر است .آن عبارات با اثر موسیقی که ب د از آنها پخش میشود ،هیچگونهه
شباهت محتوایی ندارند .در ضمن ،برخی از این جمالت در یک باکس عیناً تکرار میشوند.
 .6نوع بیان گویندگان صمیمانه و گرم نیست و گویی فقهط روزنامههوار اسهامی آثهار موسهیقی را
اعالم میکنند .این نحوه از بیان به دلیل سردی و بیاحساسی بههیچوجهه بها مخاطهب ارتبهاط و
ت املی برقرار نمیکند.
 .7اشتباهات آشکاری در م رفی آثار موسیقی از سوی گویندگان مشاهده میشود .به این نمونهها
توجه کنید:
 گوینده اعالم میکند کهه تصهنی «دلهی دارم بهه سهوگ میفروشهان» بها صهدای «محمهدخوانساری» پخش خواهد شد ،درحالیکه کامالً اشتباه است و صهحیح آن بهه ایهن شهکل اسهت:
«دلی دارم به کوی میفروشان» با صدای «محمودی خوانساری».
 گوینده ،قط های را که در آینده پخش خواهد شد ،به این شکل م رفی میکند« :ترانهة محلهیشیرازی با صدای مهران مؤید» و هنگامیکه زمان پخش آن فرامیرسد ،اعهالم میکنهد« :ترانهة
محلی شیرازی با صدای مهران بردیده» و عبارت صحیح «مهران بردیده» است.
رادیو رسانهای است که گویندة آن با مخاطب خود ارتباط صمیمانهای برقرار میکند و عذرخواهی
نکردن از وقوع اشتباهات از سوی گوینده ،این صمیمیت را خدشههدار کهرده و باعه رنایهدگی
خاطر مخاطب میشود؛ تا جایی که منار به قطع ارتباط وی با رادیو میشود.
 «مهدی رضوان» که خوانندة یک اثر است ،گاهی به این شهکل و گهاهی بهه شهکل «مههدیرضوانی» م رفی میشود.
 ترانة «یار دونه انار» یکبار با صدای «فرزاد مرادی» و بار دیگر «بها اجهرای گهروه رسهتاک»اعالم میشود .اگرچه فرزاد مرادی خوانندة اصلی گروه رستاک اسهت ولهی م رفیههای متفهاوت
باع سرگشتگی مخاطب میشود .نمونهای دیگر آن است که نام «محسن میهرزاده» گهاهی بهه
این صورت و گاهی به صورت «محسن میرزازاده» اعالم میشود .این خوانندة ترانهههای محلهی
در برنامهای در شبکة یک سیما ،هنگامیکه در مورد دو نام خانوادگی متفاوت از وی سهؤال شهد،
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هر دو را تأیید کرده است ولی رادیو آوا برای م رفی دقی و یکسان ،باید همواره از یکهی از آنهها
استفاده کند.
 گوینده اعالم میکند« :تیتراژ سریال تلویزیونی سه ستاره» با صدای «مرتضی پاشهایی» .ایهندر حالی است که سه ستاره اصالً سریال تلویزیونی نیست و ویژهبرنامة تحویل سهال  1393بهوده
است .نکتة دیگر اینکه این ترانه شش خواننده دارد که نامی از آنهها بهرده نمهیشهود و مرتضهی
پاشایی تنها بخش کوچکی از آن را اجرا کرده است.
 تصنی «تو را خواهم» با صدای «کاوه دیلمی» بهاشتباه «تو را میخواهم» اعالم میشود. م رفی برخی ترانههای تیتراژ ،کامل نیست .بهعنوانمثال ،گوینده اعالم میکند« :تیتراژ سهمیبرای دوست را بشنوید» یا «تیتراژ به چیزی بگو پخش خواهد شد» .این در حالی است که کامالً
مشخص نیست که آیا «سهمی برای دوست» و «یه چیزی بگو» سهریال تلویزیهونی هسهتند یها
فیلم تلویزیونی یا سینمایی یا برنامة تلویزیونی؟
 .8بیشتر آثاری که در نوع موسیقی سنتی پخش میشود باکالم بوده و ممکن است فقط یهک یها
دو قط ه قبل و ب د از اذان و یک قط هه ههم در بهاکس سهحرگاهی تحهت عنهوان «رادیهو آوا و
تکنوازان» پخش شود.
 .9موسیقیهای باکس شبانگاهی و سحرگاهی ی نهی از سهاعت  22تها  6صهبح روز ب هد ،بهدون
م رفی هستند .در مصاحبهای که با مدیر وقت طرح و برنامة رادیو آوا صورت گرفت ،ایشان ارهار
داشتند که این امر به دلیل آن است که برنامههای دو باکس مذکور بهصورت تولیدی هستند و نه
زنده؛ ی نی ماری در آن ساعات در استودیو حضور ندارد.
 .10دو باکس عصرگاهی و شبانگاهی دارای آرم شروع برنامه هستند و باکسههای دیگهر بهدون
آرم هستند.
 .11تقریباً تمامی گویندگان ،هنگام م رفی موسیقیای که مت ل به تیتراژ یک سریال تلویزیهونی
است ،اعالم میکنند« :تیتراژ سریال  xرا بشنوید» .تیتراژ واژهای فرانسوی ،به م نی فرم نمایشی
و متحرکی است که در ابتدا و انتهای فیلم میآید و شناسنامه و عوامل کار را م رفهی مینمایهد و
م موالً موسیقی بر روی آن قرار میگیرد تا بیننده را با فضای فهیلم آشهنا کنهد؛ بنهابراین تیتهراژ
م نای شناسنامه و م رفی عوامل کار را دارد و بیان گوینده باید اینگونه اصالح شود کهه «ترانهة
تیتراژ سریال  xرا بشنوید».
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در نهایت میتوان یافتههای این پژوهش را چنین خالصه کرد:
 .1برای اینکه سیر تأثیر مطلوب (کمالگرایی) در آثار تحلیل شده م لوم شود ،بنا بر مشهاهدات و
جدولها ،ارهار میشود که ترسیم سهیر تهأثیر مطلهوب (کمهالگرایی) ،حرکهت از سهطح مرحلهة
نفسانی به ساحت تفکر و مرحلة تفکربرانگیز است و اگهر ایهن مسهیر قابلمشهاهده باشهد ،تهأثیر
مطلوب (کمالگرایی) رخداده است؛ بنابراین با توجه به توضیحات فوق آثاری که در نوع سنتی در
حام نمونه ،انتخابشده بودند ،با اشاره به دو مورد از آنها که به مرحلهة تفکربرانگیهز رسهیدهاند،
درماموع حائز تأثیر مطلوب (کمالگرایی) با حرکتی بطیء و آهسته خواهند بود.
 .2تحلیل دادههای جدول شماره  3نشان میدهد ،نوع محلی در حام نمونه ،اگرچه شرایط قبول
کلی را ،بهغیراز یک مورد در مرحلة غیرهیاهانی ،احهراز کردهانهد ،امها بهرای حرکهت بهه سهطح
تفکر برانگیز توق دارند که این حرکت در این نوع باید شتابی بیشتر داشته باشد.
 .3تحلیل دادههای جدول شماره  4نشان میدهد ،نوع موسیقی پاپ در حاهم نمونهه ،بهرعکس،
سیر تأثیر مطلوب (کمالگرایی) نداشتهاند و اکثر آنها از حی موسیقی (ملودی و ریتم) در مرحلهة
هیاانی اند .این نوع موسیقی به دلیل اینکه مقبولیت عمهومی بیشهتری دارد ،بایهد بهرای تربیهت
عمومی و ت لیم آنها به سمت تأثیر مطلوب (کمالگرایی) بیشتر حائز آن مقتضیات باشد و فقهدان
این م نا در این موضوع در رادیو آوا موجب تأس و گرانباری است.
 .4آثار نوع موسیقی کالسیک غربی در حام نمونه که ضمناً فاقد ش ر بودهاند ،اغلهب در مرحلهة
احساسی قرار داشتهاند و سیر تأثیر مطلوب (کمالگرایی) در آنها نیز حرکتی کند و آهسته را نشان
میدهد .اگرچه قرار داشتن در مرحلة احساسی خود نسبت به مرحلة هیاانی ،کمال است.
پس از بررسیهای فوق ازآنجهت که بسیاری از آثار موسیقی واجد اش ار هستند ،اینک به تحلیل
این رکن از اثر موسیقی میپردازیم.
 .1در نوع موسیقی سنتی دو اثر دارای اش ار حکمتآمیز و شش اثر دارای اش ار نفسهانی بودهانهد؛
بنابراین از حی ش ر ،در آنها سیر تأثیر مطلوب (کمالگرایی) رخ نداده است.
 .2در نوع موسیقی محلی ،اش ار چهار اثر ،موضوعی و اشه ار شهش اثهر دیگهر نفسهانی هسهتند؛
بنابراین جای اش ار حکمتآمیز در این نمونهها خالی است و این ازآنروست کهه بنیهان موسهیقی
محلی بر روایت است و روایت ،شرح حوادث است؛ اعم از حدی نفس یا حدی قوم و فرازوفهرود
آن درگذر زمان.
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 .6بحث و نتیجهگیری
همانطور که در مضمون مقاله مبیَن بود ،موسیقی تنها هنری است که به سبب ارتباطش با بشهر
در قلمرو گوش و هوش ،در ررافتی بیبدیل نیازههای احساسهی ،عهاطفی و تنههایی او را مرتفهع
میکند و درعینحال برای او عادت ایااد میکند و البته هر عادتی مسبوق به تربیت اسهت .پهس
جنبة تربیتی آن بهشدت قوی و ضمناً نامحسوس است و عالوه بر آنها محبوب خاص و عام است
و این وجه ممیزة هنر از علم و فلسفه است که آنهها اکثهراً مطلهوب و ممهدوح خواصانهد و هنهر
مطلوب عام و خاص .هنر به دلیل واجدیت «امر زیبا» و برخورداری از جاذبة قوی کهه مطلهوب و
آرزوی خاص و عام است ،موضوع گرایش همگانی است و موسیقی حتی در میان سایر گونهههای
هنر به آدمی مقرونتر است؛ زیرا حداقل فاصله میان هر کس با موسهیقی تنهها پهس از اسهتماع،
ترنم است و زمزمه ،عادت متداول آدمی است و برای او بسیار سههل و میسهر اسهت .درحالیکهه
گونههای دیگر هنر ،صرفنار از نیازمندی به حرکت و جستوخیز ،بدون ابزار نمیشود و پس از
اشهاد و ابصار ،برای تقرب آدمی به آنها ،وجود ابزار ضروری و بیتردیهد اسهت .درحالیکهه ابهزار
موسیقی در حد تداول و شیوع و وفور ،همان تارهای صوتی است که در حناهرة همگهان اسهت؛
بنابراین هنری با این قابلیتها و ررفیتها و شمول ،بدیهی است کهه همههجا و همههگاه بتوانهد
حاضر باشد و همهکس را از آن بهرهای و قرابتی است .موسیقی ،درعینحال ،موجب سرگرمی هم
هست .سرگرمی نه به م نای بازی و فراغت ،بلکه به م نهای اشهتغال ذهنهی و زمهانی .دوسهتدار
موسیقی ،مرتباً به آن مشغول است و این بهعنوان امری رایج و عمهومی در کشهورهای غربهی و
بسیاری از کشورهای آسیایی مشهود است .کشورهای آفریقایی که دیگهر حتهی زبانشهان ردپهای
موسیقی را در خود دارد و ریتم ،عنصر جاری موروث از موسیقی در همة زندگی آنها است.

 دوره  ،11شمارة  ،3پاییز 1394

 .3در نوع موسیقی پاپ سه اثر دارای اش ار نفسانی و هفت اثهر دارای اشه ار موضهوعی هسهتند؛
بنابراین خط سیر تأثیر مطلوب (کمالگرایی) در اش ار آثار فوق مشهود است.
 .4در نوع موسیقی کالسیک غربی ،تمامی آثار بدون ش ر هستند.
در پایان ،نکاتی بهعنوان پیشنهادهایی بهمنزلة راهکارهای رفع نقایص و وقهوع تهأثیرات مطلهوب
ارائه میشود.
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پس موسیقی هنر میسر و مقرب در همة زمانها و مکانها است .در رسهانه م یهت موسهیقی بها
برنامههای متفاوت دیداری و شنیداری ،علت جهذابیت و کششهمندی برنامههها اسهت .در شهبکة
مستقل موسیقایی ،موسیقی محور جاذبة حسی و گذر به قلمرو فراحسی است.
موسیقی در شبکهای مستقل در رسانه ،خود بهتنهایی برنامهای مستقل از زندگی و بهرای زنهدگی
است و این برنامه هماکنون در بسیاری از شبکههای رادیویی و تلویزیونی کشورهای دیگر ،جاری
است .گویا آنها قول صاحب بحورااللحان که اوقات شبانهروز را بهرای اسهتماع و اجهرای نغمهات
موسیقی ،تنایم کرده بود را اجرا میکنند و عدة کثیری از آحاد جام ه را به آن سرگرم و مشهغول
و درعینحال به کمک آن تربیت کردهاند؛ اما رسانه در کشور مها کهه از پیشهینة قهوی فرهنگهی
برخوردار است ،تنها برای سرگرمی و اشتغال ذهنی نیست؛ بلکه هدف عمدة آن ،تربیت به اصهول
محترمی است که علت آدمیت و اهلیت جام ه است .پس موسیقی هم که تنها هنر حاضر در همة
شبکههای رادیویی و تلویزیونی است و برنامهها به آن قائم هستند ،باید همسو بها همهین ههدف
باشد .با موسیقی و محتوای آن میتوان ساحات گوناگونی از وجود بشهر را تغذیهه کهرد و بهدیهی
است که مهمترین ساحت وجود او ،ساحت تفکر است و موسیقی باکالم ،آسهانترین روش بهرای
تأمین برنامههای تفکربرانگیز آدمی است؛ البته اصل موسیقی منصرف از کالم اسهت ،امها عمهوم
مردم در گامهای اول و متداول با موسیقی با کالم موانساند و کالم محملی هموار بهرای القهای
مفاهیم ارجمند فکری و فربه کردن تفکر آدمی است .رسانه ملی با ادعهای «دانشهگاه عمهومی»،
باید متوطن این امر باشد و در پخش و پرداخت این حقیقت ،اهتمام جدی نمایهد .ایهن مقالهه بها
چنین ههدفی نگهارش شهده اسهت و بهرای روشهن کهردن ایهن مقصهود و تمییهز موسهیقیهای
تفکربرانگیز ،به گونههای احساسی و هیاانی هم ناچار اشاره نمهوده اسهت .امهری کهه خوشهامد
بسیاری کسان است ولی تنها موسیقیهای تفکرآمیز و تفکربرانگیز ،قابلیهت رهسهپاری بشهر بهه
کمال و تکامل روحی و م نوی کهه منتههای تربیهت و سهیر ت هالیگرای او اسهت را دارنهد و تها
دستاندرکاران و برنامهسازان و ماریان و مسئوالن پخش شبکهها و بهویژه شبکههای موسهیقی
و ازجمله «رادیو آوا» به چنین شناختی نائل نیایند ،دسهتیابی بهه آن ههدف ،مشهکل و نهاهموار
است .امید که این مقاله فتوحی برای آن مطلوب باشد.
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از موسیقی در رادیو ارائه کرد:
 .1شناسایی و بهکارگیری متخصصان موسیقی که درزمینة ف الیتهای رادیو (تهیهکنندگی ،اجرا و
 )...تاربیات مفیدی دارند.
 .2آثار موسیقی در همة بخشها (باکسها) حتماً م رفی شوند؛ زیرا سازندگان آثهار ح دارنهد کهه
آثارشان م رفی و شناخته شود و همچنین مخاطبان ح دارند که بدانند چه میشنوند.
 .3آثاری که در نوع موسیقی سنتی پخش میشوند ،فقط تصنی نباشد و از غیرازآن نیز اسهتفاده
شود .موسیقی سنتی یکی از ارکان فرهن ایرانزمین بهحساب میآید و بخش اعام آن شهامل
ردی موسیقی ایران است که اغلب به شکل تکنوازی یا همراهی ساز با آواز ارائه میشود.
 .4در انتخاب آثار باکالم ،اش ار آنها موردتوجه قرار گیرد تا هر چه بیشتر حکمتآمیز باشند.
 .5موسیقی ایرانی ی نی آن موسیقی که در خطة ارزشمند ایران جهاری و متهداول اسهت ،شهرحی
چنین دارد:
 اگر سنتی باشد شامل کلیة سازهای سنتی است مانند تار ،سهتار ،سنتور ،عود ،قهانون ،کمانچهه،غژک ،نی ،تنبک و دف.
 اگر مت ل به مناط ایران باشد شامل سازهای فوق ،اما با ملودیهای ویژهای کهه بهر اسهاسآنها بتوان اوصافی چنین داشت :موسیقی کردی ،موسیقی لری ،موسیقی آذری ،موسهیقی فهارس،
موسیقی خراسان و . ...
 اگر بومی باشد واجد سازهایی است که مت ل به همان محل و مکان اسهت و در جهای دیگهرکاربردی ندارد ،مانند موسیقی تربتجام با سازی به نام دوتار که مت ل بهه همهان مکهان اسهت،
موسیقی بلوچ با سازی به نام غژک که مت ل به همانجاست ،موسیقی ترکمن با سهازی بهه نهام
دوتار ،یا موسیقی کرمانشاه (کردی) با سازی به نام تنبور یا موسیقی عاشی ها بها سهازی بهه نهام
چگور که این سازها همگی مت ل به همان مکانها هستند.
 اگر ملی باشد شامل ارکستر سازهای زههی بههعالوة بهادی چهوبی (ترکیهب سهازهای غربهی)بهعالوة ب ضی از سازهای سنتی (تار ،سنتور و احیاناً تنبک)؛ مانند کلیة آثاری کهه تحهت عنهوان
موسیقی گلها در آرشیو موسیقی سازمان صداوسیما محفوظ است.
 اگر ایرانی باشد ی نی اصطالحی است برای نوعی از موسیقی بها سهازهای غیهر ایرانهی کهه دردستگاهها و مقامهای موسیقی ایران اجرا میشود ،مانند پیهانو (کهه سهاز غربهی اسهت) مرتضهی
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بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان پیشنهادهای کاریردی زیر را با هدف بهبود نحوه استفاده
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محاوبی ،جواد م روفی و  ...یا ویولن (که سهاز غربهی اسهت) پرویهز یهاحقی ،حبیهباهلل بهدی ی،
رحمتاهلل بدی ی و  ...و در آثار متأخر همچون فریبرز الچینی و. ...
 اگر پهاپ باشهد ی نهی سهازهای موسهیقی الکترونیهک امها بها محتهوای برگرفتهه از مقامهها ودستگاههای موسیقی ایرانی.
 اگر تلفیقی باشد ی نی محتوایی برگرفته از مقامها و دستگاههای موسیقی ایران امها بها اجمهاعسازهایی از تمام بخشها و گروههای ذکرشده.
بنا بر ت اری مذکور ،موسیقی محلی با موسیقی مناط متفاوت است ،ازایهنرو پیشهنهاد میشهود
هنگام م رفی اینگونه آثار ،وجه تمایز آنها مدنار قهرار گیهرد و همهه تحهت عنهوان «موسهیقی
محلی» م رفی نشود .همینطور دیگر انواع موسیقی ایرانی.
 .6در م رفی آثار ،چندین مورد حتماً رعایت شود:
 محل و مکان و قومیتی که موسیقی محلی یا مناط و ملل به آناا ت ل دارد ،ذکر شود. در ذکر نام ترانه (تصنی ) و خواننده و احیاناً آهن ساز دقت کامل شود. اگر موسیقی به سریال یا فیلم یا برنامهای خاص مت ل است( ،عنوانهای مزبور) اعالم شوند. اگر اشتباهی در م رفی رخ داد ،ضمن عذرخواهی ،آن را تصحیح کنند. م رفی آثار در تمامی باکسها و ایام بهصورت یکسان اناام گیهرد و از ذکهر نامههای متفهاوتبرای یک شخص خودداری شود.
 .7بیان گویندگان صمیمانهتر شود تا ارتباط مخاطب با شبکه رادیویی قویتر گردد؛ ولی ایهن بهه
م نای زیادهگویی و وارد شدن گویندگان به مباح حاشیهای و خارج از موسیقی نیست.
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