
 

رادیودرایرانوشدنفرهنگمردمی

 فاطمه سیارپور

 (شناسی و فرهنگ شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی انسان کارشناس ارشد انسان)

 

شود، هیچگاه به  ها دیده می شتابی که در روند اختراعات و نوآوریدر تاریخ حیات انسانی، 

ای نوین مواجه  هر روز با کمال شگفتی با پدیده ای که به گونههای اخیر نبوده است.  اندازه سال

تصور و تخیل در محاالت  ءتا همین چند ماه پیش جز وجود داشتنش شویم که شاید درکِ می

که نداشتن آن یک  شدهاستفاده از آن به قدری عادی  کوتاه ای در فاصلهاما  بشری بوده است

 پدیده کردتوان تصور  میدر حال حاضر به همین دلیل  .شود میتلقی امکانات زندگی  در نقص

عالوه بر این  .توانسته جذاب یا حتی عجیب باشد چقدر می رادیو در بدو ورودش به جامعه جهانی،

 ،بسیار کمتر بوددر مقایسه با زمان حال تکنولوژیکی  در آن زمان شتاب تحوالت از آنجا که

به هر  توانست اعجاب بیشتری را برانگیزد. میهایی به مراتب  مواجهه مردم با چنین پدیدهبنابراین 

  های حیات بشری است. برانگیزترین دوره بحث ءاخیر از این بابت جز های دههحال 

که ایران  وارد شد ایرانبه  گذشتهاز آن و شرایطی اختراع حاال باید تصور کنیم که رادیو در 

. بودبرآورد شده  زیر سی درصدنرخ شهرنشینی آن ، به طوری که بودهنوز یک کشور روستایی 

به عنوان انقالبی که طی  و تنها چند سال پس از مشروطه ه.ش 31 قرن های ابتدای سال آنافزون بر 

به کمتر نرخ سواد ایران اجرا شد،  3آن مجلس قانونگذاری تأسیس و اولین اقدامات برای نوگرایی

آنست که فرهنگ مکتوب  ،توان دریافت میبنابراین آنچه از مردم عادی رسید.  از ده در صد می

خوانی،  ای، پرده خانه های روحوضی و قهوه نمایشبه همین دلیل در ایران جایگاه خاصی نداشته و 

فراگیر شده و های هیئتی  های محلی و برنامه خوانی ضهوو ر عاشورا مانندو مناسکی خوانی  شاهنامه

اشعار  محدود به همیننیز شد  رهنگی که منتقل میادبیات و فبه این ترتیب  .ه استدر دسترس بود
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و  روستاییانذهنیت  بود که یخیالین باستان تاریخ ای و اسطوره های افسانه های مذهبی و و قصه

بدیهی است در  ارضا می کرد. شناخت فرهنگی عشایر را آکنده کرده و نیازهای محدود آنها را به

و بیشترین میزان  آمدهاصل و اساس ارتباطات در ایران به شمار  ،فرهنگ شفاهی ،این وضعیت

در نسل به نسل و  ،سینه به سینهقدیمی مبتنی بر فرهنگ شفاهی مانند با ابزارهای  هم انتقال فرهنگی

ایطی که آن هم در شر ؛شکل بگیردحبابی  مجزا از یکدیگر وبه صورت نهایت از استاد به شاگرد، 

برای اکثریت  تقریباً، و کسب دانش و فرهنگ وان ابزارهای انتقال فرهنگیبه عنجایی سفر و جاب

های گوناگون این  توانست فرهنگ ورود رادیو می آمد. به حساب میامری ناممکن ایرانیان  مطلق

و مردمان آن را با فرهنگ غنی  منتقل کنداین نقطه به آن نقطه  سرزمین را با سرعتی باورنکردنی از

به سرعت اتفاقاً  که شد محسوب میانقالبی اساسی از این روست که  ،آشنا کندشان  سرزمینی

  محبوبیت یافت و فراگیر شد.

 .بپردازیمو تحلیل آن دالیل این محبوبیت یادداشت تالش می کنیم به  در این

 ما قدمت رادیو چیزی در حدود یک قرن است و این چند دهه همواره در کنار مردم سرزمین

شکل  نوین ی«ها پاتوق» وشد  ای برای شلوغ شدن آنها می ها که بهانه خانه قهوه در ؛بوده است

ها نبود و به  جای بچهاین اتاق تا قرارگرفتن روی طاقچه بهترین اتاق خانه که معموالً  ،گرفت می

ای . بعدها پای داشتند که احترام ویژه افرادی یعنی در کنار تعلق داشتمهمانان یا بزرگان خانواده 

های کاری هم باز شد. از کشاورزان گرفته که کارکردن روی زمین و بیل زدن را  رادیو به محیط

های  که در مغازه ها ها و کاسبانی مانند خیاط کردند تا فروشنده و همراه میدادن به رادی با گوش

یک رادیو  اغلب اوقاتهای عمومی هم  خود حتماً رادیویی داشتند که یکسره روشن بود. حمام

توانست صدایش  کسی حتی نمی ،مهم ءداشتند که روی میز صاحب گرمابه بود و به مثابه یک شی

 هابعد ،ه بودهای نوین شکل گرفت به مدد فناوری که البته این وضعیت همرا کم یا زیاد کند. 

را به  گفتند جای خود می «مبله»شد. مثالً وقتی رادیوهای سنگین و قیمتی که آنها را  دگرگون

به خیل  اقشار دیگری از مردم ، طبیعتاًدادند «خور باطری»و  قابل حملاز جمله  رادیوهاانواع 



توانستند رادیو را به دلیل گران بودنش تهیه کنند و  تر نمی پیوستند که پیش استفاده کنندگان رادیو 

ایران باز شد و  به فناورانه و فرهنگی نوگراییو  به همین دلیل وقتی پای توسعه از آن بهره ببرند.

رد و قدم در راه از دنیای سنتی هرچه بیشتر فاصله بگی ،ه.ش 31از قرن  به تدریج کشور ما توانست

و طی یک سده  از این قافله عقب ننشست ایرانپس از ورودش به  رادیو همبگذارد،  شدن مدرن

این  البته. ودبدر اوج همواره  تری راحتبا استفاده  افزاری های مختلفی از لحاظ سخت در شکل

با عبور  ه بودانستشد که تو فناوری رادیو هرچند یک فناوری پیشرفته محسوب می ؛همه ماجرا نبود

را در این  آندر ایران عمومی شود، اما باید توجه داشت که آنچه استفاده از هایی  از فراز و نشیب

شد و  هایی بود که ساخته و پخش می نبود. بلکه برنامهکرد، خود رادیو و محبوب میزان گسترده 

بنابراین  پیدا کند. شهرت و رواجو از این لحاظ  توانست مخاطبان را به خود جذب هرچه بیشتر می

 ءبه مثابه یک شینه رادیو و در دسترس قرار گرفتن  شدندر معنای فراگیر 2شدن مردمی

یک  را تهیه کنند از ناکثریت خانوارها می توانستند آای که  ، بلکه تبدیل آن به وسیلهقیمت گران

 .پذیر شد امکان از سوی دیگر های جذاب و موفق آن )از لحاظ میزان مخاطبان( برنامهو پخش سو 

سازان رادیو هرچه بیشتر سعی  در ایران نبود. بلکه برنامهرادیو ن شد مردمیاین پایان ماجرای  اما

و از این طریق رادیو و متعاقب آن  های مردم باز کنند ه خانهپای فرهنگ و هنر را بکردند  می

که امروزه  هایی ، هماناقشار محبوب مردمی شدند ءجزآن سازان  ههای رادیو و سپس برنام برنامه

و بودند رادیویی سازان  کارکنان و برنامه ،ها بنابراین نسل اول سلیبریتی نامند. می «سلیبریتی»آنها را 

آمد که مردم بتوانند آنها را  هرچند کمتر پیش می دادند. تشکیل میگویندگان رادیو  آنها رابیشتر 

های زیادی از  زمان با اینکهشناسایی کنند، آنان را بتوانند هایی قرار بگیرند که  ببینند یا در موقعیت

ها در تخیل و تصور خویش  ساعتو حتی ممکن بود  پر شدهبا صدای این گویندگان مردم وقت 

صداهای »ترتیب به این  باشند. فرورفته و این گوینده را به شکل و در شرایط خاصی تصور کرده

ها تبدیل شدند.  باز کردند و به عضوی از اعضای خانوادهخود را ها جای  به تدریج در خانه« آشنا

کنار  هکایجاد شد، موجوداتی داشتنی  اما دوست« نامرئی»نوعی صمیمیت با این موجودات بنابراینه 
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داستان  ،گفتند خبر می ،نواختند همنشینان خود موسیقی می نشستند، برای میها  خانواده سفره

های مختلف  شاخه و فرهنگ ،آنها را با دنیای علم کردند تا و نمایش اجرا می کردند تعریف می

خاطر دارد های قبلی هم به  حتی حافظه نسلانگیز بود.  دستاوردی شگفت آشنا کنند. این مسئلههنر 

ها در میان خود این بازی را ترتیب  که بازی گویندگی به میان کودکان راه پیدا کرد و بچه

موسیقی  کردند بسان گویندگان غریب این جعبه جادویی، صحبت کنند و مثالً دادند و سعی می می

 بنوازند.

که مورد  هم صحبت کرد 1فرهنگشدن  راتیزهکیا دموشدن  مردمیدر اینجا باید از مفهوم 

فرهنگ بیش از هر چیز به معنای ورود فرهنگ به عرصه عمومی و شدن  مردمیست. ما تأکید

زندگی روزمره مردم است. این مفهوم از یک طرف پای در انقالب فرانسه دارد و از طرف دیگر 

کنیم، باید  شدن فرهنگ می مردمیوقتی صحبت از عمومی شدن و  .موضوعی پرمناقشه است

زنیم و بناست کدام فرهنگ یا کدام عنصر فرهنگی،  لزوماً از چه فرهنگی حرف میتوجه کنیم 

 ای بدون فرهنگ وجود ندارد، شناسان هیچ جامعه زیرا بنا بر نظر انسان !عمومی و محبوب شود

 کند.  گیرد و حیات پیدا نمی جامعه در هیچ شرایطی در خأل شکل نمی

در واقع ) ه بودانسانی شکل گرفت «حس شنوایی»ه بر پای که رادیواز یک طرف با وصف این،  

کرد تا قابل  گرفت و به صدا بدل می ای بود که از یک فرستنده در دوردست امواج را می گیرنده

 نیاز نداشت،  انی به ویژه حس بیناییدیگر حواس انسبه و از طرف دیگر از آنجا که  (شنیدن باشد

و این تصور که به عدد هر  کرد می ،شنیدند میکه آنچه  «و تخیل تصور»به ناچار را   مخاطبان 

که تا امروز هم حفظ  بود های رسانه رادیو توانست متفاوت باشد، یکی از جذابیت مخاطبی می

بخشی به مسئله  شده و شاید یکی از دالیل پیدایش رادیوهای اینترنتی در عصر حاضر همین اهمیت

یابد آنست  چه توسط نسل جدید رادیوها اهمیت مییعنی در حال حاضر آن فردیت مخاطب باشد.

اما به هر حال ترکیب شنیدن و تخیل  یابد. شده و اولویت میبرجسته  هر انسانکه تصور و تخیل 

 کردن از رادیو توانست بستری برای جذب هرچه بیشتر مخاطب فراهم کند.
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ها،  ها و زبان ها، لهجه است. در کشور ما با تعدد و تنوع گویش« زبان»مسئله دیگر در رادیو 

های قومی مختلف ارتباط برقرار کند و همواره  که بتواند با مخاطبان در گروهرا یک رادیو  اداره

ی ساده و به در ابتدا با تکیه بر زبان. اما این کار نمود میدر اوج بماند، در بدو امر کاری دشوار 

و رفته رفته با تکیه بر اتفاق افتاد  (واژگان ساده در شکل)سادگی عنصر عبارت دیگر استفاده از 

گیری که فهم آن برای مخاطبان ساده بود، به این امر  ه عنوان زبان همهاز موسیقی بفراوان استفاده 

با سازی  انی و برنامهایجاد رادیوهای استهای بعدی و  گسترش فناوریبا  سپس .مهم دست یافت

سه عنصر  ،به این ترتیب .برداشته شدرادیو  شدن مردمیقدمی دیگر در ای و بومی  های منطقه زبان

مهم زبان، تخیل و حس شنوایی در ترکیبی پیچیده و در عین حال پویا توانستند در مدت کوتاهی 

ها نیز مخاطبان قابل توجهی داشته  از رادیو یک رسانه مهم ایجاد کنند، به طوری که تا دوردست

 باشد.

یدنش به حضورش در ایران و رس رسد رادیو در یکصد سال اخیرِ با این نگاه به نظر می

هایی باز کند که  راه به خانه هموسیقایی، نمایش و ادبیات توانست، با تکیه بر فرهنگ محبوبیت باال

به دیدن تئاتر توانستند  نمیآرزو بود یا هیچگاه  مثالً دیدن یک خواننده با صدای محبوب برایشان

وضعیت فرهنگی و از طرف دیگر وقتی به  .شدندهای رادیویی  پای ثابت نمایشنامه پس بروند

بینیم  می ،کنیم اجتماعی ایران در ابتدای قرن که تقریباً با ورود رادیو به ایران همزمان است نگاه می

برخی آمارها در ) که ایران یک کشور سنتی است که درصد باسوادی در آن بسیار ناچیز است.

 282در کل کشور 3121و  3122های  تعداد مدارس متوسطه عمومی در سال ؛این زمینه گویاست

بدیهی است  .((3132عدد عنوان شده است)سالنامه آماری سال  13ها  مدرسه و تعداد کودکستان

در این  پایین، پسثروت اقتصادی و سرمایه اجتماعی  بانشان دهنده کشوری است  آمارهااین 

و به مثابه یک آموزشکده عمل ، رادیبودنات آموزشی کم شرایط که دسترسی مردم به امکا

مضامین فرهنگی به خصوص موسیقی، ادبیات و ابتدا با  درجامعه را اقشار مختلف و  کرد می

  سلیقه فرهنگی مخاطبانش را تغییر دهد. ستتوان میدر مواردی هم  بعدهانمایش آشنا و 



های فرهنگی باید از اخبار هم نام ببریم. خبرهای منتشرشده از طریق  در این میان عالوه بر برنامه

به سرعت مرزهای جغرافیایی  توانست ، خود میکه وسعت زیادی داشت ای جامعهچنین رادیو در 

، رادیو 3112مرداد  28و فرهنگی را درنوردد و مردم را با اخبار روز آشنا کند. مثالً در کودتای 

بسیاری از صاحبنظران معتقدند این رویداد باعث شد که  به طوری کهکند  پیدا میای  اهمیت ویژه

دولت از یک طرف و عامه مردم از سوی دیگر به اهمیت رادیو بیشتر پی ببرند و راه عمومی شدن 

اساً یک امر خواسته دولت از رادیو اس به هرحال صرف نظر از اینکه) باز شود، آناز استفاده 

در اینجا به چند برنامه  .(قرار داشته باشد از رادیو در مقابل خواست مردمو ممکنست سیاسی است 

در ایران قابل مالحظه  شدن فرهنگ مردمیکنیم که سهم هریک در  مهم و پرمخاطبی اشاره می

توانستند سهمی از خود طوالنی که مخاطبان زیادی داشته و با طول مدت نسبتاً هایی  برنامه است؛

 های مردم ببرند. موسیقی، ادبیات و نمایش را به خانه

« ها گل»با نام ایرانی های رادیو، برنامه پخش موسیقی  ترین برنامه رسد یکی از مهم به نظر می

 با مدیریت و نظارت داود پیرنیا ایران ملی رادیو از 31۱۱ تا 311۱ از سال 21 مدت به کهباشد 

این . بود نوازی تک و آواز همراه به شعرخوانی و مقدمه ساعت 8۱3شامل  وشد  پخش می

و   دکلمهبا  همراه و شاعران معاصر و کهن ادبیات فارسی با اشعاری از ی سنتی ایرانیها موسیقی

 های برنامه در طول مدت یازده سال ریاست پیرنیااستادان فن بیان و اجرای آهنگ بود. تفسیر

 های وگل گل شاخه یک ،سبز برگ ،رنگارنگ های جاویدان، گل های گل های نام به دیگری

 همایی، الدین جاللادیبان سرشناسی مانند  در این برنامه. شد افزوده مجموعه این به صحرایی

 چون مشهوری سرایان ترانه و شاعران همچنین ودشتی  علی فروزانفر، الزمان بدیع سعیدنفیسی،

 و ترقی بیژن و ابتهاج هوشنگ بهبهانی، سیمین شهریار، ،معیری رهی ،کرمانشاهی معینی

 خالقی، اهلل روح محجوبی، مرتضی صبا، ابوالحسن بنامی مانند سازان آهنگ و دانان موسیقی

 هم ازخوانندگان و شریف فرهنگ شهناز، جلیل کسایی، حسن داوود، نی مرتضی بدیعی، اهلل حبیب

 حضور داشتند. پوران و بینا، سیما ایرج، گلپایگانی، قوامی، حمیرا، مرضیه، بنان، مانند افرادی



 پیرنیا گیری کناره از پس .کرد آغاز مجموعه این از را خودش هنری کار نیز شجریان، محمدرضا

 بامدیریت «تازه های گل» نام با دیگری برنامه 31۱3 سال در ،3132 سال در رادیو در فعالیت از

توان فهمید  می .شد پخشو شاید کمی متفاوت از آن  پیرنیا به شبیه روشی با ابتهاج هوشنگ

توانست  میکه برشمرده شد در عین حال که موسیقی با افراد نامداری برنامه یک اجرای بنابراین 

و به  بردهاز یک برنامه صرفاً موسیقی باالتر  را محلی برای تضارب آرا و افکار باشد، سطح برنامه

 ،نکته دیگر .کرد تبدیل میمحلی برای ارتقای فرهنگ موسیقی و ادبیات از راه شنیدن 

های دینی و مذهبی بر موسیقی ایرانی بود که تا آن هنگام به صورت عمومی و در انظار  حساسیت

شدند که به  ای آشنا می شد و این اولین مرتبه بود که اذهان عمومی با موسیقی مردم پخش نمی

 کرد. های مذهبی را نیز تحریک نمی ت گسترده مخاطب داشت و از سوی دیگر حساسیتصور

 )با تغییرات مختلف( تاکنون 3131طی چند دهه از سال بود که  «قصه ظهر جمعه»برنامه دیگر 

 سرای )داستان (صبحی) مهتدی اهلل فضل توسطاین برنامه در ابتدا  .داشته است ادامهاین برنامه 

 آغاز از هفته یک فاصله به ایران( رادیوهای در کودکان برای گویی قصه سنت گذار پایه و معروف

 حدود خود صبحی. شد گذاری بنیان ایران رادیو تأسیس ازپس  ماه یک و ایران رادیو اخبار پخش

 حمید گلسرخی، ایرج جواهرکالم، علی او از پس. داشت عهده بر را برنامه ینی اگوی قصه سال 23

 رادیویی پرشنونده برنامه این ،گویندگیو محمدرضا سرشار گرمارودی موسوی مصطفی ،عاملی

نیز در مواردی بازنویسی ادبیات  و و جهان ایرانها از ادبیات کهن و نو  این قصه. گرفتند برعهده را

مخاطبان اداره فرهنگ یا  با کمک راریک ایرانی وهای فولک ، داستانصادق هدایت نیز .بودند

در اختیار این ، پس از انجام کارهای  پژوهشیآوری و  مجالتی مانند سخن از سراسر ایران جمع

هرچند  برای طیف وسیعی از مردم خوانده شود.صبحی گذاشت تا با هنر گویندگی  برنامه می

کردند و  ها کودکان باشند، اما بزرگسال زیادی این برنامه را دنبال می ممکن بود مخاطبان این قصه

ها نیز توانستند پای  این دست برنامه .یون نیز شنوندگان پروپاقرصی داشتحتی در میان سیاس



ممکن بود همان طور که گفته شد در روزگار گذشته های ایرانیانی بازکنند که  ادبیات را به خانه

 حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند.

ه بسیار، های جذاب و در عین حال دارای شنوند برنامهدر این میان شاید یکی دیگر از 

با اجرای نمایش در رادیو  سن طبق آرشیوها و اسناد به جای مانده،)های رادیویی بود  نمایش

نحوه اجرا و پخش نمایش در طول  قابل توجه است که. (است یکیبا خود رادیو  اندکی مسامحه

 فناوریبه صورت زنده بوده و پس از مدتی با پیدایش زمان متفاوت شده است. مثالً در ابتدا اجرا 

ای  شدند. به هر حال با هر شیوه ها از قبل اجرا و ضبط شده و سپس پخش می ضبط صدا، نمایش

متون این افزودند،   های الزم را به آنها می یا افکتشدند  میو صداگذاری ها اجرا  که نمایش

توسط گروهی از نویسندگان ایرانی حاضر در رادیو نگاشته  (و در ابتدا)ها معموالً  نمایشنامه

 بسن،یخوف، اآثار چ جهان رفتند؛به سوی ادبیات مشهور اجراها های بعدی  سپس در نسل .شد می

سسبرون،  لبریهوارد فاوست، ژ بک، نیجان اشت، ونسکویبن جانسون، بکت،  ر،یشکسپ ر،یمول

هایی هستند که در رادیو به  نمونه نفیبلس، تورگامانوئل رو ،یوفسکیداستا ،یگوگول، تولستو

با این روش رادیو نه تنها توانست ادبیات جهان را به ایرانیان  است. صورت نمایش اجرا شده

 هایی برنامهاساساً تئاتر را به عرصه زندگی روزمره مردم کشاند و بدیهی است که معرفی کند، بلکه 

 له نقد تئاتر و بعدها سینما و نقد سینما بود.نیز متعاقب آن شکل گرفتند که از آن جم

توان دریافت که رادیو در عرصه فرهنگ به مثابه آموزشکده یا دانشگاهی  با آنچه گفته شد می

سیستم دانشگاهی نبود، اما توانست به مدد تکنولوژی بروز خود، عمل کرد که هرچند به رسمیت 

که با تکیه بر زبانی ساده و به کارگرفتن بجا و مناسب قوه تخیل مخاطب، عموم شنوندگان خود را 

 روز ایران و جهان بیات و موسیقی و تئاتربا ادسواد جامعه بودند،  معموالً جزء اقشار بیسواد و کم

ایرانیان جدید به عرصه زندگی روزمره مردم، اندک اندک معنایی برای زیستن  آشنا و با ورود هنر

معنایی که تنها در ادبیات و موسیقی و نمایش و در یک کلمه در هنر یافت  ؛بازآفرینی کند

 شود.  می


