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رادیو به عنوان یکی از پرمخاطبترین و ت ثیرگذارترین رستانههتا توانستته استت از
زمان حضور خود تاکنون نق

بهسزایی در حوزههای گونتاگون فرهنگتی ،اقتصتادی و

اجتماعی ایفا کند .در دنیای پر رقابت امروز که شاهد حضور رسانههای نوپدید متعددی
هستیم ،رادیو توانسته است به کمک قابلیتهای قابل توجه خود در پیوند دادن اعضتای
جامعه به یکدیگر جایگاه خود را به خوبی حفظ کند .ت کیتد بتر اشتتراکات فرهنگتی از
جمله حوزههایی بوده است که نق

و ت ثیر قابل توجه رادیو را منعکس کرده است.
رادیتو غافتل

در قلمرو تحوالت فرهنگی و رشد و توسعه آن نیز نمیتتوان از نقت

شد .رادیو از دهههای گذشته تاکنون ،تغییترات فرهنگتی و دگرگتونیهتای بستیاری در
کشورهای مختلف ایجاد کرده است .به چال

کشیدن عقاید و دیدگاههتای نادرستت و

کلیشهای حاکم بر جوامع از جمله رسالتهای اصلی رادیو به شمار میآید.
1. Andrew Crisell
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کتاب «رادیو ،مفاهیم انتقادی در مطالعات فرهنگی و رسانهای» در قالب  18مقاله در
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دو بخ

به چنین موضوعاتی پرداخته است .بخ

اول کتاب ،تحتت عنتوان مخاطبتان،

هویتها و اجتماعها به زمینههای اجتماعی و فرهنگی زمینهساز گوش دادن به رادیتو و
ت ثیر رادیوهای نوظهور بر این فرایند پرداختته استت .از جملته مهتمتترین موضتوعات
مطرح در این بخ  ،فضای فرهنگی خانواده و چگتونگی گتوش دادن بته رادیتو بتوده
است و نشان می دهد که چگونه فرهنگ حاکم بر زندگی روزمره در ختانواده متیتوانتد
سبب گرد هم آمدن اعضای خانواده حول محور رادیو شود .کسانی که در طول روز بته
کار و زندگی اشتغال دارند و از رسانه نوظهوری به نام رادیو دور هستند ،شتب کته بته
منزل برمیگردند ،پس از صرف شام در اتاق نشیمن کنار گیرنده رادیو متینشتینند و بته
برنامه های رادیو گوش متی دهنتد و ناخودآگتاه و گتاهی خودآگتاه مخاطتب رستانهای
می شوند که سرنوشت فرهنگی آنان را در آینده رقتم متی زنتد و ستمت و ستوی آن را
تعیین میکند و دیدگاههای فرهنگی موجود را که گاهی ریشته در باورهتای غلتط دارد،
تغییر می دهد .در روزهای آغازین حضور رادیتو در جامعته شتاهد غلبته فرهنتگهتای
کلیشهای در خصوص نق  ،جایگاه و فعالیتهتای متفتاوت زنتان و متردان در جامعته
بودیم؛ به گونهای که مردان را حایز نقت

و جایگتاه ت ثیرگتذارتری در قیتاس بتا زنتان

میدانست و زنان را افرادی منفعل در اجتماع و صرفاً مناسب کار در منزل نشان متیداد.
این فرهنگ مرد ساالر ستبب شتده بتود کته حتتی در استتفاده از رستانه رادیتو ،متردان
تعیین کننده شبکه رادیویی باشند که قرار است اعضای خانواده شتبهنگتام شتنونده آن
باشند.
جالب است بدانیم خود رادیو توانست این فرهنگ و دیدگاه متعصبانه را بته ختوبی
به چال

بکشد و زنان را در اجتماع متوجه نق

سازنده و ت ثیرگذار خود کنتد و آنتان

را از شنوندگانی منفعتل بته افترادی فعتال و پویتا تبتدیل کنتد کته در گتوش دادن بته
برنامه های رادیویی از حق انتخاب برخوردار شوند و حتی در حوزههای فنی مربوط بته
رادیو نیز ایفای نق

کنند .مقاله «گیرندههای کریستالی و رادیوهتای ستوزنی؛ جنستیت،

فناوری و ساختار گوش دادن به رادیو در امریکای دهه  »2310نوشته ریچتارد بتوچ یتا
مقاله «جنسیت ،رؤیای مصرف کنندگی رادیو مطالعه موردی مردمنگارانه» اثر جوتاچی و
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همچنین مقاله «جعبه ای روی پیشخوان؛ خاطرات رادیوی اولیه و زنتدگی روزمتره» اثتر
ت ثیرات رف و قابل ت مل رادیو در تغییر فرهنگها و اندیشههتای نادرستت حتاکم بتر
جامعه آن روزگار را بررسی کردهاند؛ نقشی که البته امروزه نیتز بتا گذشتت ستالهتا از
ظهور رادیو و مواجهه ما با رسانه های نوین ،همچنان حفظ شده و رادیو توانستته استت
تحوالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری را سبب شود و تفکرات و اندیشههای نوینی را به
جامعه تزریق کند و سبب رشد و ارتقای آن در عرصههای گوناگون گردد.
حفظ و نگهداری فرهنگ های بومی در مقابل عنصر جهانی شدن که تب آن امتروزه
بسیاری از جوامع را دربرگرفته است ،از دیگر رستالتهتای فرهنگتی رادیتو بته شتمار
می آید .امروزه بسیاری از جوامع به شکلی ناخواسته در برابر باوری غلط قرار گرفتهانتد
و در این مسیر سعی میشود که فرهنگهای مردمان کشورهای دیگتر یتک شتکل و در
واقع غربی شوند نه جهانی .در دنیایی که ظرفیتها و قابلیتهتای فناورانته و رستانهای
ت ثیرگذار در اختیار جامعهای به نام آمریکاست ،به طور قطع نمیتوان از رقابت یکستان
برای حضور جهانی تمامی فرهنگ ها صحبت کرد .امتا رستانه رادیتو توانستته استت از
بخت

جهتتانی «متتاهوارهای ،اینترنتتتی و شتتبکههتتای اجتمتتاعی» بتترای تقویتتت و ارائتته

فرهنگ های خاص جوامع گوناگون استفاده کند و مخاطبان ختاص ختود را در سراستر
دنیا بیابد و سبب پیوند آنان گردد و مانع از ذوب شدن آنان در فرهنتگ سترزمینهتایی
شود که در آنجا ساکن هستند.
هندیها ،چینیها و مکزیکی ها و همه دیگرانی کته ستاکن ایتاالت متحتده هستتند،
توانستهاند با بهرهگیری از بخ

جهانی برنامههای رادیتویی کشتور ختود ،بتا یکتدیگر

پیوند داشته باشند و فرهنگ سرزمین خود را حفظ کنند و تحت ت ثیر فرهنتگ ستلطه و
غالب قرار نگیرند.
در مقاله «رادیو بومی در کانادا» نوشته والتری عالیتا نیتز بته نقت

رادیتو در حفتظ

فرهنگ غالب بر زندگی مردمان بومی در کانادا پرداخته شده است؛ اینکه رادیتو چگونته
توانسته است این مردمان را به یکدیگر پیوند دهد و آنان را متوجه ارزشهای فرهنگتی
غالب جامعه ختود ستازد و متانع از ت ثیرپتذیری آنتان از فرهنتگ ستلطه شتود .حفتظ
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شاون موریس ،از جمله مقاالتی هستند که در این کتاب به آنچته گفتتیم پرداختتهانتد و
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ارزشهای فرهنگی حاکم بر جامعه و تقویت آنان در برابر هجوم فرهنتگهتای بیگانته،
شماره  65بهار 8931

رسالت رادیو از روزهای اولیه راهاندازی آن بوده است.
دوران ستتالمندی و تنهتتایی و روحیتتات ختتاص آن دوران نیتتز از جملتته موضتتوعات
فرهنگی مورد توجه در این کتاب است که در مقاله «روز به روز ،با گذر زمان؛ عادتهتای
گوش دادن بازنشستهها به رادیو» اثر ان کلود دو منجت به آن پرداخته شده است.
ایجاد تحول در روحیه کسانی که دیگر سر کار نمیروند و در تنهایی به سر میبرنتد و
حفظ قابلیتهای آنان و پیوند آنان با جامعه و مسائل مربوط به آن و به عبتارتی مشتارکت
دادن آنان در تحوالت اجتماعی از جمله نق های فرهنگی رادیو به شمار متیآیتد کته در
ایتتن مقالتته بتته آن پرداختتته شتتده استتت .براستتاس مطالعتتات و تحقیقتتات انجتتام شتتده و
مصاحبههای صورتگرفته با همسران بازنشسته ،از ت ثیرپذیری آنتان از برنامتههتای رادیتو
صحبت شده و تالش شده است که دیدگاه متردم نستبت بته ایتن افتراد و حتتی دیتدگاه
خودشان نسبت به جایگاهشان در جامعه تحت ت ثیر رادیو و برنامههای آن تغییر یابد.
درخصوص دیدگاه مردم نسبت به گتروههتای ختاص جامعته همچتون معلتوالن و
فرهنگ توجه به آنان نیز ،مقاله «تمامی گوشها؛ رادیو ،پذیرش گفتمانهتای معلولیتت»
نوشته کارن رز مطالب جالبی ارائه داده است .شاید امروز این موضوع از اهمیت زیتادی
برخوردار نباشد ،زیرا فرهنگ برخورد با چنین موضوعاتی رشتد کترده و توستعه یافتته
است ،اما تصور کنید در روزهای اولیه حضور رادیو شتاهد چنتین رشتدی در فرهنتگ
جامعه نبودیم و رادیو توانسته بود از طریق برنامههای مناسب ،چنتین تحتولی را ستبب
شود و تفکرات کلیشه ای حاکم بر جامعه را به چتال

بکشتد؛ کتاری کته در آن دوران

سخت و دشوار به شمار میآمد.
بخ

دوم کتاب ،تحت عنوان «پیشرفتهای فنشتناختی» بته مبتاحثی چتون رادیتو

اینترنتی ،رادیو دیجیتال و دیگر فرمتهای نوین ت ثیرگذار بر بتروز تحتوالت جدیتد در
حوزه پخ

رادیویی میپردازد که خود نشانه شکلگیری فضاهای جدید بترای فعالیتت

رادیو به شمار می روند .اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است ،فضتاهای فرهنگتی
حاکم بر رادیو و برنامههای آن است کته متیتوانتد یتاریگر رادیتو در ایجتاد تحتوالت
فرهنگی بیشتر در جامعه شود و نویدبخ

آیندهای بهتر برای مخاطبان رادیو باشد.

