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   پژوهشی مقاله
 

 تلویزیون رادیو و موسیقی در عناتفاوت م
 

 1خجسته باقرزادهحسن 
 چکیده

های صوتی  ترین انواع هنری است که در تولیدات رسانه موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروری
کند. موسیقی در رسانه رادیو  معنایی به اقتضای خودش تولید می ،هر رسانه و تصویری نقش مهمی دارد.

شود. موسیقی  صورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش می ندارد که به همان معنایی را
فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها بر اساس اصول خاصی است که احساس و عواطف شنوندگان را 

شنوندگان از طریق تداعی، معنایی  ،دهد. اگر برای موسیقی معنایی وجود داشته باشد می تحت تأثیر قرار
کنند. اگر قطعه موسیقی با کالم باشد یعنی سرود یا ترانه، ترکیب این دو متن، یعنی  ی آن تصور میبرا

گر همین قطعه ا آورد. موسیقی و کالم نیز ممکن است معنای دیگری برای شنونده رادیو به وجود
: موسیقی، ودش یمواجه م یدهتن صورت ویدئو موسیقی یا کلیپ باشد، بیننده با سه متن درهم موسیقی به

معنای  تواند یاین سه متن کارکرد بینامتنی دارند که م یکالم و تصویر. اگرچه کلیپ متن اصلی است ول
موسیقی و  یشناس ، نگاهی به نشانهیا در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ذهنی بیننده را عوض کند.

ین درک معنای موسیقی، به تبیین تفاوت بینامتنیت و اقتضائات درک معنا در هر نوع رسانه و همچن
 ی می پردازد.های تلویزیون معنایی موسیقی رادیو و ویدئو موسیقی یا کلیپ

 
 دییهای کل واژه

 موسیقی تصویری، معنای موسیقی، موسیقی با کالم، موسیقی محض
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 مقدمه 

ست و یکی از های دیداری و شنیداری ا موسیقی یکی از پرکاربردترین مواد در تولیدات رسانه
موسیقی عالوه بر وجوه کارکردی همیشگی فعاالن و پژوهشگران این حوزه است.  یها دغدغه

ها است. هرچند  نیز در تولیدات این رسانه یا در حوزه اجتماعی، دارای کارکردهای چندگانه
تلویزیون  خصوص بههای تصویری  میان کارکردهای موسیقی در رادیو و سایر رسانه

شده از رادیو و  وجود دارد اما نکته مهم این است آیا بین معنای موسیقی پخش ییها تفاوت
معنایی وجود دارد؟ آیا موسیقی که در رادیو  یها پخش همان موسیقی از تلویزیون تفاوت

کند یا این معناها باهم  تداعی می وشود همان معنا را برای بیننده تلویزیون ایجاد  شنیده می
 مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است.متفاوت هستند؟ این 

جهت حائز اهمیت است که امروزه تولیدات موسیقی صوتی و تبدیل   آن این موضوع از
فضای مجازی یا در رادیو و  یها ها در پلتفرم موسیقایی و پخش آن های یپها به ویدئو کل آن

ولیدات استودیویی است و گاه پخش گاهی ت ها یپتلویزیون روند رو به گسترشی را دارد. این کل
صورت زنده یا ویدئویی است. پخش یک قطعه موسیقی از رادیو  موسیقی به یها کنسرت

اش فراهم کند که پخش کنسرت یا کلیپ  وجاهتی برای آن موسیقی و خواننده تواند یم
استودیویی نتواند انجام دهد و گاه وجاهت و حیثیتی که پخش تصویری قطعه موسیقی 

است؟ این مقاله درصدد  گونه ینایجاد کند؛ پخش رادیویی قادر به آن نیست. چرا ا تواند یم
شود با پخش تصویری آن  می پخش یوپاسخ به این پرسش است: آیا معنای موسیقی که از راد

 متفاوت است؟ چرا؟
 

 ها و موسیقی انواع رسانه
با دو گونه موسیقی  یا ر رسانهبرای شنیدن و دیدن موسیقی از دیرباز تا امروز مردم از منظ

 (. 229-230 :1395)خجسته،  2و موسیقی در غیاب 1مواجه بودند: موسیقی در حضور
شده در حضور فرد باشد و در هنگام اجرای  موسیقی در حضور زمانی است که موسیقی ارائه

است باشد. در این حالت اغلب فرد یا افراد حاضر تحت تأثیر محیطی  موسیقی فرد شاهد آن
که عناصر موسیقایی اعم از سازها و فرد یا گروه نوازنده و احتمااًل خواننده بر آن تسلط دارند و 

. در این حالت بیشتر اوقات، افراد با موسیقی در اشکال دهند یرا تحت تأثیر قرار م یزچ  همه
ندرت از  ها به کنند و ارتباط آن گانه گوش کردن احساسی، هیجانی یا ادراکی ارتباط برقرار می سه

 .گیرد یطریق فقط شنیدن که نوع بسیار سطحی از گوش کردن است، صورت م
 
1.  Music in Presence 

2.  Music in Absence 
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کنند، هسته اصلی کنسرت موسیقی  نوازندگان که با آالت موسیقی اجرا می جهت ینازا 
که در آن  یدارد. تا حد یا العاده ها و آالت موسیقی اهمیت فوق هستند و رابطه بین بدن آن

شوند. در لحظات اجرا، بدن و فعالیتش  آالت موسیقی از هم جداناپذیر میزمان ارتباط بدن و 
کنند  شود. در آن حالت تحرک و سکون بدن باهم موسیقی را خلق می جزء و بخشی از اجرا می

آید. این موضوع مورد تأیید مطالعات  حساب می و دیدن و قیافه نوازنده بخش مهمی از اجرا به
که نوازندگان معنا و مقصود موسیقایی را از طریق بدن  ی بر اینروانشناسی شناختی است مبن

ها از  کنند که این درک بر تفسیر آن کنند، این قصد را مخاطبان و حضار نیز درک می بیان می
 (.(Music and Image in Concert, 2005: 6موسیقی و معنایش اثرگذار است 

سایل ضبط و نگهداری صدا و موسیقی در غیاب، محصول جامعه جدید است؛ که به و
های رادیویی و  . بیشتر موسیقی1های گسترده و دور، دست یافته است پخش آن برای مکان

های تلویزیونی مشمول این نوع موسیقی هستند. امروزه بستر اینترنت فرصت بیشتری را  شبکه
 برای شنیدن و دسترسی به انواع گوناگون موسیقی در غیاب را فراهم کرده است.
ای که پخش یا  موسیقی در غیاب برخالف موسیقی در حضور، معنا و مقصودش در رسانه

شود که ممکن است همانند آنچه در موسیقی در حضور بوده، نباشد.  شود ساخته می اجرا می
 علت اصلی به نوع و ماهیت رسانه و عوامل عمده معناسازی آن معطوف است.

 

 پژوهشپیشینه 
 ۀها دربار موسیقی که امری صرفاً هنری است بگذریم، بیشتر نوشتههای  نظریه ۀاگر از حوز

موسیقی تصویری، اغلب  ۀشناسی صورت گرفته است. همچنین دربار موسیقی از جنبه نشانه
اند و کمتر موسیقی ویدئو یا ویدئوکلیپ موردتوجه  ها و مقاالت به موسیقی فیلم پرداخته نوشته

گونه موسیقی تولید داخل کشور  و اندک این محدودعداد آن ت ۀواقع شده است شاید دلیل عمد
پژوهش و » 46و  45باشد که به چشم محققان نیامده است. حتی در فصلنامه شماره 

اختصاص « رسانه و موسیقی»مرکز تحقیقات صداوسیما که به  1385بهار و تابستان  «سنجش
ها و  ویژگی»خته یکی با عنوان دارد، از میان هشت مقاله، دو مقاله به موسیقی و تصویر پردا

ای  ر دکتر احمد ضابطی جهرمی، اثر دیگر ترجمهثا« شناسی موسیقی فیلم معیارهای زیبایی
نوشته فلیپ تگ و « های موسیقی در تلویزیون بررسی انسان شناسانه کلیشه»است باعنوان 

 

پخش مستقیم یا زنده رادیویی اجراهای موسیقی کماکان موسیقی در غیاب است، البته پخش مستقیم  . 1
شود، زیرا معنای اجرا موسیقی در این رسانه انطباق  ی این نسبت را شامل میتلویزیونی نیز تا حد

 باره به تفضیل بحث خواهد شد. چندانی بامعنای موسیقی در حضور ندارد. در صفحات بعد دراین
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معناشناسی را گونه که از عنوانش پیداست دغدغه  خانم دکتر سروناز تربتی که همان ۀترجم 

های تصویری که افراد فقط  دارد. در این مقاله نویسنده سعی دارد تطابق تداعی معنایی موسیقی
توانند ترسیم کنند مقایسه نماید. نتایج حاکی از  دانند و می شنوند با صحنه که مناسب آن می می

های موسیقی  ههای ناشی از شنیدن قطع های روحی و تداعی تفاوت پاسخگویان درزمینۀ حالت
نویسنده مسئول امیرحسین  «تأثیر موسیقی کلیپ بر ذهن مخاطب»است و سومین مقاله 

سازی معنا است در هنگام  تداعی ۀندایی، به شرح تأثیر تصویر بر مخاطب پرداخته که زمین
 شنیدن آن موسیقی در آینده.

که نوع و مصرف به دغدغه عواملی  «شناسی مصرف موسیقی جامعه»باعنوان ای  در مقاله
، 4شماره ، «ارتباطات گی و مطالعات فرهن»علمی  در فصلنامه  کند موسیقی را تعیین می

شناسی  های نظری مهم در عرصه جامعه یکی از دغدغهرغم او،  ، پرداخته است. بهمحمد فاضلی
 کنند. فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می

، خانم اعظم راودراد و 31 در شماره «مطالعات فرهنگ  ـ ارتباطات»فصلنامه علمی در  
بازنمایی معضالت اجتماعی جامعه در موسیقی رپ »ای با عنوان  سحر فائقی در مقاله

متن  23با رویکرد بازتاب مجموعاً  «های یاس وردی؛ متن آهنگاجتماعی ایرانی مطالعه م
منزله نمونه تحقیق  اند به آهنگ با موضوعات اجتماعی که بیشترین فراوانی دانلود را داشته

شده از  های انتخاب دهد که متن ها نشان می یافته .اند که همگی در دسترس است انتخاب کرده
گری، بیکاری،  شامل فقر، اعتیاد، طالق، روسپی های یاس، یازده معضل اجتماعی آهنگ

های خالف کار و ضداجتماعی، دزدی و سرقت، خیانت و  کودکان خیابانی، خودکشی، گروه
  ت.گسترش خلقیات ناهنجار در سطح جامعه را بازتاب داده اس

له عنوان منبع در این مقا ها به شناسی موسیقی وجود دارد که از آن نشانه ۀدو کتاب در حوز
درآمدی بر ها بیشتر جنبه مقدماتی در این بحث را دارد. یکی  استفاده شده است، یکی از آن

شناسی موسیقی  ، نشر علم و دیگری کتاب نشانه1393شناسی موسیقی صادق رشیدی  نشانه
 ۀهای الزم و ضروری دربار ، این مقاله کمکی به پژوهشید استام زاهدی.تألیف تورج  فیلم

و موسیقی تصویری بنماید که امروزه کاربرد زیادی در این دو رسانه دارد و هم موسیقی رادیو 
 در بستر اینترنت انواع گوناگون موسیقی در دسترس همگان قراردارد.
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 روش پژوهش 
ای است. از فلسفه رسانه و سه دیدگاه  تحلیلی و مبتنی بر نظریه زمینه -این پژوهش توصیفی

املی، دیدگاه تعاملی را برای تأثیر ماهیت و نوع رسانه در تولید معنا گرایی، ابزارگرایی و تع ذات
شناسی، نظریه بینامتنی جولیا کریستوا و نظریه  مورد استفاده قرار داده است. همچنین از نشانه

کند. مطالعه  ها استفاده می تولید معنا موسیقی برای تکمیل تحلیل معنای موسیقی رسانه
 ا برای گردآوری اطالعات نیز مدنظر دارد.ای ر اسنادی و کتابخانه

 

 نظری پژوهشمبانی 
 های فلسفی در مورد ماهیت رسانه و معنا دیدگاه

تأثیر جنس و ماهیت رسانه بر  ۀفلسفه فنّاوری مملو از رویکردهای گوناگونی دربار ۀحوز
گرایی و  حداقل سه رویکرد اصلی و قدرتمندی وجود دارد: ابزارگرایی، ذات تولید معنا است.

 شود. ابزارگرایی که از آن به تعاملی هم نام برده می ـ گرایی ذات
این دیدگاه محتوا یا معنا محور است و بر مبنای تلقی سنتی از فناوری استوار  ابزارگرایی:

است که ریشه در آرای ارسطو دارد. در این اندیشه فناوری فاقد هرگونه معنا و خنثی است و 
داف انسان است و نسبت به انسان امری عارضی است و ارزش آن تابع در خدمت اه ای یلهوس

تواند در اختیار مفاهیم  دیدگاه رسانه هم یک ابزار است و می یناهداف غیرفناورانه است. در ا
 مله دینی قرار بگیرد.جو معانی از

دیدگاهی فناوری محور است که رسانه صرفاً یک ابزار نیست. این دیدگاه  گرایی: ذات
چنان است که  ها است. این هویت آن دعی هویت فرهنگی و تاریخی مستقل برای ذات رسانهم

حتی با برخی موضوعات مانند دین به قول هایدگر در تضاد است. طبق این دیدگاه رسانه 
 این اساس کند. بر سازد، یعنی هویت این فنّاوری در معناسازی دخالت می معنای خود را می

 دهد. رسانه را مطرح کرد که محیط را مطابق خود شکل می بوم یستز نیل پستمن مدتی بعد
شود نگاهی بینابینی بین این دو  این دیدگاه که تعاملی نیز گفته می :ییابزارگرا -گرایی ذات

 توان یها دارای ذات و ماهیتی مستقل هستند ولی با شناخت آن م دارند. طبق این دیدگاه رسانه
 (.65-67 :1393استفاده کرد )فرخی، 

است. هرچند ابزارگرایان  ینآفر های فلسفی، فنّاوری رسانه در تولید معنا نقش مطابق دیدگاه
نیستند ولی نگاهی  توجه یها نیز به نوع رسانه و نوع پیام نیز ب به این امر معتقد نیستد، البته آن

را کنار بگذاریم  یانراگ ابزاری به رسانه از منظر ماهیت فنّاوری دارند. اگر دیدگاه افراطی ذات
زیرا طبق این دیدگاه معناسازی فقط در اختیار رسانه و ماهیت آن است و نه کسی که درصدد 

معناسازی را در  یدهد که تا حد تولید و استفاده از رسانه است. دیدگاه تعاملی به ما اجازه می
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، فاقد هرگونه قدرت انیگرا اختیار بگیریم، نه مانند ابزارگرایان صد در صد و نه مانند ذات 

 باشیم.
کند. در این  قبول هر دیدگاه ما را در تولید معنای موردنظر در رسانه به سمتی هدایت می

گرایی و ابزارگرایی  پژوهش دیدگاه تعاملی مدنظر است. این دیدگاه واسط میان دیدگاه ذات
که دارند یکسان نیست  ماهیت و ذاتی دلیل بهها  گرایی معناسازی رسانه است. طبق دیدگاه ذات

و متفاوت است و طبق ابزارگرایی، رسانه تابع اهداف ما و ابزاری در دست ما است برای 
هر دو سعی در تفسیر و تحلیل معنا و  بر یهرسیدن به اهدافی که داریم. دیدگاه تعاملی با تک

 های گوناگون و دالیل این تفاوت است. تولید آن در رسانه
 ؟گیرد یشکل م معنای موسیقی چگونه

رسید كه  نظر میبحث درباره معناسازی موسیقی و ماهیت آن سابقه طوالنی دارد. زمانی به
، اما مشکالت زیادی در یافتن چیستی این معانی یا کند یموسیقی برخی از معانی را منتقل م

ه چگونگی برقراری ارتباط میان این معانی و افراد جامعه وجود دارد. پرسش اساسی دربار
انگیزد و تأثیرش در معنای موسیقی این است که آیا ورای حسی عاطفی که موسیقی برمی

که همین تأثیر چگونه پدید توان سراغ گرفت؟ پرسش دیگر ایناشخاص، معنایی در آن می
ها کنند موسیقی هیچ حسی در آن آید؟ )گو اینکه همواره گروه اندکی هستند که احساس می می

ناپذیر بازار، شاهدی بر آن است که تقاضای انبوه و پایان که یدرصورت به وجود نیاورده،
ماهیت فهم معنای موسیقی ها نفر تجربه خوشایندی باقی گذاشته است(. موسیقی در میلیون

است که به نقش اجرا،  ییها بسیار پویا و همچنین بسیار پیچیده است. این امر شامل پرسش
خالقیت، احساس حرکت در بدن نوازنده، معانی فردی و فرهنگ، مفاهیم، تجربیات شخصی، 

 (.(Renta Zenker, 2002: 27  شود شخصی و ادراکی مربوط می
کند. این های مذکور را سخت و پیچیده میماهیت موسیقی یافتن پاسخ برای پرسش

های  وگوی بسیار در محیطپرسش كه متن موسیقی چیست، موجب جدال و بحث و گفت
بررسی ساده دو رویکرد عمومی بر این مباحث حاكم یک ی شده است. در علمی و پژوهش

 است:
 های حسی،  توان درك كرد، زیرا معانی از طریق فعالیت برخی معتقدند معنا را می

 ؛هستند یشدن خواص و كیفیات درک
 اند که موسیقی هیچ معنایی ندارد.برخی بر این عقیده 

 مله در تحلیل موسیقی یافته است؛ این نظریه دركاربرد وسیعی ازج« نظریه تجربی معنا» 
توان درك كرد، زیرا معنای آن در خودش نهفته است و  كند كه موسیقی را می باره بحث می این

شود، یعنی از طریق ادراک کند این معنا القا می گونه که موسیقی با ما ارتباط برقرار می به همان
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های مخالف را نیز در نظر داشت كه بر این باورند كه  گاهشفاهی. البته درباره این ادعا باید دید 
معنـای فاعل )موسیقی( نه در عملکــردش که تحریك احساسات ماست، بلکه در ماهیت آن 

( معنا در موسیقی 1956نظر مییر ) از (.Peter Martin, 1997: 7)است كه باید درك شود. 
فرهنگی هم سویی دارد. برخی عقیده دارند  یها واره با تداعی خاطرات و نیز با طرح یطورکل به

، انتقال معنای موسیقی محسوب کرد )به نقل از توان یکه تحت تأثیر قرارگرفتن شنونده را م
 .(66 :1393 رشیدی،

 

 مراحل فهم معنای موسیقی
كند تا معنای  سپریهر شنونده موسیقی برای فهم معنای یک قطعه موسیقی باید فرایندی را 

 طور که باید درک کند. این فرایند شامل پنج مرحله زیر است:آنموسیقی را 
شناخت عواملی كه شنونده با آن آشنایی قبلی دارد. ابتدا آنچه را كه برای او آشناست،  .1

 شود: مانند صدای یك ساز، ملودی یا ریتم و ... . شناسد و بر آن متمركز می می
رفته است؛ زیرا شنونده  بکاراصر( در آن یادآوری دیگر انواع موسیقی كه این عنصر )یا عن .2

کند، این ارتباط دو سطح دارد: سطح  شود ارتباط برقرار میبا هر عنصری كه شناخته می
تر شنیده است و مرحله شود كه پیش ساده وقتی است كه شنونده با عناصری مواجه می

آنچه از پیش در  کند بین تر است، هنگامی است که او سعی میفرایند سطح دوم، كه وسیع
 اند، ارتباط برقرار کند.ذهن خود دارد و با این عنصر یادآوری شده

 شود. مذکور حاصل می یهدرك و فهم ارتباطاتی كه در پی ارتباط اول .3
در قطعه پیش رو تازه و جدید است و چگونه عناصر آشنای  یزیكه چه چتوجه به این .4

 اند.موسیقی در این قطعه تغییر كرده
 نچه در این تغییر و تازگی برایش معنا دارد.تفسیر آ .5

وگو و جدل زیادی بر سر این مسئله که موسیقی معنای خود را چگونه امروزه هنوز گفت 
شود، های گوناگون تفسیر میآورد، وجود دارد. البته روشن است که موسیقی به راه دقت می به

سازد.  موسیقی را جهانی میای موجود است؛ که  های جامع احساسی و عاطفی اما ویژگی
شده کدام بخش مستقیم از موسیقی های یاد این است که از ویژگی باره ینکلیدی درا یگفتگو

 (Silbermann, 1977: 15) آید؟ شود و کدام بخش از روابط فرهنگی حاصل می اخذ می
 

 اهمیت وجوه دیداری در معنای موسیقی
ناشناس بود و موسیقی اساساً با دیگر  ای یدهدر قرون وسطی کنسرت موسیقی عامه پد

نظیر وقایع اجتماعی و دینی همراه بود. موسیقی حداکثر در سه مقوله وجود داشت:  ها یتفعال
موسیقی، امور بصری  های یطموسیقی مقدس، موسیقی اعیانی و موسیقی دهقانی. در همه مح
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 یا بود در آن صورت نشانهن یترؤ . در کلیساها، اگر خواننده قابلکرد یم ءنقش اساسی ایفا 

دینی در مرکز نگاه قرار داشت. در رویدادهای اجتماعی، نوازندگان و سایر هنرمندان به 
، مخاطبان و شد یجمعیت نزدیک بودند. وقتی موسیقی در خانه اعیان و اشراف اجرا م

نوازندگان در سالن خصوصی حضور داشتند که اجازه مشاهده هرگونه احساس و یا حرکت 
اجرای موسیقی بشمار  یدهتن بصری اجزای درهم یها . اجزاء و مؤلفهساخت یها را فراهم م آن
ترتیب نحوه اجرای نوازندگان بخشی از معنای  بدین (.(Meghan Stevens, 2005: 4آمدند  یم

موسیقی در حضور که نیاز به دیدن نوازندگان و سازهای  جهت ینشود. ازا موسیقی را شامل می
، رفتار نوازندگان در چگونگی معنای موسیقی و بروز احساسات ناشی از آن ها دارد آن

 است. ینآفر نقش
از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، گسترش فنّاوری ضبط و پخش رادیویی موجب 
حذف دیدن اجرای موسیقی شد. باید توجه داشت اطالعات بصری در تماشای اجرای مستقیم 

بسیار مهم بود. لذا شاید بتوان ادعا کرد؛  شد یموسیقی که شنیده مموسیقی و تغییر معنای 
شده )صوتی( موثق و یا کامل نیست زیرا فاقد نشان دادن حرکات معناساز  موسیقی ضبط

است و « موسیقی در حضور»نوازندگان است. لذا، موسیقی اصلی یا اصل موسیقی، همان 
و معانی دیگری از شنیدن  گیرد یوسیقی فاصله مهرچه از این مرتبه دور باشد از معنای واقعی م
 .آید صرف و یا دیدن موسیقی ویدئویی به دست می

 

 های آن موسیقی تصویری و ویژگی
های تصویری که در تلویزیون پخش  موسیقی تصویری همانند کلیپ موسیقی یا موسیقی

ست از موسیقی، متولد شد. موسیقی تصویری ترکیبی ا 1980آغازین دهه  یها شود از سال می
آواز و شکلی از روایت تصویری. با تولد این پدیده، تحول در عرصه تصویرسازی و روایت، به 

آورد بسیار  یدپد 2یا ویدئو کلیپ 1شکل چشمگیری آغاز گردید. تحولی که موسیقی تصویری
را دگرگون  سازی یلمتجاری را متحول کرد. شکل و شیوه ف های یکلیپ شکل آگه نافذ بود.

خالق را به وجود آورد که راه خود را با اشکال قدیمی و جدید  سازان یلماخت و گروهی از فس
(. این پدیده 1385به نقل از ندایی،  Ayeroff, 2000: 7رسانه از طریق این پدیده باز کردند )

کوتاه سراسر جهان را تحت تأثیر قرارداد.  یسرعت مورد استقبال قرار گرفت و درزمان به
یکی پس  دادند یخود را به این پدیده اختصاص م یها ساعته که برنامه 24ی تلویزیونی ها شبکه

از دیگری به راه افتادند. برخی درباره ویدئو موسیقی معتقدند که نقش روایی دارد، یعنی نقشی 
 
1.  Music Video 

2.  Video Clip 
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که اساساً  اند یده. گروهی دیگر بر این عقکند یهمانند بخشی از فیلم یا نمایش تلویزیونی ایفا م 
 های یوهمدرن است که قدرت خود را از ش و نوعی تقلید ادبی پست ییروا یرغ یقیموس یدئوو

 یدئوو شناسی یباییفن و ز های یژگیکند. هر دو رویکرد بازتابی از و روایی کسب می ـ   جدلی
 های یوههستند که نیاز به بحث اساسی دارد و باید به بعد روایی ویدئو موسیقی و ش یقیموس

 ) ها، توجه کرد یا نمایش ستارهترانه  یساز موسیقی، برجسته یساز آن مانند برجسته مربوط به
Carol Vernallis, 2004).) 

و ویدئو موسیقی گسترش و  1بعد از سینما، رادیو و انواع تلویزیون، تلویزیون موسیقی
لباس جین ای بر جای گذاشتند. شاید مشکل باشد كه تفاوت تجارت توسعه یافتند و اثر ویژه

های اند. نمایش درام شده  هرکدام از یکدیگر برگرفته که یبا موسیقی ویدئو گفته شود درحال
ها بر های موسیقایی ورای نفوذ آنتلویزیونی موفق با قاعده كمدی فراهم كننده مراحل و صحنه

یرا موجب شود. زعنوان امر مضر اخالقی دیده می خود تلویزیون هستند. ازنظر گروهی ویدئو به
مدرن است و برای گروهی  اتالف وقت است و برای برخی مدركی حاكی از یك امر پست

که آیا نقش ویدئو موسیقی در این تأثیرگذاری كند شده  حاكی از فساد اجتماعی است، اما این
های بیشمار تلویزیونی است، اصرار بر این است كه همانند یك كاال و فرآورده در میان گزینه

های ضبط شده و ترویج هنرمندان است كه دارد. ویدئو موسیقی شکلی از تبلیغ موسیقیوجود 
سازی برای خدمات تلویزیون، طور مواد ساخت برنامه كند، اما همینها را برجسته میچهره آن

قصد فروش است و یکی از منابع اصلی درآمد  هایی با کارکرد تفریحی بهموسیقی و برنامه
ها وابسته به صنعت موسیقی هستند و در برخی منابع آن  ونی هستند. این شبکههای تلویزیشبکه

ها، از  ای از همه شیوه ویدئو موسیقی گستره (.(Jeremy G. Butler, 2009: 31باشند نیز شریك می
کنند،  شدت انتزاعی که بر رنگ و حرکت تأکید دارند تا کسانی که ماجرا را روایت می تصاویر به

خواهند غیرروایی باشند. هنوز افراد  ها می کند؛ اما اغلب ویدئو موسیقی استفاده می
مطرح « هنر سینما»هایی که دیوید بوردول و کریستین تامپسون در  اند با ویژگی توانسته کمی
شنویم، افزون بر  بینیم و می اند مواجه شوند. به عقیده این دو همه وقایع و حوادثی که می کرده

تواند بر اساس روابط علّی مفروض، نظم زمانی،  کنیم، می زنیم یا فکر می همه آنچه حدس می
دهی شوند. در ویدئو موسیقی، اگر داستانی وجود داشته  تداوم، تناوب یا مکان خاص سازمان

 شود. ای پویا میان آواز و تصاویر و زمینة اطالعات معنا تولید می باشد، در رابطه
های  های گوناگونی را برانگیخت. گروهی بر جاذبه موسیقی تصویری از آغاز دیدگاه

 ,Feinemanعنوان هنر پیشرو تأکید داشتند ) های بصری آن به پسند، گروهی بر جلوه عامه

پردازان موسیقی تصویری بر آن  ای که همه نظریه (؛ اما نکته1385به نقل از همان ، 2000:10
 
1.  M TV Music Television 
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گاه مخاطب تأثیری ها نظر دارند، آن است که این پدیده با جلوه اتفاق  ی نمادین خود، بر ناخودآ

ها و رمزهای جدیدی را برای ارتباط با مخاطب  انکار دارد. موسیقی تصویری نشانه غیرقابل
 ,Kinder) توانند معانی خود را به بیننده القاء کنند ها و رمزگان می ساخته است که این نشانه

 (.1385به نقل از همان،  ،1984
های موسیقی تصویری، قدرت آن در شکل دادن تصاویر در ذهن  یژگیترین و یکی از مهم

این (. 1395به نقل از خجسته،  ،Vernallis, 2004مخاطب است )نوعی رؤیابینی در بیداری(. )
تواند در معناسازی ویدئو موسیقی یا کلیپ در ذهن بینندگانش  امر موضوع مهمی است که می

 داشته باشد. فردی اثر زیادی و حتی تأثیر منحصربه
 شناسی موسیقی در تولید معنا شناسی رسانه و نشانه اهمیت نشانه
شناسی است که به شیوه تحلیل  های اندیشیدن درباره رسانه، نشانه ترین شیوه یکی از مهم

 پردازد. هایی مانند کلمات، تصاویر، نمادها و غیره می معانی با توجه به نشانه
ای را بر پنج فرض استوار کرده است که در این  اسی رسانهشن جاناتان بیگنل مطالعه نشانه

تواند مورد  پژوهش در تفسیر معانی موسیقی رادیویی و موسیقی تلویزیونی یا ویدئو کلیپ می
 :دگیر استفاده قرار

 توان یکه م بخشند یای معانی را تعین م ها در متون رسانه الگوها و ساختارهای نشانه .1
 منتقل کرد و فهمید.

ها و متون در بستری اجتماعی درک  ای در ارتباط با دیگر نشانه ها در متون رسانه نهنشا .2
 شوند. می

 ها مشترک است. هایی که با دیگر رسانه هر رسانه ویژگی خاص خود را دارد ویژگی .3
کنند و مخاطبان نیز  طور خاصی مشخص می ها جایگاه مخاطبانشان را به متون و رسانه .4

 .برند یو از آن بهره م فهمند یهای متفاوتی م ها را به شیوه رسانه
های اندیشیدن ما درباره خود و  مطالعه تبادل معانی میان رسانه و مخاطبان در فهم شیوه .5

 (.19: 1393فرهنگمان بسیار حائز اهمیت است )جاناتان، 
ها، تأکیدش بر  های متشابه در رسانه گفت: جاناتان ضمن قبول نشانه توان یدر حقیقت م

شناسی  موضوع اصلی نشانهها در هر نوع رسانه است. ازنظر مارسل دانسی،  نشانه یها اوتتف
ها را برای اهداف خاص خود،  های جمعی نشانه ها این است که بررسی کند چگونه رسانه رسانه

 دهد: انجام می ییها شناسی این کار را با طرح پرسش کنند. نشانه خلق و بازیابی می
 کند؟ ی دارد یا چه چیزی را بازنمایی میهر چیزی چه معنای .1
 کند؟ چگونه معنای آن را تثبیت می .2
 چرا آن چیز آن معنا را دارد؟ .3
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است. او  یا در سنت قهرمانان فوق بشری اسطوره« قهرمانی»سوپرمن جانشینی برای  مثالً 
 یندنش یم« راه و رسم آمریکایی»، «عدالت»و « حقیقت» یجا قهرمانی آمریکایی است که به

 (.66: 1387، )مارسل
شناسی تلویزیون آن را همچون متنی اجتماعی در نظر دارد،  مارسل دانسی در تحلیل نشانه

را با دغدغه هاو مسائلش  تری یعبازنمود فراگیری تعریف کرد که جامعه وس توان یاین متن را م
 سازد. آشنا می

ج سطوح متفاوتی از بینش هنری که محتا های یلمبرخالف خواندن کتاب یا تماشای ف
منتقل شده است، پردازش و درک تصاویر تلویزیونی مستلزم چنین  یها انتقادی درباره مدلول

( تأکید کرده است، این ویژگی تلویزیون 1988و  1998) یارگونه که بودر چیزی نیست. همان
ه شکلی پنهان شود؛ بنابراین تلویزیون ب موجب انفعال در نحوه دریافت پیام و ادراک آن می

 (.228: 1387 ،نوعی رخوت فکری در کل جامعه ایجاد کرده است )مارسل
. نخستین گوید یشناسی آن سخن م روالن بارت در تحلیل یک آگهی تبلیغاتی از سه پیام نشانه

. ازنظر او هرچند فقط یک تصویر رسد یپیام مربوط به تصویر است که بالفاصله به مخاطب م
و پیام  یمدر این تصویر دو پیام وجود دارد: پیام مستق یشناس ما از منظر زبانوجود دارد ا

زعم بارت، اگر خوانش رضایتمندی از متن صورت گیرد، تحلیل تصویر حداقل  ضمنی، به
 ی شناختی، پیام نمادین رمزی و پیام نمادین غیر رمز دربردارنده سه پیام است: پیام زبان

Roland Barthes, 1977: 33).) 
 

 1شناسی موسیقی نشانه
هایی است که به سطوح گوناگون موسیقی مربوط  شناسی موسیقی عبارت از مطالعه نشانه نشانه

 شناسی موسیقی را با این رویکرد که ایده نشانه 2شود. بعد از یاکوبسن، کوفی آگاوو می
موسیقی در درون  های که نشانه درونگرایانه و برونگرایانه است، موردتوجه قرارداد؛ یعنی این

ها و انواع حرکات  یک متن، بدون توجه به موضوع، یا عرفیات گوناگون موسیقی مانند سبک
شناسی موسیقی ارائه کرد.  ترتیب پیشنهادی برای بهبود نشانه این موزون و ...، وجود دارند و به

و اساساً عالئم گونه مطالعات پیدا کرد. به نظر ا موضوع حرکت، بعد از این نقش بزرگی در این
و معانی موسیقی از طریق تعبیر و داللت ضمنی صداها و از طریق ساخت اجتماعی، تعیین 

 (.en.wikipedia, 2016)  شود شود و معانی خاص مرتبط با آن تقویت می می

 
1.  Music Semiotic 

2. Kofi Agawu 
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ها  های رسانه گونه که نشانه اند همان های متفاوتی قائل محققان برای هر نوع موسیقی نشانه 

ای خود از موسیقی پاپ  شناسی رسانه طور مثال، دانسی در نشانه بهگر تفاوت دارند. نیز با یکدی
یافت. این دورانی بود که به مدت  تری یشکل جد 90: این موسیقی در پایان دهه نویسد یم

متال  -کوتاهی، موسیقی هوی متال و رپ نیروهای خود را درهم ادغام کردند تا موسیقی رپ
ها  های مردانه هدایت شد. پیام آن این سبک ابتدا به سمت انواع نشانه را به وجود بیاورند.

ترکیبی از خشم، فحاشی و مسائل جنسی بی پرده بود. این موسیقی به شکلی جدی والدین را 
های زنانه آن هم تشکیل شد که بر نگرانی بسیاری از  گروه 2000نگران ساخت. در آغاز سال 

همه خشم؟ آیا پاسخی مشروع به دنیای دیوانه مصرف بود؟ آیا ساالن افزودند. چرا این  بزرگ
در زیر  یا ها بود که از قدم زدن در راهرو دبیرستان و حمل اسلحه راهی برای خالی کردن عقده

تر است؟ آیا خشاب در برابر فروپاشی خانواده و طالق بود؟ شاید؛ اما موک ها  پالتو سالم
در آن پرورش  بودند که این جوانان یا ای شده رسانه های مردانه( محصوالت فرهنگی )نشانه

موسیقی راک، رمز یا فرامرز موسیقی  1(. خرده رمزهای164 :1387 ،یافته بودند )مارسل
ها اجرا  آن یلهوس هاست و به راک این است که این موسیقی برای نوجوانان است، درباره آن

تفاوت دارند. به همین دلیل است که  یکدیگربا شود؛ اما نوجوانان نیز مانند بزرگساالن  می
 2به بعد هریک با سیستم خاص معناهای ضمنی 1950انبوهی از خرده رمزهای راک از دهه 

گوناگون )یعنی معناهایی که مخاطبان خاص از یک رمز  یها اند تا برداشت تبلور یافته
های ضمنی در جدول زیر ( متناسب باشد. برخی از این معناکشند یموسیقایی ویژه بیرون م

  است.
کند و مانند  های پاپ حکمرانی می موسیقی های یهما مسائل جنسی هنوز هم در درون

، اعتراض و انتقاد کلی به جامعه در بسیاری از آوازها هنوز یافت 1960دهه  های یپیه
 شود. چنین موسیقی اگرچه محمل مهمی برای انتقال و تبادل عقاید است، اما به نظر می

گاه مردم م مانند تمامی موارد دیگر در جامعه مدرن، بسیار به رسد یم یا  گذرد یسرعت از خودآ
گذارد  یو تأثیر بسیار اندکی برجا م دارد یو ویدئوها وام ها دی یفقط نوجوانان را به خرید س

 (.165ـ  166 : 1387 ،)مارسل
سازد و  ی معناهای ضمنی را معلوم میشناس درواقع نشانه گوید یگونه که روالن بارت م همان

شوند به وجود آورد.  العمل خاصی در افرادی که با آن مواجه می ممکن است رفتار یا عکس
اگر زنی در میانه شب تنها منتظر ماشین برای سوارشدن باشد، اگر در آن ماشین از  برای مثال

 
1.  Subcodes 

2.  Connotative Meaning 
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کند چون معنای ضمنی آن  باشد ممکن است از سوارشدن پرهیز یبازار های تند کوچه موسیقی 
 موسیقی برایش چندان خوشایند نیست.

مارتینز بر اساس الگوی فکری پیرس مدلی سه وجهی برای تحلیل معنای موسیقی ارائه 
 شود: می یبند کند که به شکل زیر دسته می
)فرایند تولید معنا( درونی موسیقی: یا مطالعه نشانه موسیقی در خودش به  یسسموس .1

شناسی موسیقی حالتی مادی  ذاتی و درونی موسیقایی در این حالت نشانه یها لتهمراه دال
 دهد. به ذات خود ارجاع می یقیو موس گیرد یم

بیرون از  های یدههای موسیقایی با پد ارجاع موسیقایی: به معنای بررسی ارتباط نشانه .2
سیقایی بازنمایی های مو نشانه یلهوس ها به که چگونه ارجاعات یا مصداق خودش. این

برای مخاطبان آشناست و در  ها یالو سر ها یلمطور مثال برخی موسیقی ف شوند. به می
و حتی ممکن است لحظات  گیرد یهنگام شنیدن ارجاع به آن فیلم یا سریال صورت م

 خاصی برای برخی تداعی شود.
های موسیقایی  نشانه ، یعنی کنشیرتفسیر موسیقایی: بررسی ارتباط نشانه موسیقایی با تفس .3

تقسیم  یتواند به سه دسته جزئ تفسیر می یها دهد. همچنین مؤلفه که در ذهن رخ می
 یقایی، سوم خرد یا تفکر موس، دوم اجرا و آهنگسازییقاییشوند: نخست ادراک موس

، به 1998، 1مارتینر غیره(.)جوزاوئیزشناسی موسیقی و  ، نشانهپردازی یه)تحلیل، نقد، نظر
 (.80: 1393 ،یدیز: رشنقل ا

 متن و بینامتن و تأثیر آن بر معنای موسیقی در رادیو و تلویزیون
تواند شامل استقراض  گیری معنای متن توسط متون دیگر است. این می شکل 2بینامتنیت

دگردیسی متنی دیگر توسط مؤلف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد. اصطالح 
 یافتهدفعات بسیاری تغییر  1966بداعش توسط جولیا کریستوا در سال ، از زمان ا«بینامتنیت»

بینامتنی به معنی شکل یافتن متنی جدید بر اساس متون معاصر  است.  است و قرض گرفته شده
ها  از تعدادی از متون است که مرز بین آن یا متن جدید فشرده که یطور یا قبلی است به

از متون قبلی چیزی جز ماده آن باقی نمانده او  که یطور د بهکن محوشده و ساختاری تازه پیدا می
شده و تنها افراد خبره توان تشخیص آن را داشته باشند. اصطالح  اصل آن در متن جدید پنهان

ها و  کند. متون، بافت گوناگون متون ازلحاظ صورت و معنا اشاره می یها بینامتنی به رابطه
بینامتنیت  ها خلق و تفسیر کرد. تواند دیگر متون را درون آن یکنند که م را فراهم می هایی یاقس

 

1. Giuseppe Martiner 

2.  Intertextuality 
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مباحث  ترین یو جد ینتر به رابطه تفسیری و معناشناختی ناظر است. درواقع یکی از حساس 

حوزه نقد متن، روابط بینامتنی است. منظور از روابط بینامتنی این است که هر متنی ناظر به 
ای که این متون  توجه به نوع رابطه گیرد یت متنی صورت ممتون پیشین است و زمانی که مطالعا

اصل اساسی نظریه بینامتنیت این است که هیچ متنی بدون  باهم دارند، حائز اهمیت است.
دار  که عهده یهرکس شوند. های گذشته بنا می ها پیوسته بر اساس متن پیش متن نیست و متن

ایر متون را تعیین کند. جهت فهم یک متن تنها رابطه آن متن با س بایست یفهم یک متن باشد م
 به رابطه متن با سایر متون نیز توجه کند. بایست یکارساز نیست و م یمتن توجه به روابط درون

ی را به کار برده است. او بینامتنی را با این نجولیا کریستوا نخستین کسی بود که اصطالح بینامت
جدا از دیگر متون نیست. این اصطالح به  ای یرهجمله بیان کرده است که هیچ متنی جز

. هر دهند یگوناگونی اشاره دارد که متون را ازلحاظ صورت و مضمون به هم پیوند م یها رابطه
و بدون اتکا به متون  ییتنها به توان یمتنی در نسبت با متون دیگر وجود دارد. هیچ متنی را نم

اند  که دیگران قبالً استفاده کرده یلغات و عباراتاز استفاده کردن  توان یدیگر فهمید، زیرا نم
به  ینوع دهنده آن است که همه رویدادهای ارتباطی به اجتناب کرد؛ بنابراین بینامتنیت نشان

در یک  یا حلقه توان ی. یک متن را مگیرند یها بهره م اند و از آن رویدادهای پیشین مربوط
ز متون که در آن هر متن عناصری از متن یا متون ا یا بینامتنی دانست؛ یعنی مجموعه یرۀزنج

 کند. دیگر را در خود تعبیه می
بینامتنیت، دارای سه رکن اصلی است: متن پنهان، متن حاضر و روابط بینامتنی. انتقال 

رکن نظریۀ بینامتنی  ینتر لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر، روابط بینامتنی نام دارد و مهم
. بازآفرینی متن پنهان یا حضور آن در متن حاضر، به سه رود یون به شمار مدر تفسیر مت

قاعدۀ نفی جزئی،  شود: بینامتنی یاد می ۀگان که از آن، با عنوان قواعد سه گیرد یصورت انجام م
ها و آثار  هدفی که بینامتنیت دارد، کشف نشانه ینتر قاعدۀ نفی متوازی و قاعدۀ نفی کلی. مهم

یگر بر یک متن است؛ چرا که بینامتنیت مطالعه و بررسی روابط موجود میان متن مثبت متون د
و فهم بهتر یک متن یاری  تر یقخواننده را در درک عم که یطور حاضر و متون دیگر است، به

میراث دینی، بهره  یژهو دریافت که ادبا از میراث کهن به توان ی. با نگاهی به آثار ادبی مرساند یم
اند. قرآن کریم در رأس میراث دینی  رده و از آن مرجعی غنی برای آثار ادبی خودساختهفراوانی ب

فقط  عنوان منبعی کامل دانست که ادبا در تمام دوران نه آن را به توان یقرار دارد که در حقیقت م
 .(Wikipedia, 1395)اند  در ادبیات عربی بلکه در ادبیات جوامع اسالمی از آن متأثر گشته
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 یقیموس یدئوتن و بینامتن در موسیقی و وم 
هایی  یا کلیپ، بینامتن یقیموس یدئوبرای متن و توان یشناسی م بر اساس نظریه بینامتن و نشانه

کنند. در موسیقی  هایی که دارند معنایی را ایجاد می را نشان داد که هریک بر اساس نشانه
های چندی وجود دارد  ینامتنمحض )موسیقی بدون کالم(، متن اصلی موسیقی است و ب

 های ینهکند که در ذهن شنونده است، بعالوه، شرایط و زم ازجمله آنچه گودوین اشاره می
تواند بر معنای ادراکی شنوندگان موسیقی اثرگذار  شنیدن موسیقی نیز بینامتنی است که می

 یاذان گاه یها امهدر برن توان یباشد. مثال خیلی روشن از بینامتن شنوندگان رادیو، آن را م
شود زیرا گاهی  رادیو به سهولت مشاهده کرد. در اکثر مساجد از اذان رادیو قرآن استفاده می

شود چون زمینه شنیدن اذان و  بافاصله اندکی بعد از اذان از رادیوهای دیگر موسیقی پخش می
 شود. ستفاده میندرت ا مسجد، تناسب چندانی با موسیقی ندارد لذا از اذان دیگر رادیوها به

 شده یرهکند که در حافظه افراد ذخ ذکر می 1آندره گودوین نیز منابعی را با عنوان پیکرنگاری
، مؤثرند. این شده یدهو یا موسیقی تصویری د شده یدهو در تولید معنای موسیقی صوتی شن

ب مباحث منابع که بر تولید معنای ادراکی بیننده یا شنونده موسیقی تأثیر دارد، در چارچو
 یدنشن یاگیرد؛ یعنی هر منبعی که در حافظه ذخیره شده است در هنگام دیدن و  بینامتن قرارمی

 اند: دارد و عبارت ای کننده یینیک قطعه موسیقی در تولید و ایجاد معنای موسیقی نقش تع
 ؛شود در ارتباط با صدا تصورات شخصی از محفوظات فردی استنتاج می  .1
در ارتباط با خود موسیقی هستند ممکن است از طریق تشبیه یا مجاز تصاویری که کامالً  .2

 ؛معنا پیدا کنند
 ؛تصاویر خوانندگان و اجراکنندگان .3
عمومی مربوط به جغرافیا و سرزمین که درصحنه  های یشناس مشخصات بصری از نشانه .4

 ؛شود بکار گرفته می
ی راک( که اغلب موسیقی را )موسیق یقیشده مهم ملی در ارتباط با موس های شناخته نشانه .5

ها  ها، سواحل و جشن ، بزرگراهها یلکند مانند اتومب به آمریکای اسطوره متصل می
Goodwin, 1993: 9 56)). 

 

 «موسیقی فیلم»محض و « موسیقی»تفاوت معنا در 
یا همان موسیقی با کالم و همان  2قدر مسلم این است که نشانه شناختی موسیقی محض

ورت ویدئو کلیپ یا موسیقی تصویری و یا به تعبیری نماهنگ از تلویزیون ص موسیقی که به
 
1.  Iconography 

نوعی موسیقی که بر اساس داستان یا صحنه یا برنامۀ خاصی  (Absolute Music)موسیقی محض  . 2
 .تصنیف نشود
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مخاطب  یلهوس شود یکسان نیست و دارای تفاوت جدی در ایجاد معنای ادراکی به دیده می 

 است.
به تفاوت نشانه شناختی موسیقی محض و موسیقی  ییها نمونه یانآقای تورج زاهدی باب

دازد که چگونه یک موسیقی عالی وقتی با تصویر همراه پر ی)نوعی موسیقی تصویری( م یلمف
تواند ارزش خود را در جایگاه موسیقی حفظ کند زیرا در آن شرایط، فقط  شود، نمی می

موسیقی فرهنگ شریف برای : »نویسد یم باره ینموسیقی فیلم است و نه موسیقی محض. درا
ون ناصری برای ارکستر بزرگ فیلم حسن سیاه که توسط موسیقیدان واالمقامی مانند فرید

اثری است که از قدر و منزلت ویژه برخوردار است، اما زمانی که پای  شک یبود؛ ب شده  یمتنظ
 گیرند یها در باند صوتی یک فیلم سینمایی قرار م آید و همین موسیقی تصویر به میان می

 کردن مالک قرار دیگری را برای قضاوت یها کند؛ و مبنای داوری سنجه تغییر می یزچ همه
 (.138 ـ139: 1388  دهد )زاهدی، می

 

 چارچوب مفهومی
ها را در یک چارچوب مفهومی که تاکنون بحث شده روشن  توان معناسازی رسانه می ینجادر ا

ای که مورد استفاده واقع شده در معناسازی  کرد. در طول این مقاله چگونگی و نسبت هر نظریه
ها  طرف موسیقی در غیاب در رسانه ردبحث قرار گرفت. از یکو یا تفسیر معنای موسیقی مو

ها همراه با  شوند و یا در کلیپ های صوتی فقط شنیده می شود. این موسیقی در رسانه پخش می
شوند. دیدن همراه با شنیدن معنایی غیر از فقط شنیدن  انواع گوناگون تصاویر دیده و شنیده می

 کند. ایجاد می
پذیرد هر رسانه برحسب  ابزارگرایی است که می - گرایی ه فلسفی ذاتدر سطح بعدی دیدگا

ماهیت و ذاتش مقصود و معنایی دارد که مستقل از انسان است. لذا رسانه صوتی رادیو 
کند ممکن است با معنایی که از همان متن رسانه تصویری  معنایی که برای شنونده تولید می
 یکسان نباشد. کند تلویزیون برای بینندگان ایجاد می

چگونگی تولید معنا از  کنندۀ شناسی رسانه و موسیقی است که تعیین در سطح دیگر نشانه 
های فقط صوتی با  ها است. نشانه اش وامدار این نشانه طریق نشانه است. موسیقی نیز معانی

 های تصویری معانی یکسانی ندارند. نشانه
ای را  . طبق این نظر، هر متن رسانهدرنهایت، استفاده از بینامتنیت کریستوا است

تنهایی فاقد معنا است. دیگر  بخشند. متن موسیقی به کنند و معنا می های دیگر تفسیر می بینامتن
 کنند. عنوان بینامتن، معنا و مقصود موسیقی را تعیین می ها، در اینجا نوع رسانه به متن
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 گیری و نتیجهبحث  
شود؛ اما این تداعی مرهون  از طریق تداعی درک می موسیقی هنر نابی است که معنای آن

که گودوین گفته است در ذهن فرد  چنان های زیسته فرد است که در اشکال گوناگون آن تجربه
هایی در خود  شود. هر موسیقی نشانه جای دارد و موجب درک معنای خاصی از موسیقی می

وانند بر تفسیر کسی که شنونده یا بیننده ت ها می دارد که در معناسازی مشارکت دارد. این نشانه
های موسیقی از  طرف و نشانه ای از یک های رسانه نوعی موسیقی است تأثیر داشته باشد. نشانه

ای در بستر اجتماعی و محیط  های رسانه طرف دیگر در تولید معنای موسیقی نقش دارند. نشانه
های تصویری حداقل سه  شناسی رسانه نهکند. به قول بارت در نشا مخاطب رسانه معنا پیدا می

. پیام 2و پیام نمادین غیر رمزی 1شناختی، پیام نمادین رمزی : پیام زبانپیام وجود دارد
شود،  شناختی موسیقی معطوف به دو پدیده اصلی موسیقی است که بالفاصله درک می زبان

که  گردد یشود برم میدیده  یزیونکه در صفحه تلو یریتصاو ریتم و ملودی، پیام نمادین به
ضمنی است که از تصاویر همراه  های یامرمزی، پ های یاماساساً حاوی چه پیام روشنی است و پ

 شود. با موسیقی استنباط می
موسیقی که در رسانه همواره از آن صحبت و گفتگو موسیقی در غیاب است که از طریق  

ابق آنچه تاکنون موردبحث موسیقی مط ینشود. ا به نام رسانه پخش می یا یک واسطه
های  قرارگرفته است تفاوت زیادی با موسیقی در حضور دارد. موسیقی در غیاب اگر از رسانه

های موسیقی در  ها پخش شود، فاقد نشانه نظایر آن ییها صوتی مانند رادیو، ضبط و دستگاه
 .گیرد یحضور است و لذا معنایش از طریق دیگری که بیشتر ذهنی است، شکل م

تواند معنایی درخور ظرفیت ذاتی خود تولید کند  بر اساس نظریه فلسفه رسانه هر رسانه می
که لزوماً ممکن است همسانی چندانی میان معنای دو رسانه از یک امر وجود نداشته باشد. لذا 

های تصویری مانند تلویزیون  شود با موسیقی رسانه های صوتی پخش می موسیقی که در رسانه
توانند معناهای متفاوتی داشته باشند و هر رسانه برحسب ذات و  های موسیقی می یا کلیپ

کند و معنای دیگری ایجاد نماید. در تلویزیون  یکار ماهیتش در معنا و مقصود موردنظرم دست
ها اعم از آشکار یا ضمنی در معناسازی مشارکت دارند و اجازه  های گوناگون آن تصاویر و نشانه

 تنهایی معنای خودش را تولید کند. قی بهموسی دهند ینم
 یدئوصورت و و یا به شنود یمتن موسیقی را م یا شنونده یبر اساس نظریه بینامتنیت، وقت

های دیگری در تعیین معنا مشارکت جدی دارند. شنیدن موسیقی از  ، بینامتنبیند یم یقیموس

 
1.  Coded Iconic Messge 

2.  Non- Coded Iconic Messege 
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ذهنیت شنونده فعال شود و مطابق  ها یعنی ترین بینامتن شود که یکی از مهم رادیو موجب آن می 

قرارگرفته است یا بر اساس  یرشهایی که از موسیقی موردپذ آنچه گودوین تأکید دارد و نشانه
شود تا  موسیقی را معنا کند، اما پخش همین موسیقی از تلویزیون موجب می داند یآنچه م

ا تا حد زیادی کنترل کرده و آید، بینامتن ذهن بیننده ر تصاویر تلویزیونی که همراه موسیقی می
توان  ترکیب بینامتنیت تصاویر با متن موسیقی، معناسازی موسیقی را به عهده بگیرد. لذا می

است فاصله جدی « موسیقی در حضور»آید از اصالتش که  گفت، موسیقی وقتی به رسانه می
طرفی هر شود. از  به مخاطبان عرضه می« موسیقی در غیاب»گیرد و در شکل متفاوت  می

د وجوه تواند معنایی متفاوت ب رسانه بر اساس ماهیتش که صرفاً صوتی یا تصویری است می
 اصل قطعه موسیقی تفاوت داشته باشد. یتواند این معنا بامعنا می که یطور آورد به

همان قطعه در  یطورقطع تفاوت معنای یک قطعه موسیقی در رادیو بامعنا توان به لذا می
یری را موردتوجه قرار داد. هر چهار نظریه مورد استفاده در این مقاله، اعم از های تصو رسانه

شناسی موسیقی، تولید  شناسی رسانه و نشانه ، نشانهییابزارگرا ـ گرایی رویکرد فلسفی ذات
های گوناگون  معنای موسیقی و بینامتنیت کریستوا حاکی از تفاوت معنای موسیقی در رسانه

 فاوت معنای موسیقی در هر رسانه، هم برای موسیقیدانان واست. درک درست از ت
ای و هم برای  های رسانه موسیقی، هم برای سازمان ۀمندان موسیقی و کارگذاران حوز عالقه
مندان موسیقی فرصت غنیمتی است تا هریک به اقتضای اهداف و نیات خود از آن بهره  عالقه

 گیرند. بکارای اعتنای این هنر ای را بر های گوناگون رسانه ببرند و ظرفیت
 

 ها:پیشنهاد
ای  حال حاضر تولید موسیقی در سازمان صداوسیما متمرکز است، برای توسعه حرفه در

 توان تولید موسیقی رادیو و تلویزیون را از هم جدا کرد. موسیقی رسانه می
تر و  آثار دیدنی کدام از رادیو و تلویزیون مستقالً واگذار شود، اگر تولیدات موسیقی به هر

 تر خواهد شد شنیدنی
تدریج موجب تخصصی شدن موسیقی و  تفکیک و واگذاری تولید موسیقی به هر رسانه، به

 شعر شده که بر ارتقاء کارکردهای اجتماعی موسیقی اثر بیشتری خواهد داشت.
  



 133 ❖  تلویزیون رادیو و موسیقی در تفاوت معنا

❖ 
ال 

س
ت

یس
ب

 
کم

و ی
اره

شم
 ،

  
کم

و ی
اه 

نج
پ

 ،
یز 

پای
 

13
99

و مأخذ منابع   

 
 مدالله اکوانی و دیگران،، مترجمان سیدحنشانه، ایدئولوژی، رسانه(. 1393) بیگنل ،جاناتان

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 .، انتشارات سروشجامعه، موسیقی و رادیو(. 1395) خجسته، حسن

 .، نشر علمشناسی موسیقی درآمدی بر نشانه (.1393) صادق ،رشیدی
 : 46و  45، شماره فصلنامه پژوهش و سنجش ،«شناسی موسیقی فیلم نشانه» (.1388) تورج، زاهدی

: 198، شماره فصلنامه معرفت، «جستاری نظری پیرامون نسبت دین و رسانه»(. 1393) فرخی، میثم
75-61. 
 .گودرز میرانی و بهزاد دوران، نشر چاپار ۀ، ترجمها شناسی رسانه نشانه(. 1387) دانسی ،مارسل
 .ژوهش سیما، اداره کل پتأثیر ویدئو کلیپ بر ذهن مخاطب(. 1385) و دیگران ، محمدحسین ندایی

 
Alphons Silbermann (1998), The sociology of music, Psychology Press. 

Carol Vernallis (2004), Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural 

Context, New York, Colombia University Press. 

Goodwin (1993), Dancing in the Distraction Factory, Publisher: Routledg. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_semiology, 2016 

Jeremy G. Butler (2009), Television‚ critical methods and Applications, Lawrence 

Erlbaum Associate‚ Inc‚ publishers, Mahwah‚ New jersey 07430ا. 

Meghan Stevens ( 2005), Music and Image in Concert, 

Peter J Martin (1997), Sounds and society: themes in the sociology of music, 

Manchester University Press. 

Renate Zenker (2002), The Dynamic and Complex NATURE OF Musical 

Undrestanding,: Perspectives in Theory and Practice, edited by Betty 

Hanley, Thomas W. Goolsby, The Canadian Music Education Association. 

Robert S. Hatten (2005), Four Semiotic Approaches to Musical Meaning: 

Markedness, Topics, Tropes, and Gesture, chool of Music, Indiana 

University Fakulteta za glasbo, Univerza v Indiani 

Ronald Barthes (1977), Image music text, translated to English by Stephen Health. 

Published Fontana Press. 

Simon Frith (2002), Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and 

Television, popular music, Volume 21/3. Cambridge University Press. 


