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ــنواره  ــي دوازدهمين جش ــم پايان مراس
ــالس جهاني  ــي و چهارمين اج بين الملل
ــت، ميهمان ويژه اي  راديو در زيباکنار رش
ــالم  ــم حجة االس ــن مراس ــت. در اي داش
مقدم،  موسوي  ــيدرمضان  س والمسلمين 
قائم مقام رئيس سازمان صدا و سيما نکات 
ــان کردند که  ــورد راديو بي ــي در م مهم
مطمئنًا براي مديران و برنامه سازان راديو 

مفيد خواهد بود. 
ايشان توجه به سه حوزه مهم و اساسي 
ــاي  ــش را راه گش ــتند و نماي ــز، مس طن
ــکوفايي بيشتر  ــازي مطلوب و ش برنامه س

راديو در ميان ساير رسانه ها دانستند. 
ــيما  ــازمان صدا و س قائم مقام رئيس س
ــپاس از همه ي عوامل  ــکر و س ضمن تش
ــنواره  ــت اندرکار در اين دوره از جش دس

ــو و خيرمقدم به  ــالس جهاني رادي و اج
ــي و خارجي، بيان  ــه ميهمانان داخل کلي
ــنواره امسال با  ــبختانه جش کردند: خوش
ــد، من در يکي از  کيفيت خوبي برگزار ش
ــاي جناب آقاي صوفي خواندم  مصاحبه ه
که ايشان تاکيد کرده بودند: سعي بر اين 
ــنواره با خالقيت و  ــت که بعد از جش اس
ــو به وجود  ــوآوري و تحولي که در رادي ن
ــازي  ــرفت برنامه س ــد، فرآيند پيش مي آي

راديو را تداوم بخشيم. 
ــد خالقيت و  ــي داني ــه م ــور ک همانط
ــت و هم  ــي عام اس ــم عنوان ــوآوري، ه ن
ــت براي  خاص و هم خاصُ الخاص. عام اس
تمامي نهادهاي فرهنگي که بايد نوآوري 
ــه در برنامه کاري خود  و تحول را هميش
ــند؛ خاص است براي رسانه ها  داشته باش

ــيما که اساسًا بايد تحول  و به ويژه صداوس
ــاري  و نوآوري را در ذات خود جاري و س
ــد. خاص الخاص است چون  ــته باش داش
ــانه اي و کارکردهاي ويژه  ــات رس مقتضي
راديو با توجه به وضعيت فعلي آن رقابت 
ــاير رسانه ها، نوآوري و ابداع را  راديو با س
ــري خاص الخاص مي کند.  ــراي راديو ام ب
ــته باشد  ــانه اي که نوآوري نداش البته رس
ــت. رسانه بايد  ــانه پويا و موثري نيس رس
تحول گرا باشد و بايد دائم خود را بازنگري 
ــي کند. در اليه هاي فکري  و آسيب شناس
ــاي گوناگون  ــي و نيازه ــي و روان و روح
ــدا کند. همچنين فکر و  مخاطب نفوذ پي
ذهن و جان مخاطب را در اختيار بگيرد تا 
بتواند تعامالت الزم رسانه اي را با او برقرار 
ــورت نمي گيرد، مگر با  ــد. اين مهم ص کن
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تحول و نوآوري در وضع موجود. 
ــرکات اين نوع  ــًا يکي از ثمرات و ب قطع
جشنواره ها و اجالس ها، انتخاب و گزينش 
ــت. پس از  ــاي تحول زا و نوآورانه اس راه ه
ــنواره  و اجالس زمان مناسبي براي  جش
ــه وجود مي آيد، چون در  انجام اين کار ب
ــن دو محفل نظرات و راهکارهايي داده  اي
ــود که مي تواند در جاي جاي رسانه  مي ش
ــان  ــد و خود را نش ــو  تأثيرگذار باش رادي
ــد  تأثيري که موجب خلق و آفرينش  بده

چهره اي نو از عملکرد راديو شود. 
اصوًال پديده اي که محصول نوآوري باشد 
چيزي متفاوت از تغييرات کم اهميت مورد 
انتظار است لذا در خالقيت ها و نوآوري ها، 
ــي و  ــد و آثار و نتايج تغييرات اساس فواي
ــب متوجه  ــتقيمًا مخاط ــادي را مس بني

ــنواره به اين نکات مهم  مي شود. اگر جش
ــف توجه کند و بعدها اين تغييرات  و ظري
ــانة راديو جاري و ساري  در جاي جاي رس
ــود قطعًا يکي از مهم ترين کارکردهاي  ش
ــدا خواهد  ــنواره و اجالس تحقق پي جش

کرد. 
ــرم مي دانند خلق و  ــاتيد محت البته اس
ــکار و نوآوري در خأل به وجود نمي آيد.  ابت
ــراي تغييراتي  ــت ب خلق موجد تحول اس
ــاند. لذا  ــه ما را به وضعيت مطلوب برس ک
ــن تحوالت  ــودن اي ــي و زنجيره اي ب توال
ــي است. ــيار مهم و اساس و تغييرات بس

ــار ما همواره  ــت که رفت اين يک اصل اس
ــت و انديشه هاي  تابعي از بينش هاي ماس
ــايه افکنده  ــواره بر رفتارهاي ما س ما هم
ــف از رفتارهاي  ــت. بخش هاي مختل اس

ــردي گرفته تا رفتارهاي مديريتي را در  ف
ــه و بينش ها و  برمي گيرد و لذا اگر انديش
ديدگاه هاي ما اصالح شود قطعًا رفتارهاي 

ما هم رو به اصالح پيش مي رود. 
ــت تحول خواه  ــاز حرک ــن گام و آغ اولي
ــود اصالح  ــه بايد ايجاد ش ــي ک و تغييرات
ــا عادت  ــه ما به آنه ــت ک رفتارهايي اس
ــود ما و  ــر آن، خ ــراي تغيي ــم و ب کرده اي
ــه ما، مقاومت مي کنند.  احيانًا زيرمجموع
ــر تحول خواه و  ــن گامي که مدي لذا اولي
مجموعه مديريتي که مي خواهد تغييرات 
ــجاعانه  ــي دارد رفتار ش ــد برم ايجاد کن
ــع تغييرات  ــا، مان ــون عادت ه ــت. چ اس
ــتند که اگر  ــوند و بعضًا تابويي هس مي ش
ــد تغييري ايجاد شود از انجام آن  بنا باش
ــرآغاز شکل گيري  جلوگيري مي کنند. س
ــند  اين تحوالت مبارزه با عادت هاي ناپس
ــرايطي که ما در حال حاضر در  ــت. ش اس
ــم محصول وضعيت  ــر مي بري در آن به س
ــت اگر خواستار شرايط جديد  موجود اس
هستيم ناگزير بايد تحوالت را متناسب با 
شرايط و مقتضيات امروز رسانه اي درنظر 
بگيريم. البته در اين راه بايد عامل باشيم 

و مسئوليت عمل مان را هم بپذيريم. 
ــود که در مجموعه تغييرات  گفته مي ش
ــود بايد از انتها  و تحوالتي که انجام مي ش
آغاز کرد يعني آنچنان تدبير کرد، آنچنان 
همه جوانب را در نظر گرفت که پايان کار 
را اول ببينيم و در اين مسير اگر مجموعه 
مؤلفه ها را در نظر بگيريم قطعًا بايد خود 
ــم و گام به گام باعث ايجاد  را برنده بداني

تحول  و دگرگوني  در رسانه باشيم.
براساس تحقيقي که انجام شده برخالف 
ــن متبادر مي  ــگاه اول به ذه ــه در ن آنچ
ــيار  ــود، راديو همچنان در جايگاه بس ش
ــورهاي  ــرار دارد. راديو در کش ــي ق خوب
تعاملي  ــدرت  ق همچنان  ــعه  درحال توس
ــي ها  ــيار بااليي دارد نتيجه اين بررس بس
ــان مي دهد که بايد اطالعات به روز را  نش
ــانه راديو گرفت چون در رسانه هاي  از رس
ــات و تلويزيون»  ــو «مطبوع ــب رادي رقي
برنامه ها به صورتي است که مخاطب براي 

يکي از ثمرات و برکات 
جشنواره و اجالس 

انتخاب و گزينش راه هاي 
تحول زا و نوآورانه 

است. پس از جشنواره  
و اجالس، زمان مناسبي 
براي اين کار است، چون 

در اين دو محفل نظرات و 
راهکارهايي داده مي شود 
که مي تواند در جاي جاي 

رسانه راديو  تأثيرگذار 
باشد .
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دسترسي به اطالعات، بايد وقتي را صرف 
کند اما راديو به دليل رسانه ثانويه بودنش 

چنين نيست. 
ــاي پژوهش ها اين  يکي ديگر از يافته ه
ــيار صميمي و  ــو رابطه بس ــه رادي بود ک
ــتانه اي با مخاطب برقرار مي کند که  دوس
اين ويژگي خاص راديوست. ويژگي ديگر 
راديو قابليت دسترسي است ضمن اينکه 
ــايند همگان است و از نظر توجه به  خوش
سليقه و منافع اقشار و گروه هاي مختلف 
و همه اليه هاي فکري و اجتماعي جامعه 
از حيث محتوايي، و بايسته هايي که بايد 

رعايت  کند جايگاه خاصي دارد. 
ــه عنوان  ــر «کلمه» ب ــرف ديگر ب از ط
ــده  ــجره طيبه در قرآن مجيد تکيه ش ش
است و«کلمه و کالم» متعلق به راديوست 
ــت که بايد به آن  و اين ويژگي مهمي اس
ــه تعبير قرآن مجيد َأَلْم َتَر  توجه کند. ب
َكْيَف َضَرَب اهللا َمَثًال َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة 
ــَماء (آيه ۲۴  ــا َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َأْصُلَه
ــوره ابراهيم) اين سرمايه بسيار بزرگي  س
ــاري در اختيار  ــت که به صورت انحص اس
ــت. اگر چه اين عنصر يعني کالم  راديوس
ــانه ها کاربرد دارد اما عنصر  در تمامي رس
ــت و بايد به اين عنصر  مهمي در راديوس
ــيار  ــم توجه کند. راديو بس ــي مه و ويژگ
ــد اگر  جايگاه خوبي دارد و به نظر مي رس
ــانه اي به خصوصيات  ــپهر رس امروز در س
ــوان از آن به نحو  ــو توجه کنيم مي ت رادي
ــتفاده و  تأثير آن را چند برابر  ــن اس احس
ــوع فکر کرد  ــد به اين موض ــرد. لذا باي ک

ــيده  که هنوز ظرفيت راديو به اتمام نرس
ــت. البته با نوآوري هايي که مديران و  اس
ــازان از خود نشان دهند مي توان  برنامه س
ــتفاده  ــن ظرفيت به نحو مطلوبي اس از اي

کرد.
و اما نکات مهم:

ــعه   ــورهاي درحال توس ــو در کش - رادي
ــت که همکاران ما  داراي نقش مهمي اس
ــه توجه کنند.  ــو بايد به اين نکت در رادي
ــل ويژگي ها و  ــور ما به دلي ــه در کش البت
ــاص فرهنگي راديو در جايگاه  باورهاي خ
ــبت  ــي قرار دارد. اين نکته و نيز نس خاص
ــانه ها به صورت عام در  ــاير رس راديو با س
ــورهاي در حال توسعه که مقتضيات  کش
ــورد توجه قرار گيرد.  ــي دارد بايد م خاص
ــا از منظر اقتصادي، پارادوکس ها و يک  م
ــله تضادهايي داريم که بايد به اينها  سلس
ــط هنرمندان  توجه بکنيم، اينها بايد توس
ــق مورد مطالعه قرار  تيزبين ما بطور دقي
ــتغال،  گيرد. موضوعاتي مانند: نفت و اش
فقر و غنا،  توليد و مصرف و... شايد يکي از 
موضوعاتي که بايد به آن توجه کرد همين 
ــي از روش هايي که  ــت که برخ نکته اس
ــورهاي در حال توسعه به کار برده اند  کش
ــه  ي مخاطرات عبور کرده اند، ما  و از گردن
ــان متدلوژي به پيش  هم بخواهيم با هم
ــايندي عايدمان نشود.  برويم نتيجه خوش
فرض اين است که راديو در توسعه پايدار 
ــت، راديو قرار است  هر کشوري مؤثر اس
ــئولين و متوليان امر توسعه تعامل  با مس
ــت به عنوان  ــته باشد، راديو قرار اس داش
ــه در اختيار همه  ــانه فراگيري ک يک رس
ــرايطي را به وجود آورد که  مردم است ش
ــد، و فرهنگ  ــگ کار، فرهنگ تولي فرهن

توسعه و اقتصاد رونق پيدا کند. 
ــانه  ــت که رس ــن موقعيتي اس در چني
ــود  چراکه  ــار تناقض مي ش و راديو، دچ
ــه و خالقانه به  ــيند و هنرمندان بايد بنش
ــد به دام  ــور که نباي ــردازد همانط آن بپ
ــرف ديگر نبايد  ــي بيفتد از ط تجمل گراي
ــم ناديده بگيرد زيرا  موضوع مصرف را ه
ــد اقتصاد ضربه خواهد  اگر غير از اين باش

در مجموعه تغييرات و 
تحوالتي که انجام مي شود 
بايد از پايان آغاز کرد 
يعني آنچنان تدبير کرد، 
آنچنان همه جوانب را در 
نظر گرفت که پايان کار را 
اول ببينيم و در اين مسير 
اگر مجموعه مؤلفه ها را در 
نظر بگيريم قطعًا بايد خود 
را برندة برندة بدانيم و 
گام تحول ها و دگرگوني ها 
را در رسانه برداريم.

راديو رابطه بسيار 
صميمي و دوستانه اي 
با مخاطب برقرار مي کند 
که اين ويژگي خاص 
راديوست.
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خورد هم موضوع اقتصاد و هم موضوعات 
مشابه ديگر. 

ــاي ديني ما  ــي در آموزه ه ــه ظريف نکت
ــه آن توجه کرد  ــد ب ــود دارد که باي وج
ــت بلکه در  ــًا «زهد» در توليد نيس اساس
ــت و اين آموزه موالي متقيان  مصرف اس
حضرت علي (ع) است که آنچنان تالشي 
ــتند که ما هنوز آثار آن  در «توليد» داش
ــده  ــا و قنات هايي که حفر ش را در چاه ه
ــرت زماني که از حوزه  مي بينيم. اما حض
ــد آنچنان  ــوزه مصرف مي آم توليد به ح
ــما وصفش  ــه رفتار مي کرد که ش زاهدان
را فراوان شنيده ايد. طرح اين مؤلفه هاي 
ــازان  ــط برنامه س ــون معرفتي توس گوناگ
ــد که  ــد راديو بايد به گونه اي باش هنرمن
ــن اينکه  ــود. ضم ــگاه عميق ش ــه آن ن ب
مقتضيات خاص کشورهاي درحال توسعه 
ازجمله کشور ما و موضوعات ديگر را نيز 

در نظر بگيرد. 
- نکته بعد حوزه نمايش و آثار نمايشي 
ــش از آنچه که در حال  ــت که بايد بي اس
ــود، در راديو از  ــر به آن توجه مي ش حاض
ــتفاده کرد. با تدابير معاون  ظرفيت آن اس
ــي  محترم صدا حوزه نمايش و آثار نمايش
ــده و در حال اوج گيري و رسيدن  احيا ش
ــول يکي از  ــت. به ق به جايگاه خوبي اس
انديشمندان بزرگ اسالمي آن چيزي که 
ــدرت خداوندي نزديک مي کند  ما را به ق
قدرت «تخيل» هست و دست مايه اصلي 
ــت و راديو ذاتًا  ــز «تخيل» اس نمايش ني
ــا در راديو  ــردازي زيادي دارد. م تخيل پ
ــتفاده  مي توانيم از آن به نحو مطلوبي اس
ــاي  ــو در بخش ه ــه در رادي ــم. البت کني
کارشناسي و هنري ظرافت هايي دارد که 
بايد به آن توجه بکنيم. متأسفانه به بعضي 
ــانه هاي ديداري  ــن ظرافت ها در رس از اي
کمتر توجه مي شود که موجب پديدآمدن 
چالش هاي جدي است،بايد به آن بيشتر 
ــي که از معبر عقل  توجه کنيم. آن خيال
ــات تبديل شود،  عبور کند و به محسوس
ــه مورد اقبال  ــًا خيالي خواهد بود ک قطع
مخاطب قرار خواهد گرفت و بخش زيادي 

از پيام را دريافت خواهد کرد. اين فرآيند 
ــوالت، مخيل  ــت که معق ــيار مهم اس بس
ــوند و مخيالت، محسوسات شوند. اين  ش
ــر انجام  ــيار راحت ت ــد در راديو بس فراين
مي شود تا در ساير رسانه هاي نمايشي. به 
ــو بايد توجه و  ــوع مهم در رادي اين موض
ــتري داشت  تا جايگاه بهتري  عنايت بيش

را پيدا کند . 
ــتندهاي راديويي  ــدي مس ــث بع - بح
است. برنامه هاي مستند خيلي  تأثير گذار 
ــت اگر  ــان مي گف ــي از ظريف ــت. يک اس
ــينما بگيريد چيزي جز  ــتند را از س مس
خيال پردازي غيرضرور و غيرقابل استفاده 
ــتند، ابهامات نهفته در  باقي نمي ماند. مس
ــياري از موضوعات را روشن  زندگي و بس
ــر روال کار توليد  ــرد. اتفاقًا اگ ــد ک خواه
ــتند در راديو نهادينه شود و توليدات  مس
ــون صداقت  ــيم (چ ــته باش ــي داش خوب
بي مانندي در راديو و کالم آن وجود دارد) 
ــخ  ــؤاالت را پاس ــياري از مواقع س در بس
خواهد داد و در روح و جان مخاطب جاي 
ــن نمونه هايي را که در  ــد گرفت. م خواه
ــم. مثل پيک بامدادي  حال حاضر مي بين
ــيار جذاب است.  ــبکه سراسري که بس ش
ــي را ارائه  ــيار جالب انصافًا موضوعات بس
ــت .  ــيار هم  تأثيرگذار اس ــد و بس مي کن
ــي يا روايي باشد اما  شايد مستند گزارش
ــو و  تأثيرگذاري   اين خصوصيتي که رادي
ــته مورد توجه  آن دارد بايد بيش از گذش

قرار گيرد.
ــت که طنز در  - نکته آخر وضعيتي اس
ــگاه خود را پيدا  راديو دارد که هنوز جاي
نکرده است. اگر قرار است در ساير رسانه ها 
ــن مظلوميت  ــاحت طنز از اي ــره و س چه
زدوده شود قطعًا بايد از طريق راديو انجام 
ــود. راديو مي تواند بسياري از موانع را  ش
ــت.  بردارد، همانگونه که صاحب طنز هس
ــد. به  ــد در اين زمينه هم پيش رو باش باي
ــاري، طنز جريان نرم و  دور از تعاريف ج
شوينده اي است که در دل خودش پاکي 
ــيع طنز را  ــراوت دارد. من طيف وس وط
عرض مي کنم از يک کالم و گفتار مجري 

ــاي صبحگاهي گرفته تا  ــک برنامه ه در ي
طنزهاي تخصصي در بخش هاي مختلف 
ــتند. هميشه  که در راديو که در اوج هس
ــرد اگر بعضا  ــراوت را منتقل خواهد ک ط
رکودي حس مي شود به طنز برنمي گردد. 
ــرادي برمي گردد که  ــه اف ــن موضوع ب اي
ــز را درک نکرده اند. اما  ــوز جايگاه طن هن
ــت ضمن توجه به  نکته ظريفش اينجاس
ــور هم توجه  ــز بايد به مقتضيات کش طن
ــوري که درحال توسعه است در  کنيم کش
ــياري  ــردن موضوعات بس حال تجربه ک
ــمنان به او اجازه نمي دهند و  ــت، دش اس
ــارها  ــترين فش ــانه اي بيش در عرصه رس
ــد. در يک  ــور مي کنن ــه اين کش را متوج
ــده است ميزان  ــه اي که انجام ش مقايس
ــانه اي و دشمني رسانه اي که  حمالت رس
ــاله عليه انقالب  ــک بازه زماني ده س در ي
ــده است  ــلمان ايران انجام ش و مردم مس
ــانه اي که در  با مجموعة فعاليت هاي رس
طول جنگ سرد بين جهان غرب و شرق 
انجام مي شده مساوي است . در شرائطي 
ــمن از صداقت راديو (که از نظام  که دش
ــتفاده  ــوء اس و متن مردم بر مي خيزد) س
ــت و مواظبت کرد تا  ــد بايد مراقب مي کن
ــاره  خداي ناکرده از يک کالم، از يک اش
ــت دشمن بهانه اي  و يا يک لبخند به دس
داده نشود. هنر بايد اينجا خودش را نشان 
بدهد مثل داستان شماتت همسايه ها که 
ــتان سعدي آمده...{اصل حکايت  در گلس
ــعدي چنين  ــتان س در باب چهارم گلس
ــارت  ــي را هزار دينار خس ــت: بازرگان اس
افتاد. پسر را گفت: نبايد که اين سخن با 
کسي درميان نهي. گفت: اي پدر، فرمان 
ــر فايده اين  ــم ولي مرا ب ــت، نگوي توراس
مطلع گردان که مصلحت در نهان داشتن 
ــت؟ گفت: تا مصيبت دو نشود يکي  چيس

نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه.  
مگوي انده خويش با دشمنان

که ال حول گويند شادي کنان}

ــما عزيزان آرزوي سالمتي  براي همه ش
و موفقيت دارم.


