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مقدمه 
ــو به طور کلي صحبت کنيم،  اگر از رادي
ــو داريم.  ــم دو نوع رادي ــم بگويي مي تواني
ــده و  راديوي نوع اول دائمي و نهادينه ش
سازمان يافته است که به دو شکل دولتي 

ــته باشد.  و خصوصي مي تواند وجود داش
ــب اهميت  ــاي دائمي نيز به تناس راديوه
بخش هاي مختلف به دسته هاي گوناگوني 
تقسيم مي شوند؛ مثًال به تناسب موضوع 
(راديو خبر)، مخاطب (راديو جوان)، مکان 

ــتره پخش (سراسري  (راديو تهران) و گس
يا محلي).

راديوي نوع دوم راديويي است که مجوز 
ــش دارد و در حقيقت راديويي  موقت پخ
ــوز موقت  ــال اين مج ــت. ح ــي اس موقت

چکيده 
اگـر از راديـو بـه طـور کلي صحبـت کنيـم، مي توانيم 
بگوييـم در دنيـا دو نـوع راديـو داريـم. راديـوي نوع 
اول دائمـي و نهادينه شـده و سـازمان يافته اسـت که 
به هر دو شـکل دولتي و خصوصي ممکن اسـت وجود 
داشـته باشد. راديوي نوع دوم راديويي است که مجوز 
موقـت پخـش دارد و در حقيقت راديويي موقتي اسـت 
و به داليل مختلف هنري، ديني، آموزشـي، تبليغاتي و 

تفريحي تأسيس مي شوند. 
در ايـن مقالـه بـر لـزوم ايجـاد راديويـي ويـژه ايام 
تعطيـالت تابسـتان تأکيد مي شـود. ادعا اين اسـت که 
راديو تنها رسـانه اي اسـت که در فضاي آزاد مي تواند 
بـه شـيوه همگانـي ارتبـاط برقـرار نمايـد و در ايـام 
تابسـتان، بـراي خانواده هايـي که به سـفرهاي درون 
شهري و برون شهري مختلف اقدام مي نمايند مي تواند 
همـدم و مونـس مؤثري در گـذران بهتر اوقـات فراغت 
باشـد. به همين دليل با ذکر ويژگي هاي راديو در مقابل 
ساير رسـانه هاي همگاني، اهميت شـکل گيري راديوي 

تعطيالت توضيح داده مي شود.

راديو، تابستـان
 و فضاهـاي آزاد
دكتر اعظم راودراد

استاد دانشگاه و عضو هيئت علمى دانشگاه تهران  



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 11

ممکن است به مناسبت نوع فعاليت (مثًال 
تابستاني)،  کالس هاي  ــي  آموزش فعاليت 
مناسبت هاي خاص (مثل راديو رمضان)، 
ــو دريا در  ــل رادي ــژه (مث ــاي وي زمان ه
ــاص (مثل  ــا مکان هاي خ ــتان) و ي تابس

ــجويي يک دانشگاه خاص)  راديوي دانش
ــود. پس از  ــدرکاران داده ش ــت ان به دس
تغيير مناسبت، مثًال تمام شدن کالس يا 
ــتن زمان و تعطيلي مکان، ديگر آن  گذش
ــوند. اين دسته  راديوها هم تعطيل مي ش

ــتند و  دوم راديوها معموًال خصوصي هس
به داليل مختلف هنري، ديني، آموزشي، 

تبليغاتي، تفريحي تأسيس مي شوند. 
ــه رابطه ميان  ــه در اين مقال ــا ک از آنج
ــاي آزاد مورد  ــتان و فضاه ــو با تابس رادي
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توجه است، مي توان گفت بحث به هر دو 
دسته از راديوهاي دائمي و موقتي مربوط 
مي شود. از يک طرف راديوهاي دائمي، به 
ــيدن زمان تعطيالت براي  تناسب فرا رس
قشر بزرگي از جامعه (محصلين و معلمين 
ــطوح ابتدايي، متوسطه و عالي  در همه س
ــاي خود تغييرات  تحصيلي)، در برنامه ه
ــا زمان تعطيالت  ــي مي دهند تا ب محتواي
ــتري داشته باشد.  ــتاني تناسب بيش تابس
از طرف ديگر، در گروه راديوهاي موقتي، 
ــدت تعطيالت  ــي از آنها صرفًا در م بعض
ــرايط مکاني خاص،  ــتاني و يا در ش تابس
ــارج از فضاهاي دروني خانگي  و عمدتًا خ

فعال هستند. 
نقطه تالقي اين دو دسته راديو در اواخر 
سال هاي جنگ عراق بر عليه ايران «راديو 

ــازمان دولتي  جبهه» بود که اگرچه از س
ــد، اما جنبه موقتي  ــعب مي ش راديو منش
ــدگان و مردم  ــت و صرفًا براي رزمن داش
ــگ برنامه اجرا  ــر در جبهه هاي جن حاض
ــم به فعاليت  ــرد و با پايان جنگ ه مي ک

خود خاتمه داد. 
در اين مقاله بر لزوم ايجاد راديويي ويژه 
ايام تعطيالت تابستان تأکيد مي شود. ادعا 
اين است که راديو تنها رسانه اي است که 
ــيوه همگاني  در فضاي آزاد مي تواند به ش
ــتان،  ــاط برقرار نمايد و در ايام تابس ارتب
ــفرهاي درون  براي خانواده هايي که به س
ــهري و برون شهري مختلف مي روند،  ش
مي تواند همدم و مونس مؤثري در گذران 
ــد. به همين دليل  بهتر اوقات فراغت باش
ــاير  با ذکر ويژگي هاي راديو در مقابل س
ــانه هاي همگاني، اهميت شکل گيري  رس

راديوي تعطيالت توضيح داده مي شود. 
ــت  ــل از ورود به بحث اصلي الزم اس قب
ــاي آزاد به طور کلي و  عباراتي چون فض
فضاي آزاد در تابستان و رابطه آنها با راديو 
ــان مقاله نيز با  ــود. در پاي توضيح داده ش
اشاره به تناسب راديوي موقتي خصوصي 
ــًا راديوي دولتي  ــور ايران که صرف با کش
ــد که  دارد بر اين مطلب تأکيد خواهد ش
تأسيس چنين راديويي مي تواند آزمايشي 
ــکان تجديدنظر  ــراي ام ــد ب ــي باش عمل
ــاي خصوصي  ــون منع کار راديوه در قان
ــتر با  ــمت همراهي بيش ــت به س و حرک
ــک  ــعه تکنولوژي ــي توس ــات جهان جريان
ــت از آنها  ــه در صورت غفل ــات ک ارتباط
راديوي داخلي هرچه بيشتر مخاطب خود 

را از دست خواهد داد. 
تعريف فضاهاي آزاد 

ــت  منظور از فضاهاي آزاد هر جايي اس
ــاي خانگي  ــي متفاوت از فض ــه به نوع ک
ــن است که پارک  تلقي گردد. کامًال روش
ــمول تعريف فضاي  ــان قطعًا مش و خياب
ــود، اما همين طور است داخل  آزاد مي ش
ــتان ها،  ــگاه، ادارات دولتي، بيمارس فروش
ــور خالصه هر  ــا، و به ط ــل خودروه داخ
ــتفاده دلبخواهي از  ــکان اس جايي که ام
ــد تلويزيون،  ــايل ارتباط جمعي مانن وس

ــته باشد.  اينترنت، مطبوعات وجود نداش
ــامل مفهوم فضاي  ــن مکان ها ش همه اي
ــوند.  ــن مقاله مي ش ــر در اي آزاد موردنظ
ــتند که در آنها تنها  اين ها مکان هايي هس
ــيله  ــو به عنوان يک وس ــوان از رادي مي ت
ــتفاده کرد. کافي است  ارتباط جمعي اس
ــتوري کوچک به  ــوي ترانزيس ــک رادي ي
ــي يا  ــيد که يا با گوش ــته باش همراه داش
ــاي متنوع آن  ــي از برنامه ه ــدون گوش ب

استفاده نماييد. 
فضاهاي آزاد تابستاني 

ــر نوع با  ــتاني از نظ ــاي آزاد تابس فضاه
ــش گفته چندان تفاوتي  فضاهاي آزاد پي
ــم مي توان گفت  ــا از نظر حج ندارند، ام
ــامل فضاهاي داخلي غير خانگي  کمتر ش
ــامل فضاهاي خارجي بيرون  ــتر ش و بيش
ــه مورد  ــود، اگرچ ــاختمان ها مي ش از س
ــر مي گيرد. دليل  ــر را همچنان در ب اخي
ــتان ميزان  ــت که در تابس آن هم اين اس
مسافرت هاي غير کاري و به عبارت ديگر 
ــهري،  ــهري و برون ش تفريحي درون ش
ــزان رفتن به پارک ها، کوه ها، جنگل ها  مي
و مناطق ديدني باستاني و تفريحي ديگر 
ــدت افزايش مي يابد. اين افزايش به  به ش
ــيار زياد تعداد افرادي  معناي افزايش بس
ــت که به طور بالقوه در خارج از منزل  اس
قرار مي گيرند و از نظر استفاده از وسايل 
ارتباط جمعي دچار محدوديت مي شوند. 
ــت که راديو  اين همان زمان و مکاني اس
ــته خود را در سپهر  مي تواند برتري گذش
ــتفاده  ــرط اس ــانه اي باز يابد و به ش رس
ــت از اين امکان بالقوه همدم مؤثري  درس
ــد. در قسمت  در گذران اوقات مردم باش
ــاره به  ــن ادعا با اش ــتندات اي بعدي مس
ــاي منحصر به فرد راديو توضيح  ويژگي ه

داده مي شود. 
تناسب ويژگي هاي راديو با فضاهاي 

آزاد 
انعطاف پذيري 

ــاي راديو  ــن ويژگي ه ــي از مهمتري يک
ــازي راديويي و  ــر نوع برنامه س که خود ب
ــب از راديو تأثير  ــتفاده مخاط نيز نوع اس
مستقيم مي گذارد، ويژگي انعطاف پذيري 

راديو تنها رسانه اي 
است که در فضاي 
آزاد مي تواند به 
شيوه همگاني ارتباط 
برقرار نمايد و در 
ايام تابستان، براي 
خانواده هايي که 
به سفرهاي درون 
شهري و برون شهري 
مختلف مي روند، 
مي تواند همدم و 
مونس مؤثري در 
گذران بهتر اوقات 
فراغت باشد.
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آن است. به غير از راديو، ساير رسانه هاي 
ــون،  ــت، تلويزي ــامل اينترن ــي (ش همگان
روزنامه، کتاب) با حس بينايي انسان سر 
و کار دارند. اکثر آنها عالوه بر اين نياز به 
سواد هم دارند و فقط تلويزيون مستثني 
ــتگي به حس بينايي در  ــت. اين وابس اس
استفاده از رسانه باعث مي شود که فرد در 
ــتفاده از آن (خواندن نشريات يا  حين اس
تماشاي تلويزين يا جستجو در اينترنت) 
قادر به انجام کار ديگري نباشد. مخاطب 
معموًال در محلي نشسته و به رسانه چشم 
ــت. در مورد تلويزيون اگر هم  دوخته اس
بتواند کار ديگري حين تماشا انجام دهد، 
ــات تصويري را از  ــش زيادي از اطالع بخ

دست خواهد داد. 
ــتگي  اما راديو دقيقًا به دليل عدم وابس
به حس بينايي و تکيه انحصاري بر حس 
ــاط جمعي  ــانه هاي ارتب ــنوايي با رس ش
ــر از آنها برتر  ــاوت و از اين نظ ديگر متف
ــن گوش  ــد حي ــب مي توان ــت. مخاط اس
ــياري از کارهاي ديگر  دادن به راديو، بس
ــام دهد. بنابراين احتمال تداوم  را نيز انج
ارتباط بيشتر خواهد بود. بدين معني که 
ــانه ها، از محتواي  ــاير رس اگر مخاطب س
ــد احساس مي کند که  رسانه ناراضي باش
ــا اينکه  ــت ي ــت خود را تلف کرده اس وق
ــود را قطع مي کند. اما در مورد  ارتباط خ
ــرد در هر صورت اگر  ــو از آنجا که ف رادي
ــکان انجام آن را دارد،  کار مهمي دارد ام
حتي در صورت ناراضي بودن از محتواي 
ــانه راديو هم اوًال احساس اتالف وقت  رس
ــال کار مفيدي  ــد، چون در هر ح نمي کن
انجام داده است، ثانيًا مي تواند بدون قطع 
ــاط، توجه خود را به برنامه کم  کامل ارتب
کند و در صورت تغيير جذابيت آن دوباره 

با توجه بيشتري بدان گوش دهد. 
ــوالي که در اينجا مطرح مي شود اين  س
است که اين ويژگي چه ارتباطي به راديو 
ــخ  ــانه فضاي آزاد دارد؟ پاس به عنوان رس
ــت. تنها به اين دليل است که  ــن اس روش
ــن رانندگي، هنگام قدم  مي توانيم در حي
ــارک، در حال خريد  ــان و پ زدن در خياب
کردن، حين ورزش کردن، و حتي در حال 

ــتغال به کارهاي يدي، به راديو گوش  اش
ــاي آزاد، جايي که  ــي در فض ــم. يعن کني
برق براي تماشاي تلويزيون نيست، جايي 
ــراي خواندن  ــکون و آرامش الزم ب که س
روزنامه و کتاب نيست، و جايي که امکان 
ــبکه جهاني اينترنت  برقراري ارتباط با ش
ــت، مي توان با استفاده از راديو هنوز  نيس
ــت و در  در حلقه ارتباط جمعي قرار داش
عين مطلع شدن از مسائل جاري، سرگرم 

هم شد. 
ــوان يک  ــو به عن ــري رادي انعطاف پذي
ويژگي، آثار زيادي بر نوع رابطه مخاطب 
با راديو و نيز شکل گيري مخاطب اتفاقي 
ــت. در اينجا به اين دو  راديو خواهد داش

موضوع اشاره مي شود. 
نوع رابطه با مخاطب 

ــه اي  تصور اينکه مخاطب راديو در گوش
نشسته، دست روي دست گذاشته و بدون 
ــغول گوش دادن به  انجام کار ديگري مش
راديوست تصوري دور از ذهن است. ذکر 
ــوع در اينجا مفيد  ــه اي از اين موض تجرب
ــي به  ــات راديوي ــت. در کالس مطالع اس
تناسب موضوع درس، بعضي از برنامه هاي 
راديويي را پخش کرده و آنها را به همراه 
ــم. در اوايل  ــجويان تحليل مي کردي دانش
پخش برنامه ها از دانشجويان مي خواستم 
که تمرکز کرده و با دقت به برنامه گوش 
دهند تا بهتر بتوانند آن را تحليل نمايند. 
ــه اول پخش  ــت چند دقيق پس از گذش
برنامه، آثار خستگي، بي حوصلگي و دلزده 
شدن در چهره دانشجويان هويدا مي شد. 
ــاي خود به  ــم در تحليل ه ــس از آن ه پ
ــاره مي کردند و برنامه ها  همين موارد اش
را خسته کننده، بدون خالقيت و ضعيف 
ــات بعدي با  ــداد مي کردند. در جلس قلم
ــيوه گوش  ــب که اين ش ــر اين مطل تذک
ــو در کالس جنبه طبيعي  ــه رادي دادن ب
ــجويان هم  ــت دلزدگي دانش ــدارد و عل ن
ــت، از ايشان خواستم به هنگام  همين اس
ــه موردنظر هر کار  ــوش دادن به برنام گ
ــه مي خواهند انجام دهند. مثًال  ديگري ک
ــي بکشند، با هم حرف  روي کاغذي نقاش
ــر کار ديگري که در  ــد، بخوابند يا ه بزنن

يکي از مهمترين 
ويژگي هاي 

راديو که 
خود بر نوع 

برنامه سازي 
راديويي و نيز 

نوع استفاده 
مخاطب از راديو 

تأثير مستقيم 
مي گذارد، ويژگي 

انعطاف پذيري 
آن است.
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ــود انجام داد. نتيجه اين شد  کالس مي ش
ــجويان بهتر توانستند با برنامه ها  که دانش
ــرار کنند. وقتي بحث راديويي  ارتباط برق
ــداي همهمه  ــد، ص ــته کننده مي ش خس
ــجويان هم افزايش پيدا مي کرد. در  دانش
ميان همهمه ناگهان صدايي توجه آنها را 
به خود جلب مي کرد و همهمه ها فروکش 
مي کرد تا جايي که اگر مي خواستم برنامه 
ــتند  را قطع کنم تقاضاي تداوم آن را داش
ــر درآورند يا اگر  براي اينکه از موضوع س
ــود. اين جريان تغيير  آهنگي بود تمام ش
ــه مخاطب به برنامه به همين  ميزان توج
شکل تا پايان پخش برنامه موردنظر ادامه 
مي يافت. جالب اينکه اين بار دانشجويان 
ــوت و  ــاط ق ــه نق ــتند، ب ــر مي توانس بهت
ــاره نمايند و تحليل هاي  ضعف برنامه اش

مناسب تري را نيز ارائه مي نمودند. 
ــن مثال براي توضيح دادن اثر ويژگي  اي
ــام کارهاي  ــري راديو در انج انعطاف پذي
ــو و در  ــوش دادن به رادي ــر حين گ ديگ
ــه مخاطب به  ــزان توج ــه تغيير مي نتيج
ــر توجهي که در عين  ــا بود. تغيي برنامه ه
ــت. حال  ــا تداوم ارتباط همراه اس حال ب
ــبت  ــه مخاطب بنا بر ماهيت راديو، نس ک
به رسانه هاي ديگر، نوع ارتباط متفاوتي با 
ــت با توجه به  آن دارد، راديو هم ناچار اس
شرايط گوش دادن به شيوه هاي متفاوتي 

برنامه سازي کند. 
ــو  ــه رادي ــوش دادن ب ــواع گ ــي از ان يک
ــه خود به  ــت ک ــوش دادن اتفاقي اس گ
ــي انعطاف پذيري راديو ممکن  دليل ويژگ
مي شود. مخاطب اتفاقي هم بيش از همه 
ــکل مي گيرد که در  ــاي آزاد ش در فضاه

ادامه توضيح داده مي شود. 
شکل گيري مخاطب اتفاقي 

ــت که بدون  ــب اتفاقي فردي اس مخاط
ــه صورت تصادفي  ــه ريزي قبلي و ب برنام
ــه راديويي قرار مي گيرد.  در معرض برنام
کسي که براي صاف کردن صداي راديوي 
ــتگاه مورد  خود و گرفتن بهتر صداي ايس
ــد و تصادفًا  ــچ راديو را مي چرخان نظر پي
صدايي را مي شنود که توجه او را به خود 
جلب مي کند و به شنيدن ادامه مي دهد، 

ــدن به تاکسي براي  ــوار ش فردي که با س
ــب راديويي  ــدت کوتاهي ناگزير مخاط م
روشن در خودرو مي شود، يا کسي که در 
فروشگاهي خريد مي کند که از بلندگوي 
ــش  پخ ــال  ح در  ــي  راديوي ــه  برنام آن 
ــه در کالس  ــره فردي ک ــت، و باالخ اس
ــه راديويي گوش مي دهد،  درس به برنام
ــب اتفاقي  ــمول تعريف مخاط ــه مش هم
ــکل گيري مخاطب  ــوند. ش ــو مي ش رادي
ــي از ويژگي  ــي بيش از هر چيز ناش اتفاق
ــت که گوش دادن  انعطاف پذيري راديوس
ــرايط  ــه آن را در مکان ها، زمان ها و ش ب
ــدد و متفاوتي ممکن مي گرداند. پس  متع

از توضيح ويژگي رمزگشايي آني در راديو 
در قسمت زير، اثرات اين ويژگي ها بر نوع 
ــان داده خواهد  برنامه سازي راديويي نش

شد. 
رمزگشايي آني 

ويژگي ديگر راديو لزوم رمزگشايي آني 
ــت. برنامه هاي راديو،  توسط مخاطب اس
ــتاري، در زمان  بر خالف رسانه هاي نوش
ــت  ــي که قابل بازگش ــان دارد. زمان جري
ــر مطلبي در  ــت. اگر براي درک بهت نيس
ــاره آن را مرور کرد،  روزنامه مي توان دوب

ــکان مرور دوباره وجود ندارد.  در راديو ام
راديو از اين نظر با تلويزيون شباهت دارد، 
ــه در تلويزيون تصوير به  ــا اين تفاوت ک ب
ــريع  ــايي س کمک آمده و امکان رمزگش
ــب را افزايش مي دهد، در حالي که  مخاط
در راديو فقط صدا وجود دارد و رمزگشايي 
ــت. پس مخاطب راديو  ــوارتر اس آني دش
بايد همان بار اول که پيام را شنيد، از آن 
ــايي کرده و آن را درک نمايد. در  رمزگش
غير اين صورت پيام از دست خواهد رفت. 
تأثيـر ويژگي هـاي راديـو بـر نوع 

برنامه سازي راديويي 
ــاي انعطاف پذيري، نوع  ــي ويژگي ه وقت
رابطه با مخاطب (تغييرات ميزان توجه، و 
شکل گيري مخاطب اتفاقي) و رمزگشايي 
ــرار مي گيرند، نتيجه  ــي در کنار هم ق آن
ــراي برقراري  ــو ب ــود که رادي ــن مي ش اي
ارتباط بهتر با مخاطب زبان ويژه اي را به 
ــريع الفهم،  ــاده، س کار بگيرد. زباني که س
صريح، روشن شفاف باشد، نسبت به تکيه 
انحصاري راديو بر انواع صدا حساس باشد 
ــاس ارتباط شفاهي  و رمزگذاري اش براس
ــد و نه ارتباط نوشتاري و کتبي. اين  باش
ــفاهي ثانويه  ــه اصطالحًا زبان ش زبان ک
ــتي  ــود، از نظر ايجاد و درس ناميده مي ش
ــتاري و  ــان، ويژگي زبان نوش ــتور زب دس
ــادگي و صراحت،  ــيوه بيان، س از نظر ش

ويژگي زبان شفاهي را دارد. 
ــوق، لزوم  ــر ويژگي هاي ف ــن تأثي دومي
ــاه و به اصطالح  ــاختن برنامه هاي کوت س
ــاي بلند ترکيبي  آيتمي به جاي برنامه ه
ــن مطلب  ــت. اي ــته اس ــنگين گذش و س
ــي  ــب اتفاق ــورد مخاط ــوص در م به خص
صادق است. مخاطب اتفاقي با گوش دادن 
ــک آيتم کوتاه  ــا ناگزير به ي ــته ي ناخواس
ــرايطي خاص، ممکن است با درک  در ش
ــداف آن در  ــه، موضوع و اه ــت برنام کلي
ــده و  ــن زمان کم بدان عالقه مند ش همي
تبديل به مخاطب انتخابي گردد. در حالي 
ــي نمي توانند  ــه برنامه هاي بلند ترکيب ک
ــد؛ زيرا  ــي را جذب نماين ــن مخاطب چني
مطلب را در مدت زمان طوالني به نتيجه 
مي رسانند که ممکن است ديگر مخاطب 

يکي از انواع 
گوش دادن به راديو 
گوش دادن اتفاقي 

است که خود 
به دليل ويژگي 
انعطاف پذيري 

راديو ممکن 
مي شود. مخاطب 
اتفاقي هم بيش از 
همه در فضاهاي 
آزاد شکل مي گيرد
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ــا راديو قطع کرده  اتفاقي رابطه خود را ب
باشد. 

سومين تأثير ويژگي هاي فوق، استفاده 
ــت.  ــيقي اس ــواع موس ــو از ان ــاد رادي زي
ــرات ميزان  ــن در مورد تغيي بخصوص اي
ــيقي  ــت. موس ــه مخاطب صادق اس توج
ــانه اي است که در فضاي  بهراديو تنها رس
ــيوه همگاني ارتباط  ــد به ش آزاد مي توان
ــتان، براي  ــد و در ايام تابس ــرار نماي برق
خانواده هايي که به سفرهاي درون شهري 
و برون شهري مختلف مي روند، مي تواند 
ــذران بهتر  ــدم و مونس مؤثري در گ هم
ــد.ويژه اگر بدون کالم  ــات فراغت باش اوق
ــودن پيچ  ــر در صورت باز ب ــد، ناگزي باش
ــنونده  ــو، از طريق گوش وارد مغز ش رادي
ــود و اگر آزاردهنده نباشد (مثًال در  مي ش
حالت صداي زياد بلند راديو)، کوچکترين 
اختاللي در ميزان توجه مخاطب به کاري 
که دارد انجام مي دهد ايجاد نمي کند. در 
ــود. موسيقي با  ــنيده مي ش عين حال ش
ــناختي،  کارکردهاي مختلفي چون زيباش
محتوايي، پيونددهي، عاطفي، شناسه اي و 
مانند آن يکي از مناسب ترين محتواهاي 
ــن وجهي با  ــت که به بهتري ــي اس راديوي
ويژگي هاي ياد شده راديو مطابقت دارد. 

حال که ويژگي هاي راديو، زبان راديويي 
و نوع رابطه با مخاطب روشن شد، مي توان 
ــان حاضر راديو  ــان داد که چرا در زم نش

بهترين رسانه براي فضاي آزاد است. 
راديو رسانه فضاي آزاد 

در  ــون  تلويزي ــرف  مص ــترش  گس ــا  ب
ــد، به  ــيه رانده ش ــا راديو به حاش خانه ه
ــانه ثانويه را به خود  طوري که عنوان رس
ــوًال (به غير از  ــانه اي که معم گرفت؛ رس
ــاالن و هواداران  ــر کوچکي از بزرگس قش
ــر  ــانه هاي ديگ ــت رس ــه) در غيب دوآتش
ــتفاده قرار مي گيرد. اين ويژگي،  مورد اس
ــرف راديو را از خانه به بيرون از خانه  مص
ــانه هاي  ــت. در خانه رس منتقل کرده اس
ــون، مطبوعات و کتاب  ديگر چون تلويزي
ــرار مي گيرند  ــتفاده ق به راحتي مورد اس
ــراغ راديو مي رود. اما  و کمتر کسي به س
ــتفاده از  در بيرون از خانه، اگر قرار به اس

ــد، راديو حرف اول را مي زند.  ــانه باش رس
همان طور که گفته شد، کافي است يک 
راديوي ترانزيستوري همراه داشته باشيد. 
ــه اينکه تعداد افراد حاضر  نيز با توجه ب
ــدت  ــتان به ش ــاي آزاد در تابس در فضاه
ــوان گفت  ــد، مي ت ــدا مي کن ــش پي افزاي
ــاير فصول  ــتان بيش از س راديو در تابس
ــته باشد. اين نکات  مي تواند مخاطب داش
به روشني نشان دهنده اهميت پرداختن 
به برنامه هاي راديويي تابستاني و راديوي 
ــتان و تعطيالت است. اولي به  ويژه تابس
ــي به راديوهاي  ــاي دائمي، و دوم راديوه
ــتان مربوط  ــال در ايام تابس موقتي و فع

ــاالت ديگر  ــا که در مق ــوند. از آنج مي ش
ــتاني راديوهاي دائمي  به برنامه هاي تابس
ــت، در اينجا با تأکيد بر  ــده اس ــاره ش اش
لزوم توجه بيشتر به راديوهاي موقتي، به 
ــته و  نمونه هايي از اين نوع راديو در گذش

حال اشاره مي کنيم. 
انواع راديوهاي موقتي يا مناسبتي 

راديو جبهه (ايران) 
«راديو جبهه به عنوان يک شبکه فراگير 
ــال ۶۴  مرتبط با دفاع مقدس در اواخر س
ــي از اهداف اين  ــدازي گرديد. برخ راه ان

ــه دست اندرکاران بود  راديو که در انديش
عبارتند از: 

ــاي  ــل جبهه ه ــاني از داخ - اطالع رس
مختلف به عموم مردم 

ــاني و دادن اعتماد کامل به  - اطالع رس
ــتيباني  نيروهاي رزمنده در خصوص پش

عموم مردم از آنان 
- تغذيه فکري، علمي، اخالقي و سياسي 

نيروها 
ــي،  ــه اجتماع ــاني در زمين - اطالع رس
حفاظتي و بهداشتي به نيروهاي رزمنده 

ــازي برنامه هاي جنگ رواني  - خنثي س
دشمن 

ــتن  ــاده نگه داش ــازي و آم - هيجان س
روحي نيروها در مقاطع رکود جبهه ها 

ــويه ميان  - برقراري اتصال مداوم دوس
رزمندگان و خانواده هاي آنان 

ــي،  ــه تحليل هاي عقيدتي، سياس - ارائ
نظامي، تاريخي و به ويژه نقل سيره دفاعي 

نبي اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) 
- تحليل و تبيين ديدگاه ها و رهنمودها 
ــي  ــاس و حيات ــاي حس و موضع گيري ه

حضرت امام خميني(ره) 
ــاط  ــراري ارتب ــا و برق ــج نيروه - تهيي
معنوي خطوط عملياتي در مقاطع حمله 
ــه نفس نيروها  ــاي ميزان اعتماد ب و ارتق
ــودي از موفقيت هاي  ــاني خ با اطالع رس

خطوط مختلف 
راديو جبهه در شرايط عادي روزانه سه 
ساعت برنامه داشت و در شرايط عملياتي 
ــبکه سراسري نيز رله  برنامه هاي آن از ش
مي شد و همزمان با اين امر نيروهاي فعال 
ــاير نيروهاي  و متعهد به راديو جبهه با س
ــت مي دادند تا فضاي  راديو دست به دس
ــي گردد»  ــور تمامًا حماس ــي کش راديوي
ــگفتار کتاب قـرارگاه بي قرار، به  (پيش

کوشش حامد خزايي). 
راديوي بيمارستان (انگليس) 

ــتان در دهه ۱۹۲۰  ــوي بيمارس «رادي
براي کمک به رفع کسالت و انزواي ناشي 
ــتان آغاز به  ــتري شدن در بيمارس از بس
ــر اين راديو بيش  کار کرد. در حال حاض
ــرد دارد که عمدتًا  ــتگاه منف از ۳۰۰ ايس

در خانه رسانه هاي 
ديگر چون تلويزيون، 
مطبوعات و کتاب به 

راحتي مورد استفاده قرار 
مي گيرند. اما در بيرون از 
خانه، اگر قرار به استفاده 

از رسانه باشد، راديو 
حرف اول را مي زند. 
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ــته قابل  ــتم مدار بس از طريق يک سيس
ــت به وسيله گوشي هاي کنار  استفاده اس
ــتاني برنامه پخش مي کند.  تخت بيمارس
ــتنده هاي  ــا از فرس ــي از آنه گرچه برخ
ــتفاده  ــدرت اي. ام يا اف. ام نيز اس کم ق

مي کنند. 
ــيله  ــه طور کلي به وس ــرويس ب اين س
ــود و انجمن پخش  داوطلبان اداره مي ش
ــک خيريه ملي  ــتاني که ي برنامه بيمارس
است، در مورد مسائل فني و برنامه سازي 
ــرويس را نيز  ــد و اين س ــاوره مي ده مش
تبليغ مي کند... هدف اين سرويس حفظ 
ــه محلي، خانواده و  ارتباط بيمار با جامع
دوستان اوست به شيوه اي که هيچ رسانه 
ــد»  ــام ده ــد آن را انج ــري نمي توان ديگ

(فلمينگ، ۱۳۸۴: ۴۸). 
راديو رمضان (انگليس) 

ــال ۱۹۹۷ با  ــتگاه ناتينگهام در س «ايس
ــکالت بهداشت،  هدف کمک به حل مش
مسکن، اشتغال، شکست هاي تحصيلي و 
مقابله فرهنگي با ارتکاب به جرم راه اندازي 
ــتگاه در طول ماه رمضان  ــد... اين ايس ش
برنامه پخش مي کند... بودجه اين ايستگاه 

را سازمان هايي مانند موسسه کريميه که 
ــجد و مرکز فرهنگي است، مرکز  يک مس
ــازمان هاي بهداشتي شهر  ــتاني، س پاکس
ــک در جامعه  ــاغل کوچ و همچنين مش
ــا،  ــا، بقالي ه ــل قصابي ه ــيايي ها (مث آس
ــات تاکسي تلفني)،  رستوران ها و موسس
ــتگاه  ــتوديوهاي ايس تأمين مي کنند... اس
ــب محله  ــاره اي در قل ــه اج ــک خان در ي
ــيايي هاي ناتينگهام قرار دارد و ناگزير  آس
ــال آنها را از نو ساخت. در  بايستي هر س
ــت اندرکاران اين راديو  ــه سال اول دس س
ــتگاه  ــاالنه تجهيزات ايس مجبور بودند س
ــتند  ــاره کنند، اما کم کم توانس را هم اج
ــداري کنند به نحوي که  قطعاتي را خري
ــان  ــون واقعًا همه تجهيزات را خودش اکن

دارند» (فلمينگ، همان: ۶۳). 
مجوزهاي سرويس محدود 

آر.اس. ــدود  مح ــرويس  س «مجوزهاي 
ــتند که از سوي  ال مجوزهاي موقتي هس
ــئول راديو براي کار با فرستنده  مقام مس
ــه جغرافيايي  ــک منطق ــدرت در ي کم ق
ــش دادن به يک  ــدود، مثًال براي پوش مح
ــعاع ۳  ــه اي به ش ــک با ناحي ــهر کوچ ش
کيلومتر در شهري بزرگ، اعطا مي شوند. 
اعتبار اغلب اين مجوزها حداکثر ۲۸ روز 
است و گروه ها مي توانند در خارج از لندن 
ــت دو آر.اس.ال کننده  هر سال درخواس
البته به شرط اينکه بين دو سرويس يک 

فاصله ۴ ماهه وجود داشته باشد. 
ــور متفاوت  ــن مجوزها به دو منظ از اي
ــود. رايج ترين آنها پوشش  استفاده مي ش
دادن به وقايع خاص، مانند يک نمايشگاه 
کشاورزي يا وقايع بزرگتر مانند جشنواره 
ــع آوري  ــا براي جم ــت و ي ــورو اس ادينب
ــيله يک انجمن  کمک هاي خيريه به وس
ــاي راديو کراکر در  ــي مانند برنامه ه محل

ايام کريسمس است... 
ــدازي  ــا راه ان ــرد دوم آر.اس.ال ه کارب
ــنهاد دائمي  ــي يک سرويس پيش آزمايش
ــاز به يک  ــش دادن ني ــن نماي و همچني
ــرويس در منطقه اي خاص و سنجش  س
ــام  ــت... مق ــي از آن اس ــت عموم حماي
مسئول راديو مجوزهاي سرويس محدود 

راديو جبهه در 
شرايط عادي 
روزانه سه ساعت 
برنامه داشت و در 
شرايط عملياتي 
برنامه هاي آن از 
شبکه سراسري 
نيز رله مي شد و 
همزمان با اين امر 
نيروهاي فعال و 
متعهد به راديو 
جبهه با ساير 
نيروهاي راديو 
دست به دست 
مي دادند تا فضاي 
راديويي کشور 
تمامًا حماسي گردد
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ــتگاه هاي  درازمدت آر.اس.ال را براي ايس
راديويي صادر مي کنند، تا اين ايستگاه ها 
ــتان يا  ــه واحد مانند بيمارس يک موسس
ــرار دهند...  ــش ق ــگاه را تحت پوش دانش
ــال ۲۰۰۰، ۷۹ دارنده ال.آر. در اکتبر س
ــت بودند که  ــال فعالي اس.ال.اس. در ح
ــگاه ها و بيمارستان ها کار  عمدتًا در دانش

مي کردند» (فلمينگ، همان: ۵۵). 
ــال  ــه ماهاولي هم در س ــوي جامع رادي
ــک راديوي  ــه عنوان ي ــالدي ب ۱۹۸۱ مي
ــريالنکا آغاز  ــک مرحله اي موقتي در س ت
ــي آن در برگيري  ــه کار کرد. هدف اصل ب
ــتايي براي ايجاد مشارکت  مخاطبان روس
ــعه بود.  معني دار آنها در برنامه هاي توس
ــه موفق بود،  ــن يک تجرب ــا که اي از آنج
ــره به عنوان  ــترش پيدا کرد و باالخ گس
ــعه  يک راديوي دائمي و کانالي براي توس
روستايي در سريالنکا به حيات خود ادامه 

داد (والبئونا، ۱۳۸۲: ۱). 
ــيار  بس از  ــدودي  مع ــاال  ب ــاي  نمونه ه
ــي موجود در دنيا بود که  راديوهاي موقت
ــي ندارد. فقط  ــاره به همه آنها ضرورت اش
ــتر به اسامي ديگري  ــنايي بيش جهت آش
ــود:  ــاره مي ش ــت راديوها اش ــن دس از اي
ــالت، راديو دريا، راديو جامعه  راديو تعطي
ــف رانندگان  ــوص صن ــوي مخص و رادي
خودروهاي سنگين در آمريکاي شمالي. 

ــه اغلب راديوهاي محلي  «با وجود اينک
 (NGOs) ــازمان هاي غيردولتي توسط س
ــده اند، اما دولت ها  حمايت و راه اندازي ش
نيز در مواردي به ايجاد اين راديوها اقدام 
کرده اند. براي نمونه مي توان از راديوهاي 
ــو که در اوايل دهه  محلي در بورکينافاس
ــده اند، نام  ــط دولت ايجاد ش ۱۹۸۰ توس

برد» (باقريان، ۱۳۸۲: ۱۰۵). 
ــتان، تعطيالت، فراغت، يا هر  راديو تابس
عنوان ديگري که پيشنهاد شود مي تواند 

دو کارکرد اساسي داشته باشد: 
ــاص به حداکثر  ــو را در ايام خ ۱- رادي
کارآيي خود برساند. حتي همين راديوي 
دولتي موجود در ايران را با نوع ديگري از 

برنامه سازي ارتقاء دهد. 
ــد براي بررسي ميزان  ۲- آزمايشي باش

توانايي سازمان هاي غيردولتي در استفاده 
ــعه  ــانه اي از راديو براي توس ــالم و رس س
فرهنگي جامعه. برقراري سيستم اعطاي 
ــراي راديوهاي خاص  مجوزهاي موقتي ب
ــن و قابل ارزيابي مي تواند  با اهداف روش

نقطه شروع مطمئني باشد. 
راديـوي  محتواهـاي  بـر  مـروري 
يـا  (دولتـي  تابسـتانه  احتمالـي 

غيردولتي) 
ــو در ايام تعطيالت  از آنجا که اين رادي
با مخاطبين خاص سروکار دارد، مي توان 
گفت فرمت يا قالب هاي برنامه اي مناسب 

آن به شرح زير است: 
- برنامه هاي موسيقي و گفت و شنودي 
ــز با تأکيد بر ترانه هاي  - برنامه هاي طن

طنز 
ــائل خاص  ــط با مس ــاي مرتب - خبره

تعطيالت 
ــي در ارتباط با  ــاي زنده تلفن - برنامه ه

موضوعات خاص تعطيالت 
- تهيه گزارش هاي راديويي از مکان هاي 

گردشگري در شهرهاي مختلف 
ــري  اين راديو مي تواند به صورت سراس
يا محلي و از مراکز استان ها فعاليت کند. 
ــت  ذکر اين نکته نيز در اينجا ضروري اس
که چنين راديويي در کنار ساير راديوهاي 
ــتان برنامه هاي  ــه خود در تابس دائمي ک
ــفر يا حضر  ــاني که در س ويژه براي کس
هستند دارند، به کارکرد خود دست پيدا 

مي کند و مطمئنًا جايگزين آنها نيست. 
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