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ــابه ديگري قابل قياس نيست، پس بايد  ــت که با هيچ مورد مش ارزش و بينه اي اس
ــناخت و شيوه هاي استفاده آن را به نسل هاي بعدي  در عصر جديد آن را بخوبي ش
آموزش داد. کتاب در طول تاريخ انتقال دهنده تجربيات بشر، آراء و عقايد و دانش 
انسان ها بوده است و تمام اين موارد توسط کتابت و کتاب مانا شده است. معرفي و 
ــانه ملي، اخبار حوزه کتاب، پوشش نمايشگاه کتاب، ذکر منابع و  نقد کتاب در رس
کتب مرتبط با توليدات به ويژه تاريخي که ما بر آن تاکيد داريم بايد از ديدگاه هاي 
گوناگون مورد توجه قرار گيرد. معتقديم کار نمايشي تاثير گذاري عميقي بر مخاطب 
دارد؛ رهبر معظم انقالب (مدظله) در اين زمينه سفارشات و توصيه هاي جدي دارند 
ــت ايشان با هنرمندان عنوان شد که کار نمايشي به سبب اين ويژگي ها  و در نشس
ــمنان ما در اين حوزه  ــت که امروز دش ــذاري وااليي دارد، بي دليل هم نيس تاثير گ
ــرمايه گذاري کرده و تالش کردند مخاطبان خود را با توجه به جذابيت کارهاي  س
ــي افزايش دهند تا بتوانند بهره برداري مد نظر خود را  ــي با دوبله هاي فارس نمايش
داشته باشند. الحمد اهللا در جمهوري اسالمي ايران از اين جهت فضاي هنري کشور 
ــت و از پتانسيل خوبي  و قابليت ها و ظرفيت هايي که وجود دارد، فوق العاده زياد اس
ــي و  متن و فيلمنامه، کتاب، تحقيق، قلم فاخر و  برخورداريم، اما مبناي کار نمايش
ــترده بوده و به قلم انديشمندان باز مي گردد،  ــت؛ اين حوزه بسيار گس فکر پاک اس
ــل قلم و مکتوب کردن آثار با  ــاهد تحول بزرگي ميان اه اميدوارم در اين حوزه ش
نگاه نمايشي باشيم؛ بنابراين بايد حمايت مناسبي صورت گيرد تا  اهل قلم با ورود 
به اين  عرصه به سمتي حرکت کنند که در آينده نحوه اقتباس و بهره برداري براي 
ــي بيشتر فراهم شود.براي همه  کارهاي صوتي- تصويري بخصوص در حوزه نمايش

شما عزيزان آرزوي توفيق دارم. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــاب از ديرپاترين،  ــخنراني، کت ــه جرات مي توان گفت بعد از وعظ، خطابه و س ب
ــانه هايي بوده که تاکنون ظهور و بروز  قديمي ترين، تاثيرگذارترين و مهمترين رس
ــته اند. علي رغم پديدآمدن انواع رسانه ها، هنوز رسانه کتاب جايگاه خودش را  داش
به عنوان يک رسانه فاخر حفظ کرده و توانسته است منشا خدمات موثري به ابناء 
ــد. هر آنچه که امروزه ما تحت عنوان علم و دانش و فناوري مي شناسيم  ــر باش بش
ــتر کتابت شکل گرفته و کتاب توانسته است اين دستاوردها را به نسل هاي  در بس

بعدي منتقل نمايد.

راديو كتاب، گامي در 
جهت ارتقاء دانش عمومي
گزيده اي از بيانات معاون محترم رئيس سازمان در حوزه صدا

بينه يک کتاب است، همان اعجاز ماندگار پيامبر 
اسـالم و آن کسـي که اين کتاب را مي خواند و 

آموزش مي دهد، اين دو بينه هستند.
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ــروش نيز در اين زمينه جزو فعالترين بخش هاي  س
مرتبط با کتاب محسوب مي شوند و يکي از اقدامات 
مفيد آنان برپايي نمايشگاه کتاب در محل ساختمان 
ــهداي راديو است که فرصتي را فراهم مي آورد تا  ش
ــئوالن با آخرين  ــازان راديو و مديران و مس برنامه س
ــوند و از کتاب هاي  ــنا ش تحوالت در اين زمينه آش
مفيد در تهيه متون برنامه هاي راديويي بهره ببرند. 
ــان از اهتمام جمهوري  در مجموع اين اقدامات نش
ــه به کتاب  ــر، توزيع و توج ــرح، نش ــالمي به ط اس

مي دهد.
ــال هاي گذشته تا امروز رسانه ملي در  در طول س
ــاد انگيزه در  ــت معرفي کتاب هاي مفيد و  ايج جه
ــه کتاب اقدامات زيادي  ــردم  براي خريد و مطالع م
ــاب و نقش  ــه اهميت کت ــا توجه ب ــام داده و ب انج
تاثيرگذاري که رسانه دارد و با توجه به رهنمودهايي 
ــال هاي متمادي و به ويژه در سال ۱۳۹۰  که در س
توسط  مقام معظم رهبري (مدظله)پيرامون معرفي 
ــب عالقه مردم به کتاب  ــتر کتاب،  جل هر چه  بيش
ــده  ــتر مردم با کتاب مطرح ش ــس و الفت بيش و ان
ــت در اين مورد اقدام  ــت صدا نيز تصميم گرف معاون
ــدي بنام  راديو  ــبکه راديويي جدي به راه اندازي ش

کتاب بنمايد.
معرفي انتشارات، ناشران، نويسندگان، مترجمين، 
ــكالت چاپ و نشر كتاب و  كتب مختلف و بيان مش
ــت از  ــي موضوعاتي که در اين حوزه مطرح اس تمام
ــت كه در راديو كتاب به آن  مهمترين مسائلي اس
ــبكه راديويي  ــود و اميدواريم كه اين ش توجه مي ش
بتواند در خدمت تبليغ و نشر احكام نوراني اسالم و 
اهداف فرهنگي كشورمان قرار گرفته و باعث  ارتباط 

هر چه بيشتر  مردم با  كتاب  و کتابخواني بشود.
ــر ديگري نيز در  ــو نيز اقدامات مؤث ــه در رادي البت
ــده است. اداره كل پژوهش هاي  اين زمينه انجام ش
ــازان را  ــو با ترجمه آثار راديويي جديد برنامه س رادي
ــانه در دنياي امروز آشنا ساخته  با تحوالت اين رس
است. به عنوان مثال در زمينه نمايش هاي راديويي 
ــت و در راديو  ــذاب راديويي اس ــه از قالب هاي ج ک
ــش نيز  كاربرد زيادي دارد كتاب نمايش صدا  نماي
ــد  همچنين كتاب هايي  ــال ۱۳۹۱ منتشر ش در س

ــتنامه تهيه كنندگان برنامه هاي  راديويي،  مانند دس
ــاي راديويي، مديريت راديو، فنون  محتواي برنامه ه
گويندگي و تربيت صدا، شناخت و كاربرد موسيقي 
ــروري براي راديو از ديگر   در ايران و مهارت هاي ض
ــط اين اداره كل  ــر شده توس ديگر کتاب هاي منتش
ــطح دانش و آگاهي  بوده كه تمامي آنها در ارتقاء س
برنامه سازان راديو نقش مؤثري داشته است. مي توان 
ــت راديو كتاب با صوتي نمودن منابع مكتوب و  گف
ــا توليدات مكتوب از برنامه هاي  اداره كل پژوهش ب
ــف در اين زمينه فعال  ــنيداري از دو زاويه مختل ش
بوده اند. در حال حاضر نيز جدول پخش برنامه هاي 
راديـو كتاب كه با جلسات متعدد كارشناسي مورد 
ــه تصويب نهايي  ــرار گرفته و ب ــل ق ــه و تحلي تجزي
ــانه به مقوله  ــان مي دهد اين رس ــيده  است نش رس
ــاب و كتابخواني نگاهي تخصصي و در عين حال  كت
ــه دنبال معرفي  ــي دارد. راديـو كتاب تنها ب ارزش
ــت بلكه تالش مي كند كتابهاي سودمند   كتاب نيس
ــد و به عنوان يك  ــد و اثرگذار را معرفي نماي و مفي
ــتيبان در اين زمينه فعال باشد.  شبكه راديويي پش
ــز بايد داراي چنين  ــه توليدات مكتوب ني همچنانك
ــه كتابهاي ۴  ــًال مجموع ــند، مث ــي باش ويژگي هاي
ــفه و رسانه، تاريخ و رسانه، دين و رسانه  جلدي فلس
ــانه كه با همكاري مشترك  ــي و رس و جامعه شناس
ــگاه علوم انساني  ــازمان و پژوهش معاونت صداي س
ــال ۱۳۹۲ روانه بازار شد  و مطالعات فرهنگي در س
ــاتيد صاحب نام  ــه اي از اس ــالش مجموع حاصل ت
ــگاه هاي مختلف کشور است که توانسته مباني  دانش
نظري و چارچوب هاي تئوريك نظريه هاي مرتبط با 
ــي قرار  دهد و  ــانه را معرفي و مورد نقد و بررس رس
از اين منظر اقدامي بديع محسوب مي شود. در کنار 
اين اقدامات توليد کتاب هاي گويا نيز اقدام ديگري 
بوده است که با همکاري راديو اينترنتي ايران صدا 
ــت.  ــته اس ــده و آثار خوبي در جامعه داش انجام ش
ــد مجله هاي تخصصي نيز  ــن در زمينه تولي همچني
شاهد انتشار مجله راديو با موضوعات مهم و مفيد 
براي برنامه سازان و عالقمندان حوزه رسانه هستيم 
ــن اقدامات همچنان تداوم يابد. براي  و اميدواريم اي

همه شما عزيزان آرزوي سالمتي و توفيق دارم.

از ديدگاه هاي گوناگوني مي توان به موضوع کتاب 
ــي از مهمترين ديدگاه ها نگاه  ــايد يک توجه نمود. ش
ــان به نوعي  ــت. همه ادي ــبت به کتاب اس ديني نس
ــته با يک نگاه قدسي توجه کرده اند  به کتاب و نوش
ــد به قلم و  ــالم كه خداون ــژه در دين مبين اس به وي
ــوگند ياد كرده است. در اسالم  ــد س آنچه مي نويس
ــئله پرداخته  ــه اين مس ــيوه هاي گوناگوني ب ــه ش ب
ــندگي با  ــه  کتابت و نويس ــت تا جايي ک ــده اس ش
ــبيل اهللا مقايسه شده است و همه اينها  جهاد في س
نشان دهنده اهميت كتاب و كتابخواني از نگاه ديني 
ــت. بنابراين انتظار اين است که ما در حوزه نشر  اس
ــم و همواره  ــب توجه کني ــه محتواي مطال کتاب ب
ــه در نظر بگيريم.  ــاي ديني را در اين زمين مالک ه
ــده در دوران بعد از  ــر نگاهي به اقدامات انجام ش اگ

پيروزي انقالب اسالمي بياندازيم مي بينيم اقدامات 
مفيدي براي توليد و نشر کتاب هاي مفيد و ارزشمند 
ــودمند براي جامعه صورت گرفته و در طي اين  و س
ــاهد برگزاري نمايشگاه هاي متعدد کتاب  سال ها ش
بوده ايم که با استقبال وسيع و گسترده اقشار مردم 
ــت. گفته مي شود نمايشگاه کتابي  نيز روبرو بوده اس
ــاله در سالروز شهادت استاد مطهري در  که همه س
ــگاه هاي  ــود از بزرگترين نمايش تهران برگزار مي ش
ــار بزرگي براي  ــت که اين افتخ کتاب در جهان اس
ــالمي ايران است. در کنار  نظام مقدس جمهوري اس
ــي هفته هاي کتاب و  ــاهد برپاي ــگاه ها ش اين نمايش
ــتيم که اين اقدامات نيز  ــگاه هاي قرآني هس نمايش
ــاختن آن در  ــاعه فرهنگ ديني و نهادمند س در اش
ــزايي دارد. همکاران ما در انتشارات  جامعه نقش بس

معرفي انتشارات، ناشران، 
نويسندگان، مترجمين، كتب 

مختلف و بيان مشكالت 
چاپ و نشر كتاب از 

مهمترين مسائلي است كه 
در راديو كتاب به آن توجه 
مي شود و اميدواريم كه اين 

شبكه راديويي بتواند در 
خدمت تبليغ و نشر احكام 

نوراني اسالم و اهداف 
فرهنگي كشورمان قرار 

گرفته و باعث  ارتباط هر 
چه بيشتر  مردم با  كتاب  

و کتابخواني بشود.
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ــروش نيز در اين زمينه جزو فعالترين بخش هاي  س
مرتبط با کتاب محسوب مي شوند و يکي از اقدامات 
مفيد آنان برپايي نمايشگاه کتاب در محل ساختمان 
ــهداي راديو است که فرصتي را فراهم مي آورد تا  ش
ــئوالن با آخرين  ــازان راديو و مديران و مس برنامه س
ــوند و از کتاب هاي  ــنا ش تحوالت در اين زمينه آش
مفيد در تهيه متون برنامه هاي راديويي بهره ببرند. 
ــان از اهتمام جمهوري  در مجموع اين اقدامات نش
ــه به کتاب  ــر، توزيع و توج ــرح، نش ــالمي به ط اس

مي دهد.
ــال هاي گذشته تا امروز رسانه ملي در  در طول س
ــاد انگيزه در  ــت معرفي کتاب هاي مفيد و  ايج جه
ــه کتاب اقدامات زيادي  ــردم  براي خريد و مطالع م
ــاب و نقش  ــه اهميت کت ــا توجه ب ــام داده و ب انج
تاثيرگذاري که رسانه دارد و با توجه به رهنمودهايي 
ــال هاي متمادي و به ويژه در سال ۱۳۹۰  که در س
توسط  مقام معظم رهبري (مدظله)پيرامون معرفي 
ــب عالقه مردم به کتاب  ــتر کتاب،  جل هر چه  بيش
ــده  ــتر مردم با کتاب مطرح ش ــس و الفت بيش و ان
ــت در اين مورد اقدام  ــت صدا نيز تصميم گرف معاون
ــدي بنام  راديو  ــبکه راديويي جدي به راه اندازي ش

کتاب بنمايد.
معرفي انتشارات، ناشران، نويسندگان، مترجمين، 
ــكالت چاپ و نشر كتاب و  كتب مختلف و بيان مش
ــت از  ــي موضوعاتي که در اين حوزه مطرح اس تمام
ــت كه در راديو كتاب به آن  مهمترين مسائلي اس
ــبكه راديويي  ــود و اميدواريم كه اين ش توجه مي ش
بتواند در خدمت تبليغ و نشر احكام نوراني اسالم و 
اهداف فرهنگي كشورمان قرار گرفته و باعث  ارتباط 

هر چه بيشتر  مردم با  كتاب  و کتابخواني بشود.
ــر ديگري نيز در  ــو نيز اقدامات مؤث ــه در رادي البت
ــده است. اداره كل پژوهش هاي  اين زمينه انجام ش
ــازان را  ــو با ترجمه آثار راديويي جديد برنامه س رادي
ــانه در دنياي امروز آشنا ساخته  با تحوالت اين رس
است. به عنوان مثال در زمينه نمايش هاي راديويي 
ــت و در راديو  ــذاب راديويي اس ــه از قالب هاي ج ک
ــش نيز  كاربرد زيادي دارد كتاب نمايش صدا  نماي
ــد  همچنين كتاب هايي  ــال ۱۳۹۱ منتشر ش در س

ــتنامه تهيه كنندگان برنامه هاي  راديويي،  مانند دس
ــاي راديويي، مديريت راديو، فنون  محتواي برنامه ه
گويندگي و تربيت صدا، شناخت و كاربرد موسيقي 
ــروري براي راديو از ديگر   در ايران و مهارت هاي ض
ــط اين اداره كل  ــر شده توس ديگر کتاب هاي منتش
ــطح دانش و آگاهي  بوده كه تمامي آنها در ارتقاء س
برنامه سازان راديو نقش مؤثري داشته است. مي توان 
ــت راديو كتاب با صوتي نمودن منابع مكتوب و  گف
ــا توليدات مكتوب از برنامه هاي  اداره كل پژوهش ب
ــف در اين زمينه فعال  ــنيداري از دو زاويه مختل ش
بوده اند. در حال حاضر نيز جدول پخش برنامه هاي 
راديـو كتاب كه با جلسات متعدد كارشناسي مورد 
ــه تصويب نهايي  ــرار گرفته و ب ــل ق ــه و تحلي تجزي
ــانه به مقوله  ــان مي دهد اين رس ــيده  است نش رس
ــاب و كتابخواني نگاهي تخصصي و در عين حال  كت
ــه دنبال معرفي  ــي دارد. راديـو كتاب تنها ب ارزش
ــت بلكه تالش مي كند كتابهاي سودمند   كتاب نيس
ــد و به عنوان يك  ــد و اثرگذار را معرفي نماي و مفي
ــتيبان در اين زمينه فعال باشد.  شبكه راديويي پش
ــز بايد داراي چنين  ــه توليدات مكتوب ني همچنانك
ــه كتابهاي ۴  ــًال مجموع ــند، مث ــي باش ويژگي هاي
ــفه و رسانه، تاريخ و رسانه، دين و رسانه  جلدي فلس
ــانه كه با همكاري مشترك  ــي و رس و جامعه شناس
ــگاه علوم انساني  ــازمان و پژوهش معاونت صداي س
ــال ۱۳۹۲ روانه بازار شد  و مطالعات فرهنگي در س
ــاتيد صاحب نام  ــه اي از اس ــالش مجموع حاصل ت
ــگاه هاي مختلف کشور است که توانسته مباني  دانش
نظري و چارچوب هاي تئوريك نظريه هاي مرتبط با 
ــي قرار  دهد و  ــانه را معرفي و مورد نقد و بررس رس
از اين منظر اقدامي بديع محسوب مي شود. در کنار 
اين اقدامات توليد کتاب هاي گويا نيز اقدام ديگري 
بوده است که با همکاري راديو اينترنتي ايران صدا 
ــت.  ــته اس ــده و آثار خوبي در جامعه داش انجام ش
ــد مجله هاي تخصصي نيز  ــن در زمينه تولي همچني
شاهد انتشار مجله راديو با موضوعات مهم و مفيد 
براي برنامه سازان و عالقمندان حوزه رسانه هستيم 
ــن اقدامات همچنان تداوم يابد. براي  و اميدواريم اي

همه شما عزيزان آرزوي سالمتي و توفيق دارم.

از ديدگاه هاي گوناگوني مي توان به موضوع کتاب 
ــي از مهمترين ديدگاه ها نگاه  ــايد يک توجه نمود. ش
ــان به نوعي  ــت. همه ادي ــبت به کتاب اس ديني نس
ــته با يک نگاه قدسي توجه کرده اند  به کتاب و نوش
ــد به قلم و  ــالم كه خداون ــژه در دين مبين اس به وي
ــوگند ياد كرده است. در اسالم  ــد س آنچه مي نويس
ــئله پرداخته  ــه اين مس ــيوه هاي گوناگوني ب ــه ش ب
ــندگي با  ــه  کتابت و نويس ــت تا جايي ک ــده اس ش
ــبيل اهللا مقايسه شده است و همه اينها  جهاد في س
نشان دهنده اهميت كتاب و كتابخواني از نگاه ديني 
ــت. بنابراين انتظار اين است که ما در حوزه نشر  اس
ــم و همواره  ــب توجه کني ــه محتواي مطال کتاب ب
ــه در نظر بگيريم.  ــاي ديني را در اين زمين مالک ه
ــده در دوران بعد از  ــر نگاهي به اقدامات انجام ش اگ

پيروزي انقالب اسالمي بياندازيم مي بينيم اقدامات 
مفيدي براي توليد و نشر کتاب هاي مفيد و ارزشمند 
ــودمند براي جامعه صورت گرفته و در طي اين  و س
ــاهد برگزاري نمايشگاه هاي متعدد کتاب  سال ها ش
بوده ايم که با استقبال وسيع و گسترده اقشار مردم 
ــت. گفته مي شود نمايشگاه کتابي  نيز روبرو بوده اس
ــاله در سالروز شهادت استاد مطهري در  که همه س
ــگاه هاي  ــود از بزرگترين نمايش تهران برگزار مي ش
ــار بزرگي براي  ــت که اين افتخ کتاب در جهان اس
ــالمي ايران است. در کنار  نظام مقدس جمهوري اس
ــي هفته هاي کتاب و  ــاهد برپاي ــگاه ها ش اين نمايش
ــتيم که اين اقدامات نيز  ــگاه هاي قرآني هس نمايش
ــاختن آن در  ــاعه فرهنگ ديني و نهادمند س در اش
ــزايي دارد. همکاران ما در انتشارات  جامعه نقش بس

معرفي انتشارات، ناشران، 
نويسندگان، مترجمين، كتب 

مختلف و بيان مشكالت 
چاپ و نشر كتاب از 

مهمترين مسائلي است كه 
در راديو كتاب به آن توجه 
مي شود و اميدواريم كه اين 

شبكه راديويي بتواند در 
خدمت تبليغ و نشر احكام 

نوراني اسالم و اهداف 
فرهنگي كشورمان قرار 

گرفته و باعث  ارتباط هر 
چه بيشتر  مردم با  كتاب  

و کتابخواني بشود.


