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ــي دانش افزايي جامعه نقش آفرين  و به نوع
هستند. ازهمين رو، تجهيز راديو به اطالعات 
سودمند کتاب، انتقال پيام آن را با قدرت و 

توان قابل توجهي امکان پذير مي سازد.
همچنين، راديو و کتاب، هر دو ابزارهايي 
ــمار مي روند. هر  ــي و فرهنگي به ش آموزش
ــد تبليغات تجاري در راديو و همچنين  چن
ــران از نظر  ــتر کتاب براي ناش فروش بيش
ــانه  ــادي اهميت دارد، اما اين دو رس اقتص
ــي  ــي باالي ــي و آموزش ــت فرهنگ از قابلي
ــي  ــو ابزارهاي ــاب و رادي ــد. کت برخوردارن
ــتند که مي توانند به شکل فردي تري  هس
مورد استفاده قرار  گيرند، امکان روشنگري 
ــتر است و استفاده از آنها حتي  در آنها بيش
ــد امکان پذير است، اما  در لحظات آمدوش
رسانه هاي ديگر اعم از تلويزيون يا اينترنت 
تمام انرژي و توان مخاطب را به خود جذب 
مي کنند و نيازمند اختصاص مکان و زماني 

مشخص هستند.
کتاب و راديو براي جذب مخاطب به تنوع 
مخاطبان و موضوعات نياز دارند. درک نياز 
مخاطبان و همسوسازي برنامه ها با ساليق 
و منافع آنها به پيوند متقابل کتاب و راديو 
ــي و  ــتگي دارد. به عبارت ديگر، بررس بس
مطالعه کتاب هاي موجود در بازار، بسياري 
ــاليق و نيازهاي مخاطبان  از موضوعات، س
ــازد. در واقع، شيوه هاي  ــخص مي س را مش
ــت که  ــنجي يکي از ويژگي هايي اس نيازس
ــه بايد به آن  ــت اندرکاران راديو هميش دس
ــور راديو را در  ــه کنند تا جايگاه درخ توج

جامعه ارتقا بخشند.
ــو مي توانند به  ــاب و رادي ــن، کت همچني
ــه عمومي جامعه بين گروه هاي  مثابه عرص
ــگاهي و گروه هاي هدف در  ــف دانش مختل
ــه پيوند برقرار کنند و نوعي «پاتوق»  جامع
ــکاري، تفاهم  ــراي ايجاد روح هم فکري ب

ــم آورند. به  ــي انتقاد در جامعه فراه و حت
ــطه  عبارت ديگر، امکان گفت وگوي بي واس
ــک رمان و  ــنده يک کتاب يا ي ــن نويس بي
خوانندگان در هيچ جايي سريع تر و وسيع تر 
ــرا در راديو،  ــود؛ زي ــو برقرار نمي ش از رادي
ــه لحاظ زمان و  ــدون نياز به تمهيداتي ب ب
ــاط کالمي بين  ــيله ارتب مکان، تنها به وس
پيام و مخاطب اين شرايط برقرار مي گردد.

ــده افکار  ــر دو بازتابن ــاب ه ــو و کت رادي
عمومي در جامعه هستند؛ بدين معني که 
ــط اجتماعي، فرهنگي  اگر اتفاقي در محي
يا محيط بين المللي رخ دهد و مورد توجه 
ــي ميان  ــک مباحثه عموم ــرد، ي ــرار گي ق
ــه مردم  ــندگان و عام ــان، نويس متخصص
ــاي مختلف را  ــا و فضاه ــد عرصه ه مي توان
ــازد. راديو ابزار  در جامعه به هم نزديک س
ــت که در  ــي اين ارتباط و انعکاس اس اصل
عين حال مي تواند از سطحي و مبهم شدن 

پديده ها جلوگيري کند.
ــا ميان کتاب  ــي از مهم ترين پيونده يک
ــي و طرح  ــل اخالق ــاد فضائ ــو، ايج و رادي
اخالقيات و خلقيات جامعه است که امروزه 
به «سبک زندگي» معروف شده است. توجه 
ــت  به اين موضوع تنها کاري تخصصي نيس
ــگاه ها يا مؤسسات  که به ضرورت، در دانش
تخصصي اجتماعي به آن توجه شود، بلکه 
ــطه تري  ــب تر و بي واس ــو امکان مناس رادي
ــاي مخاطبان و  ــراي دريافت ديدگاه ه را ب

استفاده از متون مرتبط داراست تا مفاهمه 
ــاي مختلف را برقرار  و ارتباط بين بخش ه
ــان به دليل  ــازد. در اين معني، مخاطب س
ــناس ماندن، زمينه طرح واقعي و حتي  ناش
ــن جدي تر به اين  ــر و پرداخت ورود عيني ت
ــد. در اينجا هر  ــت مي آورن مقوله را به دس
ــت،  ــنونده اس مخاطب در عين حال که ش
ــي نيز  ــي کارشناس ــه عموم ــو جامع عض
ــود، زيرا هر کدام بيشترين  محسوب مي ش
ــي خود  ــبک زندگ ــوع و س ــي را از ن آگاه
ــطه تر در راديو با يکديگر به  دارند و بي واس

گفت وگو مي پردازند.
ــي را در کنار هم قرار  اگر اين چند ويژگ
ــه کتاب و راديو  ــد ک دهيم، به نظر مي رس
ــين  ــتر همنش ــش از مکمل بودن، بيش بي
ــرايطي، راديو و  ــن ش ــد. در چني يکديگرن
کتاب در بطن زندگي مردم قرار مي گيرند، 
ــو مي شود، تفاهم  ــه ها همس افکار و انديش
ــت مي گردد و  ــه تقوي ــي در جامع و همدل
کيفّيت و کمّيت برنامه ها هر دو با هم مورد 
توجه قرار مي گيرد. همچنين افراد با توجه 
ــاليق خود، ضمن آنکه با آثار  به عالئق و س
و نويسندگان مختلف آشنا مي شوند، تالش 
مي کنند براي همسوبودن با سطح انتظارات 
ــث روزمره، مطالعه  جامعه و ورود به مباح
ــند. در اينجاست که  ــتري داشته باش بيش
راديو و کتاب مي توانند در کنار رسانه هاي 
ــت، کتاب هاي صوتي  ــد اينترن جديد مانن
ــنوندگان  ــار ش ــند را در اختي مخاطب پس
ــي غني تري  ــا فرهنگ عموم ــرار دهند ت ق
ــود از آن  ــه رواج يابد و تالش ش در جامع
محافظت  ــي  اجتماع ــرمايه اي  س به عنوان 
شود. بي ترديد، جامعه  با فرهنگ تر، موجب 
ــي فرهنگي بيشتر به افراد جامعه  توانبخش
ــود و معناي حضور اجتماعي بهتر و  مي ش

بيشتر درک مي گردد.

ــاب را بايد محصول اختراع خط و کاغذ  کت
و پس از آن پيشرفت هاي فناورانه در حوزه 
ــت که به تدريج و در طول زمان  چاپ دانس
به يکي از رسانه هاي مهم اجتماعي تبديل 
و ماندگار گرديد. قدرت نفوذ و تأثيرگذاري 
ــگاه آن در ميان مردم،  کتاب تابعي از جاي
ــواد عمومي، اوقات فراغت، رفاه و  ميزان س
سهولت دسترسي افراد جامعه به آن است. 
ــي عظيمي که  ــرفت هاي فن ــا وجود پيش ب
جهان کنوني را درنورديده، کتاب همچنان 
جايگاه خود را در ميان بخش هاي مختلف 
ــت. اما بايد پذيرفت  جوامع حفظ کرده اس
ــانه هايي مانند راديو و  که با پديدآمدن رس
پس از آن تلويزيون، به تدريج اين دو پديده 
ــوي خود  نوظهور توجه ها و عاليق را به س
ــتند جايگاه خاصي  معطوف کردند و توانس
در ميان اقشار مختلف جامعه کسب کنند؛ 
ــروزه و با  ــه مي توان گفت ام ــه اي ک به گون
وجود افزايش سواد عمومي و رشد فزاينده 
ــه کتاب با مخاطب  آگاهي اجتماعي، رابط
به نسبت گذشته باواسطه تر شده است. در 
ــد اين نقش را به  ــن ميان، راديو مي توان اي

وجه مطلوب ايفا نمايد.
ــترس  براي همه  ــيله اي در دس راديو، وس
ــار پيام،  ــرعت انتش ــت؛ س افراد جامعه اس
ــه  ــو در هم ــه رادي ــوش دادن ب ــکان گ ام
ــن انجام  ــي حي ــا، حت ــا و زمان ه محيط ه
ــتگاه  ــي تهيه دس ــه، ارزان ــاي روزان کاره
گيرنده، هزينه هاي ارزان توليد برنامه هاي 
راديويي، قابل حمل بودن و دريافت برنامه ها 
ــي هاي تلفن همراه، مي تواند  از طريق گوش
مخاطبان بسياري را در مکان هاي مختلف 
ــاي متنوع جامعه به خود جذب  و از گروه ه
کند. راديو نه تنها در موقعيت هاي متفاوت 
ــه طيف هاي  ــت، بلک ــل بهره برداري اس قاب
مختلف افراد جامعه را در شرايط گوناگون 
ــد. بنابراين، راديو  ــغول مي کن به خود مش
تاحد زيادي جايگزين کتاب شده است، اما 
از آنجا که راديو بايد ضمن حفظ مخاطبان، 
ــيعي از آنان را نيز پوشش دهد،  طيف وس
ــدن برنامه ها و  ــي عمومي ش ــر نوع اين ام
دورشدن از دغدغه ها و روزمرگي ها را براي 

مخاطبان در پي داشته است. 
ــر فرهنگ عمومي و  ــر ديگر، تغيي از منظ

ــانه هاي جديد موجب شده  ــترش رس گس
ــراد جامعه از  ــي از اف ــت تا بخش مهم اس
دانش و سواد عمومي قابل قبولي برخوردار 
ــه و پخش  ــزوم تهي ــن امر ل ــوند که اي ش
ــيع  ــي با قابليت جذب طيف وس برنامه هاي
ــان را بيش از پيش ايجاد مي نمايد.  مخاطب
در اينجاست که پيوند «کتاب» و «راديو» 
نمايان مي شود. کساني که در تهيه و تأمين 
چنين برنامه هايي نقش دارند، بايد افرادي 
ــاس  ــند و اس تحصيلکرده و فرهيخته باش
ــژه مطالعه کتاب  ــان، مطالعه و به وي کارش
ــو و کتاب به عنوان  ــد. با اين نگاه، رادي باش
دو رسانه جداگانه که هريک کارکرد خاص 
خود را دارند، به صورت «مکمل» هم مورد 

توجه قرار مي گيرند.
ــاب و راديو،  ــر در موضوع کت ــه ديگ نکت
«همنشيني» اين دو پديده با يکديگر است؛ 
ــيني  ــه باعث معناداربودن همنش زيرا آنچ
ــود، ابعادي از  ــبت به مکمل بودن مي ش نس
ــانه است که تاکنون  ارتباط بين اين دو رس
کمتر به آن توجه شده است. راديو و کتاب 
دو رسانه اي هستند که در گسترش دانش 

37

راديو و کتاب؛ 
رسانه هاي مکمل يا هم نشين

 دكتر مجيد ملكى تبار 
رئيس مركز تحقيقات صداوسيما

هر چنـد تبليغات تجـاري در 
فـروش  همچنيـن  و  راديـو 
بيشـتر کتاب براي ناشران از 
نظـر اقتصـادي اهميـت دارد، 
امـا ايـن دو رسـانه از قابليت 
فرهنگـي و آموزشـي بااليـي 

برخوردارند.
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ــي دانش افزايي جامعه نقش آفرين  و به نوع
هستند. ازهمين رو، تجهيز راديو به اطالعات 
سودمند کتاب، انتقال پيام آن را با قدرت و 

توان قابل توجهي امکان پذير مي سازد.
همچنين، راديو و کتاب، هر دو ابزارهايي 
ــمار مي روند. هر  ــي و فرهنگي به ش آموزش
ــد تبليغات تجاري در راديو و همچنين  چن
ــران از نظر  ــتر کتاب براي ناش فروش بيش
ــانه  ــادي اهميت دارد، اما اين دو رس اقتص
ــي  ــي باالي ــي و آموزش ــت فرهنگ از قابلي
ــي  ــو ابزارهاي ــاب و رادي ــد. کت برخوردارن
ــتند که مي توانند به شکل فردي تري  هس
مورد استفاده قرار  گيرند، امکان روشنگري 
ــتر است و استفاده از آنها حتي  در آنها بيش
ــد امکان پذير است، اما  در لحظات آمدوش
رسانه هاي ديگر اعم از تلويزيون يا اينترنت 
تمام انرژي و توان مخاطب را به خود جذب 
مي کنند و نيازمند اختصاص مکان و زماني 

مشخص هستند.
کتاب و راديو براي جذب مخاطب به تنوع 
مخاطبان و موضوعات نياز دارند. درک نياز 
مخاطبان و همسوسازي برنامه ها با ساليق 
و منافع آنها به پيوند متقابل کتاب و راديو 
ــي و  ــتگي دارد. به عبارت ديگر، بررس بس
مطالعه کتاب هاي موجود در بازار، بسياري 
ــاليق و نيازهاي مخاطبان  از موضوعات، س
ــازد. در واقع، شيوه هاي  ــخص مي س را مش
ــت که  ــنجي يکي از ويژگي هايي اس نيازس
ــه بايد به آن  ــت اندرکاران راديو هميش دس
ــور راديو را در  ــه کنند تا جايگاه درخ توج

جامعه ارتقا بخشند.
ــو مي توانند به  ــاب و رادي ــن، کت همچني
ــه عمومي جامعه بين گروه هاي  مثابه عرص
ــگاهي و گروه هاي هدف در  ــف دانش مختل
ــه پيوند برقرار کنند و نوعي «پاتوق»  جامع
ــکاري، تفاهم  ــراي ايجاد روح هم فکري ب

ــم آورند. به  ــي انتقاد در جامعه فراه و حت
ــطه  عبارت ديگر، امکان گفت وگوي بي واس
ــک رمان و  ــنده يک کتاب يا ي ــن نويس بي
خوانندگان در هيچ جايي سريع تر و وسيع تر 
ــرا در راديو،  ــود؛ زي ــو برقرار نمي ش از رادي
ــه لحاظ زمان و  ــدون نياز به تمهيداتي ب ب
ــاط کالمي بين  ــيله ارتب مکان، تنها به وس
پيام و مخاطب اين شرايط برقرار مي گردد.

ــده افکار  ــر دو بازتابن ــاب ه ــو و کت رادي
عمومي در جامعه هستند؛ بدين معني که 
ــط اجتماعي، فرهنگي  اگر اتفاقي در محي
يا محيط بين المللي رخ دهد و مورد توجه 
ــي ميان  ــک مباحثه عموم ــرد، ي ــرار گي ق
ــه مردم  ــندگان و عام ــان، نويس متخصص
ــاي مختلف را  ــا و فضاه ــد عرصه ه مي توان
ــازد. راديو ابزار  در جامعه به هم نزديک س
ــت که در  ــي اين ارتباط و انعکاس اس اصل
عين حال مي تواند از سطحي و مبهم شدن 

پديده ها جلوگيري کند.
ــا ميان کتاب  ــي از مهم ترين پيونده يک
ــي و طرح  ــل اخالق ــاد فضائ ــو، ايج و رادي
اخالقيات و خلقيات جامعه است که امروزه 
به «سبک زندگي» معروف شده است. توجه 
ــت  به اين موضوع تنها کاري تخصصي نيس
ــگاه ها يا مؤسسات  که به ضرورت، در دانش
تخصصي اجتماعي به آن توجه شود، بلکه 
ــطه تري  ــب تر و بي واس ــو امکان مناس رادي
ــاي مخاطبان و  ــراي دريافت ديدگاه ه را ب

استفاده از متون مرتبط داراست تا مفاهمه 
ــاي مختلف را برقرار  و ارتباط بين بخش ه
ــان به دليل  ــازد. در اين معني، مخاطب س
ــناس ماندن، زمينه طرح واقعي و حتي  ناش
ــن جدي تر به اين  ــر و پرداخت ورود عيني ت
ــد. در اينجا هر  ــت مي آورن مقوله را به دس
ــت،  ــنونده اس مخاطب در عين حال که ش
ــي نيز  ــي کارشناس ــه عموم ــو جامع عض
ــود، زيرا هر کدام بيشترين  محسوب مي ش
ــي خود  ــبک زندگ ــوع و س ــي را از ن آگاه
ــطه تر در راديو با يکديگر به  دارند و بي واس

گفت وگو مي پردازند.
ــي را در کنار هم قرار  اگر اين چند ويژگ
ــه کتاب و راديو  ــد ک دهيم، به نظر مي رس
ــين  ــتر همنش ــش از مکمل بودن، بيش بي
ــرايطي، راديو و  ــن ش ــد. در چني يکديگرن
کتاب در بطن زندگي مردم قرار مي گيرند، 
ــو مي شود، تفاهم  ــه ها همس افکار و انديش
ــت مي گردد و  ــه تقوي ــي در جامع و همدل
کيفّيت و کمّيت برنامه ها هر دو با هم مورد 
توجه قرار مي گيرد. همچنين افراد با توجه 
ــاليق خود، ضمن آنکه با آثار  به عالئق و س
و نويسندگان مختلف آشنا مي شوند، تالش 
مي کنند براي همسوبودن با سطح انتظارات 
ــث روزمره، مطالعه  جامعه و ورود به مباح
ــند. در اينجاست که  ــتري داشته باش بيش
راديو و کتاب مي توانند در کنار رسانه هاي 
ــت، کتاب هاي صوتي  ــد اينترن جديد مانن
ــنوندگان  ــار ش ــند را در اختي مخاطب پس
ــي غني تري  ــا فرهنگ عموم ــرار دهند ت ق
ــود از آن  ــه رواج يابد و تالش ش در جامع
محافظت  ــي  اجتماع ــرمايه اي  س به عنوان 
شود. بي ترديد، جامعه  با فرهنگ تر، موجب 
ــي فرهنگي بيشتر به افراد جامعه  توانبخش
ــود و معناي حضور اجتماعي بهتر و  مي ش

بيشتر درک مي گردد.

ــاب را بايد محصول اختراع خط و کاغذ  کت
و پس از آن پيشرفت هاي فناورانه در حوزه 
ــت که به تدريج و در طول زمان  چاپ دانس
به يکي از رسانه هاي مهم اجتماعي تبديل 
و ماندگار گرديد. قدرت نفوذ و تأثيرگذاري 
ــگاه آن در ميان مردم،  کتاب تابعي از جاي
ــواد عمومي، اوقات فراغت، رفاه و  ميزان س
سهولت دسترسي افراد جامعه به آن است. 
ــي عظيمي که  ــرفت هاي فن ــا وجود پيش ب
جهان کنوني را درنورديده، کتاب همچنان 
جايگاه خود را در ميان بخش هاي مختلف 
ــت. اما بايد پذيرفت  جوامع حفظ کرده اس
ــانه هايي مانند راديو و  که با پديدآمدن رس
پس از آن تلويزيون، به تدريج اين دو پديده 
ــوي خود  نوظهور توجه ها و عاليق را به س
ــتند جايگاه خاصي  معطوف کردند و توانس
در ميان اقشار مختلف جامعه کسب کنند؛ 
ــروزه و با  ــه مي توان گفت ام ــه اي ک به گون
وجود افزايش سواد عمومي و رشد فزاينده 
ــه کتاب با مخاطب  آگاهي اجتماعي، رابط
به نسبت گذشته باواسطه تر شده است. در 
ــد اين نقش را به  ــن ميان، راديو مي توان اي

وجه مطلوب ايفا نمايد.
ــترس  براي همه  ــيله اي در دس راديو، وس
ــار پيام،  ــرعت انتش ــت؛ س افراد جامعه اس
ــه  ــو در هم ــه رادي ــوش دادن ب ــکان گ ام
ــن انجام  ــي حي ــا، حت ــا و زمان ه محيط ه
ــتگاه  ــي تهيه دس ــه، ارزان ــاي روزان کاره
گيرنده، هزينه هاي ارزان توليد برنامه هاي 
راديويي، قابل حمل بودن و دريافت برنامه ها 
ــي هاي تلفن همراه، مي تواند  از طريق گوش
مخاطبان بسياري را در مکان هاي مختلف 
ــاي متنوع جامعه به خود جذب  و از گروه ه
کند. راديو نه تنها در موقعيت هاي متفاوت 
ــه طيف هاي  ــت، بلک ــل بهره برداري اس قاب
مختلف افراد جامعه را در شرايط گوناگون 
ــد. بنابراين، راديو  ــغول مي کن به خود مش
تاحد زيادي جايگزين کتاب شده است، اما 
از آنجا که راديو بايد ضمن حفظ مخاطبان، 
ــيعي از آنان را نيز پوشش دهد،  طيف وس
ــدن برنامه ها و  ــي عمومي ش ــر نوع اين ام
دورشدن از دغدغه ها و روزمرگي ها را براي 

مخاطبان در پي داشته است. 
ــر فرهنگ عمومي و  ــر ديگر، تغيي از منظ

ــانه هاي جديد موجب شده  ــترش رس گس
ــراد جامعه از  ــي از اف ــت تا بخش مهم اس
دانش و سواد عمومي قابل قبولي برخوردار 
ــه و پخش  ــزوم تهي ــن امر ل ــوند که اي ش
ــيع  ــي با قابليت جذب طيف وس برنامه هاي
ــان را بيش از پيش ايجاد مي نمايد.  مخاطب
در اينجاست که پيوند «کتاب» و «راديو» 
نمايان مي شود. کساني که در تهيه و تأمين 
چنين برنامه هايي نقش دارند، بايد افرادي 
ــاس  ــند و اس تحصيلکرده و فرهيخته باش
ــژه مطالعه کتاب  ــان، مطالعه و به وي کارش
ــو و کتاب به عنوان  ــد. با اين نگاه، رادي باش
دو رسانه جداگانه که هريک کارکرد خاص 
خود را دارند، به صورت «مکمل» هم مورد 

توجه قرار مي گيرند.
ــاب و راديو،  ــر در موضوع کت ــه ديگ نکت
«همنشيني» اين دو پديده با يکديگر است؛ 
ــيني  ــه باعث معناداربودن همنش زيرا آنچ
ــود، ابعادي از  ــبت به مکمل بودن مي ش نس
ــانه است که تاکنون  ارتباط بين اين دو رس
کمتر به آن توجه شده است. راديو و کتاب 
دو رسانه اي هستند که در گسترش دانش 
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راديو و کتاب؛ 
رسانه هاي مکمل يا هم نشين

 دكتر مجيد ملكى تبار 
رئيس مركز تحقيقات صداوسيما

هر چنـد تبليغات تجـاري در 
فـروش  همچنيـن  و  راديـو 
بيشـتر کتاب براي ناشران از 
نظـر اقتصـادي اهميـت دارد، 
امـا ايـن دو رسـانه از قابليت 
فرهنگـي و آموزشـي بااليـي 

برخوردارند.


