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ــد و تعالي به مراتب واالي انساني  براي رش
ــت که  ــالغ فرمود. اين افتخار بزرگي اس اب
شکرانه اش، مطالعه اين کتاب شريف است. 
ــوم پيش گفته، براي  مطالعه به هر دو مفه
تکامل و پيشرفت مادي و معنوي و اتصال 

و الحاق به حقيقت گوهر انساني.
ــو در دايره  ــن گفت وگ ــوع اي حال موض
ــد امروزه  ــت هر چن ــور اس جغرافياي کش
ــران، ديگر  ــا، به ويژه مردم اي ــار ملت ه رفت
ــرار  ــي ق ــاي جغرافياي ــوب مرزه در چاچ
ــه  ــاي بي انتهاي انديش ــرد و مرزه نمي  گي
ــرار مي دهد. اما  ــا را تحت تأثير ق و قلب ه
درخصوص جايگاه و نقش مطالعه در ميان 
ــار مختلف جامعه، عوامل و مؤلفه هاي  اقش
ــت. به عنوان مثال شغل  متعددي دخيل اس
ــراد تأثيرگذار  ــزان مطالعه اف ــراد در مي اف
است. افرادي که به مقتضاي شغل عادت و 
الزام به مطالعه دارند از حجم کّمي و کيفي 
مطالعاتي بيشتري برخورداند. وقتي مطالعه 
ولو در چارچوب شغل روال شد طبعًا دايرع 
ــري  ــات جنبي ديگر نيز تس ــه مطالع آن ب
پيدا مي کند. طالب و دانشجويان، محققان 
ــژه اهالي  ــدان به وي ــگران، هنرمن و پژوهش
ــب ماهيت  ــي و... به تناس هنرهاي نمايش
ــه دارند اما  ــان کتابخواني و مطالع شغل ش
ــت کمتر به اين  ــاغل ممکن اس برخي مش
موضوع توجه داشته باشند. البته اين اصل 
ــق متعددي نيز  ــت طبعًا مصادي کلي نيس
ــب دريافت و  ــود دارد که افراد به تناس وج
اشتياق شخصي مطالعه هاي مستمر دارند، 
ــخن از تأثيرگذاري مشاغل و نياز بر  اما س

ميزان و جايگاه مطالعه است. 
ــم در آحاد جامعه  ــًا وضع موجود ه طبع
ــا مطالعه و  ــط ب ــاغل مرتب ــم در مش و ه

کتابخواني رضايت بخش نيست. 
ــت  ــددي را مي توان فهرس اقدامات متع
ــرد که به ترويج فرهنگ مطالعه بينجامد  ک
ــل مطالعه به يک  ــي همچون تبدي اقدامات
ــه  مطالع ــازي  عادت س ــي،  اجتماع ارزش 
ــان و جوانان، هدايت  ــودکان، نوجوان در ک
ــاي  ــه فرصت ه ــيک ب ــاي کالس آموزش ه

ــهيل امکانات  ــي، تس ــي و مطالعات تحقيق
ــاب و منابع  ــه کت ــي ب ــهولت دسترس و س
ــم کتابداران، کتابخوانان  کتابخانه اي، تکري
ــراي رجوع به  ــازي ب و اهالي کتاب، نيازس
ــي هاي  ــه، جذابيت بخش ــاب و کتابخان کت
شکلي، انطباق تأليفات با نياز افرادو جامعه 
ــدام قابل ذکر و  ــد ده اق ــي از چن و... برخ
ممکن براي ترويج فرهنگ مطالعه است اما 
ــج فرهنگ مطالعه يه  به نظر من، امر تروي
ــويه و تک بعدي نيست که با چند  امر يکس
پيشنهاد بتوان براي آن نسخه اي شفابخش 
ــت که  ــز کرد. به نظر من ضروري اس تجوي
مراکز اصلي فرهنگي همچون شوراي عالي 
ــالب فرهنگي بعد از اقدام مثبت تدوين  انق
ــند مطالعه مفيد، نسبت به تشکيل يک  س
ــوراي علمي و عملي جامع اهتمام نمايد  ش
تا با بررسي همه جوانب به ارائه راهکارهاي 
ــز، تنوع  ــل اين امر ني ــع بپردازد. دلي جام
موضوع و مخاطب از يک سو و تکثر شکل و 
ــوي ديگر است. ترويج  محتواي کتاب از س
ــت که  فرهنگ مطالعه يک امر منظومه اس
ــناختي، فلسفي، هنري،  نگاه هاي جامعه ش
ــا رويکرد ديني مبتني  تکنولوژيک و... را ب
بر فرهتگ اسالمي- ايراني اقتضاء مي کند. 
ــر ماهيت و  ــا ب ــانه ها بن ــک از رس هر ي
کارکردهاي خود قادرند بر افکار عمومي و 
ــذاري کنند، البته ضريب  مخاطبان تأثيرگ
ــا منفي آن به  ــز جهت مثبت ي ــر و ني تأثي
ــيوه فعاليت رسانه است.  تناسب رفتار و ش
ــب و موضوع  ــزان از مخاط ــه مي اينکه چ

شناخت دارند و چگونه فعاليت رسانه اي را 
ــانه اي مانند  انجام مي دهند. در هرحال رس
ــاس ظرفيت هاي  راديو و يا تلويزيون براس
ــد بر مخاطب اثرگذار  انحصاري خود قادرن
باشند. البته ماهيت رسانه صميمي و ماناي 
ــويق مخاطبان و  ــب و تش ــو در ترغي رادي
حتي همراهي براي مطالعه آنان توانمندتر 
ــايد بتوان گفت نزديکترين رسانه  است. ش
ــانه راديوست. خوشبختانه در  به کتاب، رس
راديو قالب هاي متنوع و جذابي وجود دارد 
که با به کارگيري هنرمندانه آن مي توان به 
ــان براي مطالعه  ــويق و ترغيب مخاطب تش
مفيد اهتمام نمود. به عنوان مثال قالب هاي 
ــش،  ــي، نماي ــون قصه خوان ــي همچ جذاب
ــابقه و... که در عين تنوع و سازگاري با  مس
کتاب، موردپسند و استقبال مخاطبان نيز 
مي باشد. تصور اينجانب اينست که رسانه ها، 
اعم از: سنتي و مدرن، رسمي و غيررسمي، 
ــتقيم بر مخاطبان خود  مستقيم و غيرمس
ــانه ها  تأثير گذارند. ميزان تأثيرگذاري رس
ــانه از محيط،  ــناخت رس ــر از ش ــز متأث ني
ــت و چگونگي عملکرد  ــب و پيام اس محاط
ــا تعامل با  ــانه در مواجهه و ي حرفه اي رس
ــودآگاه و  ــت گاهي خ مخاطب. ممکن اس
ــي ناخودآگاه تأثير مثبت و يا منفي بر  گاه
مخاطب بگذارد. به ويژه امروزه که مخاطب، 
ــي به  ــهولت دسترس ــعه و س به يمن توس
تکنولوژي هاي جديد رشد کرده و خودش 
ــبت به  كنش هاي  ــت و نس ــانه اس يک رس
ــانه اي دارد. امروزه  ــش رس ــانه اي واکن رس
رسانه ها فقط در زندگي انسان ها تأثيرگذار 
ــان ها  ــتند، بلکه جزيي از زندگي انس نيس
شده اند. لختي به ذهن خود فرصت بدهيد 
ــي در مکاني  ــد که براي مدت ــور کني و تص
ــانه اي وجود ندارد، چه  حضور داريد که رس
ــخن از درستي  اتفاقي مي افتد؟! اکنون س
ــانه ها با  ــتي حجم آميختگي رس يا نادرس
ــان ها نيست؛ بلکه  ــه انس زندگي و انديش
ــت از حضور پررنگ انواع ملون فردي  صحب
ــط پيراموني  ــانه ها در محي ــي رس و جمع
ــت. قطعًا يکي از نتايج چنين آميختگي  اس

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
و  ــن  روش ــف  تعري ــت  اس الزم  ــدا  ابت
مشخصي از مطالعه داشته باشيم؛ چرا که، 
ــث، يکي از  ــتراک تعريف در مباح عدم اش
ــت و گزارش هاي  داليل اختالف در برداش
ــت. اگر بخواهيم  آماري و برنامه ريزي هاس
ــکاء کنيم،  ــه ات ــوي مطالع ــوم لغ ــه مفه ب
ــتن به  مطالعه را در لغت، به معني نگريس
ــت،  ــدن به آن اس هر چيزي براي واقف ش
ــه متضمن يک  ــد. فعلي ک ــف کرده ان تعري

ــت. از ديگر سو  روند تکاملي و فرايندي اس
ــري از مطالعه  ــام و متعارف ديگ مفهوم ع
مطرح است که آن را خواندن هر نوع متن 
ــتاري، چاپي يا الکترونيکي)  مکتوب (نوش
ــف کرده اند. چنانکه هر دو نوع تعريف  تعري
ــاره شده  لغوي و متداول بارها در قرآن اش
ــت. در هر  ــده اس ــت و به آن دعوت ش اس
ــد و کارا، براي  ــال، مطالعه ابزار قدرتمن ح
ــت و اين امر همواره  ــد و تعالي بشر اس رش
ــت.  ــري کرده اس ــخ جلوه گ ــول تاري در ط

ــد و تعالي همه  ــيله براي رش مهمترين وس
ــري کتاب است. شما در بررسي  جوامع بش
تمدن هاي تاريخ، به ملتي برنمي خوريد که 
بدون اتکاء و بدون پشتوانه مطالعه و ترويج 

علم و دانش شکل گرفته باشد. 
لذا انتخاب کتاب، به عنوان معجزه پيامبر 
ــف الهي به  ــانه اي از فضل و لط ــم، نش خات
ــالم و مسلمانان است که آنان را تا بدان  اس
ــت مي داند  ــب کرامت و غقالني پايه صاح
ــي  ــه کتاب را براي مطالعه آفاقي و انفس ک

راديو نزديک ترين 
رسانه به کتاب

گفتگو با حميدرضا وليان، مدير راديو کتاب

مهمترين وسـيله براي رشـد 
و تعالـي همه جوامع بشـري 
کتاب اسـت. شـما در بررسي 
تمدن هـاي تاريـخ، بـه ملتـي 
برنمي خوريـد که بـدون اتکاء 
و بـدون پشـتوانه مطالعـه و 
ترويـج علـم و دانـش شـکل 

گرفته باشد.
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ــد و تعالي به مراتب واالي انساني  براي رش
ــت که  ــالغ فرمود. اين افتخار بزرگي اس اب
شکرانه اش، مطالعه اين کتاب شريف است. 
ــوم پيش گفته، براي  مطالعه به هر دو مفه
تکامل و پيشرفت مادي و معنوي و اتصال 

و الحاق به حقيقت گوهر انساني.
ــو در دايره  ــن گفت وگ ــوع اي حال موض
ــد امروزه  ــت هر چن ــور اس جغرافياي کش
ــران، ديگر  ــا، به ويژه مردم اي ــار ملت ه رفت
ــرار  ــي ق ــاي جغرافياي ــوب مرزه در چاچ
ــه  ــاي بي انتهاي انديش ــرد و مرزه نمي  گي
ــرار مي دهد. اما  ــا را تحت تأثير ق و قلب ه
درخصوص جايگاه و نقش مطالعه در ميان 
ــار مختلف جامعه، عوامل و مؤلفه هاي  اقش
ــت. به عنوان مثال شغل  متعددي دخيل اس
ــراد تأثيرگذار  ــزان مطالعه اف ــراد در مي اف
است. افرادي که به مقتضاي شغل عادت و 
الزام به مطالعه دارند از حجم کّمي و کيفي 
مطالعاتي بيشتري برخورداند. وقتي مطالعه 
ولو در چارچوب شغل روال شد طبعًا دايرع 
ــري  ــات جنبي ديگر نيز تس ــه مطالع آن ب
پيدا مي کند. طالب و دانشجويان، محققان 
ــژه اهالي  ــدان به وي ــگران، هنرمن و پژوهش
ــب ماهيت  ــي و... به تناس هنرهاي نمايش
ــه دارند اما  ــان کتابخواني و مطالع شغل ش
ــت کمتر به اين  ــاغل ممکن اس برخي مش
موضوع توجه داشته باشند. البته اين اصل 
ــق متعددي نيز  ــت طبعًا مصادي کلي نيس
ــب دريافت و  ــود دارد که افراد به تناس وج
اشتياق شخصي مطالعه هاي مستمر دارند، 
ــخن از تأثيرگذاري مشاغل و نياز بر  اما س

ميزان و جايگاه مطالعه است. 
ــم در آحاد جامعه  ــًا وضع موجود ه طبع
ــا مطالعه و  ــط ب ــاغل مرتب ــم در مش و ه

کتابخواني رضايت بخش نيست. 
ــت  ــددي را مي توان فهرس اقدامات متع
ــرد که به ترويج فرهنگ مطالعه بينجامد  ک
ــل مطالعه به يک  ــي همچون تبدي اقدامات
ــه  مطالع ــازي  عادت س ــي،  اجتماع ارزش 
ــان و جوانان، هدايت  ــودکان، نوجوان در ک
ــاي  ــه فرصت ه ــيک ب ــاي کالس آموزش ه

ــهيل امکانات  ــي، تس ــي و مطالعات تحقيق
ــاب و منابع  ــه کت ــي ب ــهولت دسترس و س
ــم کتابداران، کتابخوانان  کتابخانه اي، تکري
ــراي رجوع به  ــازي ب و اهالي کتاب، نيازس
ــي هاي  ــه، جذابيت بخش ــاب و کتابخان کت
شکلي، انطباق تأليفات با نياز افرادو جامعه 
ــدام قابل ذکر و  ــد ده اق ــي از چن و... برخ
ممکن براي ترويج فرهنگ مطالعه است اما 
ــج فرهنگ مطالعه يه  به نظر من، امر تروي
ــويه و تک بعدي نيست که با چند  امر يکس
پيشنهاد بتوان براي آن نسخه اي شفابخش 
ــت که  ــز کرد. به نظر من ضروري اس تجوي
مراکز اصلي فرهنگي همچون شوراي عالي 
ــالب فرهنگي بعد از اقدام مثبت تدوين  انق
ــند مطالعه مفيد، نسبت به تشکيل يک  س
ــوراي علمي و عملي جامع اهتمام نمايد  ش
تا با بررسي همه جوانب به ارائه راهکارهاي 
ــز، تنوع  ــل اين امر ني ــع بپردازد. دلي جام
موضوع و مخاطب از يک سو و تکثر شکل و 
ــوي ديگر است. ترويج  محتواي کتاب از س
ــت که  فرهنگ مطالعه يک امر منظومه اس
ــناختي، فلسفي، هنري،  نگاه هاي جامعه ش
ــا رويکرد ديني مبتني  تکنولوژيک و... را ب
بر فرهتگ اسالمي- ايراني اقتضاء مي کند. 
ــر ماهيت و  ــا ب ــانه ها بن ــک از رس هر ي
کارکردهاي خود قادرند بر افکار عمومي و 
ــذاري کنند، البته ضريب  مخاطبان تأثيرگ
ــا منفي آن به  ــز جهت مثبت ي ــر و ني تأثي
ــيوه فعاليت رسانه است.  تناسب رفتار و ش
ــب و موضوع  ــزان از مخاط ــه مي اينکه چ

شناخت دارند و چگونه فعاليت رسانه اي را 
ــانه اي مانند  انجام مي دهند. در هرحال رس
ــاس ظرفيت هاي  راديو و يا تلويزيون براس
ــد بر مخاطب اثرگذار  انحصاري خود قادرن
باشند. البته ماهيت رسانه صميمي و ماناي 
ــويق مخاطبان و  ــب و تش ــو در ترغي رادي
حتي همراهي براي مطالعه آنان توانمندتر 
ــايد بتوان گفت نزديکترين رسانه  است. ش
ــانه راديوست. خوشبختانه در  به کتاب، رس
راديو قالب هاي متنوع و جذابي وجود دارد 
که با به کارگيري هنرمندانه آن مي توان به 
ــان براي مطالعه  ــويق و ترغيب مخاطب تش
مفيد اهتمام نمود. به عنوان مثال قالب هاي 
ــش،  ــي، نماي ــون قصه خوان ــي همچ جذاب
ــابقه و... که در عين تنوع و سازگاري با  مس
کتاب، موردپسند و استقبال مخاطبان نيز 
مي باشد. تصور اينجانب اينست که رسانه ها، 
اعم از: سنتي و مدرن، رسمي و غيررسمي، 
ــتقيم بر مخاطبان خود  مستقيم و غيرمس
ــانه ها  تأثير گذارند. ميزان تأثيرگذاري رس
ــانه از محيط،  ــناخت رس ــر از ش ــز متأث ني
ــت و چگونگي عملکرد  ــب و پيام اس محاط
ــا تعامل با  ــانه در مواجهه و ي حرفه اي رس
ــودآگاه و  ــت گاهي خ مخاطب. ممکن اس
ــي ناخودآگاه تأثير مثبت و يا منفي بر  گاه
مخاطب بگذارد. به ويژه امروزه که مخاطب، 
ــي به  ــهولت دسترس ــعه و س به يمن توس
تکنولوژي هاي جديد رشد کرده و خودش 
ــبت به  كنش هاي  ــت و نس ــانه اس يک رس
ــانه اي دارد. امروزه  ــش رس ــانه اي واکن رس
رسانه ها فقط در زندگي انسان ها تأثيرگذار 
ــان ها  ــتند، بلکه جزيي از زندگي انس نيس
شده اند. لختي به ذهن خود فرصت بدهيد 
ــي در مکاني  ــد که براي مدت ــور کني و تص
ــانه اي وجود ندارد، چه  حضور داريد که رس
ــخن از درستي  اتفاقي مي افتد؟! اکنون س
ــانه ها با  ــتي حجم آميختگي رس يا نادرس
ــان ها نيست؛ بلکه  ــه انس زندگي و انديش
ــت از حضور پررنگ انواع ملون فردي  صحب
ــط پيراموني  ــانه ها در محي ــي رس و جمع
ــت. قطعًا يکي از نتايج چنين آميختگي  اس

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
و  ــن  روش ــف  تعري ــت  اس الزم  ــدا  ابت
مشخصي از مطالعه داشته باشيم؛ چرا که، 
ــث، يکي از  ــتراک تعريف در مباح عدم اش
ــت و گزارش هاي  داليل اختالف در برداش
ــت. اگر بخواهيم  آماري و برنامه ريزي هاس
ــکاء کنيم،  ــه ات ــوي مطالع ــوم لغ ــه مفه ب
ــتن به  مطالعه را در لغت، به معني نگريس
ــت،  ــدن به آن اس هر چيزي براي واقف ش
ــه متضمن يک  ــد. فعلي ک ــف کرده ان تعري

ــت. از ديگر سو  روند تکاملي و فرايندي اس
ــري از مطالعه  ــام و متعارف ديگ مفهوم ع
مطرح است که آن را خواندن هر نوع متن 
ــتاري، چاپي يا الکترونيکي)  مکتوب (نوش
ــف کرده اند. چنانکه هر دو نوع تعريف  تعري
ــاره شده  لغوي و متداول بارها در قرآن اش
ــت. در هر  ــده اس ــت و به آن دعوت ش اس
ــد و کارا، براي  ــال، مطالعه ابزار قدرتمن ح
ــت و اين امر همواره  ــد و تعالي بشر اس رش
ــت.  ــري کرده اس ــخ جلوه گ ــول تاري در ط

ــد و تعالي همه  ــيله براي رش مهمترين وس
ــري کتاب است. شما در بررسي  جوامع بش
تمدن هاي تاريخ، به ملتي برنمي خوريد که 
بدون اتکاء و بدون پشتوانه مطالعه و ترويج 

علم و دانش شکل گرفته باشد. 
لذا انتخاب کتاب، به عنوان معجزه پيامبر 
ــف الهي به  ــانه اي از فضل و لط ــم، نش خات
ــالم و مسلمانان است که آنان را تا بدان  اس
ــت مي داند  ــب کرامت و غقالني پايه صاح
ــي  ــه کتاب را براي مطالعه آفاقي و انفس ک

راديو نزديک ترين 
رسانه به کتاب

گفتگو با حميدرضا وليان، مدير راديو کتاب

مهمترين وسـيله براي رشـد 
و تعالـي همه جوامع بشـري 
کتاب اسـت. شـما در بررسي 
تمدن هـاي تاريـخ، بـه ملتـي 
برنمي خوريـد که بـدون اتکاء 
و بـدون پشـتوانه مطالعـه و 
ترويـج علـم و دانـش شـکل 

گرفته باشد.
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ــاي بينابيني بين  ــد تا فضاه ــدازي ش راه ان
ــش  ــع و مصرف کتاب را پوش ــد، توزي تولي
ــد  دهد تا از اين طريق به حصول هدف رش
ــي مادي و معنوي  و تعالي فکري و معرفت

نائل آيد.
ــت.  ــزام بين المللي اس ــرورت دوم، ال ض
ــتان و  ــامل دو گروه دوس که اين بخش ش
دشمنان است. چنانکه اشاره شد در فضاي 
ــتيم و ديگر سخن از  ــانه اي هس جنگ رس
ــت. رقابت سطح نازلي  رقابت در ميان نيس
ــتيابي به يک نقطه  ــمکش براي دس از کش
ــگ به ميان  ــخن از جن ــت اما وقتي س اس
مي آيد اقتضائات و شرايط خود را دارد. در 
ــانه هاي متنوع بسياري در  حال حاضر رس
حال فعاليت هستند تا ذهن و فکر وانديشه 
ــب کنند. گاهي  ــب مخاطبان را تصاح و قل
ــا به عنوان مخاطب  ــن مخاطبان در يکج اي
ــرار مي گيرند. به عنوان مثال کثرت  هدف ق
ــنيداري و ديداري ماهواره اي  برنامه هاي ش
ــي از  ــواع موضوعات ناش ــي زبان با ان فارس
ــت؟! حجم انبوه بازي هاي رايانه اي و  چيس
ــدن آنها به بازار مصرف مخاطبان  سرازيرش
ــوان توجيه کرد؟! در  ايراني را چگونه مي ت
ــانه ها تالش مي کنند تا  شرايط کنوني رس
انديشه و احساس مخاطبان خود را تملک 
ــي مي توان  ــن ترتيب به راحت کنند و بدي
کنش آنها را نيز هدايت کرد. شتاب بي امان 
ــازي  ــانه هاي پيراموني براي مجازي س رس
ــان ها راهبرد اصلي تملک فکر  زندگي انس
ــت. لذا در  ــاس و مديريت رفتار اس و احس
ــترده  مقابله با چنين هجمه بي امان و گس
راديو کتاب و ساير راديوها تالش مي کنند 
ــبت به  ــک وظيفه ملي نس ــوان ي ــا به عن ت
ــينه کردن جامعه تالش کنند. در اين  واکس
وجه تالش همکاران راديو را نوعي حرکت 

جهادي در حوزه فرهنگي مي دانم. 
از منظر بين المللي و در رويکرد دوستان، 
ــري دارد. امروز  ــرورت ديگ ــر ض ــن ام اي
ــته، آگاهانه يا ناآگاهانه،  خواسته يا ناخواس
ــه اي جهان  ايران در جريان فکري و انديش
ــوع در جوامع  ــت. اين موض ــذار اس تأثيرگ
ــتري دارد اما منحصر  ــالمي شدت بيش اس
ــي الگوپذيري درجريان  ــت. نوع به آن نيس

ــور و ملتي که داعيه دار  رخ دادن است. کش
احياي تمدن اسالمي- ايراني است بايست 
الگوي مناسبي نيز در فعاليت هاي فرهنگي 
ــد. تراز  ــته باش ــاب و کتابخواني داش و کت
ــته  ــه و کتابخواني نه شايس موجود مطالع
ــينه ايراني ماست و نه درخور تأکيد و  پيش
اهميت و شأن اسالمي ما. لذا بايست براي 
ــيدن فرهنگ کشور بر  احياي و رفعت بخش
کتاب و مطالعه توجه حدي کرد. دوستان و 
هواخاهان کشور اسالمي ايران انتظار دارند 
ــر و فرهنگي ايران  ــزرگ، متفک که ملت ب
ــع و متنوعي در عرصه ها  آثار فاخر و جتم
ــردي، اجتماعي  ــون ف ــاي گوناگ و حوزه ه
ــالمي  ــورهاي اس ــي توليد کنند. کش و مل
ــتوانه هاي  ــح مي دهند که پش ــًا ترجي قطع
ــاني و  علمي خود را در حوزه هاي علوم انس
طبيعي از جايي فراهم کنند که با فرهنگ 
ــتري دارد...  ــان همخواني بيش و انديشه ش
ــد الجرم رجوع به  ــي خالء حاصل ش . وقت
ــي  ــي مي کنند که با وجود رفع بخش منابع
ــبي  از نياز توأمان، عوارض فرهنگي نامناس
ــت. لذا در  ــز باخود همراه خواهد داش را ني
ــه به احياي  ــه نيز ضرورت دارد ک اين وج
ــور انتظار جهاني  ــي و کتاب درخ کتابخوان

براي تمدن اسالمي- ايراني بيندشيم.
هدف راديو کتاب، زمينه سازي و تسهيل 
ــوي  ــادي و معن ــوه م ــي وج ــد و تعال رش
ــعه توليد  ــان از طريق ترويج و توس مخاطب
ــر  ــي و کيفي کتاب، بهبود توزيع و نش کّم
ــه و کتابخواني  ــش و تعميق مطالع و افزاي
ــاي فکري و فرهنگي  در چارچوب بنيان ه

اسالمي- ايراني مي باشد. 
ــطوح متفاوت  اهداف در راديو کتاب س
ــبي دارد. البته متفاوت به معناي  و متناس
ــت منظور اين است که اهداف  متضاد نيس
ــود.  ــان تعريف مي ش ــب سطح ش به تناس
ــرد، اصلي و فرعي، اهداف  اهداف کالن، خ
ــراي مخاطبان هدف تعامل،  عملياتي و... ب
ــراي مديريت افکار  ــذاري مطلوب ب تأثيرگ
ــبت به کتاب، کتابخواني و  و رفتار آنان نس
مطالعه است. ارتقاء و افزايش کّمي وکيفي 
مخاطبان و سير آنان از مرحله کتاب شنو تا 
کتاب خوان و در ادامه اهل کتاب و در انتها 

ــد محتوايي مخاطبان  ــار هرم رش کتاب س
ــه آن توجه  ــت که در راديـو کتاب ب اس
ــوي ديگر قطار مخاطبان  ــده است. از س ش
راديو کتاب مسافران خاص خود را دارد که 
ــتگاهي با برنامه هاي راديو  هر يک در ايس
ــوند. طراحي هدف و  ــراه مي ش کتاب هم
ــان مبتني بر  ــا براي مخاطب برنامه ريزي ه
ــاي ديگر نيز  ــت. در حوزه ه ــن روند اس اي
همينگونه است يعني تعريف هدف صورت 
ــاي آن با توجه به  ــت و بر مبن پذيرفته اس

مقتضيات و ممکنات عمل مي شود. 
ــب اعتماد و تثبيت  در کوتاه مدت نيز کس
نقش حضور راديو کتاب در بين مخاطبان 
ــت و در  ــده اس ــاص و عام پيش بيني ش خ
ــانه اي و  ــازي رس ــدت نيز جريان س بلندم
ــري و فرهنگي در  ــت فک ــت و مديري هداي
ــه آنالوگ  ــه ديجيتال و چ حوزه کتاب چ
متصور است. خوشبختانه در راديو کتاب 
ــا راه اندازي، بر  ــا وجود مدت کوتاه ابالغ ت ب
ــي صاحبنظران  ــاس تجميع نظرات قبل اس
ــاي  کارگروه ه ــز  ني و  ــاب  کت و  ــو  رادي
ــند  ــده براي پيش نويس اوليه س تشکيل ش
ــبکه اقدامات خوبي انجام شده  راهبردي ش
ــود تاکنون در  ــت که مي توان اذعان نم اس
ــيس و راه اندازي شبکه هاي  راديو براي تأس
راديويي سابقه نداشته است. اقدام مبارکي 
ــبي براي اقدامات  که مي تواند الگوي مناس

بعدي باشد.
در طراحي ساختار راديو کتاب بيشتر از 
هر چيز به دو مفهوم چابک سازي و انعطاف 
ــانه موفق نيازمند  ــت. رس ــده اس توجه ش
انعطاف و اقدام بهنگام است و اين امر بدون 
چابک سازي ممکن نيست. از سوي ديگر با 
تعامل سازنده و مفيدي که در طي يکي دو 
ماهه گذشته با نهادها و دست انداران اصلي 
ــبي  ــد تالش مناس موضوع کتاب انجام ش
ــور آن نهادها  ــت که با حض صورت پذيرف
ــپاري زمينه  ــمت برون س ــت به س و حرک
ــتفاده از ظرفيت مفيد خارج از سازمان  اس
نيز فراهم گردد که با شيب ماليمي آغاز و 
ــمت حداکثري پيش خواهد رفت. در  به س
ــاختار شبکه همچنين جامعيت  طراحي س
ــت.  ــده اس ــات توجه ش ــت موضوع پرداخ

ــن تأثيرگذاري  ــت. اگر اي ــذاري اس تأثيرگ
ــمندانه و هنرمندانه  ــي بر تدبير هوش مبتن
ــگ مطالعه مفيد و  ــت تبيين فرهن در جه
ــرايط  ــد قطعًا وضعيت از ش کتابخواني باش
حاضر به مراتب متفاوت تر خواهد بود. شما 
ــدي را در فضاي  ــد مصاديق متع مي تواني
ــور و يا جهاني فهرست کنيد  رسانه اي کش
که به دليل پرداخت رسانه اي مورد اقبال و 
ــده  يا رويگرداني مخاطبان از آن موضوع ش
ــت. اگر به قطعيت تأييد و پذيرش و يا  اس
ــد  ــه حتميت رد و اعراض نينجاميده باش ب
کمترين تأثيرش ترديد و شک آفريني بوده 

است. 
ــان کرد که  ــوان اينگونه بي ــايد بت لذا ش
ــروزه هيچ امري ولو کتابخواني و مطالعه  ام
ــخصي  ــه نظراوليه، امري فردي و ش ــه ب ک
ــانه ها ممکن  تلقي مي گردد بدون مدد رس
ــت. شرايط حال حاضر حضور رسانه ها  نيس
ــت. در  ــه ديگري را نيز پديد آورده اس وج
دوران کنوني رسانه ها ابزارهاي تسليحاتي 
ــب فکر و  ــورها براي تصاح ــي کش تبليغات
ــوب مي شوند. وقتي  ــه ملت ها محس انديش
ــانه ها به ميان مي آيد  ــخن از جنگ رس س
ــت به صورت ويژه بر اين مفهوم دقت  بايس
ــيار  ــانه ها ابعاد بس ــت. جنگ رس نظر داش
ــاي  ــري از جنگ ه ــترده تر و پيچيده ت گس
ــرزميني دارد. اگر بر  نظامي جغرافيايي س
ــه و تمرکز صورت  ــوم توج ــن مفه روي اي
ــود که تا چه اندازه  ــخص مي ش پذيرد مش
ــانه اهميت دارد و نقش آفريني مي کند  رس
ــد که چرا کشورهاي  و نيز معلوم خواهد ش
ــا به دنبال  ــيطره جوي دني قدرت طلب و س
احاطه فضاي رسانه اي ملت ها و کشورهاي 

دنيا هستند.
ــناخت درست و صحيح  راديو همواره باش
ــعي کرده  از محيط و هدفگذاري دقيق س
ــواري ها و کمبودها  ــود دش ــا وج ــت ب اس
ــبت  ــانه اي خود نس ــه نقش و تکليف رس ب
ــرايط  ــتيابي به ش ــرايط حاضر و دس به ش
ــانه  ــوب آتي بپردازد. تنوع و تکثر رس مطل

ــود که بر  ــي مي ش راديو نيز از همينجا ناش
ــتقل تأکيد و اقدام  موضوعي به صورت مس
ــراي برخي از  ــايد در ابتدا ب مي کند که ش
افراد حتي خواص چندان منطقي و مقبول 
ــان باورپذير  ــد. اما در گذر زم ــه نظر نياي ب
ــاير  ــان که درخصوص س ــود. همچن مي ش

ــاليان گذشته  ــبکه هايي که در طول س ش
ــد در مورد  بعد از پيروزي اتقالب انجام ش
راه اندازي راديو کتاب نيز همينگونه است. 
با توجه به اهميت کتاب در پيشرفت مادي 
ــان و با عنايت به نياز جامعه  و معنوي انس
ــدي که آغاز  ــراي حرکت روبه رش ــروز ب ام
کرده است توجه به کتاب يک وظيفه ملي 
و واجب ديني است. رويش نهال روبه رشد 
ــالمي- ايراني بدون  ــدن اس ــگ و تم فرهن
ــتوانه کتاب قطعًا به سرانجام نمي  رسد،  پش
ــه همواره در عمل  ــانه راديو ک بنابراين رس
بهنگام پيشرو و پيشتاز و همراه بوده است 
ــخيص صحيح و سريع، براي تأسيس  با تش
راديو کتاب اقدام کرده است. راديو بار ديگر 
ــا اين بار در موضوع  ــت ت به ميدان آمده اس
کتاب ياريگر فرهنگ جامعه باشد. از رسانه 
ــن انتظار  ــيار نيز جز اي ــمند و هوش هوش
نمي  رود که با زمان شناسي و بلندنظري، نه 
ــش روي توجه  ــروز، که به فرداي پي به ام
ــزام را مي توان براي  ــد. دو ضرورت و ال کن
ــر کرد. ضرورت  ــدازي راديو کتاب ذک راه ان
ــرورت ملي و ضرورت دوم، ضرورت  اول ض
بين المللي است. در باب ضرورت هاي ملي 
راه اندازي راديو کتاب به چند حوزه حائز 
ــاره کرد. از جمله آنکه،  اهميت مي توان اش
ــد  ــش مطالعه در رش ــت کتاب و نق اهمي
ــت.  ــردي، اجتماعي و ملي تأثيرگذار اس ف
ــرفت معنوي  اگر خواهان رفاه مادي و پيش
هستيم اصلي و بنياني ترين اقدام، اقدام در 
حوزه هاي فکري، معرفتي و فرهنگي است. 
ــار مورد تصوري را  ــما هر مطالبه و انتظ ش
ــوان يک رويه و عرف اجتماعي آرمان  به عن
ــويد جز از طريق تمرکز  خواهانه متصور ش
ــن نخواهد بود. مهمترين  بر فرهنگ، ممک
ــي و در عين حال کارآمدترين  ابزار فرهنگ
ــرعت در بينش  ــت که به س ــاب اس آن، کت
ــراي توجه به  ــذارد. لذا ب ــراد تأثير مي گ اف
کتاب و کتابخواني و افزايش کّمي و کيفي 
ــر و بهبود و  ــع و نش ــهيل توزي توليد، تس
تعميق مطالعه مفيد و مستمر راديو کتاب 

باشـناخت  همـواره  راديـو 
درسـت و صحيح از محيط و 
هدفگـذاري دقيق سـعي کرده 
اسـت با وجود دشـواري ها و 
کمبودهـا بـه نقـش و تکليف 
بـه  نسـبت  خـود  رسـانه اي 
شرايط حاضر و دستيابي به 
شرايط مطلوب آتي بپردازد.
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ــاي بينابيني بين  ــد تا فضاه ــدازي ش راه ان
ــش  ــع و مصرف کتاب را پوش ــد، توزي تولي
ــد  دهد تا از اين طريق به حصول هدف رش
ــي مادي و معنوي  و تعالي فکري و معرفت

نائل آيد.
ــت.  ــزام بين المللي اس ــرورت دوم، ال ض
ــتان و  ــامل دو گروه دوس که اين بخش ش
دشمنان است. چنانکه اشاره شد در فضاي 
ــتيم و ديگر سخن از  ــانه اي هس جنگ رس
ــت. رقابت سطح نازلي  رقابت در ميان نيس
ــتيابي به يک نقطه  ــمکش براي دس از کش
ــگ به ميان  ــخن از جن ــت اما وقتي س اس
مي آيد اقتضائات و شرايط خود را دارد. در 
ــانه هاي متنوع بسياري در  حال حاضر رس
حال فعاليت هستند تا ذهن و فکر وانديشه 
ــب کنند. گاهي  ــب مخاطبان را تصاح و قل
ــا به عنوان مخاطب  ــن مخاطبان در يکج اي
ــرار مي گيرند. به عنوان مثال کثرت  هدف ق
ــنيداري و ديداري ماهواره اي  برنامه هاي ش
ــي از  ــواع موضوعات ناش ــي زبان با ان فارس
ــت؟! حجم انبوه بازي هاي رايانه اي و  چيس
ــدن آنها به بازار مصرف مخاطبان  سرازيرش
ــوان توجيه کرد؟! در  ايراني را چگونه مي ت
ــانه ها تالش مي کنند تا  شرايط کنوني رس
انديشه و احساس مخاطبان خود را تملک 
ــي مي توان  ــن ترتيب به راحت کنند و بدي
کنش آنها را نيز هدايت کرد. شتاب بي امان 
ــازي  ــانه هاي پيراموني براي مجازي س رس
ــان ها راهبرد اصلي تملک فکر  زندگي انس
ــت. لذا در  ــاس و مديريت رفتار اس و احس
ــترده  مقابله با چنين هجمه بي امان و گس
راديو کتاب و ساير راديوها تالش مي کنند 
ــبت به  ــک وظيفه ملي نس ــوان ي ــا به عن ت
ــينه کردن جامعه تالش کنند. در اين  واکس
وجه تالش همکاران راديو را نوعي حرکت 

جهادي در حوزه فرهنگي مي دانم. 
از منظر بين المللي و در رويکرد دوستان، 
ــري دارد. امروز  ــرورت ديگ ــر ض ــن ام اي
ــته، آگاهانه يا ناآگاهانه،  خواسته يا ناخواس
ــه اي جهان  ايران در جريان فکري و انديش
ــوع در جوامع  ــت. اين موض ــذار اس تأثيرگ
ــتري دارد اما منحصر  ــالمي شدت بيش اس
ــي الگوپذيري درجريان  ــت. نوع به آن نيس

ــور و ملتي که داعيه دار  رخ دادن است. کش
احياي تمدن اسالمي- ايراني است بايست 
الگوي مناسبي نيز در فعاليت هاي فرهنگي 
ــد. تراز  ــته باش ــاب و کتابخواني داش و کت
ــته  ــه و کتابخواني نه شايس موجود مطالع
ــينه ايراني ماست و نه درخور تأکيد و  پيش
اهميت و شأن اسالمي ما. لذا بايست براي 
ــيدن فرهنگ کشور بر  احياي و رفعت بخش
کتاب و مطالعه توجه حدي کرد. دوستان و 
هواخاهان کشور اسالمي ايران انتظار دارند 
ــر و فرهنگي ايران  ــزرگ، متفک که ملت ب
ــع و متنوعي در عرصه ها  آثار فاخر و جتم
ــردي، اجتماعي  ــون ف ــاي گوناگ و حوزه ه
ــالمي  ــورهاي اس ــي توليد کنند. کش و مل
ــتوانه هاي  ــح مي دهند که پش ــًا ترجي قطع
ــاني و  علمي خود را در حوزه هاي علوم انس
طبيعي از جايي فراهم کنند که با فرهنگ 
ــتري دارد...  ــان همخواني بيش و انديشه ش
ــد الجرم رجوع به  ــي خالء حاصل ش . وقت
ــي  ــي مي کنند که با وجود رفع بخش منابع
ــبي  از نياز توأمان، عوارض فرهنگي نامناس
ــت. لذا در  ــز باخود همراه خواهد داش را ني
ــه به احياي  ــه نيز ضرورت دارد ک اين وج
ــور انتظار جهاني  ــي و کتاب درخ کتابخوان

براي تمدن اسالمي- ايراني بيندشيم.
هدف راديو کتاب، زمينه سازي و تسهيل 
ــوي  ــادي و معن ــوه م ــي وج ــد و تعال رش
ــعه توليد  ــان از طريق ترويج و توس مخاطب
ــر  ــي و کيفي کتاب، بهبود توزيع و نش کّم
ــه و کتابخواني  ــش و تعميق مطالع و افزاي
ــاي فکري و فرهنگي  در چارچوب بنيان ه

اسالمي- ايراني مي باشد. 
ــطوح متفاوت  اهداف در راديو کتاب س
ــبي دارد. البته متفاوت به معناي  و متناس
ــت منظور اين است که اهداف  متضاد نيس
ــود.  ــان تعريف مي ش ــب سطح ش به تناس
ــرد، اصلي و فرعي، اهداف  اهداف کالن، خ
ــراي مخاطبان هدف تعامل،  عملياتي و... ب
ــراي مديريت افکار  ــذاري مطلوب ب تأثيرگ
ــبت به کتاب، کتابخواني و  و رفتار آنان نس
مطالعه است. ارتقاء و افزايش کّمي وکيفي 
مخاطبان و سير آنان از مرحله کتاب شنو تا 
کتاب خوان و در ادامه اهل کتاب و در انتها 

ــد محتوايي مخاطبان  ــار هرم رش کتاب س
ــه آن توجه  ــت که در راديـو کتاب ب اس
ــوي ديگر قطار مخاطبان  ــده است. از س ش
راديو کتاب مسافران خاص خود را دارد که 
ــتگاهي با برنامه هاي راديو  هر يک در ايس
ــوند. طراحي هدف و  ــراه مي ش کتاب هم
ــان مبتني بر  ــا براي مخاطب برنامه ريزي ه
ــاي ديگر نيز  ــت. در حوزه ه ــن روند اس اي
همينگونه است يعني تعريف هدف صورت 
ــاي آن با توجه به  ــت و بر مبن پذيرفته اس

مقتضيات و ممکنات عمل مي شود. 
ــب اعتماد و تثبيت  در کوتاه مدت نيز کس
نقش حضور راديو کتاب در بين مخاطبان 
ــت و در  ــده اس ــاص و عام پيش بيني ش خ
ــانه اي و  ــازي رس ــدت نيز جريان س بلندم
ــري و فرهنگي در  ــت فک ــت و مديري هداي
ــه آنالوگ  ــه ديجيتال و چ حوزه کتاب چ
متصور است. خوشبختانه در راديو کتاب 
ــا راه اندازي، بر  ــا وجود مدت کوتاه ابالغ ت ب
ــي صاحبنظران  ــاس تجميع نظرات قبل اس
ــاي  کارگروه ه ــز  ني و  ــاب  کت و  ــو  رادي
ــند  ــده براي پيش نويس اوليه س تشکيل ش
ــبکه اقدامات خوبي انجام شده  راهبردي ش
ــود تاکنون در  ــت که مي توان اذعان نم اس
ــيس و راه اندازي شبکه هاي  راديو براي تأس
راديويي سابقه نداشته است. اقدام مبارکي 
ــبي براي اقدامات  که مي تواند الگوي مناس

بعدي باشد.
در طراحي ساختار راديو کتاب بيشتر از 
هر چيز به دو مفهوم چابک سازي و انعطاف 
ــانه موفق نيازمند  ــت. رس ــده اس توجه ش
انعطاف و اقدام بهنگام است و اين امر بدون 
چابک سازي ممکن نيست. از سوي ديگر با 
تعامل سازنده و مفيدي که در طي يکي دو 
ماهه گذشته با نهادها و دست انداران اصلي 
ــبي  ــد تالش مناس موضوع کتاب انجام ش
ــور آن نهادها  ــت که با حض صورت پذيرف
ــپاري زمينه  ــمت برون س ــت به س و حرک
ــتفاده از ظرفيت مفيد خارج از سازمان  اس
نيز فراهم گردد که با شيب ماليمي آغاز و 
ــمت حداکثري پيش خواهد رفت. در  به س
ــاختار شبکه همچنين جامعيت  طراحي س
ــت.  ــده اس ــات توجه ش ــت موضوع پرداخ

ــن تأثيرگذاري  ــت. اگر اي ــذاري اس تأثيرگ
ــمندانه و هنرمندانه  ــي بر تدبير هوش مبتن
ــگ مطالعه مفيد و  ــت تبيين فرهن در جه
ــرايط  ــد قطعًا وضعيت از ش کتابخواني باش
حاضر به مراتب متفاوت تر خواهد بود. شما 
ــدي را در فضاي  ــد مصاديق متع مي تواني
ــور و يا جهاني فهرست کنيد  رسانه اي کش
که به دليل پرداخت رسانه اي مورد اقبال و 
ــده  يا رويگرداني مخاطبان از آن موضوع ش
ــت. اگر به قطعيت تأييد و پذيرش و يا  اس
ــد  ــه حتميت رد و اعراض نينجاميده باش ب
کمترين تأثيرش ترديد و شک آفريني بوده 

است. 
ــان کرد که  ــوان اينگونه بي ــايد بت لذا ش
ــروزه هيچ امري ولو کتابخواني و مطالعه  ام
ــخصي  ــه نظراوليه، امري فردي و ش ــه ب ک
ــانه ها ممکن  تلقي مي گردد بدون مدد رس
ــت. شرايط حال حاضر حضور رسانه ها  نيس
ــت. در  ــه ديگري را نيز پديد آورده اس وج
دوران کنوني رسانه ها ابزارهاي تسليحاتي 
ــب فکر و  ــورها براي تصاح ــي کش تبليغات
ــوب مي شوند. وقتي  ــه ملت ها محس انديش
ــانه ها به ميان مي آيد  ــخن از جنگ رس س
ــت به صورت ويژه بر اين مفهوم دقت  بايس
ــيار  ــانه ها ابعاد بس ــت. جنگ رس نظر داش
ــاي  ــري از جنگ ه ــترده تر و پيچيده ت گس
ــرزميني دارد. اگر بر  نظامي جغرافيايي س
ــه و تمرکز صورت  ــوم توج ــن مفه روي اي
ــود که تا چه اندازه  ــخص مي ش پذيرد مش
ــانه اهميت دارد و نقش آفريني مي کند  رس
ــد که چرا کشورهاي  و نيز معلوم خواهد ش
ــا به دنبال  ــيطره جوي دني قدرت طلب و س
احاطه فضاي رسانه اي ملت ها و کشورهاي 

دنيا هستند.
ــناخت درست و صحيح  راديو همواره باش
ــعي کرده  از محيط و هدفگذاري دقيق س
ــواري ها و کمبودها  ــود دش ــا وج ــت ب اس
ــبت  ــانه اي خود نس ــه نقش و تکليف رس ب
ــرايط  ــتيابي به ش ــرايط حاضر و دس به ش
ــانه  ــوب آتي بپردازد. تنوع و تکثر رس مطل

ــود که بر  ــي مي ش راديو نيز از همينجا ناش
ــتقل تأکيد و اقدام  موضوعي به صورت مس
ــراي برخي از  ــايد در ابتدا ب مي کند که ش
افراد حتي خواص چندان منطقي و مقبول 
ــان باورپذير  ــد. اما در گذر زم ــه نظر نياي ب
ــاير  ــان که درخصوص س ــود. همچن مي ش

ــاليان گذشته  ــبکه هايي که در طول س ش
ــد در مورد  بعد از پيروزي اتقالب انجام ش
راه اندازي راديو کتاب نيز همينگونه است. 
با توجه به اهميت کتاب در پيشرفت مادي 
ــان و با عنايت به نياز جامعه  و معنوي انس
ــدي که آغاز  ــراي حرکت روبه رش ــروز ب ام
کرده است توجه به کتاب يک وظيفه ملي 
و واجب ديني است. رويش نهال روبه رشد 
ــالمي- ايراني بدون  ــدن اس ــگ و تم فرهن
ــتوانه کتاب قطعًا به سرانجام نمي  رسد،  پش
ــه همواره در عمل  ــانه راديو ک بنابراين رس
بهنگام پيشرو و پيشتاز و همراه بوده است 
ــخيص صحيح و سريع، براي تأسيس  با تش
راديو کتاب اقدام کرده است. راديو بار ديگر 
ــا اين بار در موضوع  ــت ت به ميدان آمده اس
کتاب ياريگر فرهنگ جامعه باشد. از رسانه 
ــن انتظار  ــيار نيز جز اي ــمند و هوش هوش
نمي  رود که با زمان شناسي و بلندنظري، نه 
ــش روي توجه  ــروز، که به فرداي پي به ام
ــزام را مي توان براي  ــد. دو ضرورت و ال کن
ــر کرد. ضرورت  ــدازي راديو کتاب ذک راه ان
ــرورت ملي و ضرورت دوم، ضرورت  اول ض
بين المللي است. در باب ضرورت هاي ملي 
راه اندازي راديو کتاب به چند حوزه حائز 
ــاره کرد. از جمله آنکه،  اهميت مي توان اش
ــد  ــش مطالعه در رش ــت کتاب و نق اهمي
ــت.  ــردي، اجتماعي و ملي تأثيرگذار اس ف
ــرفت معنوي  اگر خواهان رفاه مادي و پيش
هستيم اصلي و بنياني ترين اقدام، اقدام در 
حوزه هاي فکري، معرفتي و فرهنگي است. 
ــار مورد تصوري را  ــما هر مطالبه و انتظ ش
ــوان يک رويه و عرف اجتماعي آرمان  به عن
ــويد جز از طريق تمرکز  خواهانه متصور ش
ــن نخواهد بود. مهمترين  بر فرهنگ، ممک
ــي و در عين حال کارآمدترين  ابزار فرهنگ
ــرعت در بينش  ــت که به س ــاب اس آن، کت
ــراي توجه به  ــذارد. لذا ب ــراد تأثير مي گ اف
کتاب و کتابخواني و افزايش کّمي و کيفي 
ــر و بهبود و  ــع و نش ــهيل توزي توليد، تس
تعميق مطالعه مفيد و مستمر راديو کتاب 

باشـناخت  همـواره  راديـو 
درسـت و صحيح از محيط و 
هدفگـذاري دقيق سـعي کرده 
اسـت با وجود دشـواري ها و 
کمبودهـا بـه نقـش و تکليف 
بـه  نسـبت  خـود  رسـانه اي 
شرايط حاضر و دستيابي به 
شرايط مطلوب آتي بپردازد.


