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ــت و  ــور اس ــد فرهنگي هر کش برتري رش
شاخص ترين وسيله براي انتقال افکار ميان 
جوامع بشري در جهان محسوب مي شود و 
ــوري ميزان  تعداد مطالعه کنندگان هر کش
رشد عقالني هر جامعه اي را نشان مي دهد 
و روش بي نظيري است براي کسب معرفت 
ــا در البه الي متون  ــاره جهان و خود ت درب
ــرح جمالت پاراگراف ها و انسان و ديگر  ش

چيزها به دست آورد.
ــه و کتابخواني  ــترش فرهنگ مطالع گس
ــه آگاهي همه جانبه  در جامعه ايران نياز ب
ــکالت موجود در اين راه  ــائل و مش از مس
ــه مطالعه يکي از  ــوش نكنيم ک دارد فرام
ــم و تربيت مدرن  ــاي تعلي ــن ابزاره بهتري
ــت که يک کتاب در روح فرد مي گذارد  اس
ــانه ها عميق تر و ريشه دارتر  از آثار ديگر رس
مي باشد و گاهي شخصيت فرد را دگرگون 
ــي خوشحالي است که  مي کند و جاي بس
ــايل ارتباط جمعي  با وجود همه جانبه وس
کتاب هنوز جايگاه ويژه اي در دنياي امروز 
دارد و در بخش عظيمي  از اين کره خاکي 

وسيله تعليم و تربيت به شمار مي رود.
موانع و مشکالت موجود در راه مطالعه
ــدن زندگي و  گرفتاري مردم- ماشيني ش
ــان ها در چنگال ماشين ها-  اسيربودن انس
ــکا نات صوتي  ــش از اندازه به ام ــه بي توج
ــوب- گراني  ــري به جاي آثار مکت و تصوي
ــخ  ــاب- متنوع نبودن آثارها- تعداد نس کت
کم مطبوعات- نبودن برنامه هاي تبليغاتي 
ــدن کتاب هاي  پيرامون کتاب- معرفي نش
ــب کتاب هاي  ــد- ترجمه هاي نامناس جدي
ــه مطالعه-  ــبت ب خارجي بي حوصلگي نس
ــرايط نامساعد  نبود کتابخانه در منزل- ش
ــاص  ــت خ ــي- وضعي ــي و پرورش آموزش

رسانه ها و مطبو عات و... .
ــکالت  و به طور کلي و خالصه وجود مش
اقتصادي و فعال نبودن در زمينه تحقيقات 
مانع هايي هستند که باعث فاصله بين کتاب 
و کتابخواني مي شود و از آنجائيکه ماهواره، 
ــر جايگاه  ــو و... در حال حاض ــه ويدئ رايان
ــي و يادگيري به  ويژه اي را در روند آموزش
خود اختصاص داده اند و به عنوان رسانه هاي 
ــعه  ــتردهاي در توس ــي نقش گس آموزش
ــان جوامع  ــي در مي ــاختاري و اجتماع س

ــال پيام فرهنگ و  ــري و همچنين انتف بش
جلوه هاي غني در ابعاد مثبت يا منفي پيدا 
کرده اند و تا حد زيادي رسانه هاي نوشتاري 
ــعاع  ــر کتاب- مجالت و ... را تحت الش نظي
ــد و به ظاهر توجه همگان را به  قرار داده ان

خود جلب نموده اند.
ــت که  ــدري تعمق خواهيم دانس اما با ق
رسانه هاي مکتوب و در صدر آنها کتاب به 
لحاظ دارابودن ويژگي هاي خاص همچنان 
ــتواري نقش تاريخي خود را  باصالبت و اس
ــلي  در انتقال دانش و فرهنگ و هنر از نس

به نسل ديگر حفظ کرده.
ــاعه  لذا بايد دنبال روش هاي ترويج و اش
ــاد جامعه بگرديم  فرهنگ مطالعه بين آح
ــا خصوصيات  ــي را که ب ــاي نوين و روش ه
نسل کنوني و مقتضيات زماني ما مطابقت 

داشته باشد مورد شناسايي قرار دهيم.
ــه فرمايش اخير مقام  در پايان با توجه ب
ــار مي فرمايند: من  معظم رهبري، که اظه
ــاب و وضع کتاب  ــر زماني که به ياد کت ه
ــم، قلبًا غمگين  ــه خودمان مي افت در جامع
ــکل  ــوم. بايد در جهت رفع اين مش مي  ش
ــام نهادها و  ــت و تم ــردم، دول ــزرگ، م ب
ارگان ها، همگام با يکديگر، به صورت جدي، 

وارد عمل شوند.

منابع و مآخذ
ــائل آموزش و پرورش تهران:  طاهري، محمد، مس

امير کبير (۱۳۶۴). 
ــي (۱۳۶۸). مديريت اطالعات  ــدوي، محمدتق مه

تهران: مرکز اسناد و مدارک علمي . 
فصلنامه کتاب، نشريه کتابخانه ملي ايران، شماره 

اول (بهار ۱۳۶۹). 

منبع: سايت باشگاه انديشه.

راديو کتاب 
و انتظارات مخاطبان

 فاطمه گنجى
فوق ليسانس الهيات (علوم قرآن و حديث) 

راديو قرآن

چکيده
رسانه موقعيتي است مناسب و ضروري براي آشنايي همگاني در جهت تبليغ، 
اطالع رسـاني و آگاهي. رسانه در دنياي کنوني محدود به صداوسيما نيست. 
ابزارهـاي ديگري نيز وجود دارند که در جايـگاه خود مفيد بوده و نقش ديگر 
رسانه هاي سمعي و بصري را با وجود محدوديت ها، به خوبي انجام مي دهند. 
کتـاب و نشـر نيز از جملـه اين رسانه هاسـت که بازبان بي زبانـي مخاطب را 
از موقعيت هاي بي نيازکننده در رسانه هاي سمعي و بصري سود مي رساند. 
حـال در صورتـي که بتوان اين دو رسـانه را در کنار نقاط قوت و ضعف به 
خدمت گرفت، بازدهي دو چنداني را از آنها مي توان دريافت کرد. امروزه وجود 
و راه انـدازي راديويي مخصوص معرفي و اطالع رسـاني و به عبارتي عرصه 
و مجالي براي رخ نمايي هرچه بيشـتر آثار مکتوب و دنياي نشـر و ناشران و 
مؤلفـان، مخاطـب را با دنيايي از معلومات مواجهـه مي کند که در هر ثانيه آن، 

بار اطالعاتي فراواني را به شنونده منتقل مي سازد. 
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آنكه آموخت (نوشتن) به قلم را)
«جمله (الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم) دو معني دارد، 
نخست اينكه: خداوند نوشتن و كتاب را به 
ــان آموخت و قدرت و توانايي اين كار  انس
ــر، و سرچشمه  عظيم را كه مبدأ تاريخ بش
ــت، در او  ــوم و فنون و تمدن هاس تمام عل

ايجاد كرد. 
ــت كه علوم و  ديگر اينكه منظور اين اس
ــيله به  دانش ها را از اين طريق و با اين وس

انسان آموخت. 
ــير منظور  ــه اينكه طبق يك تفس خالص
ــير ديگر  ــت، و طبق تفس تعليم كتابت اس
ــت كه از طريق كتابت به  منظور علومي اس
انسان رسيده است.» (تفسير نمونه، ج۲۷: 

(۱۵۹
ــُطُرون  (۱/قلم) (ن،  ــا َيْس ــِم َو م ن. َواْلَقَل
سوگند به قلم، و آنچه را با قلم مي نويسند)

ــي؟ در واقع آنچه به  ــوگند عجيب «چه س
ــوگند ياد شده است ظاهرًا  آن در اينجا س
ــك قطعه ني، و  ــت: ي موضوع كوچكي اس
ــياه  ــبيه به آن، و كمي ماده س يا چيزي ش
رنگ، و سپس سطوري كه بر صفحه كاغذ 

ناچيز رقم زده مي شود. 
ــت كه  ــا در واقع اين همان چيزي اس ام
سرچشمه پيدايش تمام تمدن هاي انساني، 
ــداري  ــوم، و بي ــل عل ــرفت و تكام و پيش
انديشه ها و افكار، و شكل گرفتن مذهب ها، 
ــمه هدايت و آگاهي بشر است، تا  و سرچش
ــر را به دو دوران  آنجا كه دوران زندگي بش
ــيم مي كند «دوران تاريخ» و «دوران  تقس
ــر از زماني  قبل از تاريخ»، دوران تاريخ بش
شروع مي شود كه خط اختراع شد و انسان 
توانست ماجراي زندگي خود را بر صفحات 
نقش كند، و يا به تعبير ديگر دوراني است 
ــان دست به قلم گرديد، و از او «ما  كه انس
ــير نمونه،  ــُطُروَن» يادگار ماند.» (تفس َيْس

ج ۲۴: ۳۶۹)
ــه قلم و  ــبحان در اين آيه ب ــداي س «خ
ــند سوگند ياد كرده،  آنچه با قلم مي نويس
ــه منظور از  ــياق برمي آيد ك ــر س و از ظاه
قلم مطلق قلم، و مطلق هر نوشته اي است 
ــود، و از اين جهت  ــته مي ش كه با قلم نوش
ــته  ــوگند را ياد كرده كه قلم و نوش اين س
ــت، كه  ــن نعمت هاي الهي اس از عظيم تري

ــه آن هدايت كرده،  ــر را ب خداي تعالي بش
به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معاني 
ــا را ضبط مي كند، و  نهفته در درون دل ه
ــان به وسيله قلم و نوشتن مي تواند هر  انس
ــه در پس پرده مرور زمان و  حادثه اي را ك
بعد مكان قرار گرفته نزد خود حاضر سازد، 
ــل، همين  ــه قرن ها قب ــل اينكه حادث (مث
ــاق مي افتد، و حوادث هزاران  اآلن دارد اتف
ــر در همينجا دارد رخ  ــنگ آن طرف ت فرس
مي دهد) پس قلم و نوشتن هم در عظمت، 
ــه  ــدارد.» (ترجم ــي از كالم ن ــت كم دس

الميزان، ج ۱۹: ۶۱۷)
رسانه چيست؟

ــراي انتقال  ــت ب ــيله اي اس ــانه وس «رس
ــا  ي ــب  مخاط ــه  ب ــده  پيام دهن از  ــام،  پي
ــانه اي ويژگي هاي خاص  مخاطبان. هر رس
ــن ويژگي ها به  ــي از اي ــود را دارد. برخ خ
ــانه  قابليت ها و محدوديت هاي فني آن رس
ــانه منبر از  ــردد. به عنوان مثال رس برمي گ
يک سو درارتباط مؤثر و فعال با مخاطبان 
ــي دارد اما از لحاظ تعداد  قابليت هاي خوب
ــت. همچنين برخي  ــان محدود اس مخاطب
ــانه به ذات و ماهيت  از ويژگي هاي يک رس
ــه قطع متأثر  ــاخت آن برمي گردد که ب س
ــانه  ــائل فرهنگي آن جامعه که رس از مس
ــده و نيز داليل ساخت آن  در آن توليد ش
ــت. اين  ــائلي از اين قبيل اس ــانه و مس رس
ــانه،  ــي از ابزاري بودن رس ويژگي هاي ناش
ــا و محدوديت هايي دارد. به عنوان  قابليت ه
مثال رسانه هاي مکتوب که بر اثر پيشرفت 
ــان هاي  ــود انس ــوژي و وج ــم و تکنول عل
ــواد در غرب رشد کردند، در جامعه اي  باس
ــق نخواهد بود. اما  ــدوي به هيچ وجه موف ب
ــورد قابليت ها  ــه مهم اينکه نبايد در م نکت
ــراق کرد و  ــانه ها اغ ــاي رس و محدوديت ه
ــه توصيف در مورد آنها  به طور غيرواقعي ب
پرداخت.» (گردآورندگان، دين و رسانه هاي 
ــانه ها ارتباطات را  نوين، ۱۳۸۹: ۷۸) «رس
ــريع تر،  مؤثرتر و كارآمدتر به  ــكلي س به ش
ــال مي دهند. در قرون و اعصار  گيرنده انتق
ــيوه سنتي  ــته برقراري ارتباط به ش گذش
ــت بعدها با  ــورت مي گرف ــند ص و عامه پس
ــد جمعيت  ــترش علم و رش ــد و گس تولي
ــايل ارتباطي پيچيده تر  ضرورت نياز به وس

مقدمه
ــو کتاب را  ــوان يک رادي ــراي اينکه بت ب
ــي نمود، ابتدا بهتر  به خوبي هدايت و بررس
ــازنده  ــدام از اين دو واژه س ــت با هر ک اس
ــنا شد. اينکه کتاب  عبارت راديو کتاب آش
چيست و راديو چگونه رسانه اي است و چه 
ــه مي تواند در ظرف خود  ــي دارد ک امکانات
کتاب شناسي را براي مخاطب فراهم نمايد، 

سؤاالت ابتدايي براي اين بررسي است. 
کتاب چيست؟

ــت كه در  ــانه گروهي اس «كتاب يك رس
ــده باشد قابل انتقال و  آن مطالبي ضبط ش
ــد. نقش برجسته، واال، حساس  بازيابي باش
و سازنده كتاب در پويش هاي تكامل آفرين 
فردي و اجتماعي، ناشي از گستردگي روح 
ــت و اهميت  ــي دانش و بينش و ابه ارزش
ــري است. در  فرهنگ مكتوب در تاريخ بش
ــراي تكامل جامعه  ــت عنصر كتاب ب اهمي
ــي اديان  ــه تمام ــن بس ك ــاني، همي انس
ــري، از  ــال بزرگ تاريخ بش ــماني و رج آس
ــد و روابط  ــه مانده ان ــق كتاب جاودان طري
فرهنگي جامعه بشري نيز از پوشش كتاب 

و مبادالت فرهنگي تقويت شده است. 
ــي از بارزترين  ــوع كتاب همواره يك موض
ــه مردم ايران زمين  جلوه هاي ذوق و انديش
بوده و از مهم ترين ابزارهاي فكري و هنري 
ــوب  ــالم محس ــر تاريخ اس ــر در سراس بش
ــزايي در رشد  ــود؛ زيرا كه تأثير به س مي ش
حيات فرهنگي- اجتماعي و تمدن هر ملت 
دارد از حيث معنوي نيز مقامي باال داشته 
ــت كه جامعه بارور  ــو اين مهم اس و در پرت

مي شود. 
ــاي فرهيختگي  ــار مبن ــي اعص در تمام
فرهنگي و علمي يك كشور را در ميزاني به 
ــنجند و هر چه به اين مهم  نام كتاب مي س
ــود هويت و اصالت آن  ــتر پرداخته ش بيش
ــت  ملت بهتر نمود مي يابد و آنچه مهم اس
ــرمايه و موجودي  ــريت تمامي س اينكه بش
فرهنگي خود را وامدار كتاب است. كتاب ها 
از آغاز تاكنون عنصر الينفك هر جامعه اي 
ــوند و هنوز هم كتاب ها و  ــوب مي ش محس

ــن و  ــن و بادوام تري ــريات از فراگيرتري نش
ارزان ترين قالب هاي انتقال دانش و بينش 
ــتند.» (دهقاني ليال، نقش رسانه ها در  هس
اشاعه فرهنگ كتاب و كتابخواني، ۱۳۸۷)

ــاب  يكي  از  ــت  كه  كت ــت  آن  اس «حقيق
ارزشمندترين  فراورده هاي  بشري  و گنجينه  
ــر يعني  دانش  و  ــن  ثروت هاي  بش بزرگتري
ــت . دين  و دنياي  بشر و جسم  و  تحقيق  اس
جان  انسان ، به  بركت  كتاب  تأمين  و تغذيه  
ــري  به وسيله   ــود و فرايند كمال  بش مي ش
ــق  مي يابد. كتاب ، مادر تمدن ها  كتاب  تحق
ــت و بشر با پديدآوردن   و نيز عصاره  آنهاس
كتاب ، درس هاي  بي شماري  را كه  در كتاب  
تكوين  بدو آموخته  شده ، گرد مي آورد و در 
محيط بشري ، منتشر مي سازد و بدين گونه  
ــري ، غناي   ــه  روز گنجينه  ثروت  بش روز ب
ــتر مي يابد.» (پيام مقام معظم رهبري  بيش
ــال ۱۳۷۹ در استان قدس رضوي به   در س

مناسبت  گردهمايي  كتاب  و كتابخانه )
«کتاب محصول کار فردي يک نويسنده 
ــت و يک نظام هماهنگ ذوقي يا  واحد اس
ــکيل مي دهد. کتاب  فکري و تجربي را تش
معموًال درباره يک موضوع واحد، با انديشه 
ــداوم پديد  ــت و مدت ها کار م ــه ثاب و نقش
مي آيد.» (معتمدنژاد کاظم، وسايل ارتباط 

جمعي، ۱۳۸۳: ۱۸۱)

ــوزي نه تنها  ــروز کتابخواني و علم آم «ام
ــب ديني  ــي، که يک واج ــک وظيفه مل ي
ــتر، جوانان و نوجوانان  ــت. از همه بيش اس
ــد، اگر چه آنگاه  ــاس وظيفه کنن بايد احس
ــد، کتابخواني  ــاب رواج ياب ــه انس با کت ک
ــيرين و يک  ــه يک تکليف که يک کار ش ن
نياز تعلل ناپذير و يک وسيله براي آراستن 
ــد و  ــي خواهد ش ــودش تلق ــخصيت خ ش
ــرها  ــل ها و قش نه تنها جوانان که همه نس
ــدان رو خواهند آورد.  ــوق ب به دلخواه و ش
ــوي  جهان  گسترده   كتاب ، دروازه اي  به  س
ــت  و كتاب  خوب ، يكي   دانش  و معرفت  اس
از بهترين  ابزارهاي  كمال  بشري  است . همه  
دستاوردهاي  بشر در سراسر عمر جهان ، تا 
ــت ، در ميان   ــا كه  قابل  كتابت  بوده  اس آنج
نوشته هايي  است  كه  انسان ها پديد آورده اند 
ــه  بي نظير،  ــد. و در اين  مجموع و مي آورن
آموزش هاي  آسماني ، و درس هاي  پيامبران  
به  بشر، و دانش ها و شناخت هايي  است  كه  
سعادت  بشر بدون  آگاهي  از آن  امكان پذير 
نيست . كسي  كه  با اين  دنياي  زيبا و زندگي  
بخش ، دنياي  كتاب ، ارتباط ندارد بيشك  از 
مهمترين  دستاورد انساني  و نيز از بيشترين  
ــت . براي   ــري  محروم  اس معارف  الهي  و بش
ــت  كه  افراد  ــارتي  بزرگ  اس يك  ملت ، خس
ــته  باشند، و  ــروكاري  نداش آن ، با كتاب  س
ــت  كه  با  براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  اس
كتاب ، مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  
ــد.  ــي  آموختن  چيزهاي  تازه  باش از آن  يعن
ــني  مي توان  ارزش  و  با اين  ديدگاه ، به  روش
ــن  حقيقت  تاريخي   مفهوم  رمزي  عميق  اي
ــت  كه  اولين  خطاب  خدواند متعال   را درياف
ــت   ــالم  (ص)  اين  اس ــه  پيامبر گرامي  اس ب
ــوره اي  كه  بر آن   كه : بخوان ! و در اولين  س
ــأن  خداوند فرود آمده ،  فرستاده  عظيم الش
نام  قلم  به  تجليل  ياد شده  است : اقرأ و ربك  
ــذي  علم  بالقلم .» (بيانات رهبري  االكرم ، ال

به مناسبت هفته کتاب درسال ۱۳۷۲)
ــَم بِاْلَقَلِم.  ــَرُم. الَِّذي َعلَّ ــَرْأ َو َربَُّك اْألَْك اْق
ــاَن ما َلْم َيْعَلْم (۳-۵/علق) (آفريد  َعلَّمَ اْإلِْنس
ــده. بخوان و  ــته ش ــون بس ــي را از خ آدم
ــت.  پروردگار تو از همه كريمان كريم تر اس

و  تمدن هـا  مـادر  كتـاب ، 
نيـز عصـاره  آنهاسـت و 
بشـر با پديدآوردن  كتاب ، 
را  بي شـماري   درس هـاي  
كـه  در كتـاب  تكويـن  بدو 
آموخته  شده ، گرد مي آورد 
و در محيط بشري ، منتشر 
مي سازد و بدين گونه  روز 
ثـروت   گنجينـه   روز  بـه  
بيشـتر  غنـاي   بشـري ، 

مي يابد.

کتابخوانـي نه يـک تکليف که 
يـک کار شـيرين و يـک نيـاز 
وسـيله  يـک  و  تعلل ناپذيـر 
شـخصيت  آراسـتن  بـراي 
خودش تلقي خواهد شـد و نه 
تنهـا جوانان که همه نسـل ها 
و قشـرها به دلخواه و شـوق 
بدان رو خواهنـد آورد. كتاب ، 
جهـان   سـوي   بـه   دروازه اي  
گسترده  دانش  و معرفت  است  
و كتـاب  خوب ، يكي  از بهترين  

ابزارهاي  كمال  بشري  است .
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آنكه آموخت (نوشتن) به قلم را)
«جمله (الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم) دو معني دارد، 
نخست اينكه: خداوند نوشتن و كتاب را به 
ــان آموخت و قدرت و توانايي اين كار  انس
ــر، و سرچشمه  عظيم را كه مبدأ تاريخ بش
ــت، در او  ــوم و فنون و تمدن هاس تمام عل

ايجاد كرد. 
ــت كه علوم و  ديگر اينكه منظور اين اس
ــيله به  دانش ها را از اين طريق و با اين وس

انسان آموخت. 
ــير منظور  ــه اينكه طبق يك تفس خالص
ــير ديگر  ــت، و طبق تفس تعليم كتابت اس
ــت كه از طريق كتابت به  منظور علومي اس
انسان رسيده است.» (تفسير نمونه، ج۲۷: 

(۱۵۹
ــُطُرون  (۱/قلم) (ن،  ــا َيْس ــِم َو م ن. َواْلَقَل
سوگند به قلم، و آنچه را با قلم مي نويسند)

ــي؟ در واقع آنچه به  ــوگند عجيب «چه س
ــوگند ياد شده است ظاهرًا  آن در اينجا س
ــك قطعه ني، و  ــت: ي موضوع كوچكي اس
ــياه  ــبيه به آن، و كمي ماده س يا چيزي ش
رنگ، و سپس سطوري كه بر صفحه كاغذ 

ناچيز رقم زده مي شود. 
ــت كه  ــا در واقع اين همان چيزي اس ام
سرچشمه پيدايش تمام تمدن هاي انساني، 
ــداري  ــوم، و بي ــل عل ــرفت و تكام و پيش
انديشه ها و افكار، و شكل گرفتن مذهب ها، 
ــمه هدايت و آگاهي بشر است، تا  و سرچش
ــر را به دو دوران  آنجا كه دوران زندگي بش
ــيم مي كند «دوران تاريخ» و «دوران  تقس
ــر از زماني  قبل از تاريخ»، دوران تاريخ بش
شروع مي شود كه خط اختراع شد و انسان 
توانست ماجراي زندگي خود را بر صفحات 
نقش كند، و يا به تعبير ديگر دوراني است 
ــان دست به قلم گرديد، و از او «ما  كه انس
ــير نمونه،  ــُطُروَن» يادگار ماند.» (تفس َيْس

ج ۲۴: ۳۶۹)
ــه قلم و  ــبحان در اين آيه ب ــداي س «خ
ــند سوگند ياد كرده،  آنچه با قلم مي نويس
ــه منظور از  ــياق برمي آيد ك ــر س و از ظاه
قلم مطلق قلم، و مطلق هر نوشته اي است 
ــود، و از اين جهت  ــته مي ش كه با قلم نوش
ــته  ــوگند را ياد كرده كه قلم و نوش اين س
ــت، كه  ــن نعمت هاي الهي اس از عظيم تري

ــه آن هدايت كرده،  ــر را ب خداي تعالي بش
به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معاني 
ــا را ضبط مي كند، و  نهفته در درون دل ه
ــان به وسيله قلم و نوشتن مي تواند هر  انس
ــه در پس پرده مرور زمان و  حادثه اي را ك
بعد مكان قرار گرفته نزد خود حاضر سازد، 
ــل، همين  ــه قرن ها قب ــل اينكه حادث (مث
ــاق مي افتد، و حوادث هزاران  اآلن دارد اتف
ــر در همينجا دارد رخ  ــنگ آن طرف ت فرس
مي دهد) پس قلم و نوشتن هم در عظمت، 
ــه  ــدارد.» (ترجم ــي از كالم ن ــت كم دس

الميزان، ج ۱۹: ۶۱۷)
رسانه چيست؟

ــراي انتقال  ــت ب ــيله اي اس ــانه وس «رس
ــا  ي ــب  مخاط ــه  ب ــده  پيام دهن از  ــام،  پي
ــانه اي ويژگي هاي خاص  مخاطبان. هر رس
ــن ويژگي ها به  ــي از اي ــود را دارد. برخ خ
ــانه  قابليت ها و محدوديت هاي فني آن رس
ــانه منبر از  ــردد. به عنوان مثال رس برمي گ
يک سو درارتباط مؤثر و فعال با مخاطبان 
ــي دارد اما از لحاظ تعداد  قابليت هاي خوب
ــت. همچنين برخي  ــان محدود اس مخاطب
ــانه به ذات و ماهيت  از ويژگي هاي يک رس
ــه قطع متأثر  ــاخت آن برمي گردد که ب س
ــانه  ــائل فرهنگي آن جامعه که رس از مس
ــده و نيز داليل ساخت آن  در آن توليد ش
ــت. اين  ــائلي از اين قبيل اس ــانه و مس رس
ــانه،  ــي از ابزاري بودن رس ويژگي هاي ناش
ــا و محدوديت هايي دارد. به عنوان  قابليت ه
مثال رسانه هاي مکتوب که بر اثر پيشرفت 
ــان هاي  ــود انس ــوژي و وج ــم و تکنول عل
ــواد در غرب رشد کردند، در جامعه اي  باس
ــق نخواهد بود. اما  ــدوي به هيچ وجه موف ب
ــورد قابليت ها  ــه مهم اينکه نبايد در م نکت
ــراق کرد و  ــانه ها اغ ــاي رس و محدوديت ه
ــه توصيف در مورد آنها  به طور غيرواقعي ب
پرداخت.» (گردآورندگان، دين و رسانه هاي 
ــانه ها ارتباطات را  نوين، ۱۳۸۹: ۷۸) «رس
ــريع تر،  مؤثرتر و كارآمدتر به  ــكلي س به ش
ــال مي دهند. در قرون و اعصار  گيرنده انتق
ــيوه سنتي  ــته برقراري ارتباط به ش گذش
ــت بعدها با  ــورت مي گرف ــند ص و عامه پس
ــد جمعيت  ــترش علم و رش ــد و گس تولي
ــايل ارتباطي پيچيده تر  ضرورت نياز به وس

مقدمه
ــو کتاب را  ــوان يک رادي ــراي اينکه بت ب
ــي نمود، ابتدا بهتر  به خوبي هدايت و بررس
ــازنده  ــدام از اين دو واژه س ــت با هر ک اس
ــنا شد. اينکه کتاب  عبارت راديو کتاب آش
چيست و راديو چگونه رسانه اي است و چه 
ــه مي تواند در ظرف خود  ــي دارد ک امکانات
کتاب شناسي را براي مخاطب فراهم نمايد، 

سؤاالت ابتدايي براي اين بررسي است. 
کتاب چيست؟

ــت كه در  ــانه گروهي اس «كتاب يك رس
ــده باشد قابل انتقال و  آن مطالبي ضبط ش
ــد. نقش برجسته، واال، حساس  بازيابي باش
و سازنده كتاب در پويش هاي تكامل آفرين 
فردي و اجتماعي، ناشي از گستردگي روح 
ــت و اهميت  ــي دانش و بينش و ابه ارزش
ــري است. در  فرهنگ مكتوب در تاريخ بش
ــراي تكامل جامعه  ــت عنصر كتاب ب اهمي
ــي اديان  ــه تمام ــن بس ك ــاني، همي انس
ــري، از  ــال بزرگ تاريخ بش ــماني و رج آس
ــد و روابط  ــه مانده ان ــق كتاب جاودان طري
فرهنگي جامعه بشري نيز از پوشش كتاب 

و مبادالت فرهنگي تقويت شده است. 
ــي از بارزترين  ــوع كتاب همواره يك موض
ــه مردم ايران زمين  جلوه هاي ذوق و انديش
بوده و از مهم ترين ابزارهاي فكري و هنري 
ــوب  ــالم محس ــر تاريخ اس ــر در سراس بش
ــزايي در رشد  ــود؛ زيرا كه تأثير به س مي ش
حيات فرهنگي- اجتماعي و تمدن هر ملت 
دارد از حيث معنوي نيز مقامي باال داشته 
ــت كه جامعه بارور  ــو اين مهم اس و در پرت

مي شود. 
ــاي فرهيختگي  ــار مبن ــي اعص در تمام
فرهنگي و علمي يك كشور را در ميزاني به 
ــنجند و هر چه به اين مهم  نام كتاب مي س
ــود هويت و اصالت آن  ــتر پرداخته ش بيش
ــت  ملت بهتر نمود مي يابد و آنچه مهم اس
ــرمايه و موجودي  ــريت تمامي س اينكه بش
فرهنگي خود را وامدار كتاب است. كتاب ها 
از آغاز تاكنون عنصر الينفك هر جامعه اي 
ــوند و هنوز هم كتاب ها و  ــوب مي ش محس

ــن و  ــن و بادوام تري ــريات از فراگيرتري نش
ارزان ترين قالب هاي انتقال دانش و بينش 
ــتند.» (دهقاني ليال، نقش رسانه ها در  هس
اشاعه فرهنگ كتاب و كتابخواني، ۱۳۸۷)

ــاب  يكي  از  ــت  كه  كت ــت  آن  اس «حقيق
ارزشمندترين  فراورده هاي  بشري  و گنجينه  
ــر يعني  دانش  و  ــن  ثروت هاي  بش بزرگتري
ــت . دين  و دنياي  بشر و جسم  و  تحقيق  اس
جان  انسان ، به  بركت  كتاب  تأمين  و تغذيه  
ــري  به وسيله   ــود و فرايند كمال  بش مي ش
ــق  مي يابد. كتاب ، مادر تمدن ها  كتاب  تحق
ــت و بشر با پديدآوردن   و نيز عصاره  آنهاس
كتاب ، درس هاي  بي شماري  را كه  در كتاب  
تكوين  بدو آموخته  شده ، گرد مي آورد و در 
محيط بشري ، منتشر مي سازد و بدين گونه  
ــري ، غناي   ــه  روز گنجينه  ثروت  بش روز ب
ــتر مي يابد.» (پيام مقام معظم رهبري  بيش
ــال ۱۳۷۹ در استان قدس رضوي به   در س

مناسبت  گردهمايي  كتاب  و كتابخانه )
«کتاب محصول کار فردي يک نويسنده 
ــت و يک نظام هماهنگ ذوقي يا  واحد اس
ــکيل مي دهد. کتاب  فکري و تجربي را تش
معموًال درباره يک موضوع واحد، با انديشه 
ــداوم پديد  ــت و مدت ها کار م ــه ثاب و نقش
مي آيد.» (معتمدنژاد کاظم، وسايل ارتباط 

جمعي، ۱۳۸۳: ۱۸۱)

ــوزي نه تنها  ــروز کتابخواني و علم آم «ام
ــب ديني  ــي، که يک واج ــک وظيفه مل ي
ــتر، جوانان و نوجوانان  ــت. از همه بيش اس
ــد، اگر چه آنگاه  ــاس وظيفه کنن بايد احس
ــد، کتابخواني  ــاب رواج ياب ــه انس با کت ک
ــيرين و يک  ــه يک تکليف که يک کار ش ن
نياز تعلل ناپذير و يک وسيله براي آراستن 
ــد و  ــي خواهد ش ــودش تلق ــخصيت خ ش
ــرها  ــل ها و قش نه تنها جوانان که همه نس
ــدان رو خواهند آورد.  ــوق ب به دلخواه و ش
ــوي  جهان  گسترده   كتاب ، دروازه اي  به  س
ــت  و كتاب  خوب ، يكي   دانش  و معرفت  اس
از بهترين  ابزارهاي  كمال  بشري  است . همه  
دستاوردهاي  بشر در سراسر عمر جهان ، تا 
ــت ، در ميان   ــا كه  قابل  كتابت  بوده  اس آنج
نوشته هايي  است  كه  انسان ها پديد آورده اند 
ــه  بي نظير،  ــد. و در اين  مجموع و مي آورن
آموزش هاي  آسماني ، و درس هاي  پيامبران  
به  بشر، و دانش ها و شناخت هايي  است  كه  
سعادت  بشر بدون  آگاهي  از آن  امكان پذير 
نيست . كسي  كه  با اين  دنياي  زيبا و زندگي  
بخش ، دنياي  كتاب ، ارتباط ندارد بيشك  از 
مهمترين  دستاورد انساني  و نيز از بيشترين  
ــت . براي   ــري  محروم  اس معارف  الهي  و بش
ــت  كه  افراد  ــارتي  بزرگ  اس يك  ملت ، خس
ــته  باشند، و  ــروكاري  نداش آن ، با كتاب  س
ــت  كه  با  براي  يك  فرد، توفيق  عظيمي  اس
كتاب ، مأنوس  و همواره  در حال  بهره گيري  
ــد.  ــي  آموختن  چيزهاي  تازه  باش از آن  يعن
ــني  مي توان  ارزش  و  با اين  ديدگاه ، به  روش
ــن  حقيقت  تاريخي   مفهوم  رمزي  عميق  اي
ــت  كه  اولين  خطاب  خدواند متعال   را درياف
ــت   ــالم  (ص)  اين  اس ــه  پيامبر گرامي  اس ب
ــوره اي  كه  بر آن   كه : بخوان ! و در اولين  س
ــأن  خداوند فرود آمده ،  فرستاده  عظيم الش
نام  قلم  به  تجليل  ياد شده  است : اقرأ و ربك  
ــذي  علم  بالقلم .» (بيانات رهبري  االكرم ، ال

به مناسبت هفته کتاب درسال ۱۳۷۲)
ــَم بِاْلَقَلِم.  ــَرُم. الَِّذي َعلَّ ــَرْأ َو َربَُّك اْألَْك اْق
ــاَن ما َلْم َيْعَلْم (۳-۵/علق) (آفريد  َعلَّمَ اْإلِْنس
ــده. بخوان و  ــته ش ــون بس ــي را از خ آدم
ــت.  پروردگار تو از همه كريمان كريم تر اس

و  تمدن هـا  مـادر  كتـاب ، 
نيـز عصـاره  آنهاسـت و 
بشـر با پديدآوردن  كتاب ، 
را  بي شـماري   درس هـاي  
كـه  در كتـاب  تكويـن  بدو 
آموخته  شده ، گرد مي آورد 
و در محيط بشري ، منتشر 
مي سازد و بدين گونه  روز 
ثـروت   گنجينـه   روز  بـه  
بيشـتر  غنـاي   بشـري ، 

مي يابد.

کتابخوانـي نه يـک تکليف که 
يـک کار شـيرين و يـک نيـاز 
وسـيله  يـک  و  تعلل ناپذيـر 
شـخصيت  آراسـتن  بـراي 
خودش تلقي خواهد شـد و نه 
تنهـا جوانان که همه نسـل ها 
و قشـرها به دلخواه و شـوق 
بدان رو خواهنـد آورد. كتاب ، 
جهـان   سـوي   بـه   دروازه اي  
گسترده  دانش  و معرفت  است  
و كتـاب  خوب ، يكي  از بهترين  

ابزارهاي  كمال  بشري  است .
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راديو چگونه رسانه اي است؟
ــگان اعم از  ــم راديو که هم ــي مه «ويژگ
ــنوندگان را به  ــت اندرکاران رسانه و ش دس
ــه راديو  ــت ک ــود جلب مي کند، اين اس خ
رسانه اي کور است. ما نمي توانيم پيام هاي 
آن را ببينيم. اين پيام ها تنها شامل صدا و 
ــکوتند و از همين واقعيت منحصربه فرد  س
ــر کيفيت هاي  ــه تمامي ديگ ــت ک راديوس
ــان آن،  ــت زب ــه ماهي ــز آن از جمل متماي
ــش  ــه مخاطبان ــي ک ــش و راه هاي طنزهاي
ــتفاده مي کنند، حاصل مي شود.»  ازآن اس

(کرايسل اندرو، درک راديو، ۱۳۸۷: ۱)
ــي وجود ندارد.  ــو، تصوير يا متن «دررادي
ــد آن را  ــه از اين به بع ــا آنچه ک ــاس ب تم
ــانه مي خوانيم، کامًال غيرديداري است.  رس
دريافت كنندگان پيام که همان شنوندگان 
ــتند،  ــان هس ــي مخاطب ــور جمع ــا به ط ي
ــم،  ــون و فيل ــد تلويزي ــد همانن نمي توانن
ــد، همچنين جنبه  ــتنده پيام را ببينن فرس
ديداري و تداوم داشتن پيام، مانند روزنامه 
ــوز راديو صرفًا  ــود ندارد. رم ــا کتاب، وج ي
ــامل صحبت، موسيقي،  ــنيداري اند و ش ش
ــکوت مي شوند و همچنان که  صداها و س
ــواس ما،  ــون در بين ح ــم گفت چ خواهي
ــت، اين رموز  ــوش باهوش ترين آنها نيس گ
ــوند که پردازش و  بايد به گونه اي عرضه ش
ــهولت انجام  ــازي آنها تقريبًا به س آماده س
ــدن کامل  ــام و برقرارنش ــرد. خطر ابه پذي
ــه در راديو  ــت، در نتيج ــاد اس ــاط زي ارتب
بيشترين مساعي بايد در جهت فايق آمدن 
ــانه و به وجدآوردن  بر محدوديت هاي رس
متون مختلفي باشد که به طور کلي بتوانيم 

آنها را در ذهن خود ببينيم.» (همان، ۴)
(راديو تنها وسيله ارتباط جمعي است که 
استفاده از آن مانع فعاليت هاي ديگر انسان 
نمي گردد و به همين جهت بيشتر از ساير 
وسايل ارتباطي، مي تواند مورد بهره برداري 
ــرد که هنگام  ــرد. بايد يادآوري ک قرار گي
ــات و همچنين  ــاب و مطبوع ــه کت مطالع
ــينما، انسان ناچار  ــاهده تلويزيون و س مش

ــه صفحه ثابت  ــت تمام توجه خود را ب اس
ــرک معطوف  ــا تصويرهاي متح ــذ و ي کاغ
ــه بخواهد از آنها  ــازد؛ زيرا به محض آنک س
ــاي ديگري  ــه فعاليت ه ــم بردارد و ب چش
ــود و  ــه وي متوقف مي ش ــردازد، مطالع بپ
ــد او مي گريزد. بدين  ــه از ميدان دي صحن
ــان براي  ــري که وقت انس ــورت در عص ص
فعاليت هاي روزافزون وي کفايت نمي کند، 
ــنيدن برنامه هاي راديويي با  عدم تعارض ش
ــاني، براي اين وسيله  فعاليت هاي ديگر انس
ــمار مي رود. به  ارتباطي امتياز بزرگي به ش
همين سبب راديو در اغلب اوقات روز مورد 
ــرار مي گيرد... قابليت  بهره برداري افراد ق
تحرک و همچنين قابليت استفاده از راديو 
ــده  ــبب ش ــه جا و در همه حال، س در هم
ــيله مهم ارتباطي بتواند  ــت که اين وس اس
ــاعات  ــود در تمام س ــا فعاليت مداوم خ ب
ــا مي پردازد.  ــش برنامه ه ــبانه روز به پخ ش
(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 

(۱۹۹-۱۹۸ :۱۳۸۳
ــانه اي بدون  ــو از اين منظر که رس «رادي
ــنونده  ــکان را به ش ــت، اين ام ــر اس تصوي
ــازي و ساخت  مي دهد که خود به تصويرس
ــخصيت هاي آن  ــر ذهني از پيام و ش تصوي
ــون همه  ــي برخالف تلويزي ــردازد. يعن بپ
ــرار نداده  ــام را در اختيار فرد ق ــر پي عناص
ــنونده تحميل  ــر را به مخاطب و ش و تصوي
ــام را به فرد  ــي از پي ــد، بلکه بخش نمي کن
واگذار مي کند و در اين موقعيت است که 
ــته ها و آمال و ارزش هاي خود را  فرد خواس
در آنها بازسازي مي کند... کارکرد رسانه ها 
ــت بلکه به  ــط انتقال و عرضه پيام نيس فق
ــان و تغيير آنها نيز  ــت نگرش مخاطب تقوي
مي پردازد. شخص در اتومبيل، صحرا، سفر 
ــه در حال  ــان حتي زماني ک ــر زم و در ه
ــت، مي تواند صدايي را حس  کارکردن اس
ــپارد، باز  کند که حتي اگر به آن گوش نس
با شنيدن آن ذهنش تحريک شود. شنيدن 
ــت.»  ــردن متفاوت اس ــًا  با گوش ک مطمئن
(بهار، مهري، راديو، دين و زندگي روزمره، 

(۲۰ :۱۳۹۰
داراي  دو  ــر  ه ــون،  تلويزي و  ــو  «رادي
ــا را به صورت  ــتند که آنه خصوصياتي هس
کامل ترين وسايل ارتباطي درآورده اند. اين 
ــينما و نه با مطبوعات  خصوصيات که با س
ــد، راديو و  ــتراکي ندارن هيچگونه وجه اش
تلويزيون را بسيار به هم نزديک ساخته اند، 
ــک خانواده  ــر دو عضو ي ــه ه ــوري ک به ط
ــبت  ــوند. به همين مناس ــوب مي ش محس
ــي ارتباطات دور» براي  «اتحاديه بين الملل
آنها، تعريف مشترکي ارائه داده است. طبق 
اين تعريف، «راديو و تلويزيون يک سرويس 
ــه برنامه هايي به  ــت ک ارتباط راديويي اس
استفاده کنندگان،  مستقيم  دريافت  منظور 

پخش مي کند». 
عنصر صوتي راديو نيز مانند کالم انساني 
و موسيقي، در بيان راديويي نقش حساسي 
ــده دارد و در صورتي که اين عنصر  ــه عه ب
ــا تلويزيون  ــينما ي ــر تصويري س ــا عنص ب
مقايسه شود، اهميت آن آشکار مي گردد.» 
(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 

 .(۱۸۹۸-۱۸۸ :۱۳۸۳
راديوکتـاب

ــيس و  ــده در زمينه تأس ــتر فراهم ش بس
راه اندازي يک شبکه راديويي به عنوان راديو 
کتاب براي معرفي کتب، ناشران و پرداختن 
ــايل مربوط به حوزه نشر و ناشران،  به مس
فرصت مناسبي است براي بيان دغدغه ها، 
ــار کتاب همچنين  نقاط قوت و ضعف انتش
فرهنگ سازي روي آوردن به مطالعه کتاب، 
ــانه هايي همچون  چرايي تداوم برقراري رس
کتاب در عصر تکنولوژي و پيشرفت روز و... 
ــرفصل هاي مهم را  . اين موارد مباحث و س
ــل مهم راه اندازي راديو کتاب  مي توان دالي
ــا متعلق به بيان  ــت. راديويي که تنه دانس
ــت از تريبون سراسري و  سخنان کتاب اس
ــنيدن حرف هاي شنونده و  مجالي براي ش
کارشناسان عرصه نشر براي سطح عمومي 

و همگاني. 
انتظار شنونده يک راديو کتاب شنيدن هر 
آنچه درباره کتاب است مي باشد و اين مهم 
ــيقي،  با به کارگيري عناصري همچون موس
ــاز  ــکوت و همچنين هنر برنامه س صدا و س
ــاخت برنامه حول محور  ــراي تدوين و س ب

ــكار گرديد. از آنجا كه مردم همواره از  آش
رسانه ها تأثير مي پذيرند،  رسانه ها چه براي 
ــده  ــند و چه نش ــده باش آموزش راحي ش
ــند، برنامه هايشان چه باهدف آموزشي  باش
ــد،  همواره آموزش دهنده  باشد و چه نباش
ــتند». (اكرامي محمود، اصول ارتباط  هس

جمعي۱۳۸۲: ۷۹)
ــه تالش هاي  ــانه مانند هم «موضوع رس
ــان. از آنجا که  ــري عبارت است از انس بش
ــمت  ــد و جهدها و تالش ها به س ــه ج هم
ــان و  ــذاري بر انس ــراي تأثيرگ ــان و ب انس
ــانه امروز مثل  ــان است... رس مديريت انس
ــان ها و جوامع را  هواست، ارتباط بين انس
ــردم دنيا بدون  ــرار مي کند. اکثريت م برق
رسانه نمي توانند زندگي کنند. کسي نيست 
ــذرد و از طريق  ــبانه روز بر او بگ که يک ش
رسانه با ديگران ارتباط برقرارنکند... رابطه 
ــکل هايي گوناگوني برقرار  ــان ها به ش انس

ــاي گوناگون  ــود. اين ارتباط از راه ه مي ش
ــه روز به روز بر  ــي از راه هايي ک ــت. يک اس
ــود،  ــت و پيچيدگي آن اضافه مي ش اهمي
ــان ها از طريق رسانه است.  ارتباط بين انس
ــده ارتباط بين  ــانه برقرارکنن ــع رس در واق
انسان ها مي باشد و اين ارتباط الزمه کمال 
انساني، تعالي انسان و جامعه بشري است. 
ــت.»  ــانه و ارتباطات اس پس اين نقش رس

(رسانه مصلح، ۳۵-۳۱)
ــه ها بين افراد  «مبادله اطالعات و انديش
انساني از شرايط ضروري زندگي اجتماعي 
ــت. برقراري ارتباط بين افراد وگروه ها،  اس
ــايل خاصي است که به کمک  مستلزم وس
ــان ها بتوانند پيام ها وخواست هاي  آنها انس
ــل کنند، با  ــر منتق ــه يکديگ ــش را ب خوي
ــنا شوند، خود را با  محيط زندگي بهتر آش
آن هماهنگ سازند و يا براي بهبود شرايط 

آن اقدام کنند. 

ــاد ارتباط  ــرف عامل ايج ــان از يک ط زب
ــوي ديگر  ــت و از س و تفهيم بين انسانهاس
ــيله فکر و بيان آن نيز به شمار مي رود.  وس
ــتگي دارند  ــه يکديگر پيوس ــان و فکر ب زب
ــال يکي  ــن ح ــي درعي ــد ول و جداناپذيرن
ــتند. زيرا فکر عبارت است از انعکاس  نيس
ــان ها.  ــي در وجدان انس ــاي عين واقعيت ه
درحالي که زبان عامل بيان و وسيله انتقال 
ــه ها به عيني  در وجدان انسان است.  انديش
ــکان ادراک  ــت که ام ــا بيان اس ــس تنه پ
ــه هاي ديگران را به انسان مي دهد و  انديش
ــياء در  بدين نحو انعکاس واقعيت عيني اش
ذهن انسان، تنها موقعي داراي ارزش است 
ــل گردد وگرنه آگاهي  که به ديگران منتق
انفرادي انسان در صورتي که امکان انتقال 
ــد بيهوده  ــته باش آن به ديگران وجد نداش

مي ماند. 
ــکاس واقعيت  ــي انع ــراي آنکه چگونگ ب
عيني اشياء در فکر انسان به ديگران منتقل 
ــاخت و  ــود، بايد بار ديگر آن را عيني س ش
ــه محصول انعکاس دنياي خارج  افکار را ک
ــت به صورت مادي و قابل فهم درآورد.  اس
انعکاس  ــاختن  قابل انتقال س و  مادي کردن 
ــان  واقعيت هاي محيط زندگي در فکر انس
ــاي گوناگوني صورت  ــايل و روش ه با وس
ــفاهي،  ــورد بيان ش ــن م ــرد. در اي مي گي
ــيقي،  ــمي، آهنگ هاي موس هنرهاي تجس
ــا و  ــا و روزنامه ه ــتي، کتاب ه ــته دس نوش
مجله ها، راديو و تلويزيون مهمترين وسايل 
ــوند.» (معتمدنژاد کاظم،  ــوب مي ش محس

وسايل ارتباط جمعي، ۱۳۸۳: ۵۵-۵۳)
ــي مي توانند در  ــانه هاي ارتباط جمع رس
ترويج فرهنگ هاي سازنده مؤثر واقع شوند 
ــن عنصر  ــوان ماندگارتري ــاب را به عن و كت
فرهنگي به جامعه بشناساند. رسانه مي تواند 
تأثير شگرفي در ترويج كتاب و كتابخواني 
ــتفاده از منابع  گذارده مردم را در جهت اس
ــويق نموده  ــوب فرهنگي و علمي تش مكت
ــعه علمي-  ــتا موجبات توس و در اين راس

فرهنگي جامعه را موجب گردد. 

عنصـر صوتي راديو نيز مانند کالم انسـاني و موسـيقي، در بيان 
راديويي نقش حساسـي به عهده دارد و در صورتي که اين عنصر 
با عنصر تصويري سـينما يا تلويزيون مقايسـه شـود، اهميت آن 
آشکار مي گردد.



سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي58
صـداي جمهـوري اسالمي ايـران 59

راديو چگونه رسانه اي است؟
ــگان اعم از  ــم راديو که هم ــي مه «ويژگ
ــنوندگان را به  ــت اندرکاران رسانه و ش دس
ــه راديو  ــت ک ــود جلب مي کند، اين اس خ
رسانه اي کور است. ما نمي توانيم پيام هاي 
آن را ببينيم. اين پيام ها تنها شامل صدا و 
ــکوتند و از همين واقعيت منحصربه فرد  س
ــر کيفيت هاي  ــه تمامي ديگ ــت ک راديوس
ــان آن،  ــت زب ــه ماهي ــز آن از جمل متماي
ــش  ــه مخاطبان ــي ک ــش و راه هاي طنزهاي
ــتفاده مي کنند، حاصل مي شود.»  ازآن اس

(کرايسل اندرو، درک راديو، ۱۳۸۷: ۱)
ــي وجود ندارد.  ــو، تصوير يا متن «دررادي
ــد آن را  ــه از اين به بع ــا آنچه ک ــاس ب تم
ــانه مي خوانيم، کامًال غيرديداري است.  رس
دريافت كنندگان پيام که همان شنوندگان 
ــتند،  ــان هس ــي مخاطب ــور جمع ــا به ط ي
ــم،  ــون و فيل ــد تلويزي ــد همانن نمي توانن
ــد، همچنين جنبه  ــتنده پيام را ببينن فرس
ديداري و تداوم داشتن پيام، مانند روزنامه 
ــوز راديو صرفًا  ــود ندارد. رم ــا کتاب، وج ي
ــامل صحبت، موسيقي،  ــنيداري اند و ش ش
ــکوت مي شوند و همچنان که  صداها و س
ــواس ما،  ــون در بين ح ــم گفت چ خواهي
ــت، اين رموز  ــوش باهوش ترين آنها نيس گ
ــوند که پردازش و  بايد به گونه اي عرضه ش
ــهولت انجام  ــازي آنها تقريبًا به س آماده س
ــدن کامل  ــام و برقرارنش ــرد. خطر ابه پذي
ــه در راديو  ــت، در نتيج ــاد اس ــاط زي ارتب
بيشترين مساعي بايد در جهت فايق آمدن 
ــانه و به وجدآوردن  بر محدوديت هاي رس
متون مختلفي باشد که به طور کلي بتوانيم 

آنها را در ذهن خود ببينيم.» (همان، ۴)
(راديو تنها وسيله ارتباط جمعي است که 
استفاده از آن مانع فعاليت هاي ديگر انسان 
نمي گردد و به همين جهت بيشتر از ساير 
وسايل ارتباطي، مي تواند مورد بهره برداري 
ــرد که هنگام  ــرد. بايد يادآوري ک قرار گي
ــات و همچنين  ــاب و مطبوع ــه کت مطالع
ــينما، انسان ناچار  ــاهده تلويزيون و س مش

ــه صفحه ثابت  ــت تمام توجه خود را ب اس
ــرک معطوف  ــا تصويرهاي متح ــذ و ي کاغ
ــه بخواهد از آنها  ــازد؛ زيرا به محض آنک س
ــاي ديگري  ــه فعاليت ه ــم بردارد و ب چش
ــود و  ــه وي متوقف مي ش ــردازد، مطالع بپ
ــد او مي گريزد. بدين  ــه از ميدان دي صحن
ــان براي  ــري که وقت انس ــورت در عص ص
فعاليت هاي روزافزون وي کفايت نمي کند، 
ــنيدن برنامه هاي راديويي با  عدم تعارض ش
ــاني، براي اين وسيله  فعاليت هاي ديگر انس
ــمار مي رود. به  ارتباطي امتياز بزرگي به ش
همين سبب راديو در اغلب اوقات روز مورد 
ــرار مي گيرد... قابليت  بهره برداري افراد ق
تحرک و همچنين قابليت استفاده از راديو 
ــده  ــبب ش ــه جا و در همه حال، س در هم
ــيله مهم ارتباطي بتواند  ــت که اين وس اس
ــاعات  ــود در تمام س ــا فعاليت مداوم خ ب
ــا مي پردازد.  ــش برنامه ه ــبانه روز به پخ ش
(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 

(۱۹۹-۱۹۸ :۱۳۸۳
ــانه اي بدون  ــو از اين منظر که رس «رادي
ــنونده  ــکان را به ش ــت، اين ام ــر اس تصوي
ــازي و ساخت  مي دهد که خود به تصويرس
ــخصيت هاي آن  ــر ذهني از پيام و ش تصوي
ــون همه  ــي برخالف تلويزي ــردازد. يعن بپ
ــرار نداده  ــام را در اختيار فرد ق ــر پي عناص
ــنونده تحميل  ــر را به مخاطب و ش و تصوي
ــام را به فرد  ــي از پي ــد، بلکه بخش نمي کن
واگذار مي کند و در اين موقعيت است که 
ــته ها و آمال و ارزش هاي خود را  فرد خواس
در آنها بازسازي مي کند... کارکرد رسانه ها 
ــت بلکه به  ــط انتقال و عرضه پيام نيس فق
ــان و تغيير آنها نيز  ــت نگرش مخاطب تقوي
مي پردازد. شخص در اتومبيل، صحرا، سفر 
ــه در حال  ــان حتي زماني ک ــر زم و در ه
ــت، مي تواند صدايي را حس  کارکردن اس
ــپارد، باز  کند که حتي اگر به آن گوش نس
با شنيدن آن ذهنش تحريک شود. شنيدن 
ــت.»  ــردن متفاوت اس ــًا  با گوش ک مطمئن
(بهار، مهري، راديو، دين و زندگي روزمره، 

(۲۰ :۱۳۹۰
داراي  دو  ــر  ه ــون،  تلويزي و  ــو  «رادي
ــا را به صورت  ــتند که آنه خصوصياتي هس
کامل ترين وسايل ارتباطي درآورده اند. اين 
ــينما و نه با مطبوعات  خصوصيات که با س
ــد، راديو و  ــتراکي ندارن هيچگونه وجه اش
تلويزيون را بسيار به هم نزديک ساخته اند، 
ــک خانواده  ــر دو عضو ي ــه ه ــوري ک به ط
ــبت  ــوند. به همين مناس ــوب مي ش محس
ــي ارتباطات دور» براي  «اتحاديه بين الملل
آنها، تعريف مشترکي ارائه داده است. طبق 
اين تعريف، «راديو و تلويزيون يک سرويس 
ــه برنامه هايي به  ــت ک ارتباط راديويي اس
استفاده کنندگان،  مستقيم  دريافت  منظور 

پخش مي کند». 
عنصر صوتي راديو نيز مانند کالم انساني 
و موسيقي، در بيان راديويي نقش حساسي 
ــده دارد و در صورتي که اين عنصر  ــه عه ب
ــا تلويزيون  ــينما ي ــر تصويري س ــا عنص ب
مقايسه شود، اهميت آن آشکار مي گردد.» 
(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 

 .(۱۸۹۸-۱۸۸ :۱۳۸۳
راديوکتـاب

ــيس و  ــده در زمينه تأس ــتر فراهم ش بس
راه اندازي يک شبکه راديويي به عنوان راديو 
کتاب براي معرفي کتب، ناشران و پرداختن 
ــايل مربوط به حوزه نشر و ناشران،  به مس
فرصت مناسبي است براي بيان دغدغه ها، 
ــار کتاب همچنين  نقاط قوت و ضعف انتش
فرهنگ سازي روي آوردن به مطالعه کتاب، 
ــانه هايي همچون  چرايي تداوم برقراري رس
کتاب در عصر تکنولوژي و پيشرفت روز و... 
ــرفصل هاي مهم را  . اين موارد مباحث و س
ــل مهم راه اندازي راديو کتاب  مي توان دالي
ــا متعلق به بيان  ــت. راديويي که تنه دانس
ــت از تريبون سراسري و  سخنان کتاب اس
ــنيدن حرف هاي شنونده و  مجالي براي ش
کارشناسان عرصه نشر براي سطح عمومي 

و همگاني. 
انتظار شنونده يک راديو کتاب شنيدن هر 
آنچه درباره کتاب است مي باشد و اين مهم 
ــيقي،  با به کارگيري عناصري همچون موس
ــاز  ــکوت و همچنين هنر برنامه س صدا و س
ــاخت برنامه حول محور  ــراي تدوين و س ب

ــكار گرديد. از آنجا كه مردم همواره از  آش
رسانه ها تأثير مي پذيرند،  رسانه ها چه براي 
ــده  ــند و چه نش ــده باش آموزش راحي ش
ــند، برنامه هايشان چه باهدف آموزشي  باش
ــد،  همواره آموزش دهنده  باشد و چه نباش
ــتند». (اكرامي محمود، اصول ارتباط  هس

جمعي۱۳۸۲: ۷۹)
ــه تالش هاي  ــانه مانند هم «موضوع رس
ــان. از آنجا که  ــري عبارت است از انس بش
ــمت  ــد و جهدها و تالش ها به س ــه ج هم
ــان و  ــذاري بر انس ــراي تأثيرگ ــان و ب انس
ــانه امروز مثل  ــان است... رس مديريت انس
ــان ها و جوامع را  هواست، ارتباط بين انس
ــردم دنيا بدون  ــرار مي کند. اکثريت م برق
رسانه نمي توانند زندگي کنند. کسي نيست 
ــذرد و از طريق  ــبانه روز بر او بگ که يک ش
رسانه با ديگران ارتباط برقرارنکند... رابطه 
ــکل هايي گوناگوني برقرار  ــان ها به ش انس

ــاي گوناگون  ــود. اين ارتباط از راه ه مي ش
ــه روز به روز بر  ــي از راه هايي ک ــت. يک اس
ــود،  ــت و پيچيدگي آن اضافه مي ش اهمي
ــان ها از طريق رسانه است.  ارتباط بين انس
ــده ارتباط بين  ــانه برقرارکنن ــع رس در واق
انسان ها مي باشد و اين ارتباط الزمه کمال 
انساني، تعالي انسان و جامعه بشري است. 
ــت.»  ــانه و ارتباطات اس پس اين نقش رس

(رسانه مصلح، ۳۵-۳۱)
ــه ها بين افراد  «مبادله اطالعات و انديش
انساني از شرايط ضروري زندگي اجتماعي 
ــت. برقراري ارتباط بين افراد وگروه ها،  اس
ــايل خاصي است که به کمک  مستلزم وس
ــان ها بتوانند پيام ها وخواست هاي  آنها انس
ــل کنند، با  ــر منتق ــه يکديگ ــش را ب خوي
ــنا شوند، خود را با  محيط زندگي بهتر آش
آن هماهنگ سازند و يا براي بهبود شرايط 

آن اقدام کنند. 

ــاد ارتباط  ــرف عامل ايج ــان از يک ط زب
ــوي ديگر  ــت و از س و تفهيم بين انسانهاس
ــيله فکر و بيان آن نيز به شمار مي رود.  وس
ــتگي دارند  ــه يکديگر پيوس ــان و فکر ب زب
ــال يکي  ــن ح ــي درعي ــد ول و جداناپذيرن
ــتند. زيرا فکر عبارت است از انعکاس  نيس
ــان ها.  ــي در وجدان انس ــاي عين واقعيت ه
درحالي که زبان عامل بيان و وسيله انتقال 
ــه ها به عيني  در وجدان انسان است.  انديش
ــکان ادراک  ــت که ام ــا بيان اس ــس تنه پ
ــه هاي ديگران را به انسان مي دهد و  انديش
ــياء در  بدين نحو انعکاس واقعيت عيني اش
ذهن انسان، تنها موقعي داراي ارزش است 
ــل گردد وگرنه آگاهي  که به ديگران منتق
انفرادي انسان در صورتي که امکان انتقال 
ــد بيهوده  ــته باش آن به ديگران وجد نداش

مي ماند. 
ــکاس واقعيت  ــي انع ــراي آنکه چگونگ ب
عيني اشياء در فکر انسان به ديگران منتقل 
ــاخت و  ــود، بايد بار ديگر آن را عيني س ش
ــه محصول انعکاس دنياي خارج  افکار را ک
ــت به صورت مادي و قابل فهم درآورد.  اس
انعکاس  ــاختن  قابل انتقال س و  مادي کردن 
ــان  واقعيت هاي محيط زندگي در فکر انس
ــاي گوناگوني صورت  ــايل و روش ه با وس
ــفاهي،  ــورد بيان ش ــن م ــرد. در اي مي گي
ــيقي،  ــمي، آهنگ هاي موس هنرهاي تجس
ــا و  ــا و روزنامه ه ــتي، کتاب ه ــته دس نوش
مجله ها، راديو و تلويزيون مهمترين وسايل 
ــوند.» (معتمدنژاد کاظم،  ــوب مي ش محس

وسايل ارتباط جمعي، ۱۳۸۳: ۵۵-۵۳)
ــي مي توانند در  ــانه هاي ارتباط جمع رس
ترويج فرهنگ هاي سازنده مؤثر واقع شوند 
ــن عنصر  ــوان ماندگارتري ــاب را به عن و كت
فرهنگي به جامعه بشناساند. رسانه مي تواند 
تأثير شگرفي در ترويج كتاب و كتابخواني 
ــتفاده از منابع  گذارده مردم را در جهت اس
ــويق نموده  ــوب فرهنگي و علمي تش مكت
ــعه علمي-  ــتا موجبات توس و در اين راس

فرهنگي جامعه را موجب گردد. 

عنصـر صوتي راديو نيز مانند کالم انسـاني و موسـيقي، در بيان 
راديويي نقش حساسـي به عهده دارد و در صورتي که اين عنصر 
با عنصر تصويري سـينما يا تلويزيون مقايسـه شـود، اهميت آن 
آشکار مي گردد.
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چكيده 
ــور  ــال به باالي كش ــيار پايين و براي براي جمعيت ۷ س ميزان مطالعه کتاب در ايران بس
ــت. مطالعه كتاب ۱/۹ درصد و مطبوعات ۵/۴ درصد از سرانه  ــبانه روز اس ۶/۷ دقيقه در ش
زماني اوقات فراغت را به خود اختصاص مي دهند، در حالي كه سهم مشاهده تلويزيون در 
ــت. اين آمار با مقايسه با کشورهاي ديگر، بحراني بودن قلت ميزان  اين ميانه ۴۲ درصد اس
کتابخواني در ايران را نشان مي دهد. نتايج تحقيقات، به خصوص درباره اوقات فراغت نشان 
ــود (در يک نمونه،  ــت جوانان بيهوده تلف مي ش ــه بخش زيادي از اوقات فراغ ــد ك مي ده
ــي  تنها ۱/۱ درصد از اوقات فراغت دانش آموزان در دوران تحصيل، صرف مطالعه غيردرس

مي شود).

ــاندن کتاب و مختصات نشر صورت  شناس
خواهد پذيرفت. کتاب يک رسانه بصري و 
ــتاري است که امکان مطالعه و مرور را  نوش
ــب بارها و بارها مي دهد. برخالف  به مخاط
راديو که رسانه لحظه اي و آني است. امکان 
ــود  ــنيده مي ش ــت و مرور آنچه ش بازگش
ــار و مکتوبات بايد  ــود ندارد. معرفي آث وج
ــنونده  ــه اي هنرمندانه و کدوار به ش به گون
ــده به  ــا باراطالعاتي منتقل ش ــود ت القاء ش
ــه جزيي از محفوظاتي  مخاطب در هر ثاني
ــات طوالني  تري در ذهن  ــود که تا لحظ ش

تداعي مي شود. 
ــه عرصه  ــا با ورود ب ــت ت ــي نياز اس گاه
ــرفت و به بهانه صرفه جويي  ــرعت، پيش س
ــان  ــي آس ــان، و يا با انگيزه دسترس در زم
ــک راديو کتاب  ــر با کم ــريع و فراگي و س
ــه هايي که در قالب  ــر لحظه به انديش در ه
ــت. در صورت  ــت ياف کتاب درآمده اند دس
ــاي  ــدن فعاليت ه ــدن و فراگيرش عملي ش
ــد در آينده اي  ــي کتاب، باي ــبکه راديوي ش
ــي فرهنگي در  ــاهد انقالب نه چندان دور ش
ــات جامع، متنوع و  عرصه درتزريق اطالع
موضوعي با سرعت باال در دريافت و انتقال 

اطالعات بود. 
«راديو از لحاظ سرعت و مداومت انتشار 
ــار، برترين  ــعت حوزه انتش و همچنين وس
ــيله ارتباط جمعي است. راديو وقايع و  وس
حوادث را زودتر از مطبوعات و حتي زودتر 
ــش مي کند.  ــا پخ ــون در همه ج از تلويزي
ــاس آن بر سرعت و مداومت  ولي چون اس
انتشار گذاشته شده است، فرصت تجزيه و 
تحليلي و تفسير اخبار را از دست مي دهد. 
در عين حال بايد درنظر داشت که ويژگي 
ــت کار راديو، بيش از آن که از طرز  و اصال
ــمه بگيرد، از  ــار پيام هاي آنها سرچش انتش
طرز دريافت آنها ناشي مي شود. تا جايي که 
ــاص راديو، در  ــت خ ــوان گفت اصال مي ت
توانايي برقراري رابطه مستقيم شنوندگان 
ــان زمان وقوع  ــا وقايع و حوادث فدر هم ب
ــت که به  ــت و همين خصلت اس نهفته اس
ــار اخبار بر  ــکان مي دهد در انتش راديو ام
ــايل ارتباطي ديگر سبقت گيرد و افراد  وس
ــه و همچنين تلويزيون  ــر از روزنام را زودت
ــاي اجتماعي بگذارد.»  در جريان رويداده

(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 
(۱۹۱ :۱۳۸۳

غذاي روح کتاب و انديشه هاي نابي است 
ــر قرار  ــترس بش که در قالب کتاب در دس
ــت براي  ــه و راديو کتاب فرصتي اس گرفت
ــنيداري در دريافت  ــري از توان ش بهره گي
ــدن با اين  ــي و آشناش ــته هاي فرهنگ بس

انديشه ها. 
ــراي  ب ــانه اي  رس ــاي  فرصت ه ــايد  ش
ــر و معرفي آثار  ــت دادن به عرصه نش اهمي
منتشرشده داخلي و خارجي و با موضوعات 
مختلف، زياد نبوده و نباشد. اما راديو کتاب 
فرصت و موقعيت مناسبي براي اين منظور 
ــه ها و  ــي ابعاد مختلف انديش ــت. بررس اس
ــنده کتاب، دغدغه هاي  سرفصل هاي نويس
ــتن و ارتباط با ناشر و شنيدن  او براي نوش
ــار عالوه بر آنکه  ــر آث معيار ها و چرايي نش
ــنايي مخاطب با موضوعات و اطالعات  آش
جديد و مورد نياز را سبب مي شود، انگيزه 
مشتاقان و صاحبنظران را نيز براي نوشتن 
ــت راديو  ــد کرد. اميد اس ــدان خواه دوچن
ــاره  ــيدن به اهداف مورد اش ــاب در رس کت

موفق باشد. 
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