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 ان جوانانیدر م« انتظار سازنده»ج یو جوان و ترویراد

 1فر محمدرضا مانی

 

 چکیده

باشد؛ بسته به  ها ارزشج اثرگذار یشتاز در ترویپ یرسانه مناسب و حت تواند یمران همچنان یو در ایراد

همواره و ، آن در صدای جمهوری اسالمی« مسئوالن»، و در یک کالم زانیر برنامهاستگذاران و یه سکآن

 :در همه حال

فعال در درون و برون آن را  یو فرهنگ یرکف یها انیجرنند و یامروز بب کنیرا با ع« جامعه» -

 رصد و شناسایی کنند؛ یبه درست

 یدر امروز و افتهی تیاولو یازهاین، سخنوتاه کو در  ها خواسترا با انتظارها و « مخاطب» -

به  پاسخبهتر و البته مؤثرتر در  یها راهانتخاب  ینند و در تالش مستمر براکل یو تحل یبررس

 ازها باشند؛ین نیا

 یا رسانه یها رقابتدست برتر در ، ه به آنکنند ک یمعرف ییها یژگیوا ی یژگیرا با و« ویراد» -

رند و به یار بگکه در عمل به کرا نه در نظر  ساز تیمز یها یژگیوا ی یژگین ویا و دهد یم

 نند؛کل یتبد ها تیفعالمحور عمده 

 :تیو در نها

جامعه و مخاطب « امروز»سازگار با ، نندکج یترو« ارزش» عنوان به خواهند یمه کآنچه را  -

، ن راهیدر انند و البته کو استفاده یرسانه راد ساز تیمز یها یژگیوآن از  ارائهبسازند و در 

 باشند. شده ارائه یها ارزشا یارزش « اصالت»معتقد به 

ان مخاطبان جوان و در یدر م ها ارزشج ینمونه موفق ترو تواند یمو جوان صدای جمهوری اسالمی یراد

رت یبص، ق معرفتیو تعم ینید یها شهیاندن ییو تب ارائه»م یه اگر بدانکآن ژهیو بهجوانان باشد؛ ، تینها

وی اختصاصی در ایران است و گروه ین رادیس ایتأس یاز جمله اهداف اساس« یاسالم یباورهاو 

د و روانه آنتن پخش یتول، مختلف یها برنامهت و یفعال، ن هدفیت تحقق ایبا مأمور« شهیجوان و اند»

 .کند یم

                                                                                                                                                                          
 mrmanifar@yahoo.com مایصداوسرد سازمان کعمل یابیل ارزکسم و پژوهشگر اداره یژورنال یتخصص یتراکد 0

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


34 

 

ان مخاطبان یدر مج اثرگذار آن یو ترو« انتظار سازنده»، ان بهترین درست مفهوم انتظار و به بییتب

جامعه  ینیت دیو ترب یریپذ جامعهر در یارناپذکنقش مهم و ان تواند یمه کجوانان ، تیجوان و در نها

 و جوان است.یت در رادین هدف و مأموریتحقق ا یها نشانهداشته باشد؛ از جمله 

د یاستاد شه یها شهیانددر  تر شیپه ک« انتظار سازنده»ن مقاله با توجه به مفهوم یسنده در اینو

 هکپاسخ مناسب دهد ، ن پرسش مهمیمطرح شده است؛ به دنبال آن است تا به ا یمطهر یمرتض

د درباره یچگونه با، شه آنیران گروه جوان و اندیو سردب کنندگان هیته ژهیو بهو جوان و یراد سازان برنامه

 « هم»ت موردنظر محقق شود و یهدف و مأمور« هم»نند تا ک یساز برنامه« انتظار سازنده»مفهوم 

ان جوانان یانتظار سازنده در م، تیشوند تا در نها ارائهجذاب و اثرگذار به مخاطبان جوان ، ها برنامه

 جامعه برداشته شود؟ ینیت دیترب ریناپذ انیپار یج و گام مهم در مسیترو

 ت در یسازگار با نوع فعاله ک( Pierre Schaeffe) ر شفهیاز مدل پ، ن پرسشیسنده در پاسخ به اینو

د یه و تولیته یها یدگیچیپن مقاله هم با یتا خوانندگان ا ردیگ یم کمک، است یا رسانه یها سازمان

 یطراح یها یدشوارشتر آشنا شوند و هم یو جوان بیراد ژهیو بهو  یاسالم یجمهور یدر صدا« برنامه»

نند و به نگاه ک کش دریش از پیجوان را بو یراد یمعارف یها برنامهدر  ژهیو به، «امیپ»و ساخت 

 ابند.ینباره دست یدرا نانهیب واقع

 انتظارسازنده و مدل شفه.، مخاطبان جوان، واژگان کلیدی: رادیو جوان

 

 دیباچه

در جامعه هستند. « تحول»، و فراتر از آن« تغییر»پیشتاز تالش و حرکت برای ایجاد ، جوانان

طراوت ، شجاعت و سرسختی، ییتوانااستعداد و ، ایثار و از خودگذشتگی، یطلب استقاللو  یخواه آرمان

و  سازند یمهستند که سراسر وجود یک جوان را از آن خود  ییها یژگیوجمله ، و عشق و شور، و پاکی

 .کنند یمتبدیل  ها یپرسشگرو  ها یوجوگر جستکه دوران جوانی را به روزگار  روند یمتا به آنجا پیش 

 ؛ و«خود»عرفان و معنویت در ، لی کامل روح اخالقتج یوجو جست 

  ؛«جامعه»مختلف حیات  یها عرصهپرسش از امکان بروز شایسته آن در 

و البته تدبیر بهنگام مسئوالن را  ردیگ یمفرصتی است که به واسطه حضور جوان در برابر جامعه قرار 

 .کند میگوشزد ، پیش از بروز هر تهدید، در استفاده مناسب از آن

، در مسیر توسعه و پیشرفت هر جامعه ژهیو به، ها یزیر برنامهو  ها یاستگذاریسنیست که عمده  سبب یب

« جوان»و  کنند یمجوانان تأکید  یها یژگیوو بر  ابندی یمبر استفاده از جایگاه و نقش جوانان تمرکز 

فراگیر مانند رادیو و تلویزیون  یها رسانه ژهیو به، ها رسانهو مخاطب اصلی  ها تیفعالرا محور اساسی 

 ند.ده میقرار 
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دختران و زنان را  ژهیو بهجوانان و ، که با ظاهر متفاوت اما باطن همسو یا رسانهآتشباری رقیبان 

؛ گواه شندیاند یمو در نهایت نظام اجتماعی و سیاسی خود  ها ارزشو به القای  رندیگ یم« هدف»

نبرد امروز بیش از دیروز بر تسخیر اندیشه و ذهن جوانان تمرکز »ست که آشکار بر درستی این سخن ا

 یریکارگ بهز ینیست که البته بصیرت ن ریپذ امکانیافته است و پیروزی در آن جز با سالح بصیرت 

 «توأمان ایمان و علم است.

با  کوشد یمدر حال تغییر و خواهان تحول است که همچنان ، جامعه ایرانی یک جامعه به نسبت جوان

ایرانی دست یابد.  _با برداشت اسالمی « پیشرفت و عدالت»تجربه متفاوت با غرب لیبرال به 

 یها بازتابو  شود میهمچنان در درون و برون فضای عمومی جامعه احساس  58انقالب  یها لرزه پس

 .رسد یممختلف به گوش  یها صورتمتفاوت آن به 

است و همچنان در کانون توجه اندیشمندان قرار دارد و « ندهز»گویی انقالب اسالمی ایران هنوز 

 پرسش از اینکه نیست که سبب یب. سازد یممختلف را با هر قصد و نیت به خود متوجه  یها نگاه

 «این انقالب به پیروزی رسید و به استقرار نظام جمهوری اسالمی منجر « چگونه»و « چرا

 پرسش از اینکه شد؟ و یا

 «عبور کرد و همچنان  سالمت بهاین نظام نوپا از میان امواج سخت تهدیدها « چگونه»و « چرا

 با گذشت بیش از سه دهه به حیات خود ادامه داد؟

 .شود میو ابراز نظرها و نگارش آثار متعدد را موجب  رو روبهمتفاوت اندیشمندان  یها پاسخبا 

خرمن  ورشدن شعلهمحصول »است که انقالب اسالمی را  دکتر ناصر کاتوزیان از جمله این اندیشمندان

صفت بارز و عامل محرک « نفرت»، در انقالب اسالمی»و معتقد است که  داند یمدر جامعه « نفرت

 همه نیروهای اجتماعی بود.

 نفرت از حکومت و همه مظاهر آن؛ 

 نفرت از زیستن در سایه ظلم؛ و 

  جا وجود داشت و توده مردم در  همهخارجی و تحمل حقارت آنچه در  یها یوابستگنفرت از

 .کردند یمحساس  آاعماق وجدان خویش 

تحمل کنند و آینده نامعین و مبهم را هرچه  توانند ینمکه نظام موجود را  دانستند یمهمین اندازه 

 گوناگون داشت: یها علتند. منتها این نفرت نیز ده میبر آن ترجیح ، باشد

 هی از نظام شاهنشاهی نفرت داشتند که چرا با باورهای مذهبی جامعه سر جنگ دارد و از گرو

؛ ردیگ یم؛ شعائر مذهبی را به استهزا کند میهر بهانه برای تحقیر رهبران اسالمی استفاده 

؛ سازد یم( وآله هیعل اهلل یصل) تاریخ مجعول شاهنشاهی را جانشین تاریخ هجرت پیامبر اسالم

انقالبی و مردمی مذهب را محکوم  یها هیما؛ بخشد یمو تجاهر به فسق را رونق  یعفت یب
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تا از مذهب  کند می؛ و خرافات و موهومات را شایع سازد یم؛ آخوند سرسپرده و مزدور کند می

 علیه مذهب بسازد. یا ضربه

  ملی به باد  یها هیسرما دندید یمگروهی دیگر به این دلیل از حکومت نفرت داشتند که

که همه قدرتمندان جهان بر سر خوان این  دندید یم. شود میو آشکارا صرف هرزگی  رود یم

و هنوز هم از  سوزند یمولی صاحبان اصلی آن در آتش فقر و هالکت ، اند نشستهنعمت 

دست به غارت ، که جمعی هوسران و هرزه دندید یمو  اند بهره یبوسایل زندگی  نیتر ییابتدا

 .اند زده عمومی

  و  ها ضیتبعو واژگونی نظام طاغوتی را به دلیل  بردند یمبرخی هم از فساد اداری رنج

در دست افرادی معدود  ها قدرتخواستار بودند و از این نفرت داشتند که چرا همه  ها ییناروا

 .رندیگ یمقرار  ها آنبازیچه ، متمرکز است و دیگران به صورت تحقیرشده و سرگردان

  جمعی دیگر از دردمندان و زجرکشیدگان کسانی بودند که نظام موجود را قاتل فرزندان و

جوانان غیرتمند و  گروه گروهکه جالدان  دندید یمو  شناختند یمخویشان و دوستان خود 

ند و پنهانی نابود ده میهولناک  یها شکنجهو  کشند یمپاکدل را به اندک بهانه به زنجیر 

 .کنند یم

بر روی هم انباشته شدند. وابستگی حکومت به ، و طی سالیان دراز جیتدر به، اینگونه یها عقده

از  یبار کولهافزود و بدین سان  ها آننیز عقده تحقیر را بر  ها آنخارجی و اطاعت محض از  یها قدرت

 «نفرت طی سالیان دراز فراهم آمد و بردوش نظام پوشالی قرار گرفت و موتور انقالب شد.

 (1695 -1696: 1374، راد انیسنمح) 

است و  دهیعق همنیز گرچه تا حدودی با دکتر کاتوزیان ، مصری نام صاحباندیشمند ، علی بنوعزیزی

اما آن را تنها عامل مؤثر در پیروزی ، کند میاشاره « نفرت عمومی در جامعه»این  یریگ شکلبه 

و البته « مذهب شیعه فرد منحصربهسرشت » ژهیو بهو نقش مؤثر مذهب و  داند ینمانقالب 

رهبران مذهبی در استفاده از آن را عامل مؤثرتر در پیروزی انقالب و استقرار و تداوم  یشناس فرصت

 .داند یمنظام جمهوری اسالمی 

خود را از دست نداده  یطلب مبارزهمذهب شیعه در ایران هیچگاه قابلیت »بنوعزیزی معتقد است که 

، گذشت و فداکاری برای نیل به حقیقت و عدالت، پرقدرت مانند: پایداریاست. حضور نمادهای 

در اختیار ، مذهبی یها اختالفسیاسی در چارچوب  یها اختالفاستعداد قابل مالحظه برای قراردادن 

و باالخره وعده ، دده میکه مظلومان را در برابر ظالمان قرار  ییها واژهداشتن یک منطق مردمی و 

شیعه را به مذهب ، برای تحقق یک نظام عادالنه اجتماعی و بازگشت یک امام غایبمسیحایی آن 

 .کند میقدرتمند در اعتراض و مقابله با وضع موجود تبدیل  العاده فوق

 با منافع و  تواند یماست که  ریپذ انعطافاسالمی انقالب همچنان به قدری  یها آرمانو  ها ارزش

در میان همه ( ره) خمینی اهلل تیآنطباق پیدا کند؛ همچنان که ا پسند مشکلهر گروه  یها خواست
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محبوبیت بسیار داشت و پیروان مبارز ایشان از همه اشکال سنتی و پیشرفته ارتباط ، مخالف یها گروه

: 1379، سو) .«کردند یماستفاده  افتهی سازمانیک بسیج انقالبی  انداختن راه بهبرای تهییج عمومی و 

97) 

دین اسالم  رینظ کمبه ظرفیت ، مانند بنوعزیزی« نه»البته ، شهید استاد مرتضی مطهری نیزاندیشمند 

و در گفتار  کند میاصالحی در جهان اسالم اشاره  یها نهضتو پیشبرد  یریگ شکلو مذهب شیعه در 

و پیشبرد هر  یریگ شکلدر « انتظار فرج» ژهیو بهاز نقش مؤثر انتظار و  «(عج) قیام و انقالب مهدی»

پیروزی نهایی ایمان ، قرآن مجید با قاطعیت تمام»که  کند میو تأکید  دیگو یمنهضت اصالحی 

و آینده ، دست ستمکاران و جباران برای همیشه شدن کوتاه، غلبه قطعی صالحان و متقیان، اسالمی

 ینیب خوشعنصر  درخشان و سعادتمندانه بشریت را نوید داده است. این اندیشه بیش از هر چیز بر

نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکامل تاریخ و اطمینان به آینده تأکید و عنصر بدبینی 

تاریک و ابتر  العاده فوق ها هیفرضو  ها هینظرکه طبق بسیاری از  کند مینسبت به پایان کار بشر را طرد 

 است.

عبادت و ، شود میانتظار فرج خوانده ، اسالمیامید و آرزوی تحقق این نوید کلی که در زبان روایات 

شمرده شده است. البته اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسالمی و قرآنی  ها عبادت نیتر لتیبافضبلکه 

الهی هرگز  یها تیعنااست: مردم مؤمن به « اهلل روححرمت یأس از »و آن اصل  شود میدیگر استنتاج 

 ییگرا هودهیبند و تسلیم یأس و ناامیدی و ده میدست نو در هیچ شرایطی امید خویش را از 

 (5-6: 1361، مطهری) .«شوند ینم

منشأ اثر شود و نه  تواند یمبه خودی خود نه « ها عبادت نیتر لتیبافض»البته این عبادت و شاید 

نقش قابل توجه در مسیر تغییر و تحول جامعه به عهده بگیرد و تضمین مناسب بر استقرار و  تواند یم

 جمهوری اسالمی باشد؛ تداوم نظام

  و، مسئوالن در جامعه تبدیل نشود تیفعالایرانی به زمینه اصلی  _اگر فرهنگ اسالمی 

 و وظایف جوانان نگریسته نشود. ها تیمسئولو ، اگر متناسب با آن به جایگاه و نقش 

مختلف بر این دو  یها یسخنراننیز در  یا خامنه اهلل تیآحضرت ، جالب آن است که رهبر فرزانه انقالب

. ایشان اند گفتهجوانان به صورت خاص سخن  تیمسئولضرورت اساسی تأکید بسیار کرده و از نقش و 

 یها قلهعلم و معرفت تا  یها گردنهجد و جهد برای عبور از »مسئولیت اکنون نسل جوان را چیزی جز 

تا به حفظ دانشگاه و جامعه  خواهد یم ختهیفرهجوانان دانشجو و  ژهیو بهو از جوانان و  داند ینم« کمال

غافل « روحیه انقالبی»و  «علم»، «دین»همت کنند و هرگز از ضرورت توجه به « صراط مستقیم»در 

بدخواهان و دشمنان را در انحراف این مسیر با شکست  ریناپذ توقفنشوند تا بتوانند تالش پیوسته و 

 مواجه سازند.

  ؛یمباالت یبدچارکردن جوانان به القیدی و 

  بزرگ انقالب و نظام؛ و نیز یها آرمانکاهش عالقه و محو حساسیت جوانان به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


37 

 

 س تنگ تمایالت شخصی و سودپرستی؛اسارت جوانان در قف 

که جز  یا فاصله؛ هاست آناسالمی و قرآنی  تیهومیان هویت جوانان با « فاصله»بارز ایجاد  یها جلوه

 از راه

  شور و جهان؛کبرخورد هوشمندانه با حوادث 

 ؛ها آنخصمانه  یها روشص اهداف و یشناخت دشمنان در هر جا و با هر چهره و تشخ 

 در  ژهیو به، جوانان ینداریو د یآموز علمر یا ناآگاهانه در مسیاز اخالل آگاهانه  یریجلوگ

 کشور؛ و یز آموزش عالکو مرا ها دانشگاه

 تعهد و تالش ، نیه توجه به تدیبر پا ییدانشجو ژهیو بهو  یط مصفا و پرنشاط جوانیحفظ مح

 جوانان؛ یانقالب

 .ندینش ینمن راه به ثمر یو مقابله مؤثر با آن جز از ا ابدی ینمکاهش محسوس 

و گسترش  ها ارزشج یبسزا در ترو یگاه و نقشیجا، یسنت یها رسانهنار کدر  مایسازمان صداوس

است  یسازمان، شود یماد ی« یرسانه مل»عنوان  باه از آن ک یا رسانهن سازمان یانقالب دارد. ا یشعارها

ت یشور فعالک یمقام رسم نیتر یعال عنوان به« یمقام رهبر»ر نظر یاداره و ز« یومتکح»ه به صورت ک

 .کند یم

 خواه آرمان یاجتماع یها گروه عنوان بهجوانان  ینیت دیترب، از آن تر ژرفو البته  یریپذ جامعه 

 هستند؛ و افتهی توسعهگران یخود و جامعه با د« سهیمقا»ه مدام در حال ک طلب تحولو 

 ؛ وکنند یماش و درباره آن پرسش کنک یاحتمال یها فاصله ییو چرا یستیدر چ 

 برال قرار دارند؛ ویغرب ل ژهیو به، گانگانیب یا رسانهو  یغات مختلف فرهنگیررس تبلیدر ت 

 ؛برند یمبه سر  ها آنجذاب اما متضاد  یها امیپر بمباران یدر ز 

 تنها دامنه  توانند یم، با توجه مسئوالن مواجه نشوند یه اگر به درستکهستند  ییها ضرورتاز جمله 

 ها ارزشمطلوب  یساز نهینهادسازند؛ انتقال و  تر ژرفموجود را  یها شکافرا گسترش دهند؛  ها تعارض

گانه نه در قالب یب یها شهیاندشتر ینند؛ راه را بر گسترش و نفوذ هرچه بکمواجه  یرا با مانع اساس

 د آورند.یپد، جز آنچه مدنظر است یحاصل، تیند؛ و در نهایبگشا« تهاجم»ه در قالب کتبادل 

شتاز یپ یرد و رسانه مناسب و حتیان به عهده بگین مینقش مؤثر در ا تواند یمو در ایران همچنان یراد

استگذاران و یه سکباشد؛ بسته به آن ها ارزشج اثرگذار یگانگان و ترویب یدر مقابله با تهاجم فرهنگ

 ،شهیش از همیب، یاسالم یجمهور یمسئوالن آن در صدا، وتاه سخنکو در  زانیر برنامه

 و فرهنگی فعال در درون و برون  یرکمختلف ف یها انیجرنند و یامروز بب کنیجامعه را با ع

 رصد و شناسایی کنند؛ یآن را به درست
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 در  افتهی تیاولو یازهاین، وتاه سخنکو در  ها خواستن جامعه با انتظارها و یمخاطب را در ا

بهتر و البته مؤثرتر  یها راهانتخاب  ینند و در تالش مستمر براکل یو تحل یبررس یوامروز 

 ازها باشند؛ین نیدر پاسخ به ا

 ه به آن دست برتر در کنند و مدنظر قرار دهند ک یمعرف ییها یژگیوا ی یژگیو را با ویراد

ه در عمل به کرا نه در نظر  ساز تیمز یها یژگیو ای یژگین ویو ا دهد یم یا رسانه یها رقابت

 نند؛کل یتبد ها تیفعالرند و به محور عمده یار بگک

 ،تیو در نها

  سازگار با امروز جامعه و مخاطب بسازند ، ج دهندیترو« ارزش» عنوان به خواهند یمه کآنچه را

معتقد به ، ن راهیالبته در ا نند وکو استفاده یرسانه راد ساز تیمز یها یژگیوو در ارائه آن از 

 باشند. شده ارائه یها ارزشا یارزش « اصالت»

نمونه  تواند یم، جوانان در ایران است یاختصاص یویکه تنها راد یاسالم یجمهور یو جوان صدایراد

ه کباشد؛ بسته به آن ها ارزشج اثرگذار یدر ترو ها فرصتاز  یریگ بهرهدها و یموفق مقابله با تهد

اعتقاد  یته اساسکن نیآن در عمل به ا اندرکاران دست، و در کوتاه سخن سازان برنامهو  زانیر برنامه

ه ک کند یمن یرا تضم ییها رسانها یتنها حضور و ماندگاری رسانه  ها رسانهه بازار پررقابت کنند کدا یپ

 پردازند یممخاطبان  یاه خواستاش در مجموعه انتظارها و کنکو  وجو جستبه ، بانیگر رقیش از دیب

تا با جلب توجه و  کنند یم یبند طبقه ییقابل پاسخگو یازهایرا در قالب ن ها خواستن انتظارها و یو ا

نه یابند و زمیرسانه دست  یها امیپبه  ها آن یدلبستگ، فراتر از آن یو حت یاعتماد مخاطبان به وابستگ

 نند.کفراهم  یسازمان یها استیست مخاطبان را در مسیر کحر

از ابتدا ، گذرد یمات آن یبه دو دهه از ح یکس شده و نزدیتأس 1385ه در چهارم اسفند کو جوان یراد

 :کند یمت یرده و همچنان فعالکت یخاص فعال یبا اهداف

 ؛یاسالم یرت و باورهایبص، ق معرفتیو تعم ینید یها شهیاندن ییارائه و تب 

 انقالب و  یاصول و نظام ارزش، راتکن آرا و تفییتبق و یتعم، یشناساندن انقالب اسالم

 آن؛ یدستاوردها

 و ...؛ یت خودباوریتقو، یو اسالم یرانیق فرهنگ ایشناخت و تعم 

 و  یفرهنگ، یاقتصاد، یاجتماع، یاسیو اطالعات جوانان در ابعاد گوناگون س یرشد سطح آگاه

 ؛یهنر

 به گذران اوقات فراغت؛ کمکو  یده جهت 

  ازدواج، ارکفرهنگ ، یانسان _ یاله یها ارزشم و اشاعه یح و تعمیصح یالگوهاارائه ، 

 ن؛یو احترام به والد یدواریام، یریپذ تیمسئول، ییگرا قانون، یطلب عدالت
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 یارائه راه حل از سو یجاد بستر مناسب برایجوانان و ا یازهایالت و نکمش یبررس 

 ارشناسان؛ک

 تضارب آرا؛ و یجاد بستر سالم و مناسب برایا 

 (6: 1378، چراغانی) ؛یش همبستگیو افزا یو وفاق اجتماع یم وحدت ملکیت و تحیتقو 

م با مسأله یرمستقیا غیم یه در ارتباط مستقکهستند  یاختصاص یوین رادیاز جمله اهداف تأسیس ا

مهم در هدف ن یا ژهیو بهدر میان جوانان قرار دارند؛ « انتظار سازنده»ج یو ترو« ینیب خوش» یالقا

ش از دیگر اهداف به یب« یاسالم یرت و باورهایبص، ق معرفتیو تعم ینید یها شهیاندن ییارائه و تب»

گر یش از دیب، وستین رادیا ساز برنامه یها گروهه از جمله کشه یو گروه جوان و اند خورد یمچشم 

د و روانه آنتن پخش یمختلف تول یها برنامهت و یفعال، هدف نیت تحقق ایبا مأمور تواند یم ها گروه

 ند.ک

ان مخاطبان یج اثرگذار آن در میو ترو« انتظار سازنده»، ان بهترین درست مفهوم انتظار و به بییتب

جامعه داشته باشد؛ از  ینیت دیر در تربیارناپذکنقش مهم و ان تواند یمه کجوانان ، تیجوان و در نها

 و جوان است.یمهم در راد تین هدف و مأموریتحقق ا یها نشانهجمله 

 هکد بدانند یشه بایدر گروه جوان و اند ژهیو به، این رادیو سازان برنامهو  زانیر برنامه

 ازمند پرداخت ین ها ارزشج یحساس ترو عرصهژه در یبه و، مالکدن به ینه و رسیرشد به

وجود  ها شهیکلستن کدر ش یریجز خطرپذ یا چاره، ن راهیمناسب است و در ا یها نهیهز

 ندارد؛

 ،و البته در این میان نیز

 زش یمنجر به از دست رفتن و ر یو تجرب یعلم یها پشتوانهر و تحول بدون ییهر نوع تغ

 .شود یمخالقانه  یها حرکتدر انجام  یامکست و ناکمخاطبان و ش

 یه براکپاسخ مناسب دهند ، ن پرسشید مدام به ایو جوان بایراد سازان برنامهو  زانیر برنامه، ن رویاز ا

ق و ید نگاه دقین بایهمچن ها آنسرگرم فعالیت هستند؟ ، ویچه نوع مخاطب و در چه نوع راد

 یها قوتو  ها ضعفو ، ها فرصتدها و یندازند و تهدیت بیبان مختلف در حوزه فعالیبه رق جانبه همه

 نند.کمناسب ارائه  یاربردک یها حل راهنند و ینار هم ببکبان را در یخود و رق

در  تر شیپه ک« انتظار سازنده»ز با تأمل در مفهوم ین الزامات و نین مقاله با توجه به ایسندگان اینو

، ن پرسش مهمیمطرح شده است؛ به دنبال آن هستند تا به ا یمطهر ید مرتضیاستاد شه یها شهیاند

ران گروه جوان و یو سردب کنندگان هیته ژهیو بهو جوان و یراد سازان برنامهه کپاسخ مناسب دهند 

ت یهدف و مأمور« هم»نند تا ک یساز برنامه« انتظار سازنده»د درباره مفهوم یچگونه با، شه آنیاند

انتظار ، تیجذاب و اثرگذار به مخاطبان جوان ارائه شوند تا در نها ها برنامه« هم»ابد و یموردنظر تحقق 

 جامعه برداشته شود؟ ینیت دیترب ریناپذ انیپار یم در مسج و گام مهیان جوانان ترویسازنده در م
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ه سازگار کو سپس از مدل شفه  مییگو یم« انتظار سازنده»ابتدا از مفهوم ، ن پرسشیما در پاسخ به ا

ن مقاله هم با یتا خوانندگان ا میریگ یم کمک، وستینظیر راد یا رسانه یها سازمانت در یبا نوع فعال

رادیو جوان  ژهیو بهدر صدای جمهوری اسالمی و « برنامه»موجود در تهیه و تولید  یها یدگیچیپ

و جوان یراد یمعارف یها برنامهدر  ژهیو به، «امیپ»و ساخت  یطراح یها یدشواربیشتر آشنا شوند و هم 

 ابند.ین باره دست یدر ا نانهیب واقعنند و به نگاه ک کش دریش از پیرا ب

 

 تا سازندهرانگر یاز و، انتظار

واژگان در فرهنگ لغات ما  نیتر تنبلاز  یکیبه  یه در اوج بزرگکب است یغر یمانیفراپ« انتظار»

مطلق و  یها انفعالدن همه ینام یبرا یو فروهر یالهوت یه با ژستک یا فراواژهل شده است. یتبد

ه کاست  ینید یتنها اداردن آن کو لحن خاص ما موقع ادا میبر یمار کخود به  زیانگ رخوت یها ماللت

 شتر ...یتنها اداوار و نه ب یی؛ ادامیخر یمزحمت آن را به جان 

ا ی دیا کردهرا تجربه « مقدس»قت یبه حق یا تا به حال انتظاریآ دانم ینمست؟ یانتظار چ یاما به راست

بزرگ است و حاال  دیا دهیشنه کمهم  ی؟ انساندیا دهیکشمهم را  یدار شخصیا تا به حال انتظار دینه؟ آ

 یو جز درباره و یاشتغال ذهن، د. تپش قلبیق دهیخود تطب یرا با قضاوت ذهن یو یقرار است بزرگ

ر در یین تغیند و اکدا ین است در منتظر بروز پکه ممکاست  یکیولوژیزیات فیردن تنها خصوصکرنکف

 خ است.یوه ک کنو تنها، فتدین است در روح و روان شما اتفاق بکه ممک یرییسه با تغیمقا

ن یروا به نفع ذهن و شهود و نه چشم و حس است و حاال هم یضیاب و تبعیبزرگ در غ کیدر، انتظار

 یها یلفاظا هست؟ همه هنر ما تنها یباشد؟ آ تر میعظد هزاران مرتبه یمنجی مگر نبا یک یانتظار برا

ه ک میکن ینمر کف یاست و حت« دیشا، دیاین جمعه بید ایشا»مانند  یرر جمالتکهنرمندانه و گفتن م

ش ین آرایقیخود را با  یها یلفاظه کست یحواسمان ن ید است حتیابراز ترد یبرا یا کلمه« دیشا»

ه با کقبول شد  کیپسر یاما تنها دعا، نماز باران به دشت و صحرا رفتند یروستا برا یک یم. اهالینک

 یقین! یعنین یخود چتر برده بود. ا

 یدنیند؛ دکرمان نیدن غافلگیردن تا دکذهن را باور  یعنی، برداشتن چتر یعنی، عمل یعنیانتظار 

اشتباه  یی!!! و ما ایستادگان صف انتظار ظهور را با صف نانوایوپکا تلسی یوبکروسیکو نه م ییماورا

 یآرزو شدن برآوردهظهور را ، پوچ ین و مذهب. گاه با شعفیشه و باز هم به نام دی؛ مثل هممیا گرفته

انتظار نه آرزوست  یند. ولکدا یقت پید آرزو در وسعت انتظار حقیه شاکنیغافل از ا، میدان یمانتظارمان 

شتر از یو حاال ب میا کردهوتاه کا و آرزو یناجوانمردانه قامت انتظار را به اندازه لباس رؤ، ا و بعدیو نه رؤ

فقط در  ین! انتظاریریش یانتظار یجا تلخ به یدرد، میکن یمه تجربه کن درد انتظار است یا، انتظار

 در انتظار. رمق یب یانتظار، حد نام و نظاره

 رسد یمبه نظر « اما باورها ماندگار ماندند.، ستکرا ش ها بتبود. او  دل سادهم یابراه: »دیگو یم یبزرگ

ت یحس امن یه نوعکتنها در حد واژه است  ینقش، مین واژه قائل هستیا یه ما امروز براک یتنها نقش
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ه کرا  یانتظار میا دهینفهم! ی. آرخواهانه جهانت خودخواهانه و نه یدر نها یهدف، ندکجاد یدر ما ا

ه استاد کست ین سبب یب. میا ماندهوچه ک یکبود و همچنان اندر خم  شدن دهیفهمدوارانه منتظر یام

انتظار فرج و آرزو و : »دیگو یم ها آناز  یکهر  یو در معرف کند یمبه دو گونه انتظار اشاره  یمطهر

 نده دو گونه است:یبه آ بستن دل

 نیتر لتیبافضه کاست؛ تعهدآور است؛ عبادت بل بخش تحرکه سازنده است؛ ک یانتظار  

 و البته هاست عبادت

 محسوب  یگر یاباح یاست؛ و نوع کننده فلجرانگر است؛ بازدارنده است؛ یه وک یانتظار

 .شود یم

ن دو یاست و ا( عج) موعود یمهد یخیم تاریمعلول دو نوع برداشت از ظهور عظ ن دو گونه انتظاریا

: 1361، یمطهر) .«شود یم یناش یخینش درباره تحوالت تاریز به نوبه خود از دو نوع بینوع برداشت ن

8) 

برداشت : »دیگو یمن آن ییو در تب دهد یمرا شرح « رانگریانتظار و» یها یژگیوابتدا  یاستاد مطهر

دارد؛  یت انفجاریه صرفاً ماهکن است یموعود ا یام و انقالب مهدیت و قیاز مردم از مهدو یگروه

 یناش ها یتباهو  ها یکش حقو  ها اختناقو  ها ضیتبعو  ها ظلمفقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج 

 است. شدن شانیپره خود معلول کاست  افتنی سامان یقت نوعی؛ و در حقشود یم

دان یم تاز کهینداشته باشد؛ باطل  یچ طرفداریقت هیه صالح به نقطه صفر برسد و حق و حقکآن گاه 

ن انفجار رخ یا، افت نشودیصالح در جهان  یند؛ و فردکومت نکح ییرویباطل ن یرویشود؛ جز ن

ن یاز آست _ندارد  یقت طرفداریرا حقیز _قت یقت و نه اهل حقینجات حق یب برایو دست غ دهد یم

 .دهد یمقت را نجات یو قهرمانانه حق دیآ یمرون یب

 بغض و عداوت  یر با نوعکان از منین گروه طبعاً به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیا

اگر خود ، سک. برعشمارند یم( عج) موعود یام مهدیراندازان ظهور و قیرا از تأخ ها آنرا یز، نگرند یم

مقدمات ظهور  ها نیارا یز، نگرند یماران و عامالن فساد کت به گناهیرضا یهم اهل گناه نباشند با نوع

 .«کنند یمرا فراهم 

ه ک کند یم یادآوریز یرا ن یته اساسکن نیا، ن بخش از سخنان خودیان اید در پایشمند شهیالبته اند

در  یلیتعط ینوعه منجر به کن نوع انتظار فرج یموعود و ا یام مهدین نوع برداشت از ظهور و قیدر ا

ن یبا مواز یچ وجه مطابقتید شمرده شود؛ به هیبا یگر یاباح یو نوع شود یم یحدود و مقررات اسالم

 (62همان منبع: ) قت مطرود است.یو در حق« ندارد یو قرآن یاسالم

ات یآن عده از آ: »دیگو یمن آن ییدر تب یه استاد مطهرکن انتظار است یگر ایانتظار سازنده اما گونه د

ات ین آیرانگر از انتظار است. از ایس برداشت وکدرست در جهت ع، نباره استیه دراکم یرکقرآن 

 استفاده 

 یروزیه به پکمبارزه اهل حق با اهل باطل  یها حلقهاست از  یا حلقهموعود  یه ظهور مهدک شود یم
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ه آن فرد در کن است ین سعادت موقوف به ایفرد در ا یک بودن میسه. شود یم یاهل حق منته یینها

ه کمبارزه اهل حق با اهل باطل  یها حلقهاست از  یا حلقهموعود  یعمل در گروه اهل حق باشد. مهد

 .شود یم یاهل حق منته یینها یروزیبه پ

 یینها یروزیمان و عمل صالح داده شده و مظهر پیه به اهل اکاست  یدیمظهر نو( عج) موعود یمهد

ار خود برسند. در کت یبه نها« دیسع»و « یشق»ه کنی؛ مگر اردیپذ ینمن امر تحقق یمان است. ایاهل ا

 یهی. بدشوند یمه به محض ظهور به آن حضرت ملحق کزبده است  یسخن از گروه یات اسالمیروا

. معلوم شوند ینمزم سبز یبوته ه یو به قول معروف از پا شوند ینمن خلق کن گروه ابتدا به سایاست ا

وجود دارد که این گروه زبده را پرورش  یعال یها نهیزم، ن اشاعه و رواج ظلم و فسادیدر ع شود یم

 د.ده می

بلکه به فرض اگر اهل حق از نظر ، که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است رساند یماین خود 

اهل ایمان هستند و در ردیف یاران  نیتر ارزنده، کمیت قابل توجه نیز نباشند از نظر کیفیت

 (68همان منبع: ) «سیدالشهدا قرار دارند.

 یها حلقهآخرین حلقه از مجموعه ( عج) قیام مهدی موعود»آن اندیشمند شهید با تأکید بر اینکه 

د که ده میاینگونه به سخنان خود خاتمه « مبارزه حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است

 :همان منبع) «همه انبیا و اولیا و مردان مبارز راه حق است یها آل دهیا بخش تحققعود مهدی مو»

67) 

سطرسطر و حتی ، چه در صدا و چه در سیمای جمهوری اسالمی، کاش مسئوالن رسانه ملی ما

ما با گذشت « رسانه ملی»پاسخ مناسب دهند که ، ها پرسشاین سخنان را بخوانند و به این  واژه واژه

 ،بیش از سه دهه از پیروزی انقالب و استقرار نظام جمهوری اسالمی

  و چگونه آن را در اندیشه و ذهن مخاطبان القا  دیگو یم« انتظار»با کدام نگاه از مفهوم

 ؟کند می

 ؟کند میعمل  تر موفق« انتظار»در تبلیغ و ترویج کدام گونه ، به دور از برخود شعاری 

 پایبند است و تا چه اندازه در پوشش خبری و « انتظار سازنده»ه تا چه اندازه به لوازم اشاع

 د؟ده میرخدادهای مختلف به این مهم توجه نشان  یا رسانه

  دیگو یمبا آن انتظار که دین و مذهب از آن  مییگو یمآیا میان این انتظار که ما از آن ،

 وجود ندارد؟ و یا فاصله

  نمانده است؟آیا این انتظار در انتظار آن انتظار 

ترویج  یها ضرورتو  مییگو یمگروه جوان و اندیشه آن  ژهیو بهما در این مقاله تنها از رادیو جوان و 

نیازمند چارچوب مناسب ، . اما پیش از آنمیکن یمدر میان مخاطبان جوان را بررسی « انتظار سازنده»
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 تواند یم یا رسانه یها سازمان ژهیو بهبرای حرکت در این مسیر هستیم. مدل شفه در ارتباط جمعی و 

 .شود میپاسخ مناسب به این نیاز باشد که در بخش بعد درباره آن بحث 

 

 انتظار سازنده و مدل شفه، رادیو جوان

. شاید میا دهیدهواپیما را  یها مدلضرورتی است برای یک بررسی منظم. اکثر ما ، استفاده از مدل»

را برای آزمایش در تونل باد استفاده  ها مدلبرخی از ما بدانیم که مهندسان هواپیما نوعی از این 

قبل از ، به منظور یافتن عیب و نقاط ضعف طرحی است که مهندسان ها شیآزما. این نوع کنند یم

آشنا باشیم که  ییها مدلساختن نمونه اصلی هواپیما در ذهن خود دارند. همچنین شاید برخی از ما با 

به ، قبل از احداث ساختمان اصلی برای تجزیه و تحلیل ساختمانی که در ذهن خود دارند ها تکتیآرش

. مدل ارتباط نیز به تشریح عناصر و ساخت این عناصر در فراگرد ارتباط که زنند یمساخت آن دست 

 (315: 1379، راد انیمحسن) .«پردازد یم، با یک تعریف ساده قابل گنجاندن و بیان نیست

مختلف  یها مدلبا بیان این نقل قول از ، استاد و پژوهشگر ارشد ارتباطات، راد انیمحسندکتر مهدی 

 ارتباط 

 :کند میبه مدل شفه اشاره  ها مدلو در میان این  دیگو یم

که آثار مختلف در ( 1919 -1995) با نام کامل پیر هانری ماری شفه( Pierre Schaeffe) پیر شفه

 1989در سال ، دیآ یمفرانسوی این عرصه به شمار  نامان صاحبزمینه ارتباطات و موسیقی دارد و از 

بنا « عنصر واسطه»مدلی را برای ارتباط جمعی طراحی کرد که اصول اولیه آن بر اساس تفکر درباره 

قرار داشت و از « عامه مردم»و « خالق پیام»بود. عنصر واسطه در مدل شفه میان دو عنصر  شده

 .برد یمدر این میان سود « موقعیت استراتژیک خاصی»

یعنی ، این عنصر وسط به نظر شفه: »سدینو یمد و ده میدراینباره بیشتر توضیح  راد انیمحسندکتر 

اصی دارد. این واسطه صاحب قدرت در وسایل ارتباط یک موقعیت استراتژیک خ، همان عنصر واسطه

. شفه در مدل پیشنهادی خود دو قطر را از کند میبرخورد  ها قدرتکه خود با  طور همانجمعی است؛ 

و قطر  نهد یمنام ( Professionnelle) یا حرفهکه یکی را قطر  کند میچهار زاویه یک ذوزنقه ترسیم 

خبرنگاران ، رادیویی و تلویزیونی یها برنامهنویسندگان ، نگاران روزنامه. (Pouvoir) دیگر را قطر قدرت

د. ده میدولت را بر قطر قدرت قرار ، نمونه عنوان بهو  یا حرفهرا بر قطر  ها رسانه اندرکاران دستو دیگر 

 :شود میذوزنقه پیشنهادی وی دارای چهار مثلث یا چهار حوزه ، به این ترتیب

  ها هدفحوزه (Objectives )در باال؛ 

 حوزه بیان (Expression )در پایین؛ 

 حوزه طراحی و درک محتوا (Conception des Contents)؛ و سرانجام، 

 حوزه انتشار (Diffusion). 
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 طراحی و درک محتوا

 

 

واقع  ها یا حرفهدر مرکز این دو قطب قرار دارد که در تالقی دو قطر قدرت و ( Mediateur) واسطه

خالقان ، شده است و نقشی حساس در زمینه ارتباط جمعی به عهده دارد. بیرون ذوزنقه در سمت چپ

 مجاز و یها گروهنقش ، قرار دارند. همچنین( Public) عامه مردم، ودر سمت راست( Auteur) پیام

(Group de la programmation ) یزیر برنامهو گروه (Groupes utorises ) سوی باالی این نیز در دو

 (454 -455همان منبع: ) «ذوزنقه نشان داده شده است.

 

 : مدل شفه1شکل 

 

 

 

 

 

پیر شفه با طراحی این »که  کند میاستاد و پژوهشگر ارشد ارتباطات در خاتمه بر این نکته نیز تأکید 

این وسایل مطرح کرده  یها سازمانوسایل ارتباط جمعی را در  یها امیپپیچیدگی تهیه و انتشار ، مدل

 (455همان منبع: ) و آن را در برابر پژوهشگران و فعاالن این عرصه قرار داده است.« است

، کند میمختلف درباره جوانان تهیه و تولید  یها امیپکه  یا رسانهیک سازمان  عنوان بهرادیو جوان 

این مدل را در  یریکارگ بهمدل شفه باشد. شکل زیر چگونگی  یریکارگ بهنمونه مناسب در  تواند یم

انتظار سازنده در اندیشه »، د. در این شکلده میگروه جوان و اندیشه آن نشان  ژهیو بهرادیو جوان و 

برای  یساز برنامهمصوب سازمان درباره  یها استیساصول و »، مجاز یها گروهبه جای « استاد مطهری

 یا حرفه اندرکاران ودسترادیو جوان »و ، به جای عموم« جوانان»، یزیر برنامهبه جای گروه « جوانان

 عنوان به« و به ویژه سردبیران گروه جوان و اندیشه کنندگان هیته»و  اند گرفتهبه جای مؤلف قرار « آن

 .کنند یمفای نقش واسطه ای

 

 : مدل شفه در رادیو جوان2شکل 

 

 

 

 

 

 های مجازگروه ریزیگروه برنامه

 مؤلف

  عموم

 ها هدف

 واسطه 

 بیان

انتشا

 ر

های اصول و سیاست

مصوب سازمان درباره 

 سازی برای جوانانبرنامه

در اندیشه استاد « انتظار سازنده»

 مطهری

 و رادیو جوان

 اندرکاراندست

 ای آنحرفه

 جوانان

 ها حوزه هدف

 گروه جوان واندیشه 

 حوزه بیان

حوزه  حوزه انتشار

طراحی و 

 درک محتوا

[Type a quote from the document 

or the summary of an interesting 

point. You can position the text 

box anywhere in the document. 

Use the Text Box Tools tab to 

change the formatting of the pull 

quote text box.] 

   مؤلف
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انتظار  رادیوجوان و به ویژه سردبیران گروه جوان و اندیشه 1 کنندگان هیته مخاطب جوان1 جوانان

 استاد مطهری سازنده

 

 

 

، «انتظار»با موضوع  ژهیو به، ها امیپموجود در مسیر تهیه و تولید  یها یدگیچیپشکل باال به خوبی از 

که پیام  سازد یمرا متوجه این نکته  سازان برنامهرسانه از جمله  اندرکاران دستو  دارد یبرمپرده 

که همگرایی مناسب میان  شود می ها ارزشو منجر به ترویج  ابدی یماثرگذار تنها در زمانی امکان بروز 

 در ادامه شود. سازان برنامهدر ابتدا و  زانیر برنامهفعالیت به وجود آید و منجر به حرکت  یها حوزه

 نبود شناخت الزم از الزامات دوران جوانی؛ 

  ارائه شود؛ ها برنامهابهام درباره آنچه باید در 

  ؛کنند یمدر رسانه فعالیت  یا حرفهکه بیشتر با نگاه اداری و نه  ها یا رحرفهیغوجود 

 د ارتباط نبوSystematic ؛یساز برنامهو  یزیر برنامه، پژوهش یها حوزهمیان  مند نظاما ی 

  تا برنامه بسازد؛ و کند میغلبه گسترش کمی بر توسعه کیفی که تنها برنامه پر 

 ؛ها ارزش یجیدر القا و ترویج تدر یساز برنامه یها قالب تیظرفبه  یتوجه کمو  ییگو میمستق 

ترویج ، اثرگذار و در نهایت یها امیپاز جمله موانع موجود در مسیر ایجاد این همگرایی و ساخت و ارائه 

 در میان جوانان است.« انتظار سازنده»

 اما چه باید کرد؟

 د.ده میپاسخ ، بخش پایانی مقاله به این پرسش

 

 و چند پیشنهاد یریگ جهینت

  ژهیو بهرادیو جوان و  سازان برنامهما در این مقاله به دنبال آن بودیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که 

« انتظار سازنده»چگونه باید درباره مفهوم ، و سردبیران گروه جوان و اندیشه آن کنندگان هیته

اب و اثرگذار به جذ، ها برنامهکنند تا هم هدف و مأموریت موردنظر محقق شود و هم  یساز برنامه

انتظارسازنده در میان جوانان ترویج و گام مهم در مسیر ، مخاطبان جوان ارائه شوند تا در نهایت

 تربیت دینی جامعه برداشته شود؟ ریناپذ انیپا

هم ، ما در پاسخ از مدل شفه کمک گرفتیم؛ چرا که بر این اعتقاد بوده و هستیم که این مدل

رادیو جوان را بهتر توضیح  ژهیو بهدر صدای جمهوری اسالمی و « برنامه»تهیه و تولید  یها یدگیچیپ

 خالق پیام     واسطه     عامه 
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معارفی رادیو جوان را با نگاه  یها برنامهدر  ژهیو به، «پیام»طراحی و ساخت  یها یدشوارد و هم ده می

 .کند میبیان و ترسیم  نانهیب واقع

 اما چه باید کرد؟

در محل تالقی دو قطر ذوزنقه مدل قرار « رادیو جوان سازان برنامه»خود را به جای  یا لحظهبیاییم و 

و چه چیز یا چیزهایی در اطراف خود  میا گرفتهدهیم و از خود پرسش کنیم که در کجا قرار 

 ؟مینیب یم

 یها حوزهمتفاوت از  یا حوزه، و در هر مثلث میا گرفتهدر رأس چهار مثلث قرار  ساز برنامه عنوان بهما 

مصوب  یها استیساصول و »از کنار هم قرارگرفتن ، نمونه عنوان به. مینیب یمدیگر را در برابر خود 

در برابر  یا حوزه« انتظار سازنده در اندیشه استاد مطهری»و « برای جوانان یساز برنامهسازمان درباره 

 .شود مینامیده « ها هدفحوزه »که  شود میگشوده  سازان برنامه

 سازان برنامهدر برابر  ها هدفنیز مانند حوزه « بیان»و « انتشار»، «طراحی و درک محتوا» یها حوزه

مناسب از سوی مسئوالن هستند تا آنچه در عمل  یها تیاولونیازمند ارائه ، قرار دارند و البته مانند آن

هم به حقیقت اثرگذار به ، ردیگ یمدر دل برنامه قرار « پیام» عنوان بهو آنچه  شود میبه برنامه تبدیل 

 مخاطبان جوان ارائه شود و هم هدف و مأموریت مهم رادیو جوان را در این عرصه محقق سازد.

 مختلف فعالیت از این قرار هستند: یها حوزهمناسب در  یها تیاولو

 

 

 

 حوزه هدف 

 : حوزه هدف3شکل 

 

رسانه و  محیط انتظار: آیا محیط

 

 

 

را دارد؟ آیا نباید به فکر ایجاد محیط ( عج) زندگی ما لیاقت پذیرش وجود مقدس مهدی موعود

 تواند یممحیط زندگی ما دارد؟ آیا این محیط  یریگ شکلمناسب بود؟ آیا اندیشه انتظار تأثیری بر 

مفهوم انتظار باشد؟ ایجاد محیطی که هم مناسب زیست منتظران باشد و هم اینکه  کننده تیتقو

از جمله ، لیاقت ظهور حضرت را داشته باشد و هم اینکه بر تقویت باورهای منتظران تأثیر بگذارد

های مصوب اصول و سیاست

سازی برنامه سازمان درباره

 برای جوانان
 در اندیشه استاد مطهری «انتظار سازنده»

  حوزه هدف

 برنامه سازان
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فرصت مناسب  تواند یمسپرده شده است؛ حال آنکه  است که متأسفانه به دست فراموشی ییها ضرورت

رسانه ملی باشد تا نقش خود را در معرفی مناسب این  عنوان بهصداوسیما  ژهیو بهو  ها رسانهبرای 

 ایفا کنند.، آن هم به صورت هنرمندانه، محیط

ل این رسانه ملی چیزی جز انتقا ژهیو بهو  ها رسانهانتظار و هویت جمعی: رسالت مهم ، رسانه .1

پیام نیست که منتظران هم باید لیاقت زندگی متناسب با این انتظار را داشته باشند؛ هم 

مورداحترام منتظران را به  یها ارزشباشند؛ و هم اینکه ( عج) اینکه الیق پذیرایی از امام عصر

 یادآوری کنند. ها آن

تربیتی انسان منتظر است که وی باید  یها یژگیو: از بارزترین یخواه آرمانانتظار و ، رسانه .1

و در انتظار  کند میدر ایجاد عدالت روزشماری  طلب حقبرای رسیدن به جامعه آرمانی و 

رسالتی بزرگ بر عهده ، رسانه ملی برای تحقق این آرزوی آسمانی ژهیو بهو  ها رسانه. ندینش یم

 دارند.

ه نقطه مطلوب باید استراتژی مناسب برای رسیدن ب ها رسانهانتظار و دوراندیشی: ، رسانه .3

به کار گیرند. آنچه  ینگر ندهیآهم و غم خود را با دوراندیشی و ، داشته باشند و در این راه

برای آینده نهفته  یزیر برنامهدر اندیشه و  سازد یمآینده روشن را برای بشریت قابل تصور 

 است.

 ینیآفر نقش توانند یمدر گسترش فرهنگ امید به زیبایی  ها رسانهانتظار و امیدواری: ، رسانه .8

یعنی ، کنند و تصویر روشن و شفاف از آینده بشریت ارائه دهند تا بشر به بهشت دنیایی خود

 عصر ظهور امیدوار شود.

انتظار و شور و اشتیاق: انتظار در وجود انسان باید به حدی برسد که شور و اشتیاق و ، رسانه .1

ظرفیت باالی ، ل بیاورد. نشاط در حرکت و اشتیاق برای رسیدن به آرمان بزرگعالقه به دنبا

به خوبی در  توانند یم ها رسانه. کند میپویایی و حرکت را در وجود انسان منتظر ایجاد ، رشد

باید جامعه را از شور و اشتیاق صرفاً  ها رسانهاین میان ایفای نقش کنند. ناگفته نماند که 

 نه خارج و جنبه اعتقادی و عقالنی آن را پررنگ کنند.احساسی و عواما

عطش مردم را ، خود ینیآفر نقشبا  توانند یمبه زیبایی  ها رسانه: یراه به چشمانتظار و ، رسانه .8

 هنری نسبت به منجی بزرگ دوچندان کنند. یها وهیشبه 

بیگانگان قرار دارند. از این  یا رسانهما در برابر تهدیدهای  یها رسانهانتظار و آمادگی: ، رسانه .7

به وجود آید تا بتواند در شرایط بحرانی به  یا رسانه یآمادگقبل از آمادگی مردمی باید ، رو

 منتظران آگاهی دهد.

رسیدن به هدف نهایی خلقت ، دغدغة جامعه منتظر نیتر یاساس: یساز نهیزمانتظار و ، رسانه .4

ابعاد مادی و معنوی ، یروی از اندیشه اسالمییعنی بندگی و اطاعت خداست. این جامعه به پ
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. داند یمانسان  یها کرامتو هر دو را زمینه مناسب برای رشد  سازد ینمحیات را از هم جدا 

 زمینه رشد مخاطبان را در جامعه فراهم کنند. توانند یمبه راحتی  ها رسانه

 این اندیشه و فرهنگ  بردنکه دشمنان مهدویت برای از بین  طور همانانتظار و تالش: ، رسانه .9

تالش خود را برای رسیدن به این هدف به کار ، و با تمامی توان، کنند ینمکوتاهی  یا ذره

روز  یها یفناوراصحاب رسانه که خود برخوردار از ابزار و  ژهیو بهجامعه منتظر ، اند بسته

 نیز باید با همه توان به این مهم بپردازند.، هستند

منجی بشریت و احیاگر حق ، : سرانجام حتی یک روز به پایان دنیاییگرا یمنجانتظار و ، رسانه .11

. این باور کند میو حکومت بزرگ جهانی مستعضعفان مظلوم را برپا  کند میظهور  عدالتو 

مسلمانان است که در تحقق آن هیچ تردید ندارند. این باور اگر از سوی  ژهیو بههمه مردم 

 .شود میدر جامعه فراگیر  ییگرا یمنجفرهنگ ، ترویج و تشویق شود ها رسانه

به یک زندگی مطلوب و برتر  افتنی دست، ها انسانانتظار و عبودیت: سرمنزل و مقصد ، رسانه .11

توجه ویژه به حکمت آفرینش ، در سایه پیوستن به خدا و عبادت وعبودیت اوست. از این رو

 قرار گیرد. ها رسانهباید در دستور کار ، و غایت زندگی به هدف انهیگرا کمالانسان و نگاه 

 حوزه طراحی و درک محتوا 

 : حوزه طراحی و درک محتوا4شکل 

 

 

 

 

 

انقالب و تحلیل وقایع مهم اجتماعی پس از  یریگ شکلساختن جوانان به علل و عوامل آگاه .1

 ؛«انتظار سازنده»استقرار نظام جمهوری اسالمی با تأکید بر مفهوم 

اصالحی  یها نهضتو سقوط ، اعتال و انحطاط، و علل تکوین و رشد ها نهیزمتبیین و تشریح  .1

 در تاریخ اسالم؛

 انقالب سازگار با روحیه انقالبی نسل جوان؛ یها ارزشمعرفی  .3

 یها تهاجمو  ها توطئهبرای آمادگی روحی و روانی جوانان در مقابله فعال با  یساز نهیزم .8

 احتمالی علیه مبانی فکری انقالب و نظام؛

 یساز مصوندر جامعه و ( امر به معروف و نهی از منکر) تبیین اصل مراقبت و نظارت همگانی .1

 دشمنان اسالم و انقالب؛ آلود أسی یها استیسرابر مواضع و جوانان در ب

در اندیشه استاد « انتظار سازنده»

 مطهری

ای اندرکاران حرفهرادیو جوان ودست

 آن

 رادیو جوان

 سازانبرنامه

 حوزه طراحی و درک محتوا
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در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت برخورد « دشمن»توجیه جوانان درباره اهمیت شناخت  .8

 فعاالنه با آن؛

 ؛یطلب شهادتج فرهنگ جهاد و یتوجه به ترو .7

در  ضرورت حرکت عنوان بهو ایجاد احساس همبستگی میان جوانان  یدوست وطنتقویت  .4

 بازسازی و تجدید عظمت ایران اسالمی؛، مسیر احیا

مختلف زندگی تا برقراری حکومت واحد  یها عرصهتشویق جوانان به استمرار جهاد در  .9

 جهانی؛

ه یت فقیوال ژهیو بهترسیم جایگاه حاکمیت الهی در روند اداره جامعه و تبیین اندیشه والیت و  .11

 در حکومت اسالمی؛

 ؛ ومسائلتقویت روحیه نقد در بررسی و تحلیل  .11

دفاع از آزادی همراه با مسئولیت و نفی استبداد و انحصار فکری در مناسبات اجتماعی و  .11

 روابط سیاسی.

 حوزه انتشار 

 : حوزه انتشار5شکل 

 

 

 

 

 

 ؛«کارآمدی»و « امید»تبیین تاریخ انقالب اسالمی و دستاوردهای آن با تأکید بر دو مفهوم  .1

 در کشور؛« وحدت ملی»توجه جدی و مستمر به مسأله  .1

 تبیین منطقی و توجیه عقالنی رفتار دولتمردان در نظام جمهوری اسالمی؛ .3

 ؛ها آن یتفاوت یبجلب مشارکت عمومی جوانان و مقابله با انفعال و  .8

 در جامعه؛« پیشرفت و عدالت»تأکید بر عدالت اجتماعی و تبیین گفتمان  .1

 در میان جوانان؛ «آرامش»تقویت احساس  .8

 جلب اعتماد جوانان به رسانه ملی؛ .7

 تهذیب اخالق و تربیت معنوی و اجتماعی نسل جوان؛ و .4

 ات فراغت جوانان.اوق یساز یغن .9

های مصوب اصول و سیاست

سازی برای سازمان درباره برنامه

 جوانان

 جوانان
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 حوزه بیان 

 : حوزه بیان6شکل 

 

 

 

 

دیگر رادیوها داشته باشد.  یها برنامهرادیو جوان باید تفاوت آشکار با  یها برنامهضرباهنگ  .1

 هستند. ها برنامهو بیشتر به دنبال فضای مفرح در  پسندند یمضرباهنگ تند را بیشتر ، جوانان

تا پیش از این مرسوم  یها قالبباید از ، در گروه جوان و اندیشه ژهیو بهرادیو جوان  یها برنامه .1

خالق باید در  سازان برنامهفاصله بگیرند و به نوآوری در این زمینه روی آورند. حمایت از 

 اولویت قرار گیرد.

. از این رو در تهیه و تولید شوند یمخسته و دلزده  رفته رفته یطوالن یها برنامهجوانان از  .3

 توجه جدی شود. باید به مدت زمان آن ها برنامه

 یقیحق یبه معنا وگو گفتنمایش و ، جذاب و متنوع مانند: مسابقه یها قالباستفاده از برخی  .8

 د.ده میلمه میزان رضایت مخاطبان جوان را از رادیو جوان افزایش ک

باشد. البته در دل این  ها یساز برنامهباید در اولویت  کننده سرگرم یها برنامهتهیه و تولید  .1

موردنظر به  یها امیپهنرمندانه جاسازی شوند تا ، و هنجارهای اسالمی ها ارزشباید  ها برنامه

 تأثیرگذار باشند. ها آنمخاطبان ارائه شوند و بر 

این  یها یساز برنامهدر  ها آنو استفاده از توان  ها برنامهحضور و مشارکت فعال جوانان در  .8

 مواجه شود. اندرکاران دسترادیو باید با توجه جدی 

پیام اثرگذار تنها در صورتی امکان بروز »است که  تر مناسبخاتمه این مقاله تنها با یادآوری این نکته 

 یها حوزهکه نوعی همگرایی میان  شود میدر میان جوانان  ها ارزشو منجر به ترویج  کند میپیدا 

در این مسیر گام بردارند  سازان برنامه، و در ادامه زانیر برنامه، فعالیت به وجود آید و در ابتدا مختلف

 .«رسد ینمو به سرمنزل مقصود  ندینش ینمبه ثمر ، ردنظر استکه جز این هرگز آنچه مو

 

 منابع و مأخذ

تهران: روابط ، تجربه و نوآوری در رادیو جوان، . یادمان دوازده سال تالش(1378) چراغانی -

 عمومی رادیو جوان.

 جوانان رادیو جوان

 سازانبرنامه

 حوزه بیان

 حوزه طراحی و درک محتوا
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تهران: ، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، . تغییر اجتماعی و توسعه(1379) آلوین، سو -

 مطالعات راهبردی.پژوهشکده 

تهران: ، «جوانان» یساز برنامه یی. اصول محتوا(1389) جوانان ییمحتوا یزیر برنامهته یمک -

 ما در امور جوانان.یس سازمان صداوسییدفتر مشاور ر

 تهران: سروش.، . ایران در چهار کهکشان ارتباطی(1374) مهدی، راد انیمحسن -

 تهران: سروش.، یشناس ارتباط. (1379) مهدی، راد انیمحسن -

 تهران: صدرا.، (عج) . قیام وانقالب مهدی(1361) مرتضی، مطهری -

، ترجمه مینو نیکو، برای رادیو در آینده یساز برنامه. راهبردهای (1371) دیوید، فارلند مک -

 تهران: تحقیق و توسعه صدا.

تهران: دفتر مطالعات و ، و بازتولید جامعه منتظر ها رسانه. (1391) سیدمحمد، میرتبار -

 ها. رسانه یزیر برنامه
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