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ــه برمي خيزيم. طبق نظريه فيش،  به مقابل
ويکلند و واتزالويک، انسان ها به دو صورت 
ــکل مي کنند: اول  ــعي  در برخورد با مش س
ــکل يا بر کوشش  اينکه فرد براي  حل مش
ــي  به پس نهاده و  ــود مي افزايد و يا قدم خ
ــکل را دوباره بررسي مي کند و راه حل  مش
ديگري برمي گزيند. در نوع اول فرد تأکيد 
ــان روش غيرمؤثر متمرکز  ــر هم خود را ب
ــکل  ــعي در حل مش ــان طريق س و از هم
ــزودن بر  ــوع  دوم به جاي اف ــد. در ن مي کن
تالش، شخص سعي مي کند روش برخورد 
ــکل به طور کلي تغيير دهد و  خود را با مش
ــرد. به طور مثال  ــک روش نو را به کار گي ي
در روش اول شخص بي خواب سعي زيادي 
ــن مي کند و در نوع دوم که  در به خواب رفت
ــر دارد، فرد به جاي  ــتم را در ب تغيير سيس
ــکل را  ــر، روش  برخورد با مش تالش پيگي
ــد. در موقعيت  ــي تغيير مي ده ــور کل به ط
ــخص   ــا درنظرگرفتن روش دوم، ش فوق ب
ــود را در مقابله با  ــاي خ ــواب رفتاره بي خ
بي خوابي  تغيير مي دهد و به جاي خوابيدن 
به مطالعه و يا هر کار ديگري مي پردازد. در 
مثال ديگر مي توان به  مکانيکي اشاره کرد 
ــش  که براي بازکردن پيچ محکمي  بر کوش
ــام آچارها را  ــود مي افزايد و انواع و اقس خ
ــي  امتحان مي کند، و يا بعد از تفکر به روش
کامًال متفاوت مثل گرم کردن مهره و غيره 

مبادرت  مي کند. 
پذيرش مشـکل

ــتفاده از هر  ــد که اس البته بايد يادآور ش
ــکل  يک از اين روش ها منوط به قبول مش
از طرف فرد است. در بسياري از موارد فرد 
از قبول سر باز مي زند، زيرا داشتن مشکل 
را با ناتواني و بي کفايتي  در انجام مسئوليت 
ــر مي داند و از اين پروا دارد که ديگران  براب
او را نااليق، بي کفايت و يا ضعيف  بپندارند. 
ــي از افراد  ــود که خيل اين امر باعث مي ش
ــه از درون آنها را خالي  ــکلي ک زيربار مش
ــت  ــوري دس مي کند، نروند و به  خودسانس
ــکلي  نزنند. جمالتي  مثل «ما در اينجا مش
ــت  ــس اين  موقعيت را دوس ــم، هرک نداري
ــره از جمالتي  ــدارد مي تواند برود» و غي ن
ــاي کاري   ــور در محيط ه ــت که به وف اس
ــود. افراد  ــنيده مي ش پرتنش و غيرمؤثر ش

ــب  ــه برحس ــردن و اينک ــوًال از کارک معم
ــان مورد استفاده  ــتعداد و توانايي هايش اس
ــد، بلکه از  ــکوه اي  نمي کنن ــرار گيرند ش ق
آنارشيسم، ناهماهنگي و استفاده  از حداقل 
ــان گله مند هستند. حال اگر  توانايي هايش
مديري اين مشکالت را قبول نداشته باشد، 
ــوردي صحيح  ــوان انتظار برخ چطور مي ت
ــت.  ــکالت را از او داش در مقابله و حل  مش
قبول مشکل در بسياري  از موارد به اعتماد، 
ــتگي افراد با مديريت  ــتگي و همبس وابس

براي حل مشکل منجر مي شود. 
محيطي مناسب براي حل مشکالت

ــار  ــه سرش ــده ک ــي پرورش دهن محيط
ــت،  ــتگي اس ــت، اعتماد و هم بس از حماي
ــات  ــي  از جمله جلس ــه کارهاي تيم الزم
ــکل گيري  گروه هاي  ــري و ش ــورش فک ي

پرورش دهنده ايده هاي خالق است. 
ــه صورت  ــا ب ــکل ي ــل مش ــات ح جلس
يورش هاي  فکري اعمال مي شود که افراد با 
ــان مي رسد و  دادن هر ايده اي که  به ذهنش
تصفيه ايده هاي رسيده و در نهايت انتخاب 
يک يا دو ايده عملي، سعي در حل  مشکل 
مي کنند و يا با ايجاد «گروه هاي حل  خالق 
مشکالت» با مشکل به مقابله مي پردازند. 

ــکلي را  ــه مش ــردي ک ــن روش ف در اي
ــاس مي کند، آن را در جلسه اي که به  احس
ــکل  گرفته  عنوان مي کند.  همين منظور ش
او راه هايي را که براي حل مشکلش  امتحان 
ــده خود را در مورد  ــرده و همينطور عقي ک
ــکل راه حلي دارد و يا نه، بيان  اينکه آيا مش
ــته هايش را به گروه اعالم  مي کند و خواس
ــکل، آن را به  ــي مش مي کند. گروه با بررس
ــور مي توان  ــؤالي  «چط صورت جمالت س
ــال  مدير  ــد. به طور مث ــکل مي ده ... » ش
ــکل پائين بودن ميزان فروش را  فروش مش
ــخ  ــوان مي کند و بعد از پاس ــه عن در جلس
ــؤاالت  که چه روش هايي را براي  به اين س
مقابله با اين مشکل به کار بسته و اينکه آيا 
ــت و يا نه؛ به  ــکل مذکور قابل حل اس مش
ــرکت کنندگان اجازه مي دهد که مشکل  ش
ــي «چطور  ــالت پرسش ــه صورت جم را ب
ــيم بندي کنند. به طور مثال  مي توان» تقس
ــت محصول  ــر کيفي ــوان ب ــور مي ت «چط
ــوان  توزيع را  ــور مي ت ــزود»، و يا «چط اف

ــور مي توان در  ــترش داد»، و يا «چط گس
ــاي خارجي نفوذ کرد» و غيره. مدير  بازاره
ــوان» را به  ــروش  مهم ترين «چطور مي ت ف
ــي مطرح مي کند. بعد از  صورت هدف  اصل
تثبيت «چطور مي توان»هاي کليدي، افراد 
ــر راه  ايده ها و همينطور موانع موجود بر س
ــر ايده را براي هر «چطور مي توان» ابراز  ه
مي کنند. هر يک از «چطور مي توان»ها به 
همين صورت مورد بررسي قرار مي گيرد تا 

مشکل به طور کلي حل شود. 
ــي طيفي ايده ها، در سنجش  روش بررس
نکات  مثبت و موانعي که ايده هاي ارائه شده 
ــي از مؤثرترين  ــتند، يک ــا آن مواجه  هس ب

روش ها به حساب مي آيد. 
ــده اي از دريچه  ــن روش به هيچ اي در اي
ــود، بلکه با  ــته نمي ش ــا رد نگريس قبول ي
ــد آن از  ــر و مفي ــکات  مؤث ــي ن روش طيف
ــود؛  ــخيص داده  مي ش جنبه هاي ديگر تش
ــتن به ايده ها به طور  يعني در عوض نگريس
ــفيد، تجزيه آنها به عناصر مفيد،  سياه و س
ــتر روي  ــد و نکاتي که بايد بيش نيمه مفي
ــاياني در  ــود، مي تواند کمک ش آنها کار ش
ــد. اين  ــخصيت ايده دهنده  باش ــت ش تثبي
ــريع  طرز برخورد نه تنها روند ايده ها را تس
ــبي براي ارائه   مي کند، بلکه موقعيت مناس

ايده هاي تکميلي ايجاد مي نمايد. 
ــش زير از اهميت  ــتا سه پرس در اين راس

فراواني  برخوردار است:
ــده را مي توان مورد  ــمتي از اي ۱. چه قس

استفاده  قرار داد؟ 
۲. نکات برجسته در ايده کدام اند؟ 

ــوان  ــته را مي ت ــکات برجس ــور ن ۳. چط
بارورتر کرد؟ 

ــخ به اين پرسش ها مي توان ايده ها  با پاس
ــر و مفيد را از ديگر  ــه و نکات مؤث را تجزي
جنبه هاي  ايده جدا کرد و موقعيت را براي 

تصحيح و يا تثبيت ايده فراهم کرد. 

منابع 
ــتعداد  ــبورن (۱۳۶۸). پرورش اس دكتر الكس، اس
ــن  ــي ابداع و خالقيت، ترجمه دكتر حس همگان

قاسم زاده.

برگرفته از نشريه مديريت تدبير، بهمن ۷۲، شماره 
.۴۰

هويتي تازه با 
راديو جمـاعتي

 دكتر عبدالحسين كالنتري
عضو هيئت  علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 محمد فرهادي
دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)

 اشـاره
اين مقاله به دنبال كاوش نسـبت «انسـجام اجتماعي» و «راديو جماعتي» در ايران است. 
پـس از طرح مسـئله، اجتمـاع را ايده اي مهـم در تحـوالت اجتماعي دنياي امـروز ارزيابي 
كـرده و ضـرورت را براي ايران معاصر تبيين مي كند و بعد از آن راديو جماعتي، اوصاف، 
كاركردهـا، ويژگي هـا و نقـش آن در اين فرايند را شـرح مي دهد. چارچـوب مفهومي مقاله، 
جايگاه راديو جماعتي در مناسبات عناصر و مؤلفه هاي مؤثر در ايجاد همبستگي اجتماعي 
در وضعيـت ايـران را نمايـش مي دهد. از اين منظر اسـتدالل مي كند، انسـجام اجتماعي در 
ايـران ضعيـف و با موانع و مشـكالت بزرگي روبه روسـت. با اين رويكـرد و با نگاهي به 
شـرايط اجتماعي، به نقش راديو جماعتي در ترميم انسـجام اجتماعي در ايران مي پردازد. 
نتيجه گيري مقاله قائم به اين اسـتدالل اسـت كه ايران به مثابه كشـوري در حال توسـعه، 
متكثر، با روابط خاص گرايانه شـديد، براي انسـجام و همگرايي نيـاز به تقويت اجتماعات 
مياني به منزله گروه هاي واسـط براي تعديـل هويت خاص گرايانه و رواج عام گرايي دارد 
و راديـو جماعتي به عنوان رسـانه ايـن اجتماعات مي تواند نقش مؤثـري در تقويت هويت 

اجتماعي افراد و انسجام اجتماعي ايفا كند.
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ــروع كردند. راديو  مدني فعاليت خود را ش
ــي در آفريقاي جنوبي پس از الغاي  جماعت
ــش، فراگير  ــورت يك جنب ــد به ص آپارتاي
ــيايي كه هيچ يك  ــد و در كشورهاي آس ش
ــوي سازمان هاي  ــرايط نبود از س از اين ش
ــكل گرفت و  ــكو ش بين المللي مانند يونس

مورد حمايت واقع شد. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــك از موارد،  ــر ي ــي در ه ــو جماعت رادي
ــانه اي براي انسجام، همبستگي و جلب  رس
ــراي اهداف متفاوت  ــاركت مخاطبان ب مش
ــو به مثابه  ــت. همچنين اين رادي بوده اس
ــائل جمع، اجتماع  راديويي معطوف به مس
يا جماعتي (محل هاي) مشخص كه مبتني 
ــاركت اعضاي اجتماع در  بر درگيري و مش
اداره امور، برنامه سازي و مديريت اين راديو 
ــه برانگيختن  ــث مربوط ب ــت، در مباح اس
ــاركت جمعي و ايجاد پيوندهاي ذهني  مش
و تعلق خاطر و در نهايت انسجام اجتماعي 
جايگاه درخور و ويژه اي يافته است. چنانچه 
۱۳۸۲؛  ــران،  (پي ــران  صاحبنظ كالم  در 
چلبي، ۱۳۸۱؛ عبداللهي، ۱۳۸۴؛ احمدي، 
ــم،  منتظرقائ ۱۳۸۳؛  ــي،  خانيك ۱۳۸۳؛ 
۱۳۸۴؛ كچوييان، ۱۳۷۴؛ ستاري، ۱۳۸۰) 
ديده مي شود، ايران امروز به واسطه عبور از 
گرانيگاه تحول و تكامل خود و سمت گيري 
ــائلي روبه رو مي شود كه  ــعه اي با مس توس
ــاي نوين،  ــا و جماعت ه ــزش هويت ه خي
Diaspo-) ــتگي پراكندگي و نوعي سرگش

ــي و ضعف پيوندهاي اجتماعي از  ra) هويت
ــت. با عنايت به اين تحوالت  آن دست اس
رسانه ها نيز براي كاركردهاي خود و ايفاي 
ــد تجديدنظر در  ــاي متوقع نيازمن نقش ه
ــتند. راديو جماعتي در  ــب و محتوا هس قال
ــي است و  ــتا قابل طرح و بررس همين راس
ــكل  ــتار به دنبال تأمل در اين ش اين نوش
ــجام اجتماعي در  ــو در رابطه با انس از رادي

مختصات جامعه ايران امروز است.
مبـاني نظري

ــدي براي اين بحث، چه براي  مفهوم كلي
Com-) ــجام، اجتماع راديو و چه براي انس

ــو  رادي اول  ــاي  ادع در  ــت.  اس  (munity
ــت كه  جماعتي داراي تعاريف متعددي اس
ــع،  ــر قلمرو، بعد، وس ــا بر س اختالف نظره
ــص آن، مبتني  ــق و كاركردها و خصاي عم
ــت. در  ــر تلقي هاي متفاوت از اجتماع اس ب
ادعاي دوم، اجتماع يكي از نقاط عطف در 

مباحث مربوط به انسجام اجتماعي است.
اجتمـاع

ــاظ تاريخي قدمتي ديرينه  اجتماع به لح
ــي  ــي اساس ــطو» تفاوت ــراي «ارس دارد؛ ب
ــت.  ــاع وجود نداش ــه و اجتم ــان جامع مي
ــط  ــيك، رواب ــان كالس ــاي يون «پليس»ه
سياسي، اقتصادي و اجتماعي را درون خود 
داشتند؛ ازاين رو براي ارسطو جامعه همان 

اجتماع است. (دلنتي، ۲۰۰۳)
ــنگري  ــا عصر روش ــتان ت ــان باس از يون
و  نماينده  ــات  اجتماع  (Enlightenment)
جوهرة جامعه بودند و نه ضد آن. «روسو» 
ــدرن  ــي (Civil Society) م ــة مدن جامع
ــه مثابه  ــهرهاي يوناني ب ــر ش ــي ب را مبتن
ــهروندان مي دانست. از اين منظر  انجمن ش
ــاع نه قابل تقليل به دولت و نه حوزه  اجتم
ــه رابط زندگي  ــت؛ بلكه حلق خصوصي اس
ــت.  ــاي خصوصي و عمومي اس در جمع ه
در ميان جامعه شناسان ايده اجتماع بحث 
ــتقيمًا به  ــت. «تونيس» مس دراز دامني اس
ــه و آن را در تقابل با  ــده اجتماع پرداخت اي
جامعه قرار داده است. براي او اجتماع اصل 
ــت، در حالي كه  زندگي و امري طبيعي اس
ــت؛  ــه امري مكانيكي و مصنوعي اس جامع
ــر روابط چهره به  ــرا اجتماع را مبتني ب زي
ــي و جامعه را مبتني  چهره، گرم و صميم

بر روابط عقالني، سودجويانه، خودخواهانه 
و سرد مي داند. به همين دليل ادعا مي كند 
ــر زندگي  ــي جامعه ب ــه بنيادهاي اساس ك
ــده كه نيروهاي مدرنيته  اجتماع گون بنا ش
آن را به سمت امري بيگانه از اجتماع يعني 

جامعه سوق مي دهند. (همان)
ــتدالل مي كند  ــل «دوركيم» اس در مقاب
Utilitarian In-) ــه ــي فايده گرايان فردگراي

dividualism) و روابط اجتماعي مكانيكي 
ــي «جامعه»  ــخصه ذات مدنظر تونيس مش
نيست. از نظر دوركيم زندگي در گروه هاي 
ــت كه زندگي  بزرگ همان قدر طبيعي اس
ــرد كه  ــك آن. وي نمي پذي ــاد كوچ در ابع
فردگرايي، سود، تنوع و تكثر لزومًا زيان بار 
ــئله او اين است كه كدام نوع  هستند. مس
ــكالت عصر  ــت مش ــم اخالقي قادر اس نظ
ــم، ۱۳۸۱).  ــدرن را مرتفع كند (دوركي م
ــاع دارد و  ــي از اجتم ــم تلقي نوين دوركي
ــدرن مي داند. او اين  آن را خاص جامعه م
ــب اصناف و گروه هاي  اجتماعات را در قال
ــه موجد نوعي اخالق  حرفه اي مي بيند ك
ــتند كه موجب هنجارمندي  حرفه اي هس
ــوند و اين همه از تقسيم كار  اخالقي مي ش

برمي آيد.
ــدرن،  ــع م ــتگي جوام ــر او همبس از نظ
ــتگي ارگانيك و طبيعي است كه در  همبس
Social Dif-) متن تفاوت پذيري اجتماعي

ــكل بندي چارچوب هاي  frentiation) و ش
ــد. تفاوت پذيري  ــت مي آي ــر به دس بزرگت
ــود  ــجام ش ــد منجر به انس ــي مي توان وقت
ــا اجازه  ــاوت گروه بندي ه ــواع متف ــه ان ك
ــراد را دربرگيرند.  ــند تا اف ظهور يافته باش
ــاي جمعي و  ــا هنجاره ــن گروه بندي ه اي
ــم مي آورند.  ــاي اجتماعي را فراه ارزش ه
ــاي  مبن ــك  ارگاني ــتگي  همبس ــن رو  ازاي
اجتماعات نويني است كه در شكل انتزاعي 
بازنمايي جمعي بيان مي شوند. در گذشته 
ــن اجتماعات مبتني بر مذهب بودند، اما  اي
امروزه بسته به نوع جامعه مبتني بر اصول 

متكثري هستند.
از اين منظر اجتماع برخالف نظر تونيس 
ــت، بلكه بر  ــنتي نيس ــري س ــا ام ــه تنه ن
ــاس مباحث دوركيم كامًال مدرن است.  اس
ــه اجتماع را  ــته ك از اينجا رويكرد آن دس

مقدمه
ــو با احياي  ــومين دوره از حيات رادي س
ــانه توأم شده است. در پرتو  دوباره اين رس
ــبات اجتماعي  ــوالت بنيادين در مناس تح
ــن، راديو نيز در  ــي جوامع امروزي و سياس
ــوا دچار  ــكل و محت ــث مربوط به ش مباح
ــي شده است. اشكال جديد  تغييرات اساس
ــن تحليل  ــي نوي ــول و مبان ــا اص ــو ب رادي
ــازي و پوشش رسانه اي  مخاطب، برنامه س
به دنبال همراهي و همسازي با پديده هاي 
نوين برآمده از جامعه شناسي جديد است. 

طرح مسئله
ــل و داليل آن،  ــي، عل ــجام اجتماع انس
ــكال و انواع آن، يكي و  حضور و غياب و اش
شايد مركزي ترين مسئله جامعه شناسي در 
Con-) گذشته و حال بوده است. اين سازه

ــل تحول  ــه دلي ــناختي ب struct) جامعه ش
شرايط جوامع و شكاف هاي عميق تاريخي 
كه به واسطه مدرنيته و اثرات و تبعات آن 
ــرات عميقي به خود  ــود آمده، تغيي به وج
ديده و ازاين رو بررسي و مطالعه علل مقوم 
و محّلل آن ابعاد گسترده اي به خود گرفته 
Globaliza-) «است. در پرتو «جهاني شدن

ــت ورزي، فرهنگ و  tion)، الگوهاي سياس
ــخصي زندگي، انسجام  حتي حوزه هاي ش
ــتگي اجتماعي و تعاريف و تلقي ها  و همبس
ــق آن در جوامع  ــور تحق ــي ص از آن و حت
ــتخوش تحوالت شگرفي شده  امروزين دس
ــت، لذا انسجام را چه از نگاه «دوركيم»  اس

ــي Mechanical» و  ــكل «مكانيك ــه ش ب
ــگاه «ماركس» مبتني  ــي» يا از ن «ارگانيك
ــاي توليد»  ــازي «روابط و نيروه ــر همس ب
ــت ها به  ــم، چه از نگاه پست مدرنيس ببيني
ــئله اي  صورت امري متكثر و پاره پاره، مس
ــت كه نيازمند بررسي و كاوش هر چه  اس

بيشتر است.
و   (Mass media) ــي  جمع ــانه هاي  رس
ــت عوامل و  ــون، از آن دس ــث پيرام مباح
ــه در مباحث مربوط  ــت ك متغيرهايي اس
ــر و مورد مجادله  ــجام همواره حاض به انس
ــاي  ــي از كاركرده ــه يك ــد. چنانك بوده ان
ــه انطباق با  ــي، كمك ب ــانه هاي جمع رس
محيط اطراف و حفظ همبستگي از طريق 
ــي جوامع در  ــد هويت جمع ــاده و تأيي اع
ــطح خرد و كالن ذكر شده است. راديو  س
يكي از اين رسانه هاست كه بخش عمده اي 
ــه خود اختصاص داده  از اين منازعات را ب
است. تحوالت شكلي و ماهوي راديو كه در 
ــي»، «محلي»، «خارجي» و  قالب هاي «مل
«جماعتي (محله اي)» بيان شده، حاكي از 
ــئله راديو در نسبت با انسجام و  تازگي مس

همبستگي اجتماعي است.
ــت  ــو جماعتي يكي از اين راديوهاس رادي
ــازمان ها  ــوي دولت ها، س ــه امروزه از س ك
ــبرد  ــراي پيش ــي ب ــاي بين الملل و نهاده
ــن صلح،  ــعه اي و همچني ــاي توس برنامه ه
ــورد تأكيد  ــوزش و همگرايي م ــات، آم ثب
ــت. از همين  روي اين قالب  قرار گرفته اس
راديويي در گوشه و كنار جهان مورد توجه 

بسياري قرار گرفته است. 
ــد انگليس اين  ــورها مانن ــي كش در برخ
ــو ابزاري براي مقاومت در برابر جريان  رادي
رسانه اي فراگير و در شكل راديوي ممنوعه 
ــتراليا، كانادا و امريكا  ــر بر آورد و در اس س
به مثابه راديوهاي غيرانتفاعي براي اهداف 

گروهي معتقدند راديو رسانة 
فرداست كه شكوفا خواهد شد. 
در واقـع راديو پـس از فراز و 
فرودي آشكارا در دورة سوم 
حيات خود مجددًا احيا شده و 
مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
به داليلي كه راديو را از ساير 
رسـانه ها متمايـز مي كند، اين 
رسـانه بيشـتر مـورد اعتماد 
روشـنفكران اسـت و بـه اين 
جهـت كـه زبـان را بـه مثابـه 
ابـزاري قـوي بـراي ارتبـاط 
و اثرگـذاري در اختيـار دارد، 
رسـانه هاي  از  بيـش  اثـري 

تصويري بر جا مي گذارد.
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ــروع كردند. راديو  مدني فعاليت خود را ش
ــي در آفريقاي جنوبي پس از الغاي  جماعت
ــش، فراگير  ــورت يك جنب ــد به ص آپارتاي
ــيايي كه هيچ يك  ــد و در كشورهاي آس ش
ــوي سازمان هاي  ــرايط نبود از س از اين ش
ــكل گرفت و  ــكو ش بين المللي مانند يونس

مورد حمايت واقع شد. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــك از موارد،  ــر ي ــي در ه ــو جماعت رادي
ــانه اي براي انسجام، همبستگي و جلب  رس
ــراي اهداف متفاوت  ــاركت مخاطبان ب مش
ــو به مثابه  ــت. همچنين اين رادي بوده اس
ــائل جمع، اجتماع  راديويي معطوف به مس
يا جماعتي (محل هاي) مشخص كه مبتني 
ــاركت اعضاي اجتماع در  بر درگيري و مش
اداره امور، برنامه سازي و مديريت اين راديو 
ــه برانگيختن  ــث مربوط ب ــت، در مباح اس
ــاركت جمعي و ايجاد پيوندهاي ذهني  مش
و تعلق خاطر و در نهايت انسجام اجتماعي 
جايگاه درخور و ويژه اي يافته است. چنانچه 
۱۳۸۲؛  ــران،  (پي ــران  صاحبنظ كالم  در 
چلبي، ۱۳۸۱؛ عبداللهي، ۱۳۸۴؛ احمدي، 
ــم،  منتظرقائ ۱۳۸۳؛  ــي،  خانيك ۱۳۸۳؛ 
۱۳۸۴؛ كچوييان، ۱۳۷۴؛ ستاري، ۱۳۸۰) 
ديده مي شود، ايران امروز به واسطه عبور از 
گرانيگاه تحول و تكامل خود و سمت گيري 
ــائلي روبه رو مي شود كه  ــعه اي با مس توس
ــاي نوين،  ــا و جماعت ه ــزش هويت ه خي
Diaspo-) ــتگي پراكندگي و نوعي سرگش

ــي و ضعف پيوندهاي اجتماعي از  ra) هويت
ــت. با عنايت به اين تحوالت  آن دست اس
رسانه ها نيز براي كاركردهاي خود و ايفاي 
ــد تجديدنظر در  ــاي متوقع نيازمن نقش ه
ــتند. راديو جماعتي در  ــب و محتوا هس قال
ــي است و  ــتا قابل طرح و بررس همين راس
ــكل  ــتار به دنبال تأمل در اين ش اين نوش
ــجام اجتماعي در  ــو در رابطه با انس از رادي

مختصات جامعه ايران امروز است.
مبـاني نظري

ــدي براي اين بحث، چه براي  مفهوم كلي
Com-) ــجام، اجتماع راديو و چه براي انس

ــو  رادي اول  ــاي  ادع در  ــت.  اس  (munity
ــت كه  جماعتي داراي تعاريف متعددي اس
ــع،  ــر قلمرو، بعد، وس ــا بر س اختالف نظره
ــص آن، مبتني  ــق و كاركردها و خصاي عم
ــت. در  ــر تلقي هاي متفاوت از اجتماع اس ب
ادعاي دوم، اجتماع يكي از نقاط عطف در 

مباحث مربوط به انسجام اجتماعي است.
اجتمـاع

ــاظ تاريخي قدمتي ديرينه  اجتماع به لح
ــي  ــي اساس ــطو» تفاوت ــراي «ارس دارد؛ ب
ــت.  ــاع وجود نداش ــه و اجتم ــان جامع مي
ــط  ــيك، رواب ــان كالس ــاي يون «پليس»ه
سياسي، اقتصادي و اجتماعي را درون خود 
داشتند؛ ازاين رو براي ارسطو جامعه همان 

اجتماع است. (دلنتي، ۲۰۰۳)
ــنگري  ــا عصر روش ــتان ت ــان باس از يون
و  نماينده  ــات  اجتماع  (Enlightenment)
جوهرة جامعه بودند و نه ضد آن. «روسو» 
ــدرن  ــي (Civil Society) م ــة مدن جامع
ــه مثابه  ــهرهاي يوناني ب ــر ش ــي ب را مبتن
ــهروندان مي دانست. از اين منظر  انجمن ش
ــاع نه قابل تقليل به دولت و نه حوزه  اجتم
ــه رابط زندگي  ــت؛ بلكه حلق خصوصي اس
ــت.  ــاي خصوصي و عمومي اس در جمع ه
در ميان جامعه شناسان ايده اجتماع بحث 
ــتقيمًا به  ــت. «تونيس» مس دراز دامني اس
ــه و آن را در تقابل با  ــده اجتماع پرداخت اي
جامعه قرار داده است. براي او اجتماع اصل 
ــت، در حالي كه  زندگي و امري طبيعي اس
ــت؛  ــه امري مكانيكي و مصنوعي اس جامع
ــر روابط چهره به  ــرا اجتماع را مبتني ب زي
ــي و جامعه را مبتني  چهره، گرم و صميم

بر روابط عقالني، سودجويانه، خودخواهانه 
و سرد مي داند. به همين دليل ادعا مي كند 
ــر زندگي  ــي جامعه ب ــه بنيادهاي اساس ك
ــده كه نيروهاي مدرنيته  اجتماع گون بنا ش
آن را به سمت امري بيگانه از اجتماع يعني 

جامعه سوق مي دهند. (همان)
ــتدالل مي كند  ــل «دوركيم» اس در مقاب
Utilitarian In-) ــه ــي فايده گرايان فردگراي

dividualism) و روابط اجتماعي مكانيكي 
ــي «جامعه»  ــخصه ذات مدنظر تونيس مش
نيست. از نظر دوركيم زندگي در گروه هاي 
ــت كه زندگي  بزرگ همان قدر طبيعي اس
ــرد كه  ــك آن. وي نمي پذي ــاد كوچ در ابع
فردگرايي، سود، تنوع و تكثر لزومًا زيان بار 
ــئله او اين است كه كدام نوع  هستند. مس
ــكالت عصر  ــت مش ــم اخالقي قادر اس نظ
ــم، ۱۳۸۱).  ــدرن را مرتفع كند (دوركي م
ــاع دارد و  ــي از اجتم ــم تلقي نوين دوركي
ــدرن مي داند. او اين  آن را خاص جامعه م
ــب اصناف و گروه هاي  اجتماعات را در قال
ــه موجد نوعي اخالق  حرفه اي مي بيند ك
ــتند كه موجب هنجارمندي  حرفه اي هس
ــوند و اين همه از تقسيم كار  اخالقي مي ش

برمي آيد.
ــدرن،  ــع م ــتگي جوام ــر او همبس از نظ
ــتگي ارگانيك و طبيعي است كه در  همبس
Social Dif-) متن تفاوت پذيري اجتماعي

ــكل بندي چارچوب هاي  frentiation) و ش
ــد. تفاوت پذيري  ــت مي آي ــر به دس بزرگت
ــود  ــجام ش ــد منجر به انس ــي مي توان وقت
ــا اجازه  ــاوت گروه بندي ه ــواع متف ــه ان ك
ــراد را دربرگيرند.  ــند تا اف ظهور يافته باش
ــاي جمعي و  ــا هنجاره ــن گروه بندي ه اي
ــم مي آورند.  ــاي اجتماعي را فراه ارزش ه
ــاي  مبن ــك  ارگاني ــتگي  همبس ــن رو  ازاي
اجتماعات نويني است كه در شكل انتزاعي 
بازنمايي جمعي بيان مي شوند. در گذشته 
ــن اجتماعات مبتني بر مذهب بودند، اما  اي
امروزه بسته به نوع جامعه مبتني بر اصول 

متكثري هستند.
از اين منظر اجتماع برخالف نظر تونيس 
ــت، بلكه بر  ــنتي نيس ــري س ــا ام ــه تنه ن
ــاس مباحث دوركيم كامًال مدرن است.  اس
ــه اجتماع را  ــته ك از اينجا رويكرد آن دس

مقدمه
ــو با احياي  ــومين دوره از حيات رادي س
ــانه توأم شده است. در پرتو  دوباره اين رس
ــبات اجتماعي  ــوالت بنيادين در مناس تح
ــن، راديو نيز در  ــي جوامع امروزي و سياس
ــوا دچار  ــكل و محت ــث مربوط به ش مباح
ــي شده است. اشكال جديد  تغييرات اساس
ــن تحليل  ــي نوي ــول و مبان ــا اص ــو ب رادي
ــازي و پوشش رسانه اي  مخاطب، برنامه س
به دنبال همراهي و همسازي با پديده هاي 
نوين برآمده از جامعه شناسي جديد است. 

طرح مسئله
ــل و داليل آن،  ــي، عل ــجام اجتماع انس
ــكال و انواع آن، يكي و  حضور و غياب و اش
شايد مركزي ترين مسئله جامعه شناسي در 
Con-) گذشته و حال بوده است. اين سازه

ــل تحول  ــه دلي ــناختي ب struct) جامعه ش
شرايط جوامع و شكاف هاي عميق تاريخي 
كه به واسطه مدرنيته و اثرات و تبعات آن 
ــرات عميقي به خود  ــود آمده، تغيي به وج
ديده و ازاين رو بررسي و مطالعه علل مقوم 
و محّلل آن ابعاد گسترده اي به خود گرفته 
Globaliza-) «است. در پرتو «جهاني شدن

ــت ورزي، فرهنگ و  tion)، الگوهاي سياس
ــخصي زندگي، انسجام  حتي حوزه هاي ش
ــتگي اجتماعي و تعاريف و تلقي ها  و همبس
ــق آن در جوامع  ــور تحق ــي ص از آن و حت
ــتخوش تحوالت شگرفي شده  امروزين دس
ــت، لذا انسجام را چه از نگاه «دوركيم»  اس

ــي Mechanical» و  ــكل «مكانيك ــه ش ب
ــگاه «ماركس» مبتني  ــي» يا از ن «ارگانيك
ــاي توليد»  ــازي «روابط و نيروه ــر همس ب
ــت ها به  ــم، چه از نگاه پست مدرنيس ببيني
ــئله اي  صورت امري متكثر و پاره پاره، مس
ــت كه نيازمند بررسي و كاوش هر چه  اس

بيشتر است.
و   (Mass media) ــي  جمع ــانه هاي  رس
ــت عوامل و  ــون، از آن دس ــث پيرام مباح
ــه در مباحث مربوط  ــت ك متغيرهايي اس
ــر و مورد مجادله  ــجام همواره حاض به انس
ــاي  ــي از كاركرده ــه يك ــد. چنانك بوده ان
ــه انطباق با  ــي، كمك ب ــانه هاي جمع رس
محيط اطراف و حفظ همبستگي از طريق 
ــي جوامع در  ــد هويت جمع ــاده و تأيي اع
ــطح خرد و كالن ذكر شده است. راديو  س
يكي از اين رسانه هاست كه بخش عمده اي 
ــه خود اختصاص داده  از اين منازعات را ب
است. تحوالت شكلي و ماهوي راديو كه در 
ــي»، «محلي»، «خارجي» و  قالب هاي «مل
«جماعتي (محله اي)» بيان شده، حاكي از 
ــئله راديو در نسبت با انسجام و  تازگي مس

همبستگي اجتماعي است.
ــت  ــو جماعتي يكي از اين راديوهاس رادي
ــازمان ها  ــوي دولت ها، س ــه امروزه از س ك
ــبرد  ــراي پيش ــي ب ــاي بين الملل و نهاده
ــن صلح،  ــعه اي و همچني ــاي توس برنامه ه
ــورد تأكيد  ــوزش و همگرايي م ــات، آم ثب
ــت. از همين  روي اين قالب  قرار گرفته اس
راديويي در گوشه و كنار جهان مورد توجه 

بسياري قرار گرفته است. 
ــد انگليس اين  ــورها مانن ــي كش در برخ
ــو ابزاري براي مقاومت در برابر جريان  رادي
رسانه اي فراگير و در شكل راديوي ممنوعه 
ــتراليا، كانادا و امريكا  ــر بر آورد و در اس س
به مثابه راديوهاي غيرانتفاعي براي اهداف 

گروهي معتقدند راديو رسانة 
فرداست كه شكوفا خواهد شد. 
در واقـع راديو پـس از فراز و 
فرودي آشكارا در دورة سوم 
حيات خود مجددًا احيا شده و 
مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
به داليلي كه راديو را از ساير 
رسـانه ها متمايـز مي كند، اين 
رسـانه بيشـتر مـورد اعتماد 
روشـنفكران اسـت و بـه اين 
جهـت كـه زبـان را بـه مثابـه 
ابـزاري قـوي بـراي ارتبـاط 
و اثرگـذاري در اختيـار دارد، 
رسـانه هاي  از  بيـش  اثـري 

تصويري بر جا مي گذارد.
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نفوذ راديو و احياي آن به كشف حوزه هاي 
ــيم كار  خاص راديو و توجه به تكثر و تقس
ــته است. راديو به  برنامه هاي راديويي وابس
ــام ارتباطي مي تواند جايگاه  منزلة خرده نظ
ــود را در جامعه بازيابي  و كاركرد اصيل خ

كند.
راديو جماعتـي

ــخ راديو  ــا در مورد تاري ــر چه بحث م اگ
ــاره به آن ضروري  جماعتي نيست، اما اش
ــاب تاريخچة راديو  ــد؛ در ب به نظر مي رس
ــف آن اجماعي وجود  ــي، در تعاري جماعت
ــو، اولين  ــارف رادي ــرة المع ــدارد. در داي ن
در  ــي  راديوهاي ــي،  جماعت ــاي  راديوه
اندازه هاي كوچك براي جمع هاي مشخص 
ــياتل ايالت واشنگتن (در سال  ــهر س در ش
ــترانگ،  (آرمس ــده اند  ش ــي  معرف  (۱۹۶۲
ــي از صاحبنظران زادگاه  ــا برخ ۲۰۰۴). ام
ــور بوليوي  ــي و كش ــكاي جنوب آن را آمري
ــال ۱۹۴۷ يك  ــد. در س ــا مي دانن و كلمبي
ــراي محله اي  ــيش، راديويي كوچك ب كش
ــاورزي و دهقاني در كلمبيا راه اندازي  كش
ــلف راديوهاي  ــه بعدها به عنوان س كرد ك

جماعتي از آن ياد شد. 
اگر چه جنبش راديو جماعتي از آمريكاي 
ــد، اما در اروپا به عاملي مهم  التين آغاز ش
ــي براي بنگاه هاي خبري دولتي  و جايگزين
ــكو،  ــد. (يونس و خصوصي بزرگ تبديل ش

(۲۰۰۳
ــم در  ــي ه ــاي جماعت ــن رو راديوه ازاي
كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي 
ــعه مورد توجه و اقبال بوده اند.  درحال توس
در كشورهاي درحال توسعه طبعًا به عنوان 
ابزاري براي توسعه و تسهيل فرايند اجراي 
برنامه ها تلقي شده و در كشورهاي پيشرفته 

ــجام، سرگرمي، تعلق  معطوف به حفظ انس
خاطر و هويت بخشي بوده است.

راديو جماعتي در تلقي فناورانه، راديويي 
با برد محدود، تجهيزات ساده و كم قدرت 
ــه جغرافيايي  ــك منطق ــت كه براي ي اس
ــد (والبوئنا،  ــش مي كن ــه پخ ــاص برنام خ
ــه از راديو جماعتي  ــي فناوران ۱۹۹۳). تلق
ناديده گرفتن ابعاد بااهميت و كاركردي آن 

است، ازاين رو چندان مورد توجه نيست.
ــعه اي كه گفتماني پرقدرت  در تلقي توس
در باب راديو جماعتي است، راديو جماعتي 
ــب براي  ــه و متناس ــانه اي تطابق يافت رس
استفاده از سوي اجتماعات است كه در آن، 
اجتماع براي پخش برنامه تصميم مي گيرد 
ــانه ها براي  ــال مي كند. اين نوع رس و اعم
اعضاي اجتماع امكان دسترسي به اطالعات 
آموزشي و سرگرمي را فراهم مي كنند و از 
ــاع اداره، برنامه ريزي، مديريت  طريق اجتم

و اجرا مي شوند.
ــت، نه  ــاع اس ــي اجتم ــو تجل ــن رادي اي
ــد؛ در اينجا رابطة  ــه براي اجتماع باش اينك
ــت، تبادل ايده ها  ــاركتي اس متقابل و مش
ــال از يك منبع  ــه انتق ــت، ن و شنيده هاس
ــد بر  ــن، ۱۹۸۱). تأكي ــري (بريگ ــه ديگ ب
ــاركتي و باز اين  ــاختار دموكراتيك، مش س
ــت. جلب  راديو در توليد و پخش برنامه اس
ــراي برنامه هاي  ــي در اج ــاركت محل مش
توسعه بيروني از مهم ترين نقش هايي است 
ــته شده  كه بر عهدة راديو جماعتي گذاش
ــداران زيادي دارد  ــت. اين رويكرد طرف اس
ــاني، آموزش،  ــاني، اطالع رس ــر خبررس و ب
ــاركت، و حضور نزديك و تماس  جلب مش

با اعضاي اجتماع تأكيد دارد.
ــو جماعتي را،  ــانه اي، رادي ــي رس در تلق

ــت رفته و نابودشده در  امري سنتي، ازدس
ــبات مدرنيته مي دانند، نفي مي شود.  مناس
ــري پويا و  ــاس اجتماع هنوز ام بر اين اس
ــرايط  ــت كه از قضا در واكنش ش زنده اس
مدرنيته متأخر (Late Modernity) حيات 
ــش فردگرايي در  ــت. افزاي دوباره يافته اس
جامعه پاره پاره و ازهم گسيخته مدرن ميلي 
ــت وجوي اجتماع به مثابه  شديد براي جس
پديده اي براي احساس تعلق، ريشه داشتن 
و كسب هويت را برانگيخته است. (همان)

اجتماعات نوين برخالف اجتماعات كهن، 
ــتند.  ــاس مذهب يا محليت نيس تنها براس
ــر ذاتًا اجتماعات ارتباطي  اجتماعات معاص
ــر پايه  (Communicative Communit) ب
ــات مي توانند  ــد؛ اين تعلق ــات نوين ان تعلق
ــت، زبان،  ــب، مليت، قومي مبتني بر مذه
ــيت، عاليق و ساليق  ــبك زندگي، جنس س
مشترك فرهنگي و اجتماعي باشند. اين در 
حالي است كه قلمرو يا محدودة جغرافيايي 
ــخص براي آنها متصور نيست. دو تلقي  مش
ــرزميني (قلمروي) و غيرسرزميني) از  (س

اجتماع وجود دارد.
ــات  اجتماع ــه  اينك دارد  ــود  وج ــه  آنچ
ــازنده، محافظه كار  ــد مخرب يا س مي توانن
ــزرگ، مرتجع يا  ــكال، كوچك يا ب ــا رادي ي
ــت يا محكم،  مترقي، محلي يا جهاني، سس
سنتي يا مدرن و حتي پست مدرن باشند. 

آنچه رويكردهاي مختلف در اين زمينه را 
به هم مربوط مي كند، اجتماع به مثابه ايدة 
ــاس تعلق و احساس ريشه داربودن در  احس

جامعة مدرن است.
ــيار متأثر از فناوري هاي  اجتماع نوين بس
ــت و آنچه «اجتماع  ــي امروزين اس ارتباط
ــده ناظر بر همين ايده  ارتباطي» ناميده ش
ــت و ازاين رو تعلق به اجتماعات از قيود  اس
سنتي مذهب و خانواده رها شده و روش ها 
ــش رو دارد. فرد در  ــواع متفاوتي را پي و ان
جامعة مدرن متعلق به يك اجتماع نيست، 
ــه احتماًال  ــن نوع از آنها ك ــه در چندي بلك
ــد، عضويت دارد و ورود  درهم تداخل دارن
ــيار راحت تر  و خروج به اين اجتماعات بس
ــت كه  ــت. الزم به ذكر اس ــته اس از گذش
ــاركت  ــي جامعة مدرن منافي مش فردگراي
ــتن به اجتماعات گوناگون نيست،  و پيوس

زيرا:
ــات  ــال در اجتماع ــاركت فع - اول: مش
ــده براي  متنوع نيازمند خودهاي فردي ش
ــتعدادهاي  ــك حوزه هاي مختلف اس تفكي
انساني و درك آگاهانه تمايل به حمايت از 

اهداف و ارزش هاي جمعي است.
- دوم: چنانكه دوركيم مي گويد، انسان ها 
ــوند و  ــه اختيار وارد اين اجتماعات مي ش ب
نه اجبار ناشي از نظارت يا توقع اجتماعي. 
ــت در آن نوعي مقاومت  ــاع و عضوي اجتم
است؛ مقاومت در برابر فرورفتن در گرداب 
فراگير اكثريت كه هويت فردي و اجتماعي 

را درهم مي شكند.
 (Communitarianist) ــان  جماعت گراي
ــاده روي  ــا زي ــه ب ــراي مقابل ــاع را ب اجتم
ــي آن مورد  ــم و فردگرايي افراط ليبراليس
ــته  ــرار مي دهند. مباحث اين دس تأكيد ق
ــاوران  ــي چندفرهنگ ب ــي مفهوم ــر مبان ب
ــه  ك ــت  اس ــي  متك  (Multiculturalist)
ــي هرگونه  ــناختن تفاوت، نف به رسميت ش
ــار براي همسان سازي، گشايش  اعمال فش
فرصت و امكان دستيابي به برابري سياسي 
ــت  ــي براي اجتماعات، از آن دس و فرهنگ
ــورهاي  كش در  چندفرهنگ گرايي  ــت.  اس
ــرح  ــي مط ــترهاي متفاوت ــف در بس مختل
ــه تبعيض  ــبت ب ــكا نس ــود؛ در آمري مي ش
ــت، در استراليا و كانادا  نژادي و رنگ پوس
ــائل مهاجران و در ايران در  در رابطه با مس
مورد قوميت ها موضوعيت مي يابد (كريمي، 
۱۳۸۵). به واسطه رويارويي جوامع متكثر با 
مسائل مرزبندي هويتي و تشتت فرهنگي، 
ــي به مثابه  ــاوري و تكثرگراي چندفرهنگ ب
ــه قرارگرفته  ــورد توج ــكاري ناگزير م راه
ــت. در انتقاد به اين رويكرد گفته اند كه  اس
ــن زده و يكپارچگي ملي و  به واگرايي دام
سرزميني را تهديد مي كند. در ادامه تا آنجا 
كه اين رويكرد و انتقاد از آن به موضوع اين 
ــود، مورد بررسي قرار  نوشته مربوط مي ش

خواهد گرفت.
راديو و جـامعه

ــانه هاي ارتباط  ــي به رس ــرد تاريخ رويك
ــت كه تالش هاي  ــعر بر آن اس جمعي مش
ــاوري ارتباطي  ــتفاده از فن ــوف به اس معط
ــعه ابتدا با استفاده از راديو  در فرايند توس

آغاز شد و هنوز هم اين رسانه ارزان بيشتر 
ــانه ها در پروژه هاي فرهنگي،  ــاير رس از س
ــروعيت و  اجتماعي يا اقتصادي داراي مش

مورد اعتماد است. (ستاري، ۱۳۸۱)
گروهي معتقدند راديو رسانة فرداست كه 
ــد. در واقع راديو پس از  ــكوفا خواهد ش ش
ــكارا در دورة سوم حيات  فراز و فرودي آش
ــورد توجه قرار  ــده و م خود مجددًا احيا ش
ــت. به داليلي كه راديو را از ساير  گرفته اس
ــانه ها متمايز مي كند، اين رسانه بيشتر  رس
ــت و به اين  ــنفكران اس مورد اعتماد روش
دليل كه زبان را به مثابه ابزاري قوي براي 
ــذاري در اختيار دارد، اثري  ــاط و اثرگ ارتب
بيش از رسانه هاي تصويري برجا مي گذارد. 
ــت و مانند  ــت اس ــانه خالقي ــن رو رس ازاي
تلويزيون با تصوير راه را بر تخيل نمي بندد. 

(خجسته، ۱۳۸۰)
ــك نهاد  ــه منزلة ي ــه ب ــو در جامع رادي
ــتري از ارزش هاي  ــد و بر بس عمل مي كن
بنيادين مانند آزادي، نظم، عدالت خبري، 
ــه مخاطب فعاليت  ــي و احترام ب ارزش ده
مي كند. به اين لحاظ راديو ابزار حمايت از 
شهروندان و محمل اعتماد آنهاست. تأمين 
عدالت اطالعاتي جز از طريق تنوع كانال ها 
ــر نمي شود. اين  و قالب هاي راديويي ميس
ــايش فضاي گفت وگو، تعامل،  تنوع به گش
ــي كه  ــاي عموم ــم فض ــترش و تحكي گس
ــه اطالعات و  ــي آزاد ب ــرة آن دسترس ثم
ــهروند است، منجر مي شود (كيا،  تربيت ش
ــن منظر تكثر به خودي خود  ۱۳۸۱). از اي
ــت، بلكه بستر سياسي،  عامل واگرايي نيس
فرهنگي و در اصل سياست هاي فرهنگي و 
رويكردهاي كالن آن را مشخص مي كنند. 
ــتا به لحاظ تخصصي گسترش  در اين راس

راديـو جماعتي همانند هر 
قالبي از فناوري رسانه اي 
خـاص  تبعـات  و  اثـرات 
خـود را به همـراه دارد كه 
بـراي جلوگيـري از افراط 
و تفريط در بازگويي آنها 
بايد به دقت مورد واكاوي 
قـرار گيرنـد. از جملة اين 
مربوط  بحث هاي  مسـائل 
به هويـت اجتماعي، تأييد 
و پوشـش تكثـر موجـود 
در جامعـه و نسـبت آن با 
انسجام اجتماعي و هويت 

ملي را مي توان ذكر كرد.
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نفوذ راديو و احياي آن به كشف حوزه هاي 
ــيم كار  خاص راديو و توجه به تكثر و تقس
ــته است. راديو به  برنامه هاي راديويي وابس
ــام ارتباطي مي تواند جايگاه  منزلة خرده نظ
ــود را در جامعه بازيابي  و كاركرد اصيل خ

كند.
راديو جماعتـي

ــخ راديو  ــا در مورد تاري ــر چه بحث م اگ
ــاره به آن ضروري  جماعتي نيست، اما اش
ــاب تاريخچة راديو  ــد؛ در ب به نظر مي رس
ــف آن اجماعي وجود  ــي، در تعاري جماعت
ــو، اولين  ــارف رادي ــرة المع ــدارد. در داي ن
در  ــي  راديوهاي ــي،  جماعت ــاي  راديوه
اندازه هاي كوچك براي جمع هاي مشخص 
ــياتل ايالت واشنگتن (در سال  ــهر س در ش
ــترانگ،  (آرمس ــده اند  ش ــي  معرف  (۱۹۶۲
ــي از صاحبنظران زادگاه  ــا برخ ۲۰۰۴). ام
ــور بوليوي  ــي و كش ــكاي جنوب آن را آمري
ــال ۱۹۴۷ يك  ــد. در س ــا مي دانن و كلمبي
ــراي محله اي  ــيش، راديويي كوچك ب كش
ــاورزي و دهقاني در كلمبيا راه اندازي  كش
ــلف راديوهاي  ــه بعدها به عنوان س كرد ك

جماعتي از آن ياد شد. 
اگر چه جنبش راديو جماعتي از آمريكاي 
ــد، اما در اروپا به عاملي مهم  التين آغاز ش
ــي براي بنگاه هاي خبري دولتي  و جايگزين
ــكو،  ــد. (يونس و خصوصي بزرگ تبديل ش

(۲۰۰۳
ــم در  ــي ه ــاي جماعت ــن رو راديوه ازاي
كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي 
ــعه مورد توجه و اقبال بوده اند.  درحال توس
در كشورهاي درحال توسعه طبعًا به عنوان 
ابزاري براي توسعه و تسهيل فرايند اجراي 
برنامه ها تلقي شده و در كشورهاي پيشرفته 

ــجام، سرگرمي، تعلق  معطوف به حفظ انس
خاطر و هويت بخشي بوده است.

راديو جماعتي در تلقي فناورانه، راديويي 
با برد محدود، تجهيزات ساده و كم قدرت 
ــه جغرافيايي  ــك منطق ــت كه براي ي اس
ــد (والبوئنا،  ــش مي كن ــه پخ ــاص برنام خ
ــه از راديو جماعتي  ــي فناوران ۱۹۹۳). تلق
ناديده گرفتن ابعاد بااهميت و كاركردي آن 

است، ازاين رو چندان مورد توجه نيست.
ــعه اي كه گفتماني پرقدرت  در تلقي توس
در باب راديو جماعتي است، راديو جماعتي 
ــب براي  ــه و متناس ــانه اي تطابق يافت رس
استفاده از سوي اجتماعات است كه در آن، 
اجتماع براي پخش برنامه تصميم مي گيرد 
ــانه ها براي  ــال مي كند. اين نوع رس و اعم
اعضاي اجتماع امكان دسترسي به اطالعات 
آموزشي و سرگرمي را فراهم مي كنند و از 
ــاع اداره، برنامه ريزي، مديريت  طريق اجتم

و اجرا مي شوند.
ــت، نه  ــاع اس ــي اجتم ــو تجل ــن رادي اي
ــد؛ در اينجا رابطة  ــه براي اجتماع باش اينك
ــت، تبادل ايده ها  ــاركتي اس متقابل و مش
ــال از يك منبع  ــه انتق ــت، ن و شنيده هاس
ــد بر  ــن، ۱۹۸۱). تأكي ــري (بريگ ــه ديگ ب
ــاركتي و باز اين  ــاختار دموكراتيك، مش س
ــت. جلب  راديو در توليد و پخش برنامه اس
ــراي برنامه هاي  ــي در اج ــاركت محل مش
توسعه بيروني از مهم ترين نقش هايي است 
ــته شده  كه بر عهدة راديو جماعتي گذاش
ــداران زيادي دارد  ــت. اين رويكرد طرف اس
ــاني، آموزش،  ــاني، اطالع رس ــر خبررس و ب
ــاركت، و حضور نزديك و تماس  جلب مش

با اعضاي اجتماع تأكيد دارد.
ــو جماعتي را،  ــانه اي، رادي ــي رس در تلق

ــت رفته و نابودشده در  امري سنتي، ازدس
ــبات مدرنيته مي دانند، نفي مي شود.  مناس
ــري پويا و  ــاس اجتماع هنوز ام بر اين اس
ــرايط  ــت كه از قضا در واكنش ش زنده اس
مدرنيته متأخر (Late Modernity) حيات 
ــش فردگرايي در  ــت. افزاي دوباره يافته اس
جامعه پاره پاره و ازهم گسيخته مدرن ميلي 
ــت وجوي اجتماع به مثابه  شديد براي جس
پديده اي براي احساس تعلق، ريشه داشتن 
و كسب هويت را برانگيخته است. (همان)

اجتماعات نوين برخالف اجتماعات كهن، 
ــتند.  ــاس مذهب يا محليت نيس تنها براس
ــر ذاتًا اجتماعات ارتباطي  اجتماعات معاص
ــر پايه  (Communicative Communit) ب
ــات مي توانند  ــد؛ اين تعلق ــات نوين ان تعلق
ــت، زبان،  ــب، مليت، قومي مبتني بر مذه
ــيت، عاليق و ساليق  ــبك زندگي، جنس س
مشترك فرهنگي و اجتماعي باشند. اين در 
حالي است كه قلمرو يا محدودة جغرافيايي 
ــخص براي آنها متصور نيست. دو تلقي  مش
ــرزميني (قلمروي) و غيرسرزميني) از  (س

اجتماع وجود دارد.
ــات  اجتماع ــه  اينك دارد  ــود  وج ــه  آنچ
ــازنده، محافظه كار  ــد مخرب يا س مي توانن
ــزرگ، مرتجع يا  ــكال، كوچك يا ب ــا رادي ي
ــت يا محكم،  مترقي، محلي يا جهاني، سس
سنتي يا مدرن و حتي پست مدرن باشند. 

آنچه رويكردهاي مختلف در اين زمينه را 
به هم مربوط مي كند، اجتماع به مثابه ايدة 
ــاس تعلق و احساس ريشه داربودن در  احس

جامعة مدرن است.
ــيار متأثر از فناوري هاي  اجتماع نوين بس
ــت و آنچه «اجتماع  ــي امروزين اس ارتباط
ــده ناظر بر همين ايده  ارتباطي» ناميده ش
ــت و ازاين رو تعلق به اجتماعات از قيود  اس
سنتي مذهب و خانواده رها شده و روش ها 
ــش رو دارد. فرد در  ــواع متفاوتي را پي و ان
جامعة مدرن متعلق به يك اجتماع نيست، 
ــه احتماًال  ــن نوع از آنها ك ــه در چندي بلك
ــد، عضويت دارد و ورود  درهم تداخل دارن
ــيار راحت تر  و خروج به اين اجتماعات بس
ــت كه  ــت. الزم به ذكر اس ــته اس از گذش
ــاركت  ــي جامعة مدرن منافي مش فردگراي
ــتن به اجتماعات گوناگون نيست،  و پيوس

زيرا:
ــات  ــال در اجتماع ــاركت فع - اول: مش
ــده براي  متنوع نيازمند خودهاي فردي ش
ــتعدادهاي  ــك حوزه هاي مختلف اس تفكي
انساني و درك آگاهانه تمايل به حمايت از 

اهداف و ارزش هاي جمعي است.
- دوم: چنانكه دوركيم مي گويد، انسان ها 
ــوند و  ــه اختيار وارد اين اجتماعات مي ش ب
نه اجبار ناشي از نظارت يا توقع اجتماعي. 
ــت در آن نوعي مقاومت  ــاع و عضوي اجتم
است؛ مقاومت در برابر فرورفتن در گرداب 
فراگير اكثريت كه هويت فردي و اجتماعي 

را درهم مي شكند.
 (Communitarianist) ــان  جماعت گراي
ــاده روي  ــا زي ــه ب ــراي مقابل ــاع را ب اجتم
ــي آن مورد  ــم و فردگرايي افراط ليبراليس
ــته  ــرار مي دهند. مباحث اين دس تأكيد ق
ــاوران  ــي چندفرهنگ ب ــي مفهوم ــر مبان ب
ــه  ك ــت  اس ــي  متك  (Multiculturalist)
ــي هرگونه  ــناختن تفاوت، نف به رسميت ش
ــار براي همسان سازي، گشايش  اعمال فش
فرصت و امكان دستيابي به برابري سياسي 
ــت  ــي براي اجتماعات، از آن دس و فرهنگ
ــورهاي  كش در  چندفرهنگ گرايي  ــت.  اس
ــرح  ــي مط ــترهاي متفاوت ــف در بس مختل
ــه تبعيض  ــبت ب ــكا نس ــود؛ در آمري مي ش
ــت، در استراليا و كانادا  نژادي و رنگ پوس
ــائل مهاجران و در ايران در  در رابطه با مس
مورد قوميت ها موضوعيت مي يابد (كريمي، 
۱۳۸۵). به واسطه رويارويي جوامع متكثر با 
مسائل مرزبندي هويتي و تشتت فرهنگي، 
ــي به مثابه  ــاوري و تكثرگراي چندفرهنگ ب
ــه قرارگرفته  ــورد توج ــكاري ناگزير م راه
ــت. در انتقاد به اين رويكرد گفته اند كه  اس
ــن زده و يكپارچگي ملي و  به واگرايي دام
سرزميني را تهديد مي كند. در ادامه تا آنجا 
كه اين رويكرد و انتقاد از آن به موضوع اين 
ــود، مورد بررسي قرار  نوشته مربوط مي ش

خواهد گرفت.
راديو و جـامعه

ــانه هاي ارتباط  ــي به رس ــرد تاريخ رويك
ــت كه تالش هاي  ــعر بر آن اس جمعي مش
ــاوري ارتباطي  ــتفاده از فن ــوف به اس معط
ــعه ابتدا با استفاده از راديو  در فرايند توس

آغاز شد و هنوز هم اين رسانه ارزان بيشتر 
ــانه ها در پروژه هاي فرهنگي،  ــاير رس از س
ــروعيت و  اجتماعي يا اقتصادي داراي مش

مورد اعتماد است. (ستاري، ۱۳۸۱)
گروهي معتقدند راديو رسانة فرداست كه 
ــد. در واقع راديو پس از  ــكوفا خواهد ش ش
ــكارا در دورة سوم حيات  فراز و فرودي آش
ــورد توجه قرار  ــده و م خود مجددًا احيا ش
ــت. به داليلي كه راديو را از ساير  گرفته اس
ــانه ها متمايز مي كند، اين رسانه بيشتر  رس
ــت و به اين  ــنفكران اس مورد اعتماد روش
دليل كه زبان را به مثابه ابزاري قوي براي 
ــذاري در اختيار دارد، اثري  ــاط و اثرگ ارتب
بيش از رسانه هاي تصويري برجا مي گذارد. 
ــت و مانند  ــت اس ــانه خالقي ــن رو رس ازاي
تلويزيون با تصوير راه را بر تخيل نمي بندد. 

(خجسته، ۱۳۸۰)
ــك نهاد  ــه منزلة ي ــه ب ــو در جامع رادي
ــتري از ارزش هاي  ــد و بر بس عمل مي كن
بنيادين مانند آزادي، نظم، عدالت خبري، 
ــه مخاطب فعاليت  ــي و احترام ب ارزش ده
مي كند. به اين لحاظ راديو ابزار حمايت از 
شهروندان و محمل اعتماد آنهاست. تأمين 
عدالت اطالعاتي جز از طريق تنوع كانال ها 
ــر نمي شود. اين  و قالب هاي راديويي ميس
ــايش فضاي گفت وگو، تعامل،  تنوع به گش
ــي كه  ــاي عموم ــم فض ــترش و تحكي گس
ــه اطالعات و  ــي آزاد ب ــرة آن دسترس ثم
ــهروند است، منجر مي شود (كيا،  تربيت ش
ــن منظر تكثر به خودي خود  ۱۳۸۱). از اي
ــت، بلكه بستر سياسي،  عامل واگرايي نيس
فرهنگي و در اصل سياست هاي فرهنگي و 
رويكردهاي كالن آن را مشخص مي كنند. 
ــتا به لحاظ تخصصي گسترش  در اين راس

راديـو جماعتي همانند هر 
قالبي از فناوري رسانه اي 
خـاص  تبعـات  و  اثـرات 
خـود را به همـراه دارد كه 
بـراي جلوگيـري از افراط 
و تفريط در بازگويي آنها 
بايد به دقت مورد واكاوي 
قـرار گيرنـد. از جملة اين 
مربوط  بحث هاي  مسـائل 
به هويـت اجتماعي، تأييد 
و پوشـش تكثـر موجـود 
در جامعـه و نسـبت آن با 
انسجام اجتماعي و هويت 

ملي را مي توان ذكر كرد.
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ــت. در سوئيس،  ــده اس در واقع پذيرفته ش
ــق ناديده گرفتن و  ــه از طري ايتاليا و فرانس
عبور از مرزهاي بسته به وجود آمده اند. در 
بريتانيا جايگاهي مشكوك و بي ثبات دارند 
و در ايرلند چنانچه به نظر مي رسد بازي را 
ــذار خواهند كرد.  به راديوهاي تجاري واگ

(كيوستد، ۱۹۹۳)
ــته به  ــعه نيز بس ــورهاي درحال توس كش
سطح توسعة سياسي شان يا نقشي سطحي 
در برانگيختن مشاركت داشته اند (كلمبيا، 
دومنيكن، كنيا، هند و پاكستان) و يا اينكه 
ــترده، عميق و  ــاركت گس ــته اند مش توانس
ــيع مردمان اجتماع را برانگيزند (راديو  وس
سريالنكا و راديو بوميان استراليا). (همان)

دو مدل در راديو جماعتي قابل اجراست 
ــده است: اول مدل  كه مورد توجه واقع ش
ــة برنامه جماعتي (محله اي) كه در آن  تهي
ــتم بزرگ تر  ــي همكار سيس راديو جماعت
ــه محله  ــه ب ــدگان برنام ــت. توليدكنن اس
ــه مي كنند و در مورد اجتماع برنامه  مراجع
ــتگاه هاي منطقه اي يا  تهيه كرده تا از ايس
ملي پخش شود. در اينجا راديوي جماعتي 
ــر و ملي  ــانه اي فراگي ــتم رس مكمل سيس

است.
ــود محله يا  ــو در خ ــدل دوم، رادي در م
اجتماع مستقر است و در ارتباط نزديك با 
جماعتي محدود است كه امكان دسترسي 
ــتقيم به راديو را دارند. در اينجا راديو  مس
ــي  ــه، بان ــش برنام ــر از پخ ــد فرات مي توان
ــا و فعاليت هايي براي همگرايي و  حركت ه
ــده و تبديل به  ــطح اجتماع ش وفاق در س

جزئي از حيات روزمره شود. (همان)
ــانه  ازاين رو راديو جماعتي در تضاد با رس
ــت. اين راديو  ــي و جهاني نيس ــي، مل محل
ــهرگرايي،  ــي، ش ــا تمركزگراي ــاد ب در تض
خاص گرايي و به حاشيه راندن اقليت هاست.

ــو جماعتي را  ــي رادي ــاخصه هاي اصل ش
مي توان چنين خالصه كرد:

- تلقي شنوندگان به مثابه شخصيت اول 

داستان
- تعهد به فرهنگ محله و اجتماع هدف

- احترام به دسترسي عمومي و مشاركت 
اعضاي محله و اجتماع (فرصت هاي برابر)

ــتقالل اعضاي هيئت مديره، مالكان  - اس
ــردبيران (تعهد به اجتماع، نه دولت و  و س

سرمايه داران)
ــوع و متفاوت  ــاي متن ــان ديدگاه ه - بي

گروه هاي مختلف محله و اجتماع
ــاي  گروه ه و  ــا  اقليت ه ــردن  درگيرك  -

حاشيه اي
ــاس  كاركردهاي راديو جماعتي نيز بر اس
جامعه مورد نظر، قوانين و مقررات رسانه اي 
ــي قابل انعطاف است، اما به لحاظ  و سياس
ــر را براي  ــوان كاركردهاي زي نظري مي ت

راديو جماعتي برشمرد:
ــخصيت و  - انعكاس و ارتقاي فرهنگ، ش

هويت جماعتي (محله اي)
- ايجاد تنوع صداها، آواها، آرا و عقايد در 

امواج راديويي
ــن مبتني بر  ــد برنامه ها با مضامي - تولي

نيازها و اولويت هاي اجتماع
ــويق ديالوگ دوطرفه و فرايندهاي  - تش

دموكراتيك
- ترغيب توسعه و تغيير اجتماعي

- كمك به تثبيت جامعه مدني
ــمت  ــك به ارتقاي حكمراني، به س - كم

حكمراني مطلوب

و  ــف  مختل ــاي  گروه ه ــي  نمايندگ  -
فراموش شده

- ايجاد تنوع در الگوهاي ارتباطي
ــاني از  ــعه منابع انس ــاركت و توس - مش

طريق آموزش و بازآموزي
ــهيم اطالعات،  ــاركت، تس - تشويق مش

اختراعات و نوآوري ها (فريزر، ۲۰۰۱).
مديريـت تأمين هزينـه و محتوا در 

راديو جماعتي
ــو جماعتي با مديريتي غيرمتمركز و  رادي
ــاركتي اداره شده و اين فرايند از سوي  مش
ــانه  ــالن و مخاطبان اين رس ــالن، فاع عام
ــود. مديريت اين قالب راديويي  انجام مي ش
ــت  تح ــمي،  رس ــتگاه هاي  ايس ــالف  برخ
ــتي و اختيار اجتماع است. معموًال  سرپرس
ــه به نمايندگي  يك كميته يا هيئت رئيس
ــف براي تعيين  ــاع و اصناف مختل از اجتم
ــوند، اما  ــت هاي كالن انتخاب مي ش سياس
ــو از اجتماع گرفته و به  ــال روزانه رادي اعم

مديريت ايستگاه منتقل مي شود. (همان)
مديريت اين راديو باز، مشاركتي، سيال و 
مبتني بر اولويت هاي اجتماع است. ازاين رو 
 NGO ــه اداره و مديريت ــر پاي مديريت ب
ــت.  ــار به اعضاي اجتماع اس تفويض اختي
ــود  راديو جماعتي در واقع مانند يك مي ش
ــت در اين راديو  ــگ، ۲۰۰۲). مديري (تابين
ــلطه نيست.  رهبرمحور نبوده و به دنبال س
ــت.  ــيوه آن گفت وگو و روش آن نقد اس ش

(آزاد ارمكي، ۱۳۸۶)
ــي اغلب متعلق به  ــت راديو جماعت مالكي
ــازمان، بنياد يا تعاوني برخاسته از  گروه، س
ــبيه به اين نهادهاست.  اجتماع يا چيزي ش
در مواردي هم مالكيت آن مي تواند متعلق 
ــا حقوقي بيرون از  ــخصيت حقيقي ي به ش
اجتماع بوده اما امكانات آن را براي استفاده 
مستقل و مخصوص در اختيار اجتماع قرار 

داده است. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــو جماعتي در امور  ــتا رادي در همين راس
ــازمان غيرانتفاعي عمل  مالي مانند يك س

راديويي غيرانتفاعي (Not-For-Profit) در 
ــده خبر مي دانند كه هدف  دنياي تجاري ش
ــه اجتماع  ــتقالل و خدمت ب ــظ اس آن حف
.(Advertising) ــت، نه تبليغات تجاري اس

(يونسكو، ۲۰۰۷).
ــو، بر  ــوع رادي ــف اين ن ــب تعاري در غال
غيرتجاري بودن آن تأكيد شده است. منبع 
ــا و كارمندان داوطلب  مالي اين راديو اعض
و برخي نهادهاي غيرانتفاعي ذكر شده اند. 
ــعه  ــو مي تواند در توس ــن رادي ــر چه اي اگ
ــارت اجتماع مد نظر  ــادي و رونق تج اقتص
شريك باشد، اما نمي تواند خود معطوف به 
كسب درآمد و جلب مخاطب از طريق و يا 

به خاطر تبليغات باشد.
ــي را،  ــو جماعت ــي، رادي ــه سياس در وج
ــي گروه هاي  ــي و غيرقانون ــي مخف راديوي
ــابقه آن به بريتانيا  ــف مي دانند كه س مخال
ــو جماعتي در  ــن رو رادي ــردد. ازاي بازمي گ
انگليس معادل راديوي مخفي و غيرقانوني 
ــادا و آمريكا،  ــتراليا، كان ــا در اس ــت،  ام اس
راديوهاي جماعتي غيرانتفاعي و غيرتجاري 
ــوند  ــتند كه در باند FM پخش مي ش هس
ــي به  ــاظ سياس ــا، ۱۹۹۳). از لح (والبوئن
ــوي ناراضيان  راديوهاي جماعتي كه از س
سياسي مورد استفاده قرار گرفته اند با ديد 
عوامل خرابكاري پرداخته شده است. با اين 
ــف اين راديوها ابتدا راديوهاي پنهان با  وص
ايستگاه هاي پخش سيار بودند؛ اما از طرفي 
ــي، به  اين راديوها از طرف نظام هاي سياس
عنوان رسانة اقليت ها و گروه هاي خاص به 

مثابه همراه رسانه ملي پذيرفته شده اند.
ــكو از نهادهاي بين المللي فعال در  يونس
ــدازي، حمايت و  ــي، راه ان ــق، بررس تحقي
ــت. تأكيد  ــنجي اين راديوها بوده اس اثرس
يونسكو بر نقش آفريني راديو در فعاليت هاي 
ــعه اي و دموكراتيك است كه از سوي  توس
خود اعضاي محله و با به كارگيري راديو در 
جهت دستيابي به اهدافشان انجام مي شود. 

(يونسكو، ۲۰۰۷)

ــي راديو جماعتي ابزاري براي  در اين تلق
ــاركت همه اعضاي اجتماع است.  جلب مش
رسانه اي براي گروه هاي حاشيه اي، صداي 
بي صداها (Voice of Voiceless) و تريبوني 
براي گروه هاي اقليت به منظور درگيري و 
ــد تصميم گيري، اجرا و  ــا به فراين ورود آنه
حل مسائل خودشان است (فريزر، ۲۰۰۱). 
ــاركت دادن  ــكو در اينجا مش ــي يونس تلق
مردمان محلي در امور مربوط به خودشان، 
ــال و بي تفاوتي،  ــرون آوردن آنها از انفع بي
ــاط  برانگيختن و ايجاد انگيزه و دميدن نش
ــار فقر،  ــاي گرفت ــي در جماعت ه و همدل

حاشيه نشيني، سكون و ركود است.
ــرد، بيانيه «انجمن جهاني  با همين رويك
ــف  ــن تعري ــي» آن را چني ــو جماعت رادي
مي كند: راديو جماعتي به نيازهاي اجتماع 
ــه در خدمت آن  ــي (محله اي) ك و جماعت
است، پاسخ مي گويد. در يك چشم انداز رو 
ــروانه، به حمايت از تغييرات  به جلو و پيش
ــور محله و  ــردازد و در ام ــي مي پ اجتماع
ــاركت مي كند. راديو  اجتماع مورد نظر مش
ــات دموكراتيزه از  ــراي ارتباط ــي ب جماعت
ــاركت اجتماع در ابعاد مختلف  طريق مش
فعاليت هاي راديويي تالش مي كند. اگر چه 
ــت نسبت به شرايط  اين فعاليت ممكن اس
ــكال  ــي متفاوت، اش ــاي اجتماع و زمينه ه

مختلف به خود بگيرد. (كيوستد، ۱۹۹۳)
راديو جماعتي مرزهاي مشخصي با ساير 

راديوها مانند «راديو ملي» و «راديو محلي» 
ــك فعاليت  ــو محلي مي تواند ي دارد. رادي
ــته  ــا در انحصار دولت داش غيرمتمركز ام
باشد. راديو ملي سطح پوشش وسيعي دارد 
ــاي اجتماعات را ناديده مي گيرد  و تفاوت ه
ــر اقليت ها يا حتي  و به ندرت مي تواند نظ
ــش  گروه هاي موجود در يك جامعه را پوش
ــه از تعاريف  ــو جماعتي چنانك ــد. رادي ده
ــخصه برجسته دارد كه  برمي آيد، چند مش

با آنها شناسايي مي شود.
- اول: مشاركت اعضاي اجتماع در تمامي 
مراحل اداره، مديريت، اجرا، تصميم گيري 

و برنامه سازي.
ــي، كه به معني  ــي عموم - دوم: دسترس
ــي همه اعضاي اجتماع به خدمات  دسترس

ايستگاه راديويي است.
- سوم: معطوف به مسائل محله و اجتماع 
ــاي برنامه اش بر  ــت و اولويت ه مد نظر اس
ــائل و مشكالت محله و اجتماع  اساس مس

تعيين مي شود. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــت مكاني يا  ــد نظر ممكن اس اجتماع م
ــد. اعضاي اجتماع  فرهنگي و اجتماعي باش
ــره به چهره  ــت با هم رابطة چه ممكن اس
داشته باشند، يا حتي همديگر را نشناسند. 
ــو  ــراي رادي ــددي ب ــامي متع ــن رو اس ازاي
ــت: از جمله راديو  ــده اس جماعتي باب ش
 ،(Independent) ــتقل  مس و   (free) آزاد 
Al-) جايگزين ،(Participative) مشاركتي
ــه  ــاوت (Different). البت ternative)، متف
ــامي دور از دقت و ظرافت اند. راديو  اين اس
ــش- يعني از  ــال پي ــي از پنجاه س جماعت
زمان تولد تاكنون- تحوالت زيادي به خود 

ديده است و هنوز در حال تكامل است.
ــار  ــو جماعتي در اروپا محصول فش رادي
گروه هاي اقليت (قومي يا فكري ) بوده كه 
به همراه آزادسازي قوانين در سياست هاي 
دولتي، اين راديو را به وجود آورده اند. اين 
ــارك، بلژيك و هلند  ــوئد، دانم راديو در س
ــيده و  ــطحي از تجربه و پختگي رس به س

از  يكـي  جماعتـي  راديـو 
از  امـروزه  كـه  راديوهاسـت 
سـازمان ها  دولت هـا،  سـوي 
و نهادهـاي بين المللـي بـراي 
پيشبرد برنامه هاي توسعه اي 
ثبـات،  صلـح،  همچنيـن  و 
مـورد  همگرايـي  و  آمـوزش 

تأكيد است.

منزلـة  بـه  جماعتـي  راديـو 
مي توانـد  اجتماعـات  رسـانة 
اجتماعـي  اوصـاف  كنـار  در 
ايـران،  جامعـه  فرهنگـي  و 
در خدمـت تقويـت و تحكيـم 
انسـجام و تعديـل و تلطيـف 

موانع اين امر قرار گيرد.
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ــت. در سوئيس،  ــده اس در واقع پذيرفته ش
ــق ناديده گرفتن و  ــه از طري ايتاليا و فرانس
عبور از مرزهاي بسته به وجود آمده اند. در 
بريتانيا جايگاهي مشكوك و بي ثبات دارند 
و در ايرلند چنانچه به نظر مي رسد بازي را 
ــذار خواهند كرد.  به راديوهاي تجاري واگ

(كيوستد، ۱۹۹۳)
ــته به  ــعه نيز بس ــورهاي درحال توس كش
سطح توسعة سياسي شان يا نقشي سطحي 
در برانگيختن مشاركت داشته اند (كلمبيا، 
دومنيكن، كنيا، هند و پاكستان) و يا اينكه 
ــترده، عميق و  ــاركت گس ــته اند مش توانس
ــيع مردمان اجتماع را برانگيزند (راديو  وس
سريالنكا و راديو بوميان استراليا). (همان)

دو مدل در راديو جماعتي قابل اجراست 
ــده است: اول مدل  كه مورد توجه واقع ش
ــة برنامه جماعتي (محله اي) كه در آن  تهي
ــتم بزرگ تر  ــي همكار سيس راديو جماعت
ــه محله  ــه ب ــدگان برنام ــت. توليدكنن اس
ــه مي كنند و در مورد اجتماع برنامه  مراجع
ــتگاه هاي منطقه اي يا  تهيه كرده تا از ايس
ملي پخش شود. در اينجا راديوي جماعتي 
ــر و ملي  ــانه اي فراگي ــتم رس مكمل سيس

است.
ــود محله يا  ــو در خ ــدل دوم، رادي در م
اجتماع مستقر است و در ارتباط نزديك با 
جماعتي محدود است كه امكان دسترسي 
ــتقيم به راديو را دارند. در اينجا راديو  مس
ــي  ــه، بان ــش برنام ــر از پخ ــد فرات مي توان
ــا و فعاليت هايي براي همگرايي و  حركت ه
ــده و تبديل به  ــطح اجتماع ش وفاق در س

جزئي از حيات روزمره شود. (همان)
ــانه  ازاين رو راديو جماعتي در تضاد با رس
ــت. اين راديو  ــي و جهاني نيس ــي، مل محل
ــهرگرايي،  ــي، ش ــا تمركزگراي ــاد ب در تض
خاص گرايي و به حاشيه راندن اقليت هاست.

ــو جماعتي را  ــي رادي ــاخصه هاي اصل ش
مي توان چنين خالصه كرد:

- تلقي شنوندگان به مثابه شخصيت اول 

داستان
- تعهد به فرهنگ محله و اجتماع هدف

- احترام به دسترسي عمومي و مشاركت 
اعضاي محله و اجتماع (فرصت هاي برابر)

ــتقالل اعضاي هيئت مديره، مالكان  - اس
ــردبيران (تعهد به اجتماع، نه دولت و  و س

سرمايه داران)
ــوع و متفاوت  ــاي متن ــان ديدگاه ه - بي

گروه هاي مختلف محله و اجتماع
ــاي  گروه ه و  ــا  اقليت ه ــردن  درگيرك  -

حاشيه اي
ــاس  كاركردهاي راديو جماعتي نيز بر اس
جامعه مورد نظر، قوانين و مقررات رسانه اي 
ــي قابل انعطاف است، اما به لحاظ  و سياس
ــر را براي  ــوان كاركردهاي زي نظري مي ت

راديو جماعتي برشمرد:
ــخصيت و  - انعكاس و ارتقاي فرهنگ، ش

هويت جماعتي (محله اي)
- ايجاد تنوع صداها، آواها، آرا و عقايد در 

امواج راديويي
ــن مبتني بر  ــد برنامه ها با مضامي - تولي

نيازها و اولويت هاي اجتماع
ــويق ديالوگ دوطرفه و فرايندهاي  - تش

دموكراتيك
- ترغيب توسعه و تغيير اجتماعي

- كمك به تثبيت جامعه مدني
ــمت  ــك به ارتقاي حكمراني، به س - كم

حكمراني مطلوب

و  ــف  مختل ــاي  گروه ه ــي  نمايندگ  -
فراموش شده

- ايجاد تنوع در الگوهاي ارتباطي
ــاني از  ــعه منابع انس ــاركت و توس - مش

طريق آموزش و بازآموزي
ــهيم اطالعات،  ــاركت، تس - تشويق مش

اختراعات و نوآوري ها (فريزر، ۲۰۰۱).
مديريـت تأمين هزينـه و محتوا در 

راديو جماعتي
ــو جماعتي با مديريتي غيرمتمركز و  رادي
ــاركتي اداره شده و اين فرايند از سوي  مش
ــانه  ــالن و مخاطبان اين رس ــالن، فاع عام
ــود. مديريت اين قالب راديويي  انجام مي ش
ــت  تح ــمي،  رس ــتگاه هاي  ايس ــالف  برخ
ــتي و اختيار اجتماع است. معموًال  سرپرس
ــه به نمايندگي  يك كميته يا هيئت رئيس
ــف براي تعيين  ــاع و اصناف مختل از اجتم
ــوند، اما  ــت هاي كالن انتخاب مي ش سياس
ــو از اجتماع گرفته و به  ــال روزانه رادي اعم

مديريت ايستگاه منتقل مي شود. (همان)
مديريت اين راديو باز، مشاركتي، سيال و 
مبتني بر اولويت هاي اجتماع است. ازاين رو 
 NGO ــه اداره و مديريت ــر پاي مديريت ب
ــت.  ــار به اعضاي اجتماع اس تفويض اختي
ــود  راديو جماعتي در واقع مانند يك مي ش
ــت در اين راديو  ــگ، ۲۰۰۲). مديري (تابين
ــلطه نيست.  رهبرمحور نبوده و به دنبال س
ــت.  ــيوه آن گفت وگو و روش آن نقد اس ش

(آزاد ارمكي، ۱۳۸۶)
ــي اغلب متعلق به  ــت راديو جماعت مالكي
ــازمان، بنياد يا تعاوني برخاسته از  گروه، س
ــبيه به اين نهادهاست.  اجتماع يا چيزي ش
در مواردي هم مالكيت آن مي تواند متعلق 
ــا حقوقي بيرون از  ــخصيت حقيقي ي به ش
اجتماع بوده اما امكانات آن را براي استفاده 
مستقل و مخصوص در اختيار اجتماع قرار 

داده است. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــو جماعتي در امور  ــتا رادي در همين راس
ــازمان غيرانتفاعي عمل  مالي مانند يك س

راديويي غيرانتفاعي (Not-For-Profit) در 
ــده خبر مي دانند كه هدف  دنياي تجاري ش
ــه اجتماع  ــتقالل و خدمت ب ــظ اس آن حف
.(Advertising) ــت، نه تبليغات تجاري اس

(يونسكو، ۲۰۰۷).
ــو، بر  ــوع رادي ــف اين ن ــب تعاري در غال
غيرتجاري بودن آن تأكيد شده است. منبع 
ــا و كارمندان داوطلب  مالي اين راديو اعض
و برخي نهادهاي غيرانتفاعي ذكر شده اند. 
ــعه  ــو مي تواند در توس ــن رادي ــر چه اي اگ
ــارت اجتماع مد نظر  ــادي و رونق تج اقتص
شريك باشد، اما نمي تواند خود معطوف به 
كسب درآمد و جلب مخاطب از طريق و يا 

به خاطر تبليغات باشد.
ــي را،  ــو جماعت ــي، رادي ــه سياس در وج
ــي گروه هاي  ــي و غيرقانون ــي مخف راديوي
ــابقه آن به بريتانيا  ــف مي دانند كه س مخال
ــو جماعتي در  ــن رو رادي ــردد. ازاي بازمي گ
انگليس معادل راديوي مخفي و غيرقانوني 
ــادا و آمريكا،  ــتراليا، كان ــا در اس ــت،  ام اس
راديوهاي جماعتي غيرانتفاعي و غيرتجاري 
ــوند  ــتند كه در باند FM پخش مي ش هس
ــي به  ــاظ سياس ــا، ۱۹۹۳). از لح (والبوئن
ــوي ناراضيان  راديوهاي جماعتي كه از س
سياسي مورد استفاده قرار گرفته اند با ديد 
عوامل خرابكاري پرداخته شده است. با اين 
ــف اين راديوها ابتدا راديوهاي پنهان با  وص
ايستگاه هاي پخش سيار بودند؛ اما از طرفي 
ــي، به  اين راديوها از طرف نظام هاي سياس
عنوان رسانة اقليت ها و گروه هاي خاص به 

مثابه همراه رسانه ملي پذيرفته شده اند.
ــكو از نهادهاي بين المللي فعال در  يونس
ــدازي، حمايت و  ــي، راه ان ــق، بررس تحقي
ــت. تأكيد  ــنجي اين راديوها بوده اس اثرس
يونسكو بر نقش آفريني راديو در فعاليت هاي 
ــعه اي و دموكراتيك است كه از سوي  توس
خود اعضاي محله و با به كارگيري راديو در 
جهت دستيابي به اهدافشان انجام مي شود. 

(يونسكو، ۲۰۰۷)

ــي راديو جماعتي ابزاري براي  در اين تلق
ــاركت همه اعضاي اجتماع است.  جلب مش
رسانه اي براي گروه هاي حاشيه اي، صداي 
بي صداها (Voice of Voiceless) و تريبوني 
براي گروه هاي اقليت به منظور درگيري و 
ــد تصميم گيري، اجرا و  ــا به فراين ورود آنه
حل مسائل خودشان است (فريزر، ۲۰۰۱). 
ــاركت دادن  ــكو در اينجا مش ــي يونس تلق
مردمان محلي در امور مربوط به خودشان، 
ــال و بي تفاوتي،  ــرون آوردن آنها از انفع بي
ــاط  برانگيختن و ايجاد انگيزه و دميدن نش
ــار فقر،  ــاي گرفت ــي در جماعت ه و همدل

حاشيه نشيني، سكون و ركود است.
ــرد، بيانيه «انجمن جهاني  با همين رويك
ــف  ــن تعري ــي» آن را چني ــو جماعت رادي
مي كند: راديو جماعتي به نيازهاي اجتماع 
ــه در خدمت آن  ــي (محله اي) ك و جماعت
است، پاسخ مي گويد. در يك چشم انداز رو 
ــروانه، به حمايت از تغييرات  به جلو و پيش
ــور محله و  ــردازد و در ام ــي مي پ اجتماع
ــاركت مي كند. راديو  اجتماع مورد نظر مش
ــات دموكراتيزه از  ــراي ارتباط ــي ب جماعت
ــاركت اجتماع در ابعاد مختلف  طريق مش
فعاليت هاي راديويي تالش مي كند. اگر چه 
ــت نسبت به شرايط  اين فعاليت ممكن اس
ــكال  ــي متفاوت، اش ــاي اجتماع و زمينه ه

مختلف به خود بگيرد. (كيوستد، ۱۹۹۳)
راديو جماعتي مرزهاي مشخصي با ساير 

راديوها مانند «راديو ملي» و «راديو محلي» 
ــك فعاليت  ــو محلي مي تواند ي دارد. رادي
ــته  ــا در انحصار دولت داش غيرمتمركز ام
باشد. راديو ملي سطح پوشش وسيعي دارد 
ــاي اجتماعات را ناديده مي گيرد  و تفاوت ه
ــر اقليت ها يا حتي  و به ندرت مي تواند نظ
ــش  گروه هاي موجود در يك جامعه را پوش
ــه از تعاريف  ــو جماعتي چنانك ــد. رادي ده
ــخصه برجسته دارد كه  برمي آيد، چند مش

با آنها شناسايي مي شود.
- اول: مشاركت اعضاي اجتماع در تمامي 
مراحل اداره، مديريت، اجرا، تصميم گيري 

و برنامه سازي.
ــي، كه به معني  ــي عموم - دوم: دسترس
ــي همه اعضاي اجتماع به خدمات  دسترس

ايستگاه راديويي است.
- سوم: معطوف به مسائل محله و اجتماع 
ــاي برنامه اش بر  ــت و اولويت ه مد نظر اس
ــائل و مشكالت محله و اجتماع  اساس مس

تعيين مي شود. (فريزر، ۲۰۰۱)
ــت مكاني يا  ــد نظر ممكن اس اجتماع م
ــد. اعضاي اجتماع  فرهنگي و اجتماعي باش
ــره به چهره  ــت با هم رابطة چه ممكن اس
داشته باشند، يا حتي همديگر را نشناسند. 
ــو  ــراي رادي ــددي ب ــامي متع ــن رو اس ازاي
ــت: از جمله راديو  ــده اس جماعتي باب ش
 ،(Independent) ــتقل  مس و   (free) آزاد 
Al-) جايگزين ،(Participative) مشاركتي
ــه  ــاوت (Different). البت ternative)، متف
ــامي دور از دقت و ظرافت اند. راديو  اين اس
ــش- يعني از  ــال پي ــي از پنجاه س جماعت
زمان تولد تاكنون- تحوالت زيادي به خود 

ديده است و هنوز در حال تكامل است.
ــار  ــو جماعتي در اروپا محصول فش رادي
گروه هاي اقليت (قومي يا فكري ) بوده كه 
به همراه آزادسازي قوانين در سياست هاي 
دولتي، اين راديو را به وجود آورده اند. اين 
ــارك، بلژيك و هلند  ــوئد، دانم راديو در س
ــيده و  ــطحي از تجربه و پختگي رس به س

از  يكـي  جماعتـي  راديـو 
از  امـروزه  كـه  راديوهاسـت 
سـازمان ها  دولت هـا،  سـوي 
و نهادهـاي بين المللـي بـراي 
پيشبرد برنامه هاي توسعه اي 
ثبـات،  صلـح،  همچنيـن  و 
مـورد  همگرايـي  و  آمـوزش 

تأكيد است.

منزلـة  بـه  جماعتـي  راديـو 
مي توانـد  اجتماعـات  رسـانة 
اجتماعـي  اوصـاف  كنـار  در 
ايـران،  جامعـه  فرهنگـي  و 
در خدمـت تقويـت و تحكيـم 
انسـجام و تعديـل و تلطيـف 

موانع اين امر قرار گيرد.
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مشترك افراد به اجتماع ملي يا آن «ما»ي 
ــه افراد هويت جمعي مي دهد.  بزرگي كه ب
ــت  ما در جامعه دو نوع هويت داريم: نخس
ــه از نقش هايمان حاصل  ــردي ك هويت ف
ــدا مي كند و  ــايرين ج ــود و مرا از س مي ش
ــت در ماهاي  ــي كه باعث عضوي دوم هويت
ــمي و  ــه، ثانويه، رس ــم از اولي ــف اع مختل
ــمي مي شود. بعد از اين مرحله بايد  غيررس
به مفهوم انسجام اجتماعي كه دربرگيرنده 
ــتگي  هر دو مفهوم وفاق اجتماعي و همبس

اجتماعي است، عطف نظر كنيم.
انسجام اجتماعي دو بعد دارد: همبستگي 
ــجام نظام مند. همبستگي  اجتماعي و انس
ــزاري  نرم اف ــد  بع ــه  ب ــاره  اش ــي  اجتماع
ــجام نظام مند با تلقي  ــجام دارد و انس انس
ــتگي اجزاي  ــخت افزاري ارتباط و وابس س
ــطوح و ابعاد مختلف  نظام اجتماعي در س
ــامل ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  ش
ــر مي گيرد كه مي تواند در  اقتصادي را درب
ــطوح خرد و كالن مطرح باشد (چلبي،  س

 (۱۳۷۸
ــناختي،  با اين اوصاف به لحاظ جامعه ش
وحدت فرهنگي ايران و حفظ هويت ملي، 
همبستگي اجتماعي و همگرايي ملي نه در 
ــي هويت ها كه  ــي اجتماعات و گونه گون نف
ــناختن آنها و ميدان دادن  در به رسميت ش
ــت و ايفاي نقش  ــراز هوي ــه آنان براي اب ب
ــت. به زبان  ــي ايران اس ــدان فرهنگ در مي
جامعه شناختي نهادها و اجتماعات رسمي، 
اجتماعات بينابيني جامعه اي و اجتماعات 
ــكل دهنده جامعه  غيررسمي مؤلفه هاي ش
ــتند. لذا هويت هاي فردي، اجتماعي و  هس
ــازنده و مكمل با يكديگر  ملي در تعامل س
ــك و تأكيد بر آن  ــتند و ترجيح هر ي هس
ــاير وجوه هويتي ضربه به  بدون توجه به س
ــتگي اجتماعي محسوب  ــجام و همبس انس

ــل بي توجهي به  ــود. در ايران به دلي مي ش
ــر هويت هاي  ــاي مياني و تأكيد ب هويت ه
ــي و ديني در قبل و بعد از انقالب  كالن مل
ــت اجتماعي  ــران هوي ــار بح ــه دچ جامع
ــت  ــت. از همين روس ــجام اس و ضعف انس
ــته  ــاي خاص گرايانه ناخواس ــه هويت ه ك
ــده و جامعه را به سمت واگرايي  تقويت  ش
كشانده اند. از اين جهت راديوهاي جماعتي 
ــد، هم به مثابه  ــاره ش با مؤلفه هايي كه اش
ــط و هم به منزلة  ــاي اجتماعي واس نهاده
ــكاري نيرومند  ــانه اين اجتماعات راه رس
ــود در جامعه و  ــر موج ــش تكث براي پوش
ــط گروه هاي  ــري اجتماعي و بس تمايزپذي
ــجام اجتماعي  ــراي تقويت انس بينابيني ب

هستند.
ــاره شد، اين  چنانچه در بحث اجتماع اش
ــروي، فرهنگي،  ــات مي توانند قلم اجتماع

ــي  ــغلي، حرفه اي، صنفي و جنس قومي، ش
ــانه اي  ــند. راديو جماعتي در وجه رس باش
ــوا و كانال هاي  ــب و محت ــوع مطال ــه تن ب
ــناختي معطوف  ارتباطي، در وجه جامعه ش
ــراي تعديل  ــات مياني ب ــط اجتماع به بس
ــي  هويت هاي خاص گرايانه و در بعد سياس
به تلطيف هويت هاي ايدئولوژيك و سياسي 
تحميلي معطوف هستند. از اين منظر اين 
ــر آنكه هويت هاي  قالب از راديوها عالوه ب
ــل خواهند  ــه را تعدي ــراي واگرايان خاص گ
كرد، در خدمت انسجام بخشي و همگرايي 

اجتماعي هستند.
راديو جماعتي؛ تأثيرات و تبعات

ــانة ديگر  راديو جماعتي همچون هر رس
ــه ندارد كه به  ــذات، اثري در خود نهفت بال
ــاي معيني  ــد پيامده ــر كجا كه وارد ش ه
ــه به راديو  ــد. از انتقادهايي ك ــته باش داش

مي كند و متكي بر منابع مالي متنوع مانند 
ــت اعضا،  ــك مالي، حق عضوي ــا، كم هداي
ــود. در  ــامل مي ش حامي مالي خاص را ش
ــد راديو به  ــتقالل و تعه هر حال نبايد اس
ــن راديوها كم  ــود. اي جماعت مخدوش ش
ــه عامالن آن  ــتند و از آنجا ك ــه هس هزين
اعضاي افتخاري اند، هزينة آنها بسيار پايين 

و از سوي اجتماع قابل تأمين است.
ــه لحاظ توليد  ــواي راديو جماعتي ب محت
برنامه و مطالب محتوايي از دولت مركزي، 
و  ــي  مذهب ــاي  نهاده ــي،  سياس ــزاب  اح
ــتقل است؛ اگرچه  بنگاه هاي اقتصادي مس
ــا برنامه  ــن زمينه ه ــد در همة اي مي توانن
ــت كه تنها در  ــئله اينجاس تهيه كنند. مس
خدمت يكي از اين نهادها نباشد. محتواي 
ــائل  ــا در مورد مس ــته از راديوه ــن دس اي
ــروه يا انجمن هدف  ــوط به جماعت، گ مرب
است. ازاين رو بررسي سياست هاي كالن و 
ــاني  اخبار و اطالعات اين حوزه و اطالع رس
ــن مطالب محتوايي  تخصصي، از اصلي تري
اين راديو هستند. راديو جماعتي بر مبناي 
ــود كار مي كند و از آنجا  زمينة حرفه اي خ
ــه مثابه  ــت ب ــه آواي جماعت، هدف اس ك
ــي و روابط بين  ــط و ميان انجمن هاي واس
ــت گذاران عمل مي كنند و  گروه ها و سياس
ــت هاي فرهنگي كالن  در چارچوب سياس
ــود تلقي  ــي براي گروه خ ــه منزله صداي ب
ــث مي توانند  ــن مباح ــوند. البته اي مي ش
ــه اي مانند خبر،  ــام قالب هاي برنام در تم
ــنامه و  ــزارش، مصاحبه، ميزگرد، نمايش گ

داستان ارائه شوند.
راديـو جماعتي، هويـت اجتماعي و 

ملي
راديو جماعتي همانند هر قالبي از فناوري  
ــات خاص خود را به  ــانه اي اثرات و تبع رس
ــراي جلوگيري از افراط و  همراه دارد كه ب
ــط در بازگويي آنها بايد به دقت مورد  تفري
ــائل  ــرار گيرند. از جملة اين مس واكاوي ق
بحث هاي مربوط به هويت اجتماعي، تأييد 
ــش تكثر موجود در جامعه و نسبت  و پوش
ــي و هويت ملي را  ــجام اجتماع ــا انس آن ب

مي توان ذكر كرد.
زندگي اجتماعي انسان بدون وجود راهي 
ــتند و  ــتن اينكه ديگران كيس ــراي دانس ب

بدون نوعي درك از اينكه خود ما كيستيم 
ــت. هر نوع پاسخ به اين  غيرقابل تصور اس
ــش كه از رويكردهاي متنوع، متفاوت  پرس
ــف هويت  ــوف به تعري ــود، معط ــد ب خواه
ــت دو معنا  ــت. در يك تلقي كلي هوي اس
ــباهت و تفاوت.  ــود نهفته دارد: ش را در خ
تفاوت با ديگران هويت فردي (من فاعلي) 
ــباهت با ديگران هويت اجتماعي (من  و ش
 Personal) مفعولي) است. در هويت فردي
ــاس معيارهاي  Identity) فرد خود را براس
ــامل  ــي كه ش ــط كوچك ــخصي و محي ش
ــت درك مي كند.  ــتان اس ــواده و دوس خان
هويت اجتماعي (Social Identity) مبتني 
ــي از افراد  ــباهت درون گروهي جمع بر ش
ــت؛ مانند هويت  ــن گروهي اس و تمايز بي
نژادي، مذهبي، قومي، شغلي، به طوري كه 
ــر اجتماع مي توان از يك هويت  در كنار ه

جمعي بحث كرد. (ورچل، ۱۹۹۸)
ــاع توليد تعهد مي كند  عضويت در اجتم
ــي كليدي  ــردن افراد نقش و در اجتماعي ك
ــق به هويت هاي اجتماعي  دارد. همين تعل
ــطوح باالتر  ــه پيوند فرد به س متعدد حلق
هويت، از جمله هويت ملي هستند. هويت 
ــان و  ــي برخالف هويت اجتماعي، يكس مل
ــي هر فرد يك  ــت؛ يعن منحصر به فرد اس
هويت ملي بيشتر ندارد. جمع هويت فردي 
ــترك  ــي در ذيل مؤلفه هاي مش و اجتماع
فراگير فرهنگي، هويت ملي است (احمدي، 
ــاي اجتماعي و  ــن رو هويت ه ۱۳۸۳). ازاي
ــر را دفع نكرده و رابطة  هويت ملي يكديگ
آنها يكسويه و هژمونيك نيست، بلكه رابطه 

تعاملي و تكميل كننده با هم دارند.
هويت اجتماعي از لحاظ جامعه شناختي 
مقدم بر هويت ملي است. هويت اجتماعي 
ــط نهادهاي كالن  ــه مثابه حلقه هاي واس ب
ــجام بخش به سيستم  به منزلة عناصر انس

ــع تمايزيافته عمل مي كنند. تنوع  در جوام
جماعات و گروه ها مي تواند به تمايزپذيري 
در  ــه اي  حرف ــدي  هنجارمن و  ــردي  كارك
ــت جامعه منجر  ــان جماعات و در نهاي مي
ــده تمايزيافته،  ــاي پيچي ــود. در نظام ه ش
اجتماعي كردن و انتقال ارزش ها و هنجارها 
ــه اي و تخصصي  ــدة اجتماعات حرف به عه
ــري از نظر  ــت. تمايزپذي ــت اس از اين دس
ــدت روابط اجتماعي  دوركيم با اندازه و ش

در ارتباط است. (ويث ونات، ۲۰۰۲)
ــادي وجود  ــه اجتماعات زي در هر جامع
دارد و اگر يك جامعه داراي اجتماع نباشد 
ــاع يعني «ما» و  ــيد. اجتم فرو خواهد پاش
ــت كه آن بزرگترين  ــر اين اس بحث بر س
ــاي كوچك را  ــه مي خواهد «ما»ه «ما» ك
ــت؟ آن بزرگترين  در خود جاي دهد چيس
«ما» را در جامعه شناسي اجتماع جامعه اي 
 National) و در علوم سياسي اجتماع ملي

Community) مي نامند.
ــمار  ــكل از اجتماعات بي ش جامعه متش
است و نبايد اجتماع جداي از جامعه مورد 
ــك اجتماع  ــرد. خانواده ي ــي قرار گي بررس
ــت، مذهب يك اجتماع  ــوع طبيعي اس از ن
ــت. اجتماع ملي  از نوع فكري عقيدتي اس
ــد بتواند  ــت که باي ــک «ما»ي بزرگ اس ي
ــود جاي دهد.  ــاي كوچك را در خ «ما»ه
ــت. رابطه  ــك وجه «ما»ي ملي رابطه اس ي
ــه مدني مطرح  ــت كلي ذيل جامع در حال
ــجام جامعه را  ــود و اگر بخواهيم انس مي ش
ــد بين ماهاي  ــه ناچار باي ــت كنيم، ب تقوي
ــود آوريم. ايجاد  ــك آن رابطه به وج كوچ
ــر و تنوع  ــتلزم پذيرش تكث رابطه نيز مس
ــا براي  ــه آنه ــال دادن ب ــات و مج اجتماع
خودابرازي و خودتحققي است. همبستگي 
ــر از وفاق اجتماعي  ــطحي باالت ملي كه س
ــت از احساس تعلق خاطر  است عبارت اس

راديو جماعتي همچون هر رسـانة ديگر بالذات، اثري در خود نهفته 
ندارد كه به هر كجا كه وارد شـد پيامدهاي معيني داشـته باشـد. از 
انتقادهايي كه به راديو جماعتي وارد مي كنند اين اسـت كه به تكثر 
دامـن مي زنـد و خاص گرايـي را در مقابل عام گرايـي تقويت كرده و 

جامعه را به واگرايي مي كشاند.
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مشترك افراد به اجتماع ملي يا آن «ما»ي 
ــه افراد هويت جمعي مي دهد.  بزرگي كه ب
ــت  ما در جامعه دو نوع هويت داريم: نخس
ــه از نقش هايمان حاصل  ــردي ك هويت ف
ــدا مي كند و  ــايرين ج ــود و مرا از س مي ش
ــت در ماهاي  ــي كه باعث عضوي دوم هويت
ــمي و  ــه، ثانويه، رس ــم از اولي ــف اع مختل
ــمي مي شود. بعد از اين مرحله بايد  غيررس
به مفهوم انسجام اجتماعي كه دربرگيرنده 
ــتگي  هر دو مفهوم وفاق اجتماعي و همبس

اجتماعي است، عطف نظر كنيم.
انسجام اجتماعي دو بعد دارد: همبستگي 
ــجام نظام مند. همبستگي  اجتماعي و انس
ــزاري  نرم اف ــد  بع ــه  ب ــاره  اش ــي  اجتماع
ــجام نظام مند با تلقي  ــجام دارد و انس انس
ــتگي اجزاي  ــخت افزاري ارتباط و وابس س
ــطوح و ابعاد مختلف  نظام اجتماعي در س
ــامل ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و  ش
ــر مي گيرد كه مي تواند در  اقتصادي را درب
ــطوح خرد و كالن مطرح باشد (چلبي،  س

 (۱۳۷۸
ــناختي،  با اين اوصاف به لحاظ جامعه ش
وحدت فرهنگي ايران و حفظ هويت ملي، 
همبستگي اجتماعي و همگرايي ملي نه در 
ــي هويت ها كه  ــي اجتماعات و گونه گون نف
ــناختن آنها و ميدان دادن  در به رسميت ش
ــت و ايفاي نقش  ــراز هوي ــه آنان براي اب ب
ــت. به زبان  ــي ايران اس ــدان فرهنگ در مي
جامعه شناختي نهادها و اجتماعات رسمي، 
اجتماعات بينابيني جامعه اي و اجتماعات 
ــكل دهنده جامعه  غيررسمي مؤلفه هاي ش
ــتند. لذا هويت هاي فردي، اجتماعي و  هس
ــازنده و مكمل با يكديگر  ملي در تعامل س
ــك و تأكيد بر آن  ــتند و ترجيح هر ي هس
ــاير وجوه هويتي ضربه به  بدون توجه به س
ــتگي اجتماعي محسوب  ــجام و همبس انس

ــل بي توجهي به  ــود. در ايران به دلي مي ش
ــر هويت هاي  ــاي مياني و تأكيد ب هويت ه
ــي و ديني در قبل و بعد از انقالب  كالن مل
ــت اجتماعي  ــران هوي ــار بح ــه دچ جامع
ــت  ــت. از همين روس ــجام اس و ضعف انس
ــته  ــاي خاص گرايانه ناخواس ــه هويت ه ك
ــده و جامعه را به سمت واگرايي  تقويت  ش
كشانده اند. از اين جهت راديوهاي جماعتي 
ــد، هم به مثابه  ــاره ش با مؤلفه هايي كه اش
ــط و هم به منزلة  ــاي اجتماعي واس نهاده
ــكاري نيرومند  ــانه اين اجتماعات راه رس
ــود در جامعه و  ــر موج ــش تكث براي پوش
ــط گروه هاي  ــري اجتماعي و بس تمايزپذي
ــجام اجتماعي  ــراي تقويت انس بينابيني ب

هستند.
ــاره شد، اين  چنانچه در بحث اجتماع اش
ــروي، فرهنگي،  ــات مي توانند قلم اجتماع

ــي  ــغلي، حرفه اي، صنفي و جنس قومي، ش
ــانه اي  ــند. راديو جماعتي در وجه رس باش
ــوا و كانال هاي  ــب و محت ــوع مطال ــه تن ب
ــناختي معطوف  ارتباطي، در وجه جامعه ش
ــراي تعديل  ــات مياني ب ــط اجتماع به بس
ــي  هويت هاي خاص گرايانه و در بعد سياس
به تلطيف هويت هاي ايدئولوژيك و سياسي 
تحميلي معطوف هستند. از اين منظر اين 
ــر آنكه هويت هاي  قالب از راديوها عالوه ب
ــل خواهند  ــه را تعدي ــراي واگرايان خاص گ
كرد، در خدمت انسجام بخشي و همگرايي 

اجتماعي هستند.
راديو جماعتي؛ تأثيرات و تبعات

ــانة ديگر  راديو جماعتي همچون هر رس
ــه ندارد كه به  ــذات، اثري در خود نهفت بال
ــاي معيني  ــد پيامده ــر كجا كه وارد ش ه
ــه به راديو  ــد. از انتقادهايي ك ــته باش داش

مي كند و متكي بر منابع مالي متنوع مانند 
ــت اعضا،  ــك مالي، حق عضوي ــا، كم هداي
ــود. در  ــامل مي ش حامي مالي خاص را ش
ــد راديو به  ــتقالل و تعه هر حال نبايد اس
ــن راديوها كم  ــود. اي جماعت مخدوش ش
ــه عامالن آن  ــتند و از آنجا ك ــه هس هزين
اعضاي افتخاري اند، هزينة آنها بسيار پايين 

و از سوي اجتماع قابل تأمين است.
ــه لحاظ توليد  ــواي راديو جماعتي ب محت
برنامه و مطالب محتوايي از دولت مركزي، 
و  ــي  مذهب ــاي  نهاده ــي،  سياس ــزاب  اح
ــتقل است؛ اگرچه  بنگاه هاي اقتصادي مس
ــا برنامه  ــن زمينه ه ــد در همة اي مي توانن
ــت كه تنها در  ــئله اينجاس تهيه كنند. مس
خدمت يكي از اين نهادها نباشد. محتواي 
ــائل  ــا در مورد مس ــته از راديوه ــن دس اي
ــروه يا انجمن هدف  ــوط به جماعت، گ مرب
است. ازاين رو بررسي سياست هاي كالن و 
ــاني  اخبار و اطالعات اين حوزه و اطالع رس
ــن مطالب محتوايي  تخصصي، از اصلي تري
اين راديو هستند. راديو جماعتي بر مبناي 
ــود كار مي كند و از آنجا  زمينة حرفه اي خ
ــه مثابه  ــت ب ــه آواي جماعت، هدف اس ك
ــي و روابط بين  ــط و ميان انجمن هاي واس
ــت گذاران عمل مي كنند و  گروه ها و سياس
ــت هاي فرهنگي كالن  در چارچوب سياس
ــود تلقي  ــي براي گروه خ ــه منزله صداي ب
ــث مي توانند  ــن مباح ــوند. البته اي مي ش
ــه اي مانند خبر،  ــام قالب هاي برنام در تم
ــنامه و  ــزارش، مصاحبه، ميزگرد، نمايش گ

داستان ارائه شوند.
راديـو جماعتي، هويـت اجتماعي و 

ملي
راديو جماعتي همانند هر قالبي از فناوري  
ــات خاص خود را به  ــانه اي اثرات و تبع رس
ــراي جلوگيري از افراط و  همراه دارد كه ب
ــط در بازگويي آنها بايد به دقت مورد  تفري
ــائل  ــرار گيرند. از جملة اين مس واكاوي ق
بحث هاي مربوط به هويت اجتماعي، تأييد 
ــش تكثر موجود در جامعه و نسبت  و پوش
ــي و هويت ملي را  ــجام اجتماع ــا انس آن ب

مي توان ذكر كرد.
زندگي اجتماعي انسان بدون وجود راهي 
ــتند و  ــتن اينكه ديگران كيس ــراي دانس ب

بدون نوعي درك از اينكه خود ما كيستيم 
ــت. هر نوع پاسخ به اين  غيرقابل تصور اس
ــش كه از رويكردهاي متنوع، متفاوت  پرس
ــف هويت  ــوف به تعري ــود، معط ــد ب خواه
ــت دو معنا  ــت. در يك تلقي كلي هوي اس
ــباهت و تفاوت.  ــود نهفته دارد: ش را در خ
تفاوت با ديگران هويت فردي (من فاعلي) 
ــباهت با ديگران هويت اجتماعي (من  و ش
 Personal) مفعولي) است. در هويت فردي
ــاس معيارهاي  Identity) فرد خود را براس
ــامل  ــي كه ش ــط كوچك ــخصي و محي ش
ــت درك مي كند.  ــتان اس ــواده و دوس خان
هويت اجتماعي (Social Identity) مبتني 
ــي از افراد  ــباهت درون گروهي جمع بر ش
ــت؛ مانند هويت  ــن گروهي اس و تمايز بي
نژادي، مذهبي، قومي، شغلي، به طوري كه 
ــر اجتماع مي توان از يك هويت  در كنار ه

جمعي بحث كرد. (ورچل، ۱۹۹۸)
ــاع توليد تعهد مي كند  عضويت در اجتم
ــي كليدي  ــردن افراد نقش و در اجتماعي ك
ــق به هويت هاي اجتماعي  دارد. همين تعل
ــطوح باالتر  ــه پيوند فرد به س متعدد حلق
هويت، از جمله هويت ملي هستند. هويت 
ــان و  ــي برخالف هويت اجتماعي، يكس مل
ــي هر فرد يك  ــت؛ يعن منحصر به فرد اس
هويت ملي بيشتر ندارد. جمع هويت فردي 
ــترك  ــي در ذيل مؤلفه هاي مش و اجتماع
فراگير فرهنگي، هويت ملي است (احمدي، 
ــاي اجتماعي و  ــن رو هويت ه ۱۳۸۳). ازاي
ــر را دفع نكرده و رابطة  هويت ملي يكديگ
آنها يكسويه و هژمونيك نيست، بلكه رابطه 

تعاملي و تكميل كننده با هم دارند.
هويت اجتماعي از لحاظ جامعه شناختي 
مقدم بر هويت ملي است. هويت اجتماعي 
ــط نهادهاي كالن  ــه مثابه حلقه هاي واس ب
ــجام بخش به سيستم  به منزلة عناصر انس

ــع تمايزيافته عمل مي كنند. تنوع  در جوام
جماعات و گروه ها مي تواند به تمايزپذيري 
در  ــه اي  حرف ــدي  هنجارمن و  ــردي  كارك
ــت جامعه منجر  ــان جماعات و در نهاي مي
ــده تمايزيافته،  ــاي پيچي ــود. در نظام ه ش
اجتماعي كردن و انتقال ارزش ها و هنجارها 
ــه اي و تخصصي  ــدة اجتماعات حرف به عه
ــري از نظر  ــت. تمايزپذي ــت اس از اين دس
ــدت روابط اجتماعي  دوركيم با اندازه و ش

در ارتباط است. (ويث ونات، ۲۰۰۲)
ــادي وجود  ــه اجتماعات زي در هر جامع
دارد و اگر يك جامعه داراي اجتماع نباشد 
ــاع يعني «ما» و  ــيد. اجتم فرو خواهد پاش
ــت كه آن بزرگترين  ــر اين اس بحث بر س
ــاي كوچك را  ــه مي خواهد «ما»ه «ما» ك
ــت؟ آن بزرگترين  در خود جاي دهد چيس
«ما» را در جامعه شناسي اجتماع جامعه اي 
 National) و در علوم سياسي اجتماع ملي

Community) مي نامند.
ــمار  ــكل از اجتماعات بي ش جامعه متش
است و نبايد اجتماع جداي از جامعه مورد 
ــك اجتماع  ــرد. خانواده ي ــي قرار گي بررس
ــت، مذهب يك اجتماع  ــوع طبيعي اس از ن
ــت. اجتماع ملي  از نوع فكري عقيدتي اس
ــد بتواند  ــت که باي ــک «ما»ي بزرگ اس ي
ــود جاي دهد.  ــاي كوچك را در خ «ما»ه
ــت. رابطه  ــك وجه «ما»ي ملي رابطه اس ي
ــه مدني مطرح  ــت كلي ذيل جامع در حال
ــجام جامعه را  ــود و اگر بخواهيم انس مي ش
ــد بين ماهاي  ــه ناچار باي ــت كنيم، ب تقوي
ــود آوريم. ايجاد  ــك آن رابطه به وج كوچ
ــر و تنوع  ــتلزم پذيرش تكث رابطه نيز مس
ــا براي  ــه آنه ــال دادن ب ــات و مج اجتماع
خودابرازي و خودتحققي است. همبستگي 
ــر از وفاق اجتماعي  ــطحي باالت ملي كه س
ــت از احساس تعلق خاطر  است عبارت اس

راديو جماعتي همچون هر رسـانة ديگر بالذات، اثري در خود نهفته 
ندارد كه به هر كجا كه وارد شـد پيامدهاي معيني داشـته باشـد. از 
انتقادهايي كه به راديو جماعتي وارد مي كنند اين اسـت كه به تكثر 
دامـن مي زنـد و خاص گرايـي را در مقابل عام گرايـي تقويت كرده و 

جامعه را به واگرايي مي كشاند.
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اجتماعات  ــاي  خاص گرايي ه تعيين كننده 
ــتند. از طرفي اجتماعات رسمي مانند  هس
ــازمان ها كه غيرطبيعي با روابط سرد و  س
عاطفي اند، تحت تأثير تعلقات خاص گرايانه 
ــن معني كه  ــتند؛ به اي ــورد تهديد هس م
ــبات آنها از طريق مناسبات  ضوابط و مناس
ــوند. از  ــي و قومي تضعيف مي ش خانوادگ
ــويي اجتماعات بينابيني و واسط بسيار  س
ــط  ــن ضعف حلقة واس ــد و همي ضعيف ان
ــيب هاي  ــأ آنومي، كژكاركردها و آس منش
ــت كه جامعه ايران درگير  ــماري اس بي ش
ــت. راهكار برون رفت از وضع موجود  آنهاس

همانا بسط و تحكيم اجتماعات مياني براي 
ــه اي عام در وضعيت  تثبيت اجتماع جامع
ــي، ۱۳۸۲).  ــت (عبدالله ــران اس امروز اي
ــه عنوان  ــي ب ــاي هويت ــت و گروه ه تقوي
ــازي و به مثابه سدي در  ــتر توانمندس بس
ــيب هاي  ــر NGO، نهادهاي مدني آس براب
ــكار برون رفت  ــازي در ايران، راه جهاني س
ــويه است. توسعة  از وضعيت نابرابر و يكس
ــل آن،  ــت كه ذي ــي اس ــي مفهوم اجتماع
ــبات  ــازي و مناس ــش اثرات جهاني س كاه
ــود.  ــار پيگيري مي ش ــرمايه داري بي مه س

(پيران، ۱۳۸۲)

راهكار صاحبنظران با ديدگاه هاي مختلف 
براي برون رفت از وضعيت موجود به منظور 
حركت به سوي وضعيت مطلوب و كاهش 
آسيب ها، تقويت نهادهاي واسط اجتماعي 

است كه ايران نيازمند آنهاست. 
ــد، راديو در  ــا اين اوصاف به نظر مي رس ب
ــذاري و در اين مورد براي  ايران براي اثرگ
ــجام اجتماعي  ــي و تقويت انس هويت بخش
ــاي محلي كوچك  ــمت تقاضاه بايد به س
ــاي فرهنگي و اجتماعي  مقياس با زمينه ه
ــي  اجتماع ــاختار  س ــي  وقت ــردارد.  ب گام 
كشوري مانند ايران چندقوميتي و به لحاظ 

ــت كه به  ــي وارد مي كنند اين اس جماعت
ــي را در  ــد و خاص گراي ــر دامن مي زن تكث
ــت كرده و جامعه را  مقابل عام گرايي تقوي
ــت  ــاند. واقعيت اين اس به واگرايي مي كش
ــي از نقص در  ــانه ها ناش كه كژكاركرد رس
ــه عنصري از  ــي به مثاب ــبات اجتماع مناس
فناوري اجتماعي است. ازاين رو اثر رسانه ها 
ــرات» و  ــوم «اث ــل دو مفه ــد در ذي را باي
ــي قرار داد. اثرات به  «تبعات» مورد بررس
تغييرات مستقيم ناشي از حضور رسانه در 
ــاره دارد كه بايد اثبات شود  يك جامعه اش
ــئله  ــانه موجد اين مس آيا واقعًا حضور رس
ــي از حضور  ــات، ناش ــت؛ اما تبع بوده اس
ــانه در دل مناسبات اجتماعي است كه  رس
ــت تا فناوري. ازاين رو  راجع به فرهنگ اس
ــطة حضور  ــتر كه به واس اگر اطالعات بيش
ــه قرار  ــار اعضاي جامع ــاوري در اختي فن
ــود، مقصر  ــتگي ش گرفته منجر به سرگش
ــت؛ اين همان چيزي  ــانه نيس فناوري رس
ــت كه بايد به مثابه تبعات يك فناوري  اس
ــتر مورد  ــانه ها با احتياط بيش در مورد رس
ــانه ها با  توجه و تأمل قرار گيرد. اثرات رس
ــت و تبعات آنها با  ــات آنها متفاوت اس تبع
ــه در ارتباط و اختالط  ــگ يك جامع فرهن
ــم، ۱۳۷۸). از اين منظر  ــداوم (منتظرقائ م
فرهنگ جامعه و مناسبات اجتماعي آن در 
ــه كاركرد يا كژكار كرد راديو جماعتي اثر  ب
ــر قرار گيرند.  ــي دارند كه بايد مد نظ مهم
به اين لحاظ جامعه ايران نيازمند كندوكاو 
ــتفاده از فناوري  ــائل فرهنگي براي اس مس
ــت. بدين وسيله  ــانه راديو جماعتي اس رس
اين راديو به تكثر دامن نمي زند، بلكه تكثر 
ــش مي دهد. لذا  ــود در جامعه را پوش موج
تعيين اثر قالب هاي رسانه اي نوين نيازمند 
ــتر در مناسبات فرهنگي جامعه  تعمق بيش
ــي، حفظ هويت در  ــت و پويايي فرهنگ اس
ــير،  ــل جريانات بيروني جز از اين مس مقاب

ميسر نخواهد بود.
چارچوب مفهومي

ــد، بحث از رسانه با هر  چنانچه اشاره ش
ــه به نظام اجتماعي  مختصاتي، بدون توج
ــانه ها در  ــد بود. رس ــا خواه ناقص و نارس
ــتر فرهنگي و اجتماعي جامعه فعاليت  بس
ــا به قامت  ــرات و تبعات آنه ــد و اث مي كنن

نظام اجتماعي هر جامعه اي برازنده خواهد 
بود. ازاين رو گاه برخي اثرات كه به رسانه ها 
ــود، در خصايص جامعه  نسبت داده مي ش
ــانه در تركيب  ــوده و در واقع رس ــه ب نهفت
ــد تبعاتي گاه  ــبات اجتماعي، موج با مناس

ناشناخته است.
ــت  ــتثني نيس راديو نيز از اين قاعده مس
ــكلي خاص از  و راديو جماعتي به مثابه ش
ــبات  راديو به طريق اولي در تعامل با مناس
ــورد راديو جماعتي،  ــت. در م اجتماعي اس
ــوع به  ــات آن رج ــرات و تبع ــگاه و اث جاي
ــروري به نظر  ــبات اجتماعي ض نظام مناس
مي رسد. اين مناسبات اجتماعي به گونه اي 
ــي و نظام  ــاوري اجتماع ــامل فن عيني ش
رسانه اي است. فناوري اجتماعي، ارزش ها، 
هنجارها، نهادهاي دانشگاه، خانواده، نظام 
خويشاوندي، اوقات فراغت و ساير نهادهاي 
فرهنگي را دربر مي گيرد. راديو جماعتي از 
اين منظر بايد در رابطه با اين عناصر مورد 
ــي قرار گيرد. اين راديو با اين اوصاف  بررس
ــت گام بلندي در  در يك جامعه ممكن اس
جهت توسعة اجتماعي باشد و يا به عكس.

ــانه اي و اينكه با كدام  ــويي نظام رس از س
يك از مدل هاي هنجاري تعبيه شده است 
ــود. راديو  ــز بايد در اين تحليل لحاظ ش ني
جماعتي به منزلة رسانة اجتماعات مي تواند 
در كنار اوصاف اجتماعي و فرهنگي جامعه 
ايران در خدمت تقويت و تحكيم انسجام و 
تعديل و تلطيف موانع اين امر قرار گيرد. در 
جامعه ايران اجتماعات رسمي و غيررسمي 
ــتند به گونه اي  ــيار فربه و گسترده هس بس
كه عرصه را بر نهادهاي بينابيني اجتماعي 
ــو جماعتي مي تواند به  تنگ كرده اند. رادي
ــي (مدني)، مانند  ــط اجتماعات بينابين بس
اجتماعات مدني مبتني بر عالئق مشترك 
ياري دهد و با پرورش اين نهادهاي واسط 
ــل كند و  ــمي را تعدي ــر اجتماعات رس اث
ــمي پرقوت  ــات غيررس ــن اجتماع همچني
خاص گرايانه مانند خانواده، قوم، ايل و تبار 
را در نهادهاي مياني ادغام نمايد. بسط اين 
ــي، اجتماعي به  اجتماعات فرهنگي، سياس
ــخصي و قومي  ــت هويتي ش تعديل خصل
ــا عضويت  ــت افراد را ب ــد و هوي مي انجام
ــط تعديل مي كند.  ــا در اجتماعات واس آنه

ــددي از اين  ــات متع ــت در اجتماع عضوي
 Societal) ــت به اجتماع جامعه اي عام دس
Community) كه اجتماع اجتماعات است، 
ــام در اجتماع  ــود و فرد با ادغ منجر مي ش
ــدي ارگانيك با اجتماع  ــه اي در پيون جامع
ــت، قرار  ــجام اجتماعي اس ــه تجلي انس ك
ــرد. در چنين حالتي مخاطبان راديو  مي گي
ــات، مخاطبان  ــان اعضاي اجتماع و يا هم
توده اي نخواهند بود. چنين انسجامي همان 
ــتگي ارگانيك مد نظر دوركيم است  همبس
كه در آن اعضاي اجتماع با تعلق به اخالق 
ــيار محكم تر  اجتماعي عام در پيوندي بس
ــبات جامعه توده اي قرار مي گيرند.  از مناس
ــماتيك روابط عناصر و مؤلفه هاي  نماي ش
اجتماعي و جايگاه راديو جماعتي در آن را 

مي توان به شكل روبه رو نشان داد.
همبسـتگي  و  جماعتـي  راديـو   

اجتماعي با نگاهي به شرايط ايران
ــطة حركت به سمت  جامعة ايران به واس
توسعه ناچار بايد با اثرات و مسائل آن درگير 
ــود. در اين مسير گاه مناسبات سنتي با  ش
ــعه در تعارض قرار مي گيرند و  الزامات توس
ــكالت يك جامعه درحال توسعه مانند  مش

ايران از همين جا آغاز مي شود.
ــه اي  جامع ــه  مثاب ــه  ب ــران  اي ــه  جامع
ــرد هويتي كالن،  ــد رويك درحال گذار فاق
ــك جامعه  ــاي هويتي ي ــار از نزاع ه سرش
ــجام حتي در سطوح  پساانقالبي، فاقد انس
ــي (كچوييان، ۱۳۷۴) هر  دولتي و حكومت
چه بيشتر نيازمند هويت بخشي و تأكيد بر 

مباني انسجام بخش است.
ــجامي دچار  ــد انس ــروزه در بع ــران ام اي
ــكالت جدي و تناقضات آسيب زاست.  مش
ــئله نيز در  ــن مس ــه حتي اي ــوري ك به ط
ــهود است.  كالم صاحبان امر به وضوح مش
ــز در بحث هايي نظير نظم،  صاحبنظران ني
ــجام، توسعه اجتماعي، هويت و اعتماد  انس
اجتماعي به مشكالت جامعه ايراني اشارات 
ــته اند (عبداللهي، ۱۳۸۲؛ پيران،  مكرر داش
۱۳۸۲؛ كچوييان، ۱۳۷۴؛ خانيكي، ۱۳۸۳؛ 
ــتاري، ۱۳۸۰؛ چلبي،  احمدي، ۱۳۸۳؛ س

.(۱۳۸۱
ــمي  در ايران اجتماعات طبيعي و غيررس
ــي همراه اند،  ــديد و عاطف كه با تعلقات ش
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اجتماعات  ــاي  خاص گرايي ه تعيين كننده 
ــتند. از طرفي اجتماعات رسمي مانند  هس
ــازمان ها كه غيرطبيعي با روابط سرد و  س
عاطفي اند، تحت تأثير تعلقات خاص گرايانه 
ــن معني كه  ــتند؛ به اي ــورد تهديد هس م
ــبات آنها از طريق مناسبات  ضوابط و مناس
ــوند. از  ــي و قومي تضعيف مي ش خانوادگ
ــويي اجتماعات بينابيني و واسط بسيار  س
ــط  ــن ضعف حلقة واس ــد و همي ضعيف ان
ــيب هاي  ــأ آنومي، كژكاركردها و آس منش
ــت كه جامعه ايران درگير  ــماري اس بي ش
ــت. راهكار برون رفت از وضع موجود  آنهاس

همانا بسط و تحكيم اجتماعات مياني براي 
ــه اي عام در وضعيت  تثبيت اجتماع جامع
ــي، ۱۳۸۲).  ــت (عبدالله ــران اس امروز اي
ــه عنوان  ــي ب ــاي هويت ــت و گروه ه تقوي
ــازي و به مثابه سدي در  ــتر توانمندس بس
ــيب هاي  ــر NGO، نهادهاي مدني آس براب
ــكار برون رفت  ــازي در ايران، راه جهاني س
ــويه است. توسعة  از وضعيت نابرابر و يكس
ــل آن،  ــت كه ذي ــي اس ــي مفهوم اجتماع
ــبات  ــازي و مناس ــش اثرات جهاني س كاه
ــود.  ــار پيگيري مي ش ــرمايه داري بي مه س

(پيران، ۱۳۸۲)

راهكار صاحبنظران با ديدگاه هاي مختلف 
براي برون رفت از وضعيت موجود به منظور 
حركت به سوي وضعيت مطلوب و كاهش 
آسيب ها، تقويت نهادهاي واسط اجتماعي 

است كه ايران نيازمند آنهاست. 
ــد، راديو در  ــا اين اوصاف به نظر مي رس ب
ــذاري و در اين مورد براي  ايران براي اثرگ
ــجام اجتماعي  ــي و تقويت انس هويت بخش
ــاي محلي كوچك  ــمت تقاضاه بايد به س
ــاي فرهنگي و اجتماعي  مقياس با زمينه ه
ــي  اجتماع ــاختار  س ــي  وقت ــردارد.  ب گام 
كشوري مانند ايران چندقوميتي و به لحاظ 

ــت كه به  ــي وارد مي كنند اين اس جماعت
ــي را در  ــد و خاص گراي ــر دامن مي زن تكث
ــت كرده و جامعه را  مقابل عام گرايي تقوي
ــت  ــاند. واقعيت اين اس به واگرايي مي كش
ــي از نقص در  ــانه ها ناش كه كژكاركرد رس
ــه عنصري از  ــي به مثاب ــبات اجتماع مناس
فناوري اجتماعي است. ازاين رو اثر رسانه ها 
ــرات» و  ــوم «اث ــل دو مفه ــد در ذي را باي
ــي قرار داد. اثرات به  «تبعات» مورد بررس
تغييرات مستقيم ناشي از حضور رسانه در 
ــاره دارد كه بايد اثبات شود  يك جامعه اش
ــئله  ــانه موجد اين مس آيا واقعًا حضور رس
ــي از حضور  ــات، ناش ــت؛ اما تبع بوده اس
ــانه در دل مناسبات اجتماعي است كه  رس
ــت تا فناوري. ازاين رو  راجع به فرهنگ اس
ــطة حضور  ــتر كه به واس اگر اطالعات بيش
ــه قرار  ــار اعضاي جامع ــاوري در اختي فن
ــود، مقصر  ــتگي ش گرفته منجر به سرگش
ــت؛ اين همان چيزي  ــانه نيس فناوري رس
ــت كه بايد به مثابه تبعات يك فناوري  اس
ــتر مورد  ــانه ها با احتياط بيش در مورد رس
ــانه ها با  توجه و تأمل قرار گيرد. اثرات رس
ــت و تبعات آنها با  ــات آنها متفاوت اس تبع
ــه در ارتباط و اختالط  ــگ يك جامع فرهن
ــم، ۱۳۷۸). از اين منظر  ــداوم (منتظرقائ م
فرهنگ جامعه و مناسبات اجتماعي آن در 
ــه كاركرد يا كژكار كرد راديو جماعتي اثر  ب
ــر قرار گيرند.  ــي دارند كه بايد مد نظ مهم
به اين لحاظ جامعه ايران نيازمند كندوكاو 
ــتفاده از فناوري  ــائل فرهنگي براي اس مس
ــت. بدين وسيله  ــانه راديو جماعتي اس رس
اين راديو به تكثر دامن نمي زند، بلكه تكثر 
ــش مي دهد. لذا  ــود در جامعه را پوش موج
تعيين اثر قالب هاي رسانه اي نوين نيازمند 
ــتر در مناسبات فرهنگي جامعه  تعمق بيش
ــي، حفظ هويت در  ــت و پويايي فرهنگ اس
ــير،  ــل جريانات بيروني جز از اين مس مقاب

ميسر نخواهد بود.
چارچوب مفهومي

ــد، بحث از رسانه با هر  چنانچه اشاره ش
ــه به نظام اجتماعي  مختصاتي، بدون توج
ــانه ها در  ــد بود. رس ــا خواه ناقص و نارس
ــتر فرهنگي و اجتماعي جامعه فعاليت  بس
ــا به قامت  ــرات و تبعات آنه ــد و اث مي كنن

نظام اجتماعي هر جامعه اي برازنده خواهد 
بود. ازاين رو گاه برخي اثرات كه به رسانه ها 
ــود، در خصايص جامعه  نسبت داده مي ش
ــانه در تركيب  ــوده و در واقع رس ــه ب نهفت
ــد تبعاتي گاه  ــبات اجتماعي، موج با مناس

ناشناخته است.
ــت  ــتثني نيس راديو نيز از اين قاعده مس
ــكلي خاص از  و راديو جماعتي به مثابه ش
ــبات  راديو به طريق اولي در تعامل با مناس
ــورد راديو جماعتي،  ــت. در م اجتماعي اس
ــوع به  ــات آن رج ــرات و تبع ــگاه و اث جاي
ــروري به نظر  ــبات اجتماعي ض نظام مناس
مي رسد. اين مناسبات اجتماعي به گونه اي 
ــي و نظام  ــاوري اجتماع ــامل فن عيني ش
رسانه اي است. فناوري اجتماعي، ارزش ها، 
هنجارها، نهادهاي دانشگاه، خانواده، نظام 
خويشاوندي، اوقات فراغت و ساير نهادهاي 
فرهنگي را دربر مي گيرد. راديو جماعتي از 
اين منظر بايد در رابطه با اين عناصر مورد 
ــي قرار گيرد. اين راديو با اين اوصاف  بررس
ــت گام بلندي در  در يك جامعه ممكن اس
جهت توسعة اجتماعي باشد و يا به عكس.

ــانه اي و اينكه با كدام  ــويي نظام رس از س
يك از مدل هاي هنجاري تعبيه شده است 
ــود. راديو  ــز بايد در اين تحليل لحاظ ش ني
جماعتي به منزلة رسانة اجتماعات مي تواند 
در كنار اوصاف اجتماعي و فرهنگي جامعه 
ايران در خدمت تقويت و تحكيم انسجام و 
تعديل و تلطيف موانع اين امر قرار گيرد. در 
جامعه ايران اجتماعات رسمي و غيررسمي 
ــتند به گونه اي  ــيار فربه و گسترده هس بس
كه عرصه را بر نهادهاي بينابيني اجتماعي 
ــو جماعتي مي تواند به  تنگ كرده اند. رادي
ــي (مدني)، مانند  ــط اجتماعات بينابين بس
اجتماعات مدني مبتني بر عالئق مشترك 
ياري دهد و با پرورش اين نهادهاي واسط 
ــل كند و  ــمي را تعدي ــر اجتماعات رس اث
ــمي پرقوت  ــات غيررس ــن اجتماع همچني
خاص گرايانه مانند خانواده، قوم، ايل و تبار 
را در نهادهاي مياني ادغام نمايد. بسط اين 
ــي، اجتماعي به  اجتماعات فرهنگي، سياس
ــخصي و قومي  ــت هويتي ش تعديل خصل
ــا عضويت  ــت افراد را ب ــد و هوي مي انجام
ــط تعديل مي كند.  ــا در اجتماعات واس آنه

ــددي از اين  ــات متع ــت در اجتماع عضوي
 Societal) ــت به اجتماع جامعه اي عام دس
Community) كه اجتماع اجتماعات است، 
ــام در اجتماع  ــود و فرد با ادغ منجر مي ش
ــدي ارگانيك با اجتماع  ــه اي در پيون جامع
ــت، قرار  ــجام اجتماعي اس ــه تجلي انس ك
ــرد. در چنين حالتي مخاطبان راديو  مي گي
ــات، مخاطبان  ــان اعضاي اجتماع و يا هم
توده اي نخواهند بود. چنين انسجامي همان 
ــتگي ارگانيك مد نظر دوركيم است  همبس
كه در آن اعضاي اجتماع با تعلق به اخالق 
ــيار محكم تر  اجتماعي عام در پيوندي بس
ــبات جامعه توده اي قرار مي گيرند.  از مناس
ــماتيك روابط عناصر و مؤلفه هاي  نماي ش
اجتماعي و جايگاه راديو جماعتي در آن را 

مي توان به شكل روبه رو نشان داد.
همبسـتگي  و  جماعتـي  راديـو   

اجتماعي با نگاهي به شرايط ايران
ــطة حركت به سمت  جامعة ايران به واس
توسعه ناچار بايد با اثرات و مسائل آن درگير 
ــود. در اين مسير گاه مناسبات سنتي با  ش
ــعه در تعارض قرار مي گيرند و  الزامات توس
ــكالت يك جامعه درحال توسعه مانند  مش

ايران از همين جا آغاز مي شود.
ــه اي  جامع ــه  مثاب ــه  ب ــران  اي ــه  جامع
ــرد هويتي كالن،  ــد رويك درحال گذار فاق
ــك جامعه  ــاي هويتي ي ــار از نزاع ه سرش
ــجام حتي در سطوح  پساانقالبي، فاقد انس
ــي (كچوييان، ۱۳۷۴) هر  دولتي و حكومت
چه بيشتر نيازمند هويت بخشي و تأكيد بر 

مباني انسجام بخش است.
ــجامي دچار  ــد انس ــروزه در بع ــران ام اي
ــكالت جدي و تناقضات آسيب زاست.  مش
ــئله نيز در  ــن مس ــه حتي اي ــوري ك به ط
ــهود است.  كالم صاحبان امر به وضوح مش
ــز در بحث هايي نظير نظم،  صاحبنظران ني
ــجام، توسعه اجتماعي، هويت و اعتماد  انس
اجتماعي به مشكالت جامعه ايراني اشارات 
ــته اند (عبداللهي، ۱۳۸۲؛ پيران،  مكرر داش
۱۳۸۲؛ كچوييان، ۱۳۷۴؛ خانيكي، ۱۳۸۳؛ 
ــتاري، ۱۳۸۰؛ چلبي،  احمدي، ۱۳۸۳؛ س

.(۱۳۸۱
ــمي  در ايران اجتماعات طبيعي و غيررس
ــي همراه اند،  ــديد و عاطف كه با تعلقات ش
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ــاوري و منابع قدرت با  ــه جديدترين فن ــتيابي ب ــازمان ها براي دس امروزه س
ــتن  ــتلزم دراختيارداش ــر به رقابت مي پردازند. مواجهه مؤثر با رقبا مس يکديگ
ــي است که  ــت و اين از وظايف نظام هاي آموزش ــاني توانمند اس نيروهاي انس
ــتفاده درست از آنها را  ــيوه هاي نوين رقابتي و اس موفقيت، ايده ها، برنامه ها، ش
ــي يک سازمان  ــيدن به اين مهم، اهداف آموزش به کارکنان بياموزند. براي رس
ــه نظام آموزش به عنوان  ــد. چنين رويکردي ب بايد حامل پيام هاي خالق باش
ــازمان کمک خواهد نمود تا در اثرگذاري بر  ــتراتژي س يكي از اجزاي اصلي اس
مهارت هاي ذهني و شيوه هاي يادگيري کارکنان به گونه اي که منجر به ايجاد 
ــف مجهوالت و ارائه راه حل گردد، نقش مؤثري را  تفكر نو و انتقادي براي كش

ايفا نمايد.
ــخگويي به اين سؤال است که کدام متغيرها،  مؤلف در اين مقاله در مقام پاس
ــكل گيري ايده هاي نو در  ــزان تأثير و چه نوع تعاملي مي توانند به ش ــا چه مي ب
ــي کمک نموده و به پرورش کارکنان خالق منجر  برنامه ها و روش هاي آموزش

شوند. 

جغرافيايي پراكنده است، رسانة راديو بايد 
ــطح محلي و منطقه اي  توجه خود را به س
ــانه ها بايد تنوعات قومي،  متمركز كند. رس
زباني و فرهنگي را پوشش دهند تا بتوانند 
ــانه هاي سنتي مانند مساجد  با كاركرد رس
منطبق شوند. كاركرد رسانه هاي اين كشور 
ــرگرمي، اطالع رساني و القاي  (آموزش، س
ــاي محلي و  ــة اولويت ه ــام) بايد بر پاي پي
ــد. ازاين رو وظيفة رسانه هاي  منطقه اي باش
محلي در درازمدت پيوند بحث هاي سياسي 
خرد و محلي به مباحث ملي و كالن است. 

(ريون، ۲۰۰۱)
با اين تفاسير راديو جماعتي به عنوان گام 
ــان در اجتماعات  ــدي در جذب مخاطب بلن
ــت. راديو جماعتي  ــش متكثر اس هويت بخ
ــي بر تكثر  ــاظ كه بر نظم مبتن به اين لح
ــابه پذيري  ــاس تش تأكيد دارد و نظم بر اس
در احساس، انديشه و عمل را نفي مي كند، 
شدت روابط خاص گرايانه را تعديل مي كند 
ــش مي دهد.  ــر را پوش ــاي متكث و هويت ه
ازاين رو كه تعارضات و تضادهاي اجتماعي و 
سياسي را پوشش و به نحو مسالمت آميزي 
منعكس مي كند، با فناوري اجتماعي ايران 
ــت، هويت هاي اجتماعي را به  سازگارتر اس
ــط  ــاع جامعه اي پيوند مي زند و واس اجتم
ــرد و كالن  ــاي اجتماعي خ ــان نيروه مي
ــت؛ از اين لحاظ كه اجتماعات مياني و  اس
ــانه آنها  ــط را تقويت كرده و نقش رس واس
ــاركت  ــد. ازاين رو كه مش ــازي مي كن را ب
ــب مي كند و آنها را  ــاي اجتماع را جل اعض
از حالت انفعال و بي تفاوتي بيرون مي آورد، 
ــل مخاطب  ــي بر تحلي ــن مبتن و همچني
ــت، گزينة برتر در قالب و محتواي  نوين اس
راديو، براي كاركردهاي مورد اشاره، خاص 
ــجام اجتماعي  ــي و تقويت انس هويت بخش
ــو جماعتي  ــي، ۱۳۸۵). رادي ــت (افخم اس
ــايت هاي پررونق اينترنتي  را مي توان با س
مقايسه كرد و به نتايج جالب توجهي دست 
ــاره به  ــال ديگر مي طلبد اما اش يافت. مج
ــت و آن اينكه تمام  آن خالي از فايده نيس
ــائل  ــه را مي توان با توجه به مس ــن مقال اي
ــازماندهي  ــهرها، بحران هويت، س كالن ش
ــا  ــر آنه ــيب هاي گريبان گي ــوده اي و آس ت

بازخواني كرد.
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