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  :چکیده

ها در این رسانه. حاضر رادیو و تلویزیون توانسته است با فرهنگ، تعاملی خاص و کم نظیر پیدا کنددر عصر 

رادیو نیز به عنوان یک رسانه تأثیرگذار در تعامل با . گذارندتأثیرتقویت و باز تولید عناصر فرهنگی مختلف بسیار 

در حقیقت حوزه فرهنگ با توجه به وسعت و گسترة موضوعی . هاي فرهنگی پیشتاز استفرهنگ و تهیه برنامه

  . سازي رادیویی سهم داردآن سرآمد موضوعاتی است که در برنامه

هاي محلی و استانی و هم در تواند در ایستگاههاي رادیویی که میههاي فرهنگی از جمله برنامدر میان برنامه

این برنامه به دلیل اهمیت و گسترة . است» فرهنگ مردم«هاي رادیویی سراسري مورد توجه باشد، برنامۀ برنامه

 موضوعی آن و به علت مخاطبانی که به صورت عام و خاص دارد؛ به شرط داشتن شکل، اجرا و همچنین محتواي

» فرهنگ مردم«از این رو بررسی برنامۀ . تحقیقی مناسب، معموالً از میزان مخاطبان باالیی برخوردار است
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تواند اهمیت پرداخت به موضوع هاي استانی و در کنار آن، وجود آرشیو موضوعی اسناد، میرادیویی در شبکه

هاي سازي فرهنگی را در شبکهت آرشیورا روشن کند و اهمی 2»فولکلور«و زیر مجموعۀ مهم آن یعنی 1»فرهنگ«

  .استانی نمایان سازد

در بررسی حاضر ابتدا در مقدمه مختصري به مقولۀ فرهنگ در ارتباطات و رسانه به عنوان یک عامل 

هاي رادیویی ترین برنامهبه عنوان یکی از قدیمی» فرهنگ مردم«سپس پیشینه برنامۀ . شودتأثیرگذار اشاره می

سپس به طرح موضوع و کنکاش در تهیه و تولید . شودبا اهمیت اسناد آن یادآوري می) گنجینۀ(داراي آرشیو 

شود و در در مراکز استانها و تحلیل اطالعات به دست آمده پرداخته می» فرهنگ مردم«هایی با موضوع برنامه

یجاد این گنجینه به عنوان اقدامی مردم در استانها بر لزوم اانتها با وقوف به فقدان داشتن گنجینۀ اسناد فرهنگ

  .شودماندگار و میراث رادیویی تأکید و براي ایجاد آن پیشنهادهایی مناسب و اجرایی ارائه  می

مردم رادیو و مرکز ها همکاري و فعالیت در واحدهاي فرهنگامید است این بررسی که با پشتوانه تجربی سال

تغییر و باال بردن افق دید مدیران محترم رادیوهاي استانی در مورد اي براي تحقیقات همراه بوده است، شیوه

  . و آرشیوسازي اسنادي آن باشد» مردمفرهنگ«موضوع و اهمیت برنامه 

 سازي، مراکز استانهامردم، اسناد، گنجینه، آرشیورسانه، برنامه رادیویی، فرهنگ: کلید واژه
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  :مقدمه

این جمله کوتاه تأکیدي بر اهمیت و . همزیست و در عمل انفکاك ناپذیرندنگ و ارتباطات در روابط فره

هر رفتار و عمل فرهنگی، رویدادي ارتباطی است و هر کنش  3به گفتۀ کرس. پیوستگی این دو مقوله دارد

ساز نیز ارتباطات، فرهنگ 4به نظر تاملینسون). 3:1988کرس،(شود ارتباطی، رویدادي فرهنگی محسوب می

عد عمدة ارتباطات، پیوستگی فرهنگاست؛  اي فرهنگی است ها به گونهها و ارتباط انساناز آن رو که ب

  ).18:1999تاملینسون،(

شود؛ اگر چه اي است که از طریق آن فرهنگ به افراد منتقل میو همکاران هم معتقدند رسانه دروازه  5کارلسون

). 1388؛ به نقل از دهشیري،126:2008ارلسون و همکاران،ک(آید محتواي رسانه یک عنصر فرهنگی به شمار می

هاي فرهنگی و اجتماعی تواند عرصه واکاويها میو اشاعه و انتشار آن از طریق رسانه از این رو موضوع فرهنگ

  . قرار گیرد

آگاهی توانند به عنوان ابزار تعلیمی همراه با روش آموزشی خاص موجبات ارتقاي دانش عمومی، ها میرسانه

را فراهم آورند و در عین حفاظت از هسته  8ايو آموزش رسانه 7، سوادآموزي اطالعاتی6سازيبخشی، توانمند

  ).21:2008همان،(هاي زیرین فرهنگ بپردازندفرهنگ، به ارتقاي الیه

ادي و ها و باورها و اهداف مها، سنتشود و ارزشقلمداد می» اي از زندگیشیوة ویژه«از آنجا که فرهنگ 

بخصوص هاي رادیویی دهد؛ این موضوع همیشه از موضوعات مورد نظر براي ساخت برنامهسرزمینی را شکل می

امروزه فرهنگ عامه با   «: آن طور که درگفته استریناتی نیز آمده. بوده استعامه یا فولکلور فرهنگدر بخش 

  ). 18:1380استریناتی،(» هاي جمعی رابطۀ تنگاتنگی داردرسانه
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هاي چند فرهنگی و بدون انجام پژوهش امروز دستیابی به درکی کامل و همه جانبه از ارتباط رسانه و فرهنگ

هاي گروهی از یک سو انعکاس زندگی روزمره و تعامل با پذیر نیست چرا که رسانهاي امکانمطالعات بین رشته

رسانند و به خلق ها را میشوند که پیامآیند و از سوي دیگر محملی محسوب میمعی به شمار میفرهنگ ج

  ).60:1382و باي، هرور(ورزند معانی فرهنگی مبادرت می

شود تا از خالل سازي اسنادي، کنکاش میمراکز با رویکرد آرشیو 9»فرهنگ مردم«رادیویی در این بررسی برنامه

در مراکز پرداخته شود و امکان      » مردمفرهنگ«هاي با موضوع جغرافیایی تهیه و پخش برنامهآن به گسترة 

به عنوان یک فرصت فرهنگی در » گنجینه«مردم هر استان با ایجاد این سازي اسنادي عناصر فرهنگآرشیو

  .    مراکز صدا وسیما یادآور و پیشنهاد گردد

  

  :روش بررسی

پرسشنامۀ تنظیم شده ابتدا به همراه نامه . استفاده از پرسشنامه به دست آمده است اطالعات این بررسی با

ماه  مرکز استانی در کشور ارسال و پس از یک 33ریزي مربوط به مدیر و مدیران کل اطالعات و برنامه

عات خواسته ها عودت داده شد و اطالعات پایۀ آن، استخراج گردید، سپس با تنظیم جدول اصلی اطالپرسشنامه

شده منظم شدند و جداول اطالعات هر یک از سواالت تنظیم و پس از محاسبۀ درصد فراوانی به تحلیل آن 

  . پرداخته شد

این پرسشنامه نیز از این . با این حال از آنجا که دقت نظر در پر کردن پرسشنامه یکی از مشکالت عدیده است

» علت نداشتن گنجینه فرهنگ مردم در آن مرکز«ل آخر که مشکل به دور نبوده است و بخصوص در مورد سوا

  . پاسخ گذاشتندهاي پاسخگو در مراکز این سوال را بیخواسته شده بود برخی از واحد
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  :طرح موضوع

به منظور ) 60:1390قوانین و مقررات صدا و سیما،: نک(مطابق ماده ششم اساسنامه سازمان صدا و سیما 

هاي مختلف و به ها در عرصههاي تولیدي در پایتخت، شناسایی نقاط ضعف و قوت استانتمرکزگرایی از برنامه

منظور ایجاد بسترهاي مناسب تولیدات رادیو و تلویزیونی با توجه به نیازهاي بومی و فرهنگی مناطق مختلف 

 .اندرکاران قرار گرفتطور جدي در دستور کار دسته هاي استانی باندازي شبکهکشور، راه

ها معرفی و ترویج فرهنگ بومی، حفظ و گسترش وحدت اي این شبکههاي رسانهمهمترین محورهاي فعالیت

  . هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منطقه و تقویت هویت ملی، مذهبی و قومی بودملی، بهبود شاخص

  

ها و شاید یکی از مهمترین بحثها پا گرفت؛ هاي استانی از طریق مراکز صدا و سیما در استاناز زمانی که شبکه

هاي استانی بود تا از طریق آن مخاطبان استانی در مورد شبکه استانی خود خوشبین موضوعات، محتواي برنامه

  . ها معطوف گرددشوند و نظر آنها به محتواي برنامه

سازان قرار گرفت و به سازان محلی نیز واکاوي شد و موضوعات بومی نیز مدنظر برنامهاین مهم از طریق برنامه

در این بین یکی از موضوعاتی که به طور مشترك مدنظر   . هاي استانی پرداختندتبیین و طرح آن در شبکه

در . بود» فرهنگ مردم«هاي اصلی شبکه استانی واقع شد، موضوع سازان استانی قرار گرفت و جزء برنامهبرنامه

- توجه به تنوع فرهنگی و جغرافیایی، این موقعیت را براي  برنامهحقیقت جامعه ایرانی و گسترة فرهنگی آن با 

سازان استانی فراهم آورده است تا به فرهنگ بومی خود توجه کنند و براي شناخت بیشتر آن به مخاطبین، 

  .ارائه نمایند» فرهنگ مردم«محتواي عناصر فرهنگی بومی را در قالب برنامه رادیویی 

از آنجا که نمونه . سازداي را عیان میهاي استانی نکات مغفول شدهشبکه» مردمفرهنگ «هاي بررسی برنامه

، 10گردد و پیشینه مشخصی داردهاي متمادي پخش میبراي سال) سراسري(اصلی این برنامه در شبکه ایران 
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فراهم آوردن ها مغفول مانده، هاي استانی نیز از نظر محتوایی پربار هستند ولی آنچه که براي این شبکهشبکه

رادیو » فرهنگ مردم«ها و مطالبی است که مخاطبان برنامۀ ها، نقل قولها، روایتآرشیوي از اسناد، دست نوشته

توانند به مثابه یک محقق محلی از فرهنگ بومی خود تهیه و با یک ارتباط و تعامل همسویه با در استانها می

دست اندرکاران برنامه نیز .  ن را براي عوامل برنامه ارسال کنندآ» مردمفرهنگ«اندرکاران برنامه رادیویی دست

اي از مطالب ارسالی مردم آوري و آرشیو آن، گنجینهتوانند عالوه بر استفاده محتوایی از این مطالب با جمعمی

  . اي استان خود داشته باشنددرخصوص فرهنگ بومی و منطقه

سازد و در دراز مدت      را به عنوان یک مجموعۀ فرهنگی پربار میاین گنجینه، مراکز صدا و سیماي استانها 

مند به فرهنگ سازان، محققان، دانشجویان و دیگر افراد عالقهکنندگان، برنامهتواند محملی باشد براي تهیهمی

ین گنجینه اي استان تا از البه الي اسناد بتوانند ضمن شناخت بیشتر در مورد فرهنگ بومی، از ابومی و منطقه

  . هاي خود بهره گیرنددر تحقیقات و نوشته

 –مرکز تحقیقات » مردمگنجینه اسناد فرهنگ«هاي درخشانی که این کاستی در مراکز استان با توجه به فعالیت

آوري و آرشیو دارد، نشان از نوعی کم توجهی به مقوله فرهنگ و فولکلور  محلی و امر مهم جمع –و پیشتر رادیو 

  .  مردمی در مراکز استو اطالعات فرهنگ منابع

 

  :پیشینه موضوع

هجري شمشی و به همت آقاي سیدابوالقاسم انجوي شیرازي با تهیه و پخش هر  1341در فروردین ماه سال 

  . پانزده روز نیم ساعت برنامۀ رادیویی مستقل، هسته اولیه مرکز فرهنگ مردم پایه گذاري شد
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» مردممرکز فرهنگ«ي زیرزمین اداره انتشارات و رادیوي آن زمان، رسماً به دفتر هایکی از اتاق 1346در سال 

این برنامه به زودي جاي . تا آن زمان مدت برنامه هر نیم ساعت در هفته افزایش یافته بود. اختصاص پیدا کرد

  . ن افزوده شدخود را در بین طبقات مختلف جامعه پیدا کرد و هر روز بر تعداد شنوندگان و عالقمندان آ

از همان سالهاي اولیه نیز آموزش افراد روستایی و شهرستانی براي گردآوري صحیح آداب و رسوم زادگاهشان 

مند و آموزش بعداً از بین این افراد عالقه. آغاز شد، که با گذشت زمان تعداد آنها به بیش از چهار هزار نفر رسید

فر کارت مشخصات و پرونده شخصی تشکیل داده شد و آنان به دیده براي حدود دو هزار و سیصد و یازده ن

  . مردم وارد گردیدندجرگۀ همکاران دائمی و افتخاري مرکز فرهنگ

هاي متمادي تعلیم دیدند، براي آنها دفتر راهنما و دستورالعمل فرستاده و این همکاران داوطلب و وفادار سال

  . نویسی را آموختندشیوه جمع آوري فولکلور و گزارششد تا اینکه سرانجام اشتباهاتشان گوشزد می

با مورد اقبال واقع شدن برنامه و تقاضاي مکرر از مرکز سنجش افکار اداره انتشارات و رادیو، مدت برنامه هفتگی 

مردم به یک ساعت افزایش یافت و پس از تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مرکز    مرکز فرهنگ

  .م از نظر اداري از رادیو جدا شد و به تلویزیون پیوستمردفرهنگ

» مردمسفینه مرکز فرهنگ«مدت برنامه از یک ساعت به دو ساعت و نیم افزایش یافت و نام  1357در سال 

برخود گرفت و همزمان با اوج گیري انقالب  شکوهمند اسالمی و آغاز اعتصاب کارکنان رادیو و تلویزیون، تولید 

حیات  . پخش مجدد آن آغاز گردید 1358مردم متوقف شد تا این که از اسفندماه سال مه فرهنگو پخش برنا

رغم بازنشسته شدن آقاي انجوي شیرازي با کوشش و همیاري سایر پژوهشگران تا اوایل سال این برنامه علی

دي، همکاران دیگري پس از گذشت چن. ادامه داشت تا اینکه در اواخر همان سال این برنامه متوقف شد 1361

  ).12و  13:  1368شمیرانی، (در رادیو به تهیه و پخش مشابه آن برنامه اقدام کردند 
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با دارا بودن بیش از یکصد و سی و ) 1368طبق شمارش خرداد (در واقع گنجینه اسناد مرکز فرهنگ مردم 

  .شددر آن نگهداري می مردمیهشت هزار و هفتصد برگ سند از مهمترین مراکزي بود که اسناد فرهنگی
  

این  60به وجود آمد، از اوایل دهه » مردمفرهنگ«پس از وقفه کوتاهی که بعد از انقالب در پخش رادیویی به نام 

کنندگی و سردبیري آقاي آذري از شبکه سراسري کنندگی آقاي برخوردار و سپس به تهیهبرنامه ابتدا به تهیه

شد، مطالب خود را همچنان یاد می» فرهنگیار«آموزش دیده که از آنها با عنوان پخش خود را آغاز نمود و افراد 

مجموع مطالب ارسال . کردنداز محل زندگی شهري و روستایی خود براي پخش در برنامه به رادیو ارسال می

را از بندي و آرشیو گردید که مجموعه آرشیوي مهمی آوري، موضوعاندرکاران برنامه جمعشده به همت دست

  . مردم کشورمان به وجود آورده استعناصر فرهنگ

هاي رادیو به که زیر نظر اداره کل پژوهش» فرهنگ مردم«به واحد  80این مجموعه آرشیوي در اواسط دهه 

. ارائه داد 12و کتاب 11وجود آمده بود، منتقل شد و طی چندین سال فعالیت خدمات قابل توجهی اعم از نشریه

ر زمان آقاي انجوي شیرازي جمع آوري شده بود در مرکز تحقیقات باقی ماند و در اواخر دهه اما اسنادي که د

ها از اشیاي رفته سازماندهی شدند به طوري که سالدر این مرکز، رفته» مردمفرهنگ«با تشکیل واحد  60

  . ن برقرار بوداین واحد در طبقه زیرین ساختمان خیابان جرد 13شده به وسیله مردم بخش موزه فرستاده

در بخش اسناد آن نیز مطالب ارسال شده توسط فرهنگیاران که حجم قابل توجهی بود به همراه اسناد خطی، 

صدا و  14با انتقال این واحد به ساختمان اداري 80در دهه . شدها و اسناد دیگر، نگهداري مینامهها، قولقباله

سیما طی یک پروژه بزرگ، اسناد موجود ساماندهی شد و به صورت موضوعی و به تفکیک استانها طبقه بندي 

  .گردید

هاي آنان از اقصی نقاط به بندي این اسناد و تداوم همکاري فرهنگیاران که در طول هفته دست نوشتهبا طبقه

مردم گسترش بیشتري یافت و آشنا به فرهنگ 15مدیران گردید؛ فعالیت این واحد بامردم ارسال میواحد فرهنگ



٩ 
 

مردم کشور خدمات قابل قبولی را به فرهنگ 18و چاپ کتاب 17و همچنین انجام تحقیقات 16با انتشار یک فصلنامه

  . کشور عرضه داشتند

اد هاي مهم اسننیز شهرت دارد یکی از گنجینه» مردمگنجینه فرهنگ«عنوان مرکز که بهوجود آرشیو اسناد این

این مجموعه بالغ بر صدها هزار سند از یکصد و ده موضوع تفکیک شده عناصر . مردم در کشور استفرهنگ

  19.فرهنگ مردم از تمامی شهرها و اغلب روستاهاي کشور است که طی بیش از پنجاه سال گردآوري شده است

شناسان و اساتید لویزیون، محققین، مردمکنندگان رادیو و تاز این رو این گنجینه اسناد امروزه مورد استفاده تهیه

رسیده  20مردم ایران به چاپها بوده و تاکنون چندین کتاب از این اسناد نیز در خصوص عناصر فرهنگدانشگاه

  .است
  

  

  :ها و جداولتحلیل داده

    سوال به دست آمده است، تهیه و پخش برنامه رادیویی  9هاي این بررسی که از یک پرسشنامه با داده

در پرسش اول مراکزي که در آنها برنامه رادیویی    . کنددر مراکز استانها را جستجو می» مردمفرهنگ«

. شود و در پرسش دوم زنده یا تولیدي بودن پخش این برنامه سوال شده استتهیه و پخش می» مردمفرهنگ«

پرسش چهارم قدمت پخش برنامه  در پرسش سوم زمان پخش، یعنی روزانه یا هفتگی بودن پخش برنامه و در

اقدام » فرهنگ مردم«به تولید و پخش برنامه رادیویی  91در پرسش پنجم مراکزي که در سال . سوال شده است

  . نمایند، سوال شده استاند و در پرسش ششم مراکزي که در سال جاري این برنامه را تولید و پخش میکرده

است یا خیر؟ در » مردمفرهنگ«) گنجینه(آن مرکز داراي آرشیو در سوال مهم هفتم پرسیده شده که آیا 

مردم آن مرکز و در سوال توضیحی نهم علت پرسش هشتم مواد آرشیوي نگهداري شده در گنجینه فرهنگ

. دارند، سوال شده است» فرهنگ مردم«مردم در مراکزي که برنامه رادیویی فرهنگ) گنجینه(نداشتن آرشیو 

    :این سواالت پس از تنظیم درجداول مربوط به این شرح استهاي تحلیل داده



١٠ 
 

  شودتهیه و تولید می» مردمفرهنگ«مراکزي که در آنها برنامۀ رادیویی  :1جدول شماره 
  

 

    

یف
رد

 

 خیر بلی مرکز

  + آبادان 1

  + آذربایجان شرقی 2

  + آذربایجان غربی 3

  + اردبیل 4

  + اصفهان 5

  + ایالم 6

  + بوشهر 7

  + چهار محال و بختیاري 8

  + خراسان جنوبی 9

  + خراسان رضوي 10

  + خراسان شمالی 11

  + خلیج فارس 12

  + خوزستان 13

  + زنجان 14

  + سمنان 15

  + سیستان و بلوچستان 16

  + فارس 17

 +  قزوین 18
  + قم 19

  + کرج 20

  + کردستان 21

  + کرمان 22

  + کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24   + 
 +  کیش 25
  + گلستان 26

  + گیالن 27

 +  لرستان 28
  + مازندران 29

  + مرکزي 30

  + مهاباد 31

  + همدان 32

  + یزد 33

 4  29 جمع کل  
  %12  %88  کل درصد   

شود طور که در جدول شماره یک مشاهده می همان  
 88( مرکز 29تعداد  ،استانی موجود مرکز 33از مجموع 

در شبکه » مردمفرهنگ«داشتن برنامۀ  در مورد) درصد
 12( مرکزاند و تنها چهار خود پاسخ آري دادهاستانی 
یلویه و بویر احمد، گمراکز قزوین، که: شامل) درصد

برنامۀ  کیش و لرستان  در شبکه رادیویی استانی خود
 .کنندمین را تهیه و تولید» مردمفرهنگ«

اشاره شد از جمله در طرح موضوع که همان طور
سازان طور مشترك مد نظر برنامهه موضوعاتی که ب

رادیویی استانی  هاي اصلی شبکۀمراکز و جزء برنامه
 33مرکز از  29است که » مردمفرهنگ«؛ برنامه بود

 .نمایندمرکز، این برنامه را تولید و پخش می



١١ 
 

 

  در مراکزي که این نوع برنامه را دارند» فرهنگ مردم«زنده یا تولیدي بودن برنامۀ  :2جدول شماره 

   

یف
رد

 

 تولیدي زنده مرکز

 +  آبادان 1
  + آذربایجان شرقی 2

 +  آذربایجان غربی 3
 +  اردبیل 4
 +  اصفهان 5
 +  ایالم 6
  + بوشهر 7

 +  چهار محال و بختیاري 8
 +  خراسان جنوبی 9
 +  خراسان رضوي 10
  + خراسان شمالی 11

 +  خلیج فارس 12
 +  خوزستان 13
  + زنجان 14

 +  سمنان 15
  + سیستان و بلوچستان 16

 +  فارس 17
   قزوین 18

  + قم 19

 +  کرج 20
 +  کردستان 21
  + کرمان 22

  + کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24    

   کیش 25

 +  گلستان 26
 +  گیالن 27
   لرستان 28

  + مازندران 29

 +  مرکزي 30
 +  مهاباد 31
 +  همدان 32
 +  یزد 33
 20 9  جمع کل 

  %69  %31 درصد کل 

نشان دهنده وضعیت پخش برنامه رادیویی  جدول شماره دو
  .در مراکز از نظر زنده یا تولیدي بودن است» مردمفرهنگ«

 29شود از مجموع مشاهده میهمان طور که در جدول 
هستند، » مردمفرهنگ«مرکزي که داراي برنامه رادیویی 

 20این برنامه را به صورت زنده و تعداد %) 31(مرکز  9تعداد 
  .نمایندغیرزنده و تولیدي پخش می%) 69(مرکز 

ارقام جدول نشانه آن است که دست اندرکاران برنامه 
امکانات خود، برنامه  در مراکز با توجه به» مردمفرهنگ«

 .دهندتولیدي را بر برنامه زنده رادیویی ترجیح می



١٢ 
 

  در مراکزي که این نوع برنامه را دارند» فرهنگ مردم«زمان پخش برنامۀ  :3جدول شماره 

 

یف   
رد

 

دو روز   هفتگی مرکز
 در هفته

دو 
 هفتگی

 ماهانه

    + آبادان 1

    + آذربایجان شرقی 2

    + آذربایجان غربی 3

    + اردبیل 4

    + اصفهان 5

    + ایالم 6

    + بوشهر 7

بختیاريچهار محال و  8  +    

    + خراسان جنوبی 9

    + خراسان رضوي 10

   +  خراسان شمالی 11

    + خلیج فارس 12

   +  خوزستان 13

    + زنجان 14

   روز 3  سمنان 15

   +  سیستان و بلوچستان 16

   روز 3  فارس 17

     قزوین 18

   +  قم 19

   +  کرج 20

   +  کردستان 21

    + کرمان 22

    + کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24      

     کیش 25

   +  گلستان 26

    + گیالن 27

     لرستان 28

    + مازندران 29

    + مرکزي 30

    + مهاباد 31

    + همدان 32

    + یزد 33

 0 0 9 20  جمع کل 
      %31  %69 درصد کل 

در جدول شماره سه زمان پخش برنامه رادیویی 
  .در مراکز نشان داده شده است» مردمفرهنگ«

مرکز  29همان طور که در جدول آمده است از میان 
مرکز  20، تعداد »مردمفرهنگ«داراي برنامه رادیویی

مرکز  9برنامه منظم هفتگی هستند و  داراي%) 69(
مراکز سمنان و فارس سه روز (نیز دو روز در هفته %) 31(

این برنامه را از شبکه رادیویی استان خود پخش       ) در هفته
  .نمایندمی

این امکان را به مخاطب ) روتین(برنامه منظم هفتگی 
دهد که عالوه بر شنود مستمر، مشارکت فعال با می

  .درکاران برنامه نیز داشته باشداندست

اي براي تردید بوجود آوردن بخش اسنادي و گنجینهبی
مردمی جز با استمرار و منظم بودن مواد و عناصر فرهنگ

یابد؛ از این برنامه و مشارکت فعال شنوندگان تداوم نمی
ها مزیتی نسبی رو پخش منظم و هفتگی این نوع برنامه

- فرهنگ«و و ایجاد گنجینه اندرکاران رادیبراي دست

 . آن استان در مراکز است» مردم



١٣ 
 

  شوددر مراکز تولید و پخش می» مردمفرهنگ«هایی که برنامۀ رادیویی تعداد سال: 4جدول شماره 
  

   

یف
رد

 

 سال مرکز

 1 آبادان 1
 5 آذربایجان شرقی 2
 10 آذربایجان غربی 3

 سال 8برنامه حدود  2 اردبیل 4

 17 اصفهان 5

 3 ایالم 6
 10 بوشهر 7

 10 چهار محال و بختیاري 8

 5 خراسان جنوبی 9
 35و ) برنامه کرمانجی(سال  58   خراسان رضوي 10

 سال برنامه دهکده

 1 خراسان شمالی 11
 2 خلیج فارس 12
 5 خوزستان 13
 3 زنجان 14
 3 سمنان 15
 20 سیستان و بلوچستان 16

 10 فارس 17

 -  قزوین 18
 4 قم 19
 4 کرج 20
 25 کردستان 21

 1 کرمان 22
 10 کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24  در برنامه هاي مختلف طرح می شود 

 -  کیش 25
 5 گلستان 26
 3 گیالن 27
 -  لرستان 28
 10 مازندران 29

 عنوان نشده مرکزي 30

 16 مهاباد 31

 7 همدان 32
 10 یزد 33

هایی را که برنامه رادیویی چهار تعداد سال جدول شماره
  .دهدشود نشان میاز مراکز پخش می» مردمفرهنگ«

مطابق این جدول مراکز آبادان، آذربایجان شرقی، ایالم، 
فارس، خوزستان، شمالی، خلیججنوبی و خراسانخراسان

 14(زنجان، سمنان، قم، کرج، کرمان، گلستان، گیالن 
سال سابقه تولید و پخش این بین یک تا پنج ) مرکز

  . برنامه را دارند
مراکزي چون آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال 

 9(و بختیاري، فارس، کرمانشاه، مازندران، همدان و یزد 
نیز بین شش تا ده سال قدمت پخش این برنامه ) مرکز

  .رادیویی را دارند
اباد مراکز اصفهان، سیستان و بلوچستان،کردستان و مه

سال به پخش این برنامه  25تا  15نیز بین ) مرکز 4(
  .انداقدام کرده
 58ترین مورد مربوط به خراسان رضوي است که شاخص

رمانجی و  سال برنامه رادیویی  35سال برنامه رادیویی کُ
» مردمفرهنگ«دهکده که محتواي آن با موضوع 

مه این دو برنا(شود هماهنگ است، از این مرکز پخش می
  ).شده استها از رادیو محلی مشهد پخش میسالدر طول

بدون توجه به (شود همان طور که در جدول مشاهده می
سابقه پخش ) تفکیک استانی برخی مناطق مثل خراسان

این برنامه رادیویی در مراکز از میانگین وزنی قابل توجهی 
برخوردار است که ضرورت داشتن بخش اسناد و گنجینه 

را براي این مراکز دوچندان و » مردمیفرهنگ«اسناد 
نبود آن را در حال حاضر به عنوان یک خالً فرهنگی  قابل 

  .سازدتوجه می



١٤ 
 

  شداز آن پخش می» مردمفرهنگ«برنامۀ رادیویی  1391مراکزي که در طول سال : 5جدول شماره 
  

یف   
رد

 

 خیر بلی مرکز

 +  آبادان 1
  + آذربایجان شرقی 2

  + آذربایجان غربی 3

  + اردبیل 4

  + اصفهان 5

 +  ایالم 6
  + بوشهر 7

  + چهار محال و بختیاري 8

  + خراسان جنوبی 9

  + خراسان رضوي 10

  + خراسان شمالی 11

 +  خلیج فارس 12
  + خوزستان 13

  + زنجان 14

  + سمنان 15

  + سیستان و بلوچستان 16

  + فارس 17

   قزوین 18

  + قم 19

  + کرج 20

  + کردستان 21

  + کرمان 22

  + کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24    

   کیش 25

  + گلستان 26

  + گیالن 27

   لرستان 28

  + مازندران 29

  + مرکزي 30

  + مهاباد 31

  + همدان 32

  + یزد 33

  3 26  جمع کل 
 %10 %90 درصد کل 

 1391شماره پنج مراکزي که در طول سال  در جدول
کردند، را تولید و پخش می» مردمفرهنگ«برنامه رادیویی

  .نشان داده شده است

مرکزي که  29همانطور که در جدول آمده است از میان 
در حال %) 90(مرکز  26مردم داشتند، برنامه فرهنگ

  .اندتولید و پخش این برنامه رادیویی بوده

 1391این برنامه رادیویی در سال %) 10(مرکر اما در سه 
  .شده استتولید و پخش نمی

  



١٥ 
 

  از آن پخش » فرهنگ مردم«برنامه رادیویی )1392(مراکزي که در سالجاري   :6جدول شماره 
  شودمی

 
 

  
  

   

یف
رد

 

 خیر بلی مرکز

 +  آبادان 1
  + آذربایجان شرقی 2

  + آذربایجان غربی 3

  + اردبیل 4

  + اصفهان 5

  + ایالم 6

  + بوشهر 7

  + چهار محال و بختیاري 8

  + خراسان جنوبی 9

  + خراسان رضوي 10

  + خراسان شمالی 11

  + خلیج فارس 12

  + خوزستان 13

 +  زنجان 14
  + سمنان 15

  + سیستان و بلوچستان 16

  + فارس 17

   قزوین 18

  + قم 19

  + کرج 20

  + کردستان 21

  + کرمان 22

  + کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24    

   کیش 25

  + گلستان 26

  + گیالن 27

   لرستان 28

  + مازندران 29

  + مرکزي 30

  + مهاباد 31

  + همدان 32

  + یزد 33

  2 27  جمع کل 
 %7 %93 درصد کل 

جدول شماره شش نمایانگر مراکزي است که در سال 
را در » مردمفرهنگ«برنامه رادیویی ) 1392(جاري 

  .کنداکنور پخش خود دارند

مرکزي که این عنوان برنامه  29طبق این جدول از میان 
را در کنداکتور پخش شبکه رادیویی استان خود داشتند، 

در سال جاري پخش این برنامه را %) 93(مرکز  27تعداد 
مراکز آبادان و یعنی %) 7(دهند و تنها دو مرکز ادامه می

زنجان این برنامه را در کنداکتور پخش سال جاري خود 
 .ندارند

  



١٦ 
 

  وجود دارد»  فرهنگ مردم«) گنجینه اسناد(مراکزي که در آن آرشیو : 7جدول شماره 
  

 

   

یف
رد

 

 خیر بلی مرکز

 +  آبادان 1
 +  آذربایجان شرقی 2
  + آذربایجان غربی 3

 +  اردبیل 4
 +  اصفهان 5
 +  ایالم 6
  + بوشهر 7

 +  چهار محال و بختیاري 8
 +  خراسان جنوبی 9
  + خراسان رضوي 10

 +  خراسان شمالی 11
  + خلیج فارس 12

  + خوزستان 13

  + زنجان 14

  + سمنان 15

 +  سیستان و بلوچستان 16
  + فارس 17

  + قزوین 18

  + قم 19

  + کرج 20

  + کردستان 21

  + کرمان 22

 +  کرمانشاه 23
یلویه و بویراحمدگکه 24   + 
  + کیش 25

  + گلستان 26

  + گیالن 27

 +  لرستان 28
  + مازندران 29

 +  مرکزي 30
 +  مهاباد 31
  + همدان 32

  + یزد 33

  14 19  جمع کل 
درصد کل    58% 42% 

درجدول شماره هفت پاسخ مراکز در مورد داشتن یا 
مشخص » مردمفرهنگ«نداشتن آرشیو یا گنجینه اسناد 

  .شده است

مرکز  19مرکز موجود  33مطابق این جدول از میان 
اند که در مرکز خود بخش آرشیوي اظهار داشته%) 58(

%) 42(مرکز  14در عین حال . مردم دارنداسناد فرهنگ
- اند که فاقد بخشی به نام آرشیو فرهنگنیز اظهار داشته

  .هستندمردم 

مردم آرشیو منظور از گنجیه اسناد یا آرشیو فرهنگ
     نوشتاري و اسنادي است که راویان محلی از 

و براي برنامه   اندمردم بومی آن استان نوشتهفرهنگ
ن برنامه نیز مرکز خود  ارسال و مسئوالمردم فرهنگ

این آرشیو  .نمایندمیآوري آنها را به شکل آرشیو جمع
دي مانند عکس، نوار صدا، مطالب نوشتاري و شامل موا

رادیو ایران و  آرشیودر  اي است که نمونه آناشیاي موزه
  .مرکز تحقیقات وجود داردمردم واحد فرهنگیا در 
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فرهنگ «مردم مراکز داراي برنامۀ رادیویی فرهنگ) گنجینه(موادي که در آرشیو : 8جدول شماره 
  وجود دارد» مردم

یف
رد

 

 عکس مرکز
نوار 
 صدا

مطالب 
 نوشتاري

اشیاي 
 ي اموزه

     آبادان 1

     آذربایجان شرقی 2

غربیآذربایجان  3  + + +  

     اردبیل 4

     اصفهان 5

     ایالم 6

   +  بوشهر 7

     چهار محال و بختیاري 8

     خراسان جنوبی 9

   + + خراسان رضوي 10

     خراسان شمالی 11

  + + + خلیج فارس 12

   +  خوزستان 13

   +  زنجان 14

   +  سمنان 15

بلوچستانسیستان و  16      

   +  فارس 17

   +  قزوین 18

  +   قم 19

  +   کرج 20

  + +  کردستان 21

    + کرمان 22

     کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24      

 + + + + کیش 25
   +  گلستان 26

   +  گیالن 27

     لرستان 28

  + + + مازندران 29

     مرکزي 30

     مهاباد 31

   +  همدان 32

   +  یزد 33

 1 7 16 6 جمع کل 

در جدول شماره هشت مواد آرشیوي برنامۀ 
مردم طبق اظهار مراکز مشخص شده فرهنگ

  .است

طبق این جدول در مرکز کرمان تنها آرشیو 
در مراکز . مردم موجود استعکس فرهنگ

بوشهر، خوزستان، زنجان، سمنان،فارس، 
آرشیو قزوین،گلستان ،گیالن، همدان و یزد تنها 

و در مراکز قم و .مردمیهاي فرهنگنوار برنامه
کرج نیز تنها آرشیو مطالب نوشتاري موجود 

  .است

مرکز خراسان رضوي هر دو مواد عکس و نوار 
صدا و مرکز کردستان نیز نوار صدا و مطالب 

مراکز آذربایجان . نوشتاري در آرشیو خود دارد
د غربی، خلیج فارس و مازندران نیز هر سه موا

یعنی عکس، نوار صدا و مطالب نوشتاري را در 
  .مردم خود دارندآرشیو برنامه فرهنگ

در این میان مرکز کیش بنا بر اظهار ارسالی؛ هر 
مردمی را در چهار مورد از مواد آرشیوي فرهنگ

  .آرشیو خود موجود دارد
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فرهنگ «فرهنگ مردم در مراکزي که برنامۀ رادیویی )  گنجینه(علت نداشتن آرشیو : 9جدول شماره 

  دارند» مردم

یف
رد

 

 مرکز
   

 علت

 نداشتن نبود پشتوانه قوي و  استمرار آبادان 1

 تاکنون جمع آوري نشده است آذربایجان شرقی 2

 -  آذربایجان غربی 3
  آن سهل انگاري مسئوالن و  ضروري تلقی نشدن اردبیل 4
 هابه دلیل حذف ساالنه برنامه اصفهان 5
 نداشتن متولی ایالم 6

 - بوشهر 7

بختیاريچهار محال و  8   - 
 مردم نکردن استقبال خراسان جنوبی 9

 نبود سرمایه گذاري ویژه خراسان رضوي 10

 کوتاه بودن عمر مرکز خراسان شمالی 11

 جزء وظایف مرکز نیست خلیج فارس 12

 - خوزستان 13

 - زنجان 14

 - سمنان 15

 بی توجهی به این مهم سیستان و بلوچستان 16

 - فارس 17

 - قزوین 18

 - قم 19

 - کرج 20

 - کردستان 21

 - کرمان 22

 نبود اهتمام جدي در مدیران و کمبود فضاي مناسب کرمانشاه 23

یلویه و بویراحمدگکه 24  - 

 - کیش 25

 - گلستان 26

 - گیالن 27

 - لرستان 28

 تاکنون فکر نشده است مازندران 29

 آرشیو مجزا وجود ندارد مرکزي 30

 اقدام نشده مهاباد 31

 - همدان 32

 - یزد 33

  

در جدول شماره نه تعدادي از مراکزي که 
اند مردم بودهفاقد آرشیو یا گنجینه فرهنگ

آرشیوي را در مرکز  علت فقدان این بخش
  .اندخود بیان کرده

  :شودهمانطور که مشاهده می

 نبود پشتوانه -

 انگاريسهل -

 نداشتن متولی -

 نبود سرمایه -

 بی توجهی -

 نبود اهتمام عملی -

 کمبود فضا -

گر علت نبود از جمله مواردي است که توجیه
  .مردمی اظهار شده استآرشیو برنامه فرهنگ

قبولی را ارائه  این موارد هیچ توجیه قابل 
دهد و نشانگر این است که متولیان نمی

مردم که مملو از اي همچون فرهنگبرنامه
محتواي عناصر بومی و فرهنگی است       

توانند با مدیریت هوشمندانه در مورد ایجاد می
عنوان گنجینه مستندات آرشیوي که بعدها به

بومی آن استان محسوب شود، اقدام و فرهنگ
 .دنماین
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  :و نتیجه بحث

جامعه ایرانی و گستره فرهنگی آن با توجه به تنوع فرهنگی و جغرافیایی، این  ؛طور که پیشتر اشاره شد همان

و با توجه  اهتمام کنندسازان رادیویی مراکز فراهم آورد که به موضوع فرهنگ بومی خود موقعیت را براي برنامه

 هايرا در قالب برنامه عامه محتواي عناصر فرهنگ ،به مصوبات سازمانی براي معرفی و ترویج فرهنگ بومی

  . دنارائه نمای» مردمفرهنگ« ، از جمله برنامهرادیویی

و تهیه ) درصد 88(مرکز  29مرکز استانی، این قالب برنامه در  33از این رو مطابق اطالعات جدول یک از میان 

را تهیه و تولید » ممردفرهنگ«انی خود برنامه تدر شبکه رادیویی اس) درصد 12(مرکز  4و تنها گردد تولید می

سازان رادیویی مراکز به فرهنگ بومی و محلی و استفاده بجا و ان و برنامهریداین امر نشانه وقوف م. کنندنمی

برنامه در مراکز مطابق اطالعات جدول دو، به شکل زنده این قالب . استسازي رادیویی شایسته از آن در برنامه

خش آن در گردد که دورة پتهیه می) درصد 69مرکز،  20(و به شکل غیرزنده و تولیدي ) درصد 31مرکز،  9(

طور که این برنامه رادیویی را به  دهدمیجدول شماره سه نشان داده شده و این امکان را به مخاطبان بومی 

  . بشنوند) درصد 31مرکز،  9(و دو روز یا سه روز در هفته ) درصد 69مرکز،  20(هفتگی  منظم و

پخش )  درصد 90(مرکز  26مطابق جدول پنج، در  91در طول سال » مردمفرهنگ«برنامه رادیویی با موضوع 

  .در حال پخش است) درصد 93(مرکز  27ر و در سال جاري نیز مطابق جدول شماره شش د شده

در مراکز » مردمفرهنگ«) گنجینه اسناد(ط به آرشیو بویکی از هدفهاي این بررسی یافتن اطالعات مراز آنجا که 

 بخش) درصد 58(مرکز  19ی استانی، مرکز رادیوی 33است، جدول شماره هفت نشان از آن دارد که از میان 

  . هستندپخش آرشیوي  اینفاقد ) درصد 42(مرکز  14مردم را دارند و آرشیوي اسناد فرهنگ

طوالنی است و مرحوم انجوي  که در پیشینه بررسی نیز آمده است،طور  مردم همانسابقه آرشیو فرهنگ

که  گذاري کردندو فولکلور داشتند به همت خود این بخش را پایه هاي که در کار فرهنگ عامشیرازي با عالقه
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انتظار این است که با توجه به . ادامه دارد –و قبل تر در رادیو  –تا امروز نیز در مرکز تحقیقات فعالیت آن 

برداري تولیدي و مردم مرکز تحقیقات و رادیو در خصوص تداوم آرشیو اسناد و بهرهخدماتی که واحد فرهنگ

سازي، انتشار فصلنامه، تدوین و انتشار کتاب و امکان استفاده تحقیقاتی براي همچون برنامه –تحقیقاتی 

  . ها باشداست، آرشیو مراکز نیز به صورت بالقوه حائز این ویژگیفراهم آورده   - محققان

مرکز  بسیار متفاوت بوده  29 اما مواد آرشیوي این برنامه در مراکز استانها مطابق جدول شماره هشت از میان

عکس، نوار صدا، مطالب شامل مردم خود را طوري که تنها مرکز کیش مواد آرشیوي برنامه فرهنگه ب است

و است عنوان کرده  ،مردم مرکز تحقیقات موجود استطور که در آرشیو فرهنگ اي آنتاري و اشیاي موزهنوش

  . اندنموده اشارهسایر مراکز به آرشیو بخشی از این مواد 

ارزیابی آن امکان و  21مراکز با مشاهده» مردمفرهنگ«ها و مواد آرشیوي آنها در برنامۀ کم و کیف این آرشیو

مردم واقعیت انکار فرهنگ) نهیجگن(درخصوص علت نداشتن آرشیو  نه،اما اطالعات جدول شماره  پذیر است

- سرمایه، بی کمبود متولی،انگاري، نداشتن نبود پشتوانه، سهل :چون هاییعلت چرا که سازدرا عیان می يناپذیر

سازان رادیویی دیران و برنامهمآشنایی  نا، نشان از مبود فضا و یا تاکنون اقدام نشدهتوجهی، نبود اهتمام عملی، ک

  .مردم داردموضوع مهم فرهنگ با

مردم به فرهنگاز اي مردم و با سعی و تالش وافر گنجینهمندي خود به فرهنگهمرحوم انجوي شیرازي با عالق

فسور وسساتی چون پرطور که گفته شد افراد یا مؤ ه همانیادگار گذاشت که نه تنها هنوز برقرار است بلک

. ندخورداشتن آن را میالمعارف بزرگ اسالمی افسوس ندر دایرهمردم ایران بخش دانشنامۀ فرهنگ مارزولف و

سال برنامه  35و   کرمانجی برنامهپخش سابقۀ سال  50با (ب این است که مراکزي همچون خراسان رضوي یعج

، مهاباد )سال 27(کردستان  ،)سال 20(سیستان و بلوچستان  ،)سال 17(و دیگر مراکز همچون اصفهان ) دهکده

سال  10هریک با فارس، کرمانشاه، مازندران و یزد  ، آذربایجان غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاري،)سال 16(

   .مردمی هستند اد یا گنجینه فرهنگفاقد آرشیو اسن» مردمفرهنگ« در موضوعات سازيبرنامه قدمت 
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      هر مرکزمردم در مراکز به عنوان سرمایه فرهنگی فرهنگرادیویی برنامه  )گنجینه(از این رو بخش اسناد 

و  تدبیربا کمی  و در مراکز ه در سابقه پخش این برنامهاشاره شد ، چرا که با قدمتشودشمرده توانست می

، تحقق پیدا نمایدتوانست میدر هر مرکز موضوع بخش اسناد به فرهنگ بومی، اندرکاران دستمندي هعالق

اسناد و  آرشیوبراي  پیشرفته و قابل دسترسهاي فناوريدلیل وجود  بهحاضر زمان امکانات خاصه این که 

   .قابل مقایسه نیستهاي قبل با امکانات سال مطالب

  



٢٢ 
 

 :پیشنهادها

- ماده ششم اساسنامه سازمان صدا و سیما با توجه به نیازهاي بومی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، شبکه طبق

ترویج فرهنگی  معرفی و آنهااز مهمترین محورهاي فعالیت  ه وجود آمده است کههاي محلی در مراکز استانی ب

  . بومی است

 بومی از طریق برنامۀمعرفی و ترویج فرهنگ استانها، مراکز ه بررسی حاضر نشان داد، در اکثرهمانطور ک

آوري اسناد، دست ولی آنچه که مغفول مانده جمع ؛گیردرادیویی استانی صورت می شبکۀ» مردمفرهنگ«

و مطالب دیگر در  مشاهدات... ها، ادبیات شفاهی، اشعار و زبانزدها وها و افسانهقصهها، نوشتهها، خاطرهنوشته

این که از طریق  ، چرااستاستانها مردم مراکز رادیویی فرهنگ اندرکاران برنامۀدست وسیلۀبه موضوعات فولکلور 

) رادیو(در مهمترین مرکز فرهنگی یعنی رسانه  یاستانمراکز مردمی اسناد فرهنگ) گنجینه(آرشیو  آوري،جمع

» مردمفرهنگ«  در زمینه موضوع استانها سازي رادیویی مراکزبا توجه به قدمت برنامهاز این رو . آیدمی وجوده ب

   :گرددوجود آوردن این بخش اسنادي در زیر پیشنهادهایی براي ایجاد آن ارائه میه ساماندهی الزم براي ب نبودو 

 تخصص، آگاهی و انگیزهبا سازي زمینه .1

      رادیویی  کننده و سردبیر برنامۀتهیهاز این رو . یک موضوع تخصصی است» مردمفرهنگ«دانش  -

شناسی، ارشد در رشته جامعهکارشناسی و کارشناسی مدارجمراکز الزم است از افرادي که داراي » مردمفرهنگ«

      مقولۀتا با توجه به آشنایی با  فارسی هستند برگزیده شوندانسانی و ادبیاتشناسی، جغرافیايانسان

نیز مردم را آرشیوسازي و ایجاد گنجینه فرهنگ ،تهیه برنامه توانند در کناربا وسعت دید خود ب» مردمفرهنگ«

 . در دستور کار خود قرار دهند

شود، تهیه و تولید می» ممردفرهنگ«رادیویی  فرهنگی، که در آن گروه برنامۀ -مدیر رادیویی گروه اجتماعی -

نه کتابهایی که مطالعه نمو .باشدهنگ بومی داشته و فولکلور و اهمیت فر» مردمفرهنگ«اطالعات کافی در زمینه 
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مدیر گروه  افق دید شهرها، استانها و چه در خصوص فولکلور آن استان یا دیگر  ،در این زمینه نوشته شده است

 .دبخشمردمی وسعت میاهمیت آرشیوسازي مطالب فرهنگ در موردساز را برنامه

مردم مرکز استان اطالع و آگاهی و امه فرهنگکننده و سردبیر برندر صورتی که مدیر گروه رادیویی و تهیه -

پشتیبانی از ایجاد آرشیو مطالب و مردم داشته باشد، انگیزه مشترك و حمایت در حیطه فرهنگتخصص الزم را 

اي پربار از مطالب در آینده شاهد گنجینهبر این اساس سازي خواهد شد که زمینهمردمی و بومی، فرهنگ

 .خواهیم بودمردمی در مراکز فرهنگ

 الهام گیري با مشاهده و بازدید .2

    از سویی واحد . شودهاي سال است که تولید و پخش میرادیو سراسري سال» مردمفرهنگ« برنامۀ -

خود فعالیت تحقیقاتی، پژوهشی و انتشاراتی خود را  یمردممردم مرکز تحقیقات نیز با آرشیو فرهنگفرهنگ

گذرشان به  قطعاًاجتماعی مراکز در طول سال  -بیر و مدیر گروه رادیویی فرهنگیسرد ،کنندهتهیه. دهدادامه می

     مردم رادیو و آرشیو اسناد واحد لذا بازدید از برنامه فرهنگ ،تهران براي برخی کارهاي اداري می افتد

به ایجاد گنجینه  آنها نسبتآگاهی  ه،اندرکاران این دو مجموعو گفتگو با دست مردم مرکز تحقیقاتفرهنگ

 . می سازد اندو چند را اسناد فرهنگ مردم در مرکز خود

هاي یک روزه بازدید از برنامه مأموریت دادنبا توانند مدیران کل مراکز با علم به اهمیت این آرشیوسازي می -

آن گروه برنامه کننده، سردبیر و مدیران اجرایی تهیه ؛مردم مرکز تحقیقاتمردم و آرشیو فرهنگرادیویی فرهنگ

 . مردم آگاه نمایندسازي اسناد فرهنگسازي رادیویی و آرشیوساز رادیویی را از چگونگی روند برنامه

  فراگیري با دوره آموزشی و انتقال تجربه .3

و واحد ) سراسري(رادیو » مردمفرهنگ«اندرکاران برنامه دست دو روزه به وسیلۀهاي آموزشی برگزاري دوره -

و آشنایی آنان  مراکز» فرهنگ مردم«برنامه رادیویی  انسردبیر و کنندگانمردم مرکز تحقیقات براي تهیهفرهنگ

 .ساز خواهد بودمردم بسیار چارهایجاد گنجینه فرهنگمراحل با چگونگی ساخت برنامه و آرشیو مطالب و 
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تجربیات، اهداف مراه است و محتواي دوره در کنار انتقال تجربیات نیز ه انتقالبا  دورهبی تردید انجام این  -

 . کندمراکز ثمربخش می» ممردفرهنگ«برنامه رادیویی  کننده و سردبیردوره را براي تهیه یآموزش

  ).سنتر دیتا(مرکز اطالعات گیري از فناوري ایجاد بهره.4

افزارها و ایجاد آرشیو را به سهولت امکان پذیر کرده است، از این رو نرم ،هاي موجودفناوري در عصر حاضر-

بخش و اتاق  امروز دیگر نیازي به. دننمایسازي کمک میمهم آرشیو موضوعبه سازي ساز و چابککوچکرایانه با 

معلمان، (آگاه  بومیبتوانند امکان جذب و جلب مخاطب برنامه کننده و سردبیر اگر تهیه .و امکانات اداري نیست

          و ارسال نوشتار مطالب  تعاملرا براي یک  )دانشجویان، معمرین و معتمدین و افراد تحصیل کرده بومی

قابل آرشیو هاي دیجیتالی و یا فایلافزارهاي کامپیوتري این اسناد از طریق نرم آورند وجوده ب یمردمفرهنگ

  . تواند الگو باشدکه می انجام شدهمردم مرکز تحقیقات فرهنگواحد نمونه این کار در آرشیو  .هستند شدن

مردم مرکز تحقیقات و برنامه تواند با گنجینه اسناد فرهنگسازي در مراکز در سالهاي آتی میحاصل این آرشیو -

که همه مراکز از گنجینه آرشیو  وجود آورده را ب  )سنتر ادیت(مرکز اطالعات مردم شبکه سراسري یک فرهنگ

  . بهره گیرندتحقیقات فولکلوریک  انجام و مردمتهیه و تولید برنامه رادیویی فرهنگ برايخود با یکدیگر 

  آوري و ها براي جمعمردم در مراکز یکی از مهمترین راهفرهنگ) گنجینه(ایجاد آرشیو تردید پیشنهاد بی

فرهنگی در جامعه و تغییرات  –چرا که سرعت تغییرات اجتماعی  بومی استمردم بندي موضوعات فرهنگطبقه

این دانش بومی که سینه به سینه منتقل شده است . شدن جامعه غیر قابل انکار استفرهنگی ناشی از ماشینی

 و تجربه سالها زندگی فردي و اجتماعی رودمیبا درگذشت کهنساالن از میان  در صورتی که ثبت و ضبط نشود

  .شودفراموش میآنان 

ان یکی از تسا عناصر فرهنگی بومی هرمنطقه و آوريو جمع» مردمفرهنگ«برنامه  به وسیلۀبا افراد بومی  تعامل

 رسانهفرهنگی  آرشیوسازينقش  وافتخار شتن آنداتوانند بههایی است که بعدها مراکز میروشترینهزینهکمساده و

  .ادا نمایند خوبی به خوداستانمردم ها و اقشار مختلفگروهنمایی هویت فرهنگیزارا در ب
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  :هاپی نوشت

                                                             
ایست که شامل فرهنگ مجموعۀ پیچیده«:در تعریف او. تعریف تایلر از فرهنگ به عنوان تعریفی جامع و مانع معروف است -  1

معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، اخالق، قوانین، سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه، از 
  ).17:1368االمینی،روح(»گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده داردجامعۀ خود فرا می

ها، المثلها، ضربها، داستانها، افسانهها، قصهها و سرگرمیعبارت است از علم به آداب و رسوم ، بازيعامه فولکلور یا فرهنگ  - 2
ن از نسلی به نسلی می ان به دهاهاي شادي و عزاي یک قوم و ملّت که زبان به زبان و دهها، سرودها و تصنیفها، ترانهچیستان
آوري و بررسی دقیق آنها بسیاري از نکات تاریک و مبهم زندگی و معیشت، اخالق و عادات، عواطف و طرز تفکّر و جمعرسد و 

ی آن قوم و ملّت را آشکار می    .سازداندیشه و اجماالً خصایص روحی و ملّ
3 . Kress 
4 .Tomlinson 
5. Carlsson 
6 .Empowerment 
7 .Informa on Li ter acy  
8 .Media Educa on  

شویل آبادي : یگري مثلهاي دنیست  و ممکن است با نام» مردمفرهنگ«الزم به توضیح است که نام این برنامه در مراکز الزاماً  - 9
قزرینه در مرکز مهابادمو و کولکهاحمد یا ژیلهیلویه و بویردر مرکز کهگ باشد اما از نظر محتوایی به ... و بند از خراسان جنوبی، ب

   .پرداخته شودمردم و فولکلور و عناصر مختلف آن موضوعات فرهنگ
دقیقه از  21:45تا  21:30ها راس ساعت و در جمعه شب»  ایران و فرهنگ«در گروه » مردمفرهنگ«در حال حاضر برنامه  - ١٠

    دقیقه پخش  25دقیقه و در نیمه دوم سال به مدت  15ه مدت این برنامه در نیمه اول سال ب. شودرادیو سراسري پخش می
کننده خانم گودرزي، نویسنده آقاي مالییان، گویندگان آقاي میرزایی، تهیهسردبیر خانم فقیه: عوامل اجرایی آن عبارتند از. گرددمی

  ).6:1392نامه صدا و سیما،هفته(اللهیرفیع و خانم فضل
دبیر عنوانه نگارنده ب. هاي درخشان این واحد بودشماره انتشار یافت از جمله فعالیت 14که » نجواي فرهنگ« انتشار فصلنامۀ.  11

ضمن   ). node/ir.anthropology://h p/12050 :نک(استاي شرح دادهنحوه انتشار آن را در مقاله هیئت تحریریه این فصلنامه
در تداوم انتشار این فصلنامه  ي جمهوري اسالمی ایرانکري جناب آقاي دکتر خجسته معاون وقت صداآنکه مساعدت و همف

، پیشنهاد دادند که از اي که پس از انتشار دهمین شماره این نشریه خدمتشان بودیمجناب دکتر خجسته در جلسه. بودستودنی 
شامل  ايفشردهفصلنامه همراه لوحاین  14تا  11شماره  ،این ایده درنتیجۀ. انتشار یابد» مدیامولتی «، فصلنامه به شکل شماره بعد
  . انتشار یافت با مقاالت هاي مربوطخوانی و عکسچاووش اف مقاالت و محتواي صوتی مرتبط با مقاالت مثل نواي .دي.محتواي پی

محمد جعفر (ایران  هایی از گوشه و کنارها و افسانه، قصه)حنیفمحمد (عامه لرستان و بختیاري سور و سوگ در فرهنگ -  12
علی : به کوشش/ غالمحسین کرزبر یاراحمدي(، فرهنگ مردم بروجرد )حمید سفیدگر شهانقی( هاي کار در آذربایجانترانه، )قنواتی

  .ها استاز جمله این کتاب) حمید سفیدگر شهانقی(و جشن شب یلداي ایران ) زادهآنی
شد و می هاي شناخته شده شهر تهران بوده اکه در مجالت از آن یاد شناسی معروف بود یکی از موزهین موزه که به موزه مردما. 13

  . کردنددانش آموزان و دانشجویان با وقت قبلی و عموم مردم در روزهاي عادي از آن بازدید می
گیري حقوقی در دهه هفتاد با پی مردم نموده بودمرکز فرهنگاز آنجا که مرحوم انجوي شیرازي منزل شخصی خود را وقف .  14

مردم به خانه ایشان منتقل گردید و طی چند سال صدا و سیما این خانه به ملکیت صدا و سیما درآمد و چند سالی واحد فرهنگ
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وضعیت بنا و خراب شدن دیوار یکی از  تله عاما ب قات همکف و اول اسناد آرشیو شدندو در طب» موزه«طبقه زیرین خانه تبدیل به 

   .ساخت و سازهاي مجاور، فعالیت این مرکز مجدداً به ساختمان اداري صدا و سیما منتقل گردید در نتیجهاضالع خانه 
  .هاي اخیر هستندفر و شعاع از جمله این مدیران در سالآقایان خیري، مظاهري، رنجبر، خاشعی، حسنی -  15

مردمی گام مهمی در انتشار اسناد و مقاالت فرهنگ» مردم ایرانفرهنگ«با انتشار فصلنامه  80اواسط دهه این واحد از .  16
جزء مشاوران و از و این فصلنامه  گرانآغاز ازنگارنده که . شماره از فصلنامه به چاپ رسیده است 30طوري که تاکنون ه برداشت، ب

کیلیان که بصورت شخصی آقاي و» مردمفرهنگ« ین فصلنامه به همراه فصلنامۀااعضاي هیئت تحریریه بوده است، معتقد است که 
ها در کشور انتشار یافته و انتشار آن نیز است که طی این سال مردمجزء انگشت شمار نشریات تخصصی فرهنگ شودچاپ می

  . استمرار داشته است
اثر نگارنده بود که در جشنواره بزرگ و » مردمهنگجایگاه مقدس حضرت عباس در فر«از جمله این تحقیقات، تحقیق .  17

  . به عنوان اثر برگزیده انتخاب گردید» عباس باب الحوائج«سراسري 
... و ) جمالی(مردم، الالیی در فرهنگ)زادهمظلوم(سیر تاریخی تعزیه در کازرون: از جمله کتابهاي انتشار یافته در این واحد.  18

ماکویی، (مردم ایران، سرمایه اجتماعی در فرهنگ)زادهآنی(مردم ایرانهاي مهرورزي در فرهنگجلوه :هایی چونهمچنین پژوهش
گندم  ،)یاريمحمدحاج(هاي گفتاري و رفتاري، فرهنگ کار گروهی در سنت)دوستی(مردم ایران، تعاون و یاریگري در فرهنگ)شعاع

  . بردتوان نام را می... و ) دوستی(مردم ایرانو نان در فرهنگ
در اهمیت این اسناد باید ذکر شود که قصه شناس معروف آلمانی پروفسور مارزولف بارها  تقاضاي خرید این مجموعه را نموده .  19

کند، را تدوین می» مردم ایراندانشنامۀ فرهنگ«مردم آن که المعارف بزرگ اسالمی و بخش فرهنگیرههمچنین از سوي دا. است
  . شده بود مجموعه دادهپیشنهاد خرید این 

سیري در «و  »، مغفول امروز؛ مقبول دیروزچیستان«، »مردمآداب سفرهاي زیارتی در فرهنگ«: نکتابهاي نگارنده با عنوا.  20
  .هستند آثاراز جمله این ) زیر چاپ( »همدان عامۀفرهنگ

، براي تکمیل جزئیاتی از )1391شهریور ماه (گردید ها در تهران برگزار مینگارنده در روزهایی که اجالس سران غیرمتعهد.   21
با این تصور که امکان استفاده .  به مرکز صدا و سیماي همدان مراجعه نمود» عامۀ همدانسیري در فرهنگ«: کتاب خود با عنوان

رشیوي مکتوب در موضوعات مردم در آن مرکز فراهم باشد، اما با کمال تعجب این مرکز فاقد اسناد آاز آرشیو مطالب برنامه فرهنگ
  . مردم همدان بودفرهنگ

  
  

  :منابع

 .گام نو: نظر، تهران، ترجمه ثریا پاكعامههاي فرهنگاي به نظریهمقدمه، )1380(استریناتی، دومینیک  - 

 .8، دوره دوم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی» سازيرسانه و فرهنگ«، )1388(دهشیري، محمدرضا  - 

 انتشارات عطار: ، تهرانشناسیزمینۀ فرهنگ، )1368(االمینی، محمودروح - 

مرکز فرهنگ : ، تهرانمردم و حفظ و اشاعه آنراهنما براي کندوکاو در فرهنگ، )1368(شمیرانی، کیوان  - 

 .مردم صدا و سیما



٢٧ 
 

                                                                                                                                                                                                    

کتاب ، )1390(قوانین و مقررات اداري بنیادین حاکم بر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران - 

  هاو مطالعات تطبیقی، چاپ دومها، مدیریت تدوین و توسعه روشها و روشاول، اداره کل سیستم

مسعود : ، مترجماندیشی دربارة رسانه، دین و فرهنگ باز، )1382(و  باي، نات الند . هرور، استوارت، ام - 

 .اي صدا و سیماانتشارات سروش و مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه: نیا، تهرانآریانی

 اردیبهشت ماه 28، شنبه 907، سال هجدهم، شماره )1392( نامه صدا و سیماهفته - 

 

- Carlsson, U.; Tayie, samy, Jacquinot – Delaunay, Genevive & tornero, Josē 

mannuelpērez (Eds.) (2008) Empowernment through Educa on:  a n  

Interna onal  Di al ogue , Sweden: Goteborg University. 

- Kress, G. (ed.), (1988) communica on and cul tur e , Kensington: university of 

New south Wales press.  

- Tomlinson, J. (1999) Globaliza on and cul tur e , Cambridge: polity press. 

به چاپ رسیده و در  26الی  9صص  ،1392، بهار 32شماره » فرهنگ مردم ایران«این مقاله در فصلنامه 
  .با این فصلنامه بازنشر شده است »انسان شناسی و فرهنگ «چارچوب همکاري

  

 صفحه سید علیرضا ھاشمی در انسان شناسی و فرھنگ

http://www.anthropology.ir/node/٧٤٦٢ 

  

http://www.anthropology.ir/node/

