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 چكیده 

به آن بطور کلی امروزه رادیو بعنوان یک رسانه سنتی در کشور ما مطرح است که متاسفانه توجه کمتری از سوی مردم و مسئولین 

در شهرستان ساوه مردم بسیاری هنوز به این رسانه سنتی وابسته اند و کماکان نسبت به  رت گرفتهتحقیقات صودر طی . می شود 

تواند این رسانه ی نوستالژیک را مرکز جدید با رویکردی آموزشی می وجود یک. تلویزیون ارجعیت بیشتری برای رادیو قائل هستند 

کمک و ترمیم رابطه فراموش شده رادیو با مسئولین و ترویج آن میان مردم احیا نماید و با پذیرش و تعلیم هنرجویان مشتاق به حفظ 

در . این مجموعه میتواند به اشتغال زایی در این شهرستان ، با ورود هنرجویان به خانواده رادیو ، کمک بسزایی داشته باشد  .نماید 

ورت ایجاد آن و وارد کردن ایده فضاهای میانی در پروژه و این مقاله با استفاده از روش کاربردی به تشریح کاربری این مجموعه ، ضر

 .کمک بسزای آن در ایجاد شرایط آسایش با توجه به اقلیم گرم و خشک ساوه خواهیم پرداخت 

 

 رویکرد آموزشی ، رسانه نوستالژیک ، فضای میانی ، اقلیم گرم و خشک مرکزی با رادیو ، : کلیدی گانواژ
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The education center for radio skills in saveh According to a central space in the project 
 

Abstract  

Today radio is an old customery means of communication which has received little attention from 

people and those who are responsible in broadcasting. Due to research carried out in town of saveh , this 

customery media is still preferred by many people to television . the development of a new center will 

help the public to use this nostalgic media for further advancement in art and education . this center , in 

this town , with the help of local artists can rejuvenate this media . in this report , whit use and 

underestanding of the operating system , is most important to create this center and enter central space 

into the project and help to create a comfort conditions according to hot and dry climate in Saveh. 

 
Keywords : radio , center with educational approach , nostalgic media , central space , dry and hot 

climate 

 
 

 

 

 مقدمه  - 

 دارای و دهد می مخاطب به را خود نظر مورد پیام سکوت و افکت ٬کالم ٬رادیو یک رسانه صوتی و شنیداری است که با بهره گیری از موسیقی

 .دی باشم... و بودن تعاملی ٬داشتن سرعت باال  ٬بودن ارزان ٬بودن دسترس در ٬بودن گرم نظیر ویژگیهایی

از ترکیب سه عنصر صدا، موسیقی و کالم پدید می آیند و نیروی بیانی و ارتباطی خاصی را تشکیل می دهد که  به طور کلی برنامه های رادیویی

  .بیان مکتوب مطبوعاتی و بیان سینمایی و تلویزیونی متمایز است. از

رسانه ها ، .  مری اجتناب ناپذیر کرده استگستردگی جامعه انسانی در عصر کنونی ، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسانها ، ا

لیقه ها و درکل دارای اثرات وسیع و گوناگونی هستند ، از تاثیرات روانی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تا دخالت در تغییر عقاید، ارزشها ، مهارتها و س

ی دانند ؛ نیازهایی نظیر همبستگی ، استمرار فرهنگی ، کنترل جامعه شناسان ، رسانه ها را برآورنده نیازهای گوناگون جامعه م. تغییر سبک زندگی

در کشور ما استعدادهای زیادی تمایل به فعالیت در زمینه های مختلف . اجتماعی ، نیاز به گردش وسیع و دسترسی به همه انواع اطالعات عمومی

هدف از طراحی . هنری کند -یش اطالع رسانی و تقویت قوه فرهنگیجذب این استعدادها میتواند کمک بسیاری به افزا. رادیویی و رسانه ای دارند 

ارتقا فکری مردم از طریق رسانه صوتی در خصوص مسائل  ،چنین مجموعه ای کشف این استعدادها و پرورش افراد عالقه مند به منظور رشد فرهنگی 

 (1591زیپمن،).د اقتصادی جامعه میباشدتقوبت قوه کار و نتیجتا رش ،رشد شبکه رادیویی  ، هنری –فرهنگی  –اجتماعی 

قرار دارد و فرسودگی این بنا ( میدان ارک)در حال حاضر، حتی در تهران ساختمان فعلی و قدیمی رادیو در یکی از قدیمی ترین بافت های تهران 

در این )ها را به چالش می کشد، نمی تواند ذیرش این موضوع که جدایی بعضی از ابنیه با مختصات اشاره شده از بدنه شهر، حافظه جمعی در شهرو پ

که متاسفانه باز هم در یک مجموعه واحد )اما با این حال وجود کالس های آموزشی متعدد  مدرن و به روز رادیویی شود یبرای ما استودیو( مورد خاص

ز یک سوی تهران به سوی دیگر ، پرداخت شهریه های قرار ندارند و در سرتاسر تهران پخش می باشند و مشکالتی از قبیل طی کردن مسافت طوالنی ا

در طی تحقیقاتی که صورت گرفت . توانسته تا حد نه چندان مطلوبی این خالء را پر نماید ! ( را برای هنرجو به بار می آورند ... متفاوت برای هر کالس و 

وجود یک . ن نسبت به تلویزیون ارجعیت بیشتری برای رادیو قائل هستند در شهرستان ساوه مردم بسیاری هنوز به این رسانه سنتی وابسته اند و کماکا

فظ و ترویج مرکز جدید با رویکردی آموزشی می تواند این رسانه ی خاطره انگیز و نوستالژیک را احیا نماید و با پذیرش و تعلیم هنرجویان مشتاق به ح

 (نگارنده). آن میان مردم کمک نماید 

چنین مجموعه ای در داخل و خارج از کشور ،  ی ازا مختصری از رادیو و تاریخچه آن ارائه میگردد و از آن پس به مصادیقدر این مقاله در ابتد

ایت فرضیه ها و اهداف علمی و عملی ، ضرورت های ایجاد چنین مجموعه ای در کشور ، ارکان مد نظر برای طراحی ، ریز فضاهای این مرکز و در نه

 .یت انتخابی در ساوه و توجیه علت انتخاب آن ، اشاره خواهد شد اشاره مختصری به سا

 

 رادیو- 

بسط . که از جمله آنها به رادیو میتوان اشاره داشت ابزارهای ارتباطی مختلفی ایفای نقش می کنند اجتماعی -در فرآیند توسعه فرهنگی 

که قدرت عبور از صعب العبورترین راهها و حتی از مرزهای جغرافیایی و نیز  وگسترش حرکت های فرهنگی درجهان ، رادیو را به عنوان ابزار توانمندی

همچنین پیشرفت ها و تحوالت وسیع در تمامی زمینه ها و ضرورت انتقال نوآوریها به و  نفوذ در مرزهای قومی و قبیلگی را داراست ، مطرح ساخته
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شود برسر زبان ها  که می تواند در جهت آموزش و اشاعه یافته های علمی به کارگرفته جوامع سنتی و عقب مانده ، رادیو را به عنوان ابزار کارسازی

چراکه هر یک از این رسانه ها دارای ویژگی هایی هستند . همچنان تلویزیون و رادیو ابزارهایی قوی و تاثیرگذار در اشاعه اطالعات هستند. انداخته است 

رادیو نیز با به علت ویژگی های خاص خود همچنان در میان . مانطور که ایمیل نتوانست جای پست را بگیرده. که توانایی های خاصی را به همراه دارد

 (1599مظلومان،).سایر رسانه ها مخاطبین خود را حفظ کرده است

 

 تاریخچه رادیو در ایران  - 

آن به سازمانی که اداره کل انتشارات و تبلیغات نامیده رادیوی ایران تأسیس شد و اداره ( 1515سال )یک سال پیش از حمله متفقین به ایران 

آنگاه در اراضی اطراف میدان مشق در قسمت غربی ساختمان بانک رهنی خانه نوسازی را اجاره کردند و بدین ترتیب برای نخستین . شد واگذار گردید

کارمندان را هم از میان فرهنگیان شایسته و با ذوق انتخاب د و دیبار در ایران چنین تشکیالتی برای اداره کردن فرستنده رادیویی دولتی تأسیس گر

آنگاه با توجه به سایر وظایف این اداره اداراتی که نام . منتقل کردند« انتشارات و تبلیغات»کردند و از وزارت فرهنگ یا سایر وزارتخانه ها به اداره کل 

  .رار گرفتق« اداره کل انتشارات و تبلیغات»برده می شوند تحت نظر 

 

 
(1531دکتر مظلومان : منبع) 1515سال مرکز فرستنده رادیو تهران یا کاله فرنگی: 1شکل                                     

بیش از نیم قرن از قدمت ساختمان موسوم به کاله فرنگی می گذرد، این ساختمان در جوار دو ساختمان مرتفع در محوطه باغ بی سیم قرار 

در آن زمان . این بنا در دوره یی احداث شده که اطراف آن را باغ های مصفایی احاطه کرده و جاده آن خاکی بود و به شمیران وصل می شد. استگرفته 

 (1599مظلومان،) .این محل به نام باغ بی سیم معروف بود
 

 ویژگی های رادیو در ایران  - 

کند،  و براى رسیدن به آن تالش مى و در ایران هنوز به جایگاه واقعى خود دست نیافته استتوجه به این باور عمومى که رادی در این بخش و با

 .ایران به اختصار بیان شود هاى برنامه سازى در شود تا برخى از آسیب سعى مى

ویژگى به  ازان باید با توجه به اینس بنابراین، برنامه. کند، بیان کلیات است ها جدا مى رسانه هاى اساسى رادیو که آن را از سایر یکى از ویژگى

توجهى به این  همین بى. کنند تر به این ویژگى رادیو توجه مى ایران کم هاى رادیویى اقدام کنند، در صورتى که برنامه سازان رادیو در ساخت برنامه

تلویزیونى هستیم و همین امر سبب نادیده گرفتن  هاى هدر رادیوى ایران ما شاهد ساخت برنام. دهد الشعاع قرار مى مزایاى رادیو را تحت ویژگى، سایر

که قرار است مخاطب به  خواهد مقدارى را شود؛ زیرا اگر رادیو خیلى وارد جزئیات شود به این معناست که مى مى مخاطب رادیویى در استفاده از تخیل

 در صورتى که، اگر رادیو. ر رادیو به دلیل ضعف تصویرى نبودن آن استفضاسازى بیشتر د در واقع، پرگویى و. کمک تخیلش بفهمد، به زور به او بفهماند

در ضمن باید دانست . حاجت که مخاطب به رادیو گوش فرا دهد شود و در این صورت چه در ایران بخواهد در این جهت گام بردارد همانند تلویزیون مى

توجهى مخاطبان به رادیو را  هاى بى دلیل توان یکى از که مى چنان. یز کم خواهد کردرادیو، ویژگى انعطاف پذیرى رادیو را ن که پرداختن به جزئیات در

هاى  یکى از ویژگى که کنند که وقت ندارند، در صورتى دهند ابراز مى اکثریت کسانى که به رادیو گوش نمى زیرا. همین رعایت نکردن بیان کلیات دانست

 هاى تلویزیونى در رادیو سبب شده است که دیگر سو، از همین پرداختن به ساخت برنامه از. مستقیم ندارد منحصر به فرد رادیو این است که نیاز به توجه

سازى در  که، یکى از اصول برنامه حال آن. ساعت باشد 2در حد  ها هاى رادیو در ایران بیش از نیم ساعت و حتى زمان بعضى از برنامه زمان اکثر برنامه

 (www.jamejamonline.ir ).کوتاه است هاى رادیو ساخت برنامه

http://www.jamejamonline.ir/
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شود و نوعى رابطه فرد با فرد  صورت کامل با شنوندگانش خصوصى مى به طورى که رادیو هاى رادیو شخصى بودن آن است؛ به یکى دیگر از ویژگى

در صورتى که . ها است مقابل سایر رسانه هاى رادیو در دلى رادیو با مخاطبان، یکى از موفقیتهمین صمیمیت و هم. آید پدید مى بین مجرى و شنونده

کامل عاطفى با  طور اى به کوشند رابطه هاى رادیویى در ایران گاه مى مجریان برنامه. و نه خودمانى رادیو در ایران در اکثر موارد، نه صمیمى است

کنند و این امر عمل ارتباط بین مخاطب و  عنوان ناصح با مخاطب برخورد مى ن گاهى به عنوان منتقد و گاهى بهاما همان مجریا. مخاطبان برقرار کنند

 .کند مخدوش مى رسانه را

ر د. خواهند که رادیو نیست اند؛ زیرا از رادیو چیزى را مى رادیو فاصله گرفته یکى از مشکالت رادیو در ایران آن است که برنامه سازان رادیو، از

در صورتى که رادیو براى باقى ماندن باید . مند نیست زمان شود که هایى از رادیو پخش مى کند و برنامه رادیو بیشتر نقش ضبط صوت را بازى مى جا این

لى پرداختن به امورى رادیوهاى مح هاى توجه به یکى از دلیل. به زمان باشد و شنونده نتواند آن را در جاى دیگر پیدا کند به امورى بپردازد که متکى

 .را داشته باشند مند باشند و قابلیت مصرف در همان زمان است که زمان

این امر ناشى از نگاه سنتى و نوستالژیک به رادیو است و همین . برنامه است هاى رادیو در ایران، نامعلوم بودن مخاطبان یک یکى دیگر از آسیب

 .هاى رادیویى با یکدیگر باشیم شباهت زیاد شبکه هاى رادیویى در ایران، شاهد و تفکیک وظایف شبکه رغم وجود تقسیم کار شده است که به امر سبب

طورى که نیروهاى کم تجربه  به. ایران، نگاه به آن به عنوان یک کارآگاه آموزشى و تربیت نیرو براى تلویزیون است هاى رادیو در آسیب از دیگر

با مجریان  اعتنایى به مخاطبان رادیو در ارتباط این امر نوعى بى. کنند تلویزیون گرایش پیدا مى بعد از کسب تجربه بهشوند و  ابتدا وارد کار رادیویى مى

این تصویر و ذهنیت . کنند سازند و با آن زندگى مى او در ذهن خود مى است، زیرا مخاطبان با توجه به نوع، محتوا و صداى مجرى برنامه، تصویرى از

شود که  شود و سبب مى مخاطب به تخیل خود مى اعتمادى همین امر سبب بى. مشاهده مجرى رادیویى در تلویزیون به یکباره فرو ریزد ممکن است با

از رفت و برگشت  هاى اخیر، سعى شده است تا البته در سال. یکى از دالیل دور شدن مخاطب از رادیو است مخاطب کمتر به تخیل بپردازد و این خود

ها و تالش براى تعریف و  امر در کنار سایر موارد از قبیل تخصصى شدن شبکه این. گزارشگران رادیو به تلویزیون و بر عکس، جلوگیرى شود مجریان و

  .(www.hawzah.net)است هاى رادیویى نشان از وجود این نگاه آسیب شناسانه در شبکه تحدید آنها

 

 

 رورت ها و ارکان پروژهض-3

عالوه بر وجود نداشته و برای عالقه مندان به رادیو  کشور شهرهای ازکدام و حتی مشابه آن در هیچ به اینکه تا کنون چنین مجموعه ایبا توجه 

  :  می پردازیماز دو نقطه نظر ضرورت های این مرکز  ضرورت یک نیاز خواهد بود ، به بررسی

بهره گیری از عناصر . محیطی منطبق با اقلیم آن ناحیه یعنی شهرستان ساوه که دارای اقلیم گرم و نیمه خشک است  ، ایجاد از نظر طراحی

و شرایط آسایش را  تعاریف خاص خود را داشت با بادهای پر گرد و غبار و گرماهای طاقت فرسا معماری سنتی ایرانی که در چنین شرایط اقلیمی

و قرارگیری تمامی بازشو ها به ...( گودال باغچه ها ، حوض ها و) بهره گیری از فضاهای میانی  ( 1533قبادیان،). برای ساکنان فراهم میساخت

ی از سوی آن و هدایت برودت ایجاد شده به داخل مجموعه و حتی ایجاد فضاهای برودتی در راهروها و قرار گرفتن اتاق ها پیرامون آن ، بهره گیر

پارک )ستفاده از الگو باغ های ایرانی در طراحی سایت مجموعه و در نهایت استفاده از خنکا و سایه هایی که سایت پروژه باد های غرب به شرق ، ا

(1511رازجویان،-1531پیرنیا،) .برای ما فراهم می کند( نگلی ساوهج  

. افرادی که عالقه به این رسانه نوستالژیک دارند ، ایجاد مجموعه ای برای آموزش مهارت های رادیویی و راه ورود به آن برای  از نظر عملكردی

.و به اشتغال زایی این شهرستان محروم کمک کرد به امید آنکه از این طریق بتوان این رسانه سنتی و با ارزش را دوباره احیا کرد   

 

 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق-4

ل معماری سنتی ایرانی در اقلیم گرم و خشک و الگو باغ های ایرانی صورت خواهد گرفت در این مورد عالوه بر جنبه طراحی این پروژه که بر پایه اصو

اید برای میبایست به جنبه عملکردی این مجموعه اشاره کرد که تاکنون چنین مجموعه ای در کشور وجود نداشته و افراد عالقه مند به فنون رادیویی ب

آنجا با کالس هایی روبرو می شوند که هر کدام در نقطه مختلفی از تهران با شهریه ها و روزهای دیدن دوره های آموزشی به تهران سفر کرده و در 

 . متفاوت پراکنده شده اند ، که سختی زیادی به همراه خواهد داشت و همین موضوع باعث پشیمانی هنرجو از فراگیری مهارتهای رادیویی میگردد

 

 ؟فضای میانی چیست  -5

 در. میدهند تشکیل مشاعات و ها سابات ها، رواق ها، حیاط ها، ایوان را بیرون باز فضای و داخل ی بسته فضای میان بسته نیمه باز هنیم بینابینی فضای 

مذهبی را تشکیل  و حکومتی دیوانساالری ی بسته های ارگان با مردم خصوصی زندگی میان فضای پارک امروزه و میدان و بازار و باغ نیز شهری مقیاس

اما هرچه که به اینطرف، به زمانی که در آن بسر می بریم نزدیک می شویم از این فضای میانی شهر و خانه کاسته شده و به فضاهای بسته و . هندمید
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یا زیر میدان ها به تقاطع غیر همسطح روی زمین . رواق ها و سابات ها همراه با پیاده ها از فضاهای شهری حذف شدند. است  قابل فروش افزوده شده

 (1555باور،). زمین تغیر یافتند

 

  استفاده از فضای میانی در مرکز مهارت آموزی -6

ی استفاده از فضاهای میانی نظیر ، گودال باغچه ها ، حیاط مرکزی ، آبنما و حوض های آب و قرار گیر با با توجه به اقلیم گرم و خشک شهرستان ساوه ،

اما چرا فضاهای میانی . در راستای ایجاد شرایط آسایش هر چه مطلوب تر قدم برداشت جاد تهویه مطبوع و برودت با ای بازشو ها رو به آنها ، می توان

ایده دیگر در استفاده از فضاهای میانی ، وارد کردن آنها به فضاهای داخل و راهرو ها می باشد اینگونه ؟  تنها به خارج از مجموعه و محوطه محدود شوند

استفاده . رو به آنها گشوده شود و بتوان برودت حاصله را به داخل هدایت کرد ... ها و بازشو های کالس ها و استودیو ها و کارگاه ها و که ، تمامی درب 

ا به این صورت میتوان آنها را در طراحی پالن مجموعه به عنوان هسته مرکزی طراحی قرار داد و فضاه... از حوضهای آب محصور شده در فضاهای سبز 

 (نگارنده).نسبت به آنها طراحی شوند 

 

 
(نگارنده:منبع)برشی از فضای میانی در راهروها : 2شکل   

 گرینتیجه -7

این رسانه سنتی امروزه توسط مردم و . رادیو رسانه ای است که در کشور ما از اهمیت کمتری نسبت به سیما یا تلویزیون برخوردار است 

ساوه از شهرستان هایی است که قشر . شده و در کمتر شهری و بخش اقلیت آن شهر ، کماکان به رادیو پایبندند  مسئولین به بوته فراموشی سپرده

 .  می رسانندکثیری از مردم روز خود را با رادیو شروع و با رادیو به پایان 

رای مشتاقان به این رسانه نوستالژیک وجود ندارد از طرفی نه تنها در ساوه بلکه در کشور نیز مرکزی برای آموزش هنرها و فنون تخصصی رادیو ب

را در دل می پرورانند خانواده رادیو  بهوارد شدن  آرزویو  فرصتی برای شکوفایی استعدادهای خود ندارند امکاناتی که به دلیل نبود زیاد هستند افراد. 

احداث چنین مرکزی  .اشتغال گزینند فعالیت و در آن  خانواده رادیو ا ورود بهب آرزوها را به واقعیت تبدیل کرد تا هنرجویانبا احداث این مرکز میتوان ، 

طراحی این مجموعه باید از اقلیم ساوه ، که گرم و نیمه . در شهرستان ساوه عالوه بر ترویج رادیو میتواند به اقتصاد این شهر محروم کمک بسزایی کند 

یار حتی در فضاهای داخلی و راهروها ، استفاده از بادهای غربی ساوه با عنصر معماری این بسوجود فضاهای برودتی . خشک است پیروی کامل کند 

در  است که بایداقلیم یعنی بادگیر ، ایجاد فضاهای میانی و قرارگیری بازشوها بسوی آن و بهره گیری از مصالح سنتی مثل آجر در نما ، از موارد الزامی 

فضای میانی با توجه به اقلیم نیمه خشک و گرم ساوه میتواند ما را در نهایت بهره گیری از انرژی های پسیو در در نهایت ایده . طراحی رعایت شوند 

 .طراحی پروژه قرار دهد 
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