
نشست علیم پادکست فارسی و کتاب برگزار شد

پادکست ھا یاری مھربان برای کتاب ھا
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علی بندری و رضا حریریان در نشست پادکست فارسی و کتاب معتقدند برخالف تصور عموم پادکست ھا توانستھ توجھ مردم را بھ
کتاب جلب کند و برخی ناشران اذعان کردند کھ باعث تکان خوردن صنعت نشر شده است.

بھ گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست علمی پادکست فارسی و کتاب در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تھران با

حضور سازندگان دو پادکست پرطرفدار، علی بندری و رضا حریریان برگزار شد.

 

بندری در ابتدای این مراسم درباره کتابخوانی و اھمیت این فرآیند گفت: تا حدی متوسط و گاھی زیاد کتاب می خوانم. اما واقعیت این

است کھ افراد کتابخوان ھمیشھ دوست دارند کتاب ھای بیشتری از برنامھ ریزی قبلی خود بخوانند.

 

حریریان درباره علت توجھ خود در پادکست ھا بھ مسائل علمی گفت: من معتقدم کھ علم ھمیشھ دوست و یاور ما بوده است اما تا

حدی عموم مردم با آن ارتباط برقرار نمی کنند. اما ما می خواستیم خالف این را ثابت کنیم اینکھ دانشمندان چگونھ می اندیشند و

چگونھ زندگی می کنند از مسائل مورد توجھ برای مردم می تواند باشد و برای ھیچ کس دانشمند بودن و برقراری ارتباط با علم سخت

نیست.

 

وی افزود: برخی در انتقاد از ما این مسائل را بازگو می کردند کھ مباحث علمی را بسیار ساده می کنید. جوابی کھ برای آن ھا دارم

این است کھ طیف مخاطبان ما از 6 تا 70 سال است و ما باید مطالب را بھ گونھ ای بازگو کنیم کھ ھمھ مخاطبان ما بھ موضوع مورد

نظر پی ببرند و درک کنند.

 

حریریان ادامھ داد: در ھمھ پادکست ھا منابع خود را ذکر می کنیم تا افرادی کھ می خواھند بھ اطالعاتی بیشتر از آنچھ کھ در

پادکست ھا گفتھ شده است، دست یابند بھ  آن ھا مراجعھ کنند.  

 

بندری درباره مخاطب سنجی گفت: من بھ ھیچ عنوان مخاطب سنجی نکردم و بھ عقیده من فرآیند استانداردی در ساختن یک پادکست

نیست و ساخت پادکست از خودم شروع شد؛ در ابتدا ھمیشھ می خواستم کتاب ھایی کھ خوانده بودم را برای مردم تعریف کنم تا جایی

کھ تصمیم گرفتم مخاطبان بیشتری داشتھ باشم.

 

وی ادامھ داد: یکی از معجزه ھای اینترنت ھم این است کھ فرد بتواند بدون امکانات زیاد ایده و افکار خود را بھ اشتراک بگذارد من

ھنوز در این شگفتی ھستم کھ توانستم با این معجزه بشری گوش ھای زیادی برای اطالعاتی کھ داشتم در ھمھ جای دنیا پیدا کنم.

مقدار زیادی کھ شنونده از چنل بی می برد ربطی بھ من ندارد و ما تقریبا ھیچ تحقیقی در این زمینھ انجام نمی دھیم؛ درواقع یافتھ ھای

دیگران را بھ گوش مردم می رسانیم. در حقیقت تعریفی کھ از ما می شود از ما نیست از محتوا است و کارھای خوب دنیای را ارائھ

می دھیم اما با روشی منحصر بھ فرد.



ایبنا

 

حریریان در ادامھ درباره عناصر مھم در پادکست ھای علمی گفت: عنصر داستان دار بودن موضوعات علمی اھمیت دارد و ما باید
ھمھ چیز را بھ صورت داستان و روایی دربیاوریم تا مخاطب جذب آن شود. عنصر بعدی موسیقی است کھ اھمیت دارد و باید با متن

ھمخوانی داشتھ باشد.
 

وی افزود: این مباحث حاصل مطالعات قبلی و برخی حاصل مستندھایی است کھ طرفدار دارد اما قطعا ھر موضوعی کھ انتخاب
می شود بھ قدری منابع در ھمان حوزه گردآوری می شود تا جای ھیچ شک و شبھھ نباشد.

 
بندری ادامھ داد:  ھمیشھ تالش می کنیم لحن پادکست ھایی کھ می سازیم، صمیمانھ باشد و تا حدی سلیقھ شخصی من است. کتابی کھ

من ااز مظالعھ آن لذت می برم و می خواھم آن را برای دیگران ھم تعریف کنم قطعا قابلیت آن را دارد کھ پادکست شود. برخی کتاب
ھا را نمی توان خالصھ کرد اما برای معرفی آن بھ حکایت ھای جالبی کھ می تواند مخاطب را جذب کند اشاره می کنم و کتابی را

انتخاب می کنم کھ بتوان بھ دیگران معرفی کرد.
 

بندری گفت: بوده است کتابی کھ فرد دیگری آن را خوانده و بھ من پیشنھاد داده است و ترجیح دادیم کھ فقط خالصھ ای کھ از آن در
ھمھ جا موجود است را پادکست کنیم و مخاطب را سیر می کند و بوده است کتاب ھایی کھ با پادکست ھا بھ این کتاب ھا عالقھ مند

شده اند.  
 

در ادامھ حریریان درباره ارتباط با ناشران و استناد بھ کتاب ھای علمی گفت: خوشبختانھ ھمکار من یعنی شاھین یک نویسنده است و
زمانی موضوعی را برای پادکست شدن انتخاب می کنیم قطعا کتاب ھا یکی از منابع اصلی ما است. در متن اصلی پادکست ھای خود

تمام تالشمان این است کھ ھیچ خللی بھ مغز محتوا وارد نشود و این کار را با دقت زیاد انجام می دھیم. برخالف چیزی کھ ما فکر
می کردیم  مخاطبان ما بعد از گوش دادن بھ پادکست بھ کتاب ھای علمی بیشتر مراجعھ کرده اند. ما تصور می کردیم شاید پادکست ھا

مردم را از مراجعھ بھ کتاب منصرف کنند کھ خوشبختانھ این گونھ نبود.
 

وی افزود: الزم بھ ذکر است کھ مخاطب ھای استرین بوکس نزدیک بھ 14 ھزار نفر ھستند و مطالبی کھ در پادکست ھای خود منتشر
می کنیم، متن آن در برخی مجالت علمی مانند دانستنی ھا منتشر می شود.

 
بندری در انتھا درباره ارتباط با ناشران مکتوب گفت: در ابتدا ناشران شناخت درستی از پادکست ھا نداشتند و ما می خواستیم یک

لینک خرید از ناشر و کتاب ھا در پادکست ھای خود بھ مخاطب بدھیم و آنھا ھیچ استقبالی نکردند. تا اینکھ در شھریور ماه سال
گذشتھ برخی ناشران توجھشان بھ برخی فصل ھای پادکست جذب شد و وقتی من اطالعات کامل را بھ این ناشران ارائھ دادم صرف

مدت زمان یک سال حجم عظیمی از ناشران برای ھمکاری بھ ما مراجعھ کردند. اما سیاست اصلی ما این بود کھ فرمان انتخاب
پادکست را بھ فرد دیگری ندادیم. ھدف اصلی ما جلب اعتماد مردم بھ فعالیت ماست.

وی گفت: من در این زمینھ ایمیل ھایی دریافت کردیم کھ افرادی بودند کھ اذعان کردند در زندگی خود اصال کتاب نخواندند اما با این
پادکست ھا عالقھ زیادی بھ کتاب پیدا کردند.  
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