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مقدمه
وقتی سخن از موسیقی کودک بهه میهان مهیآیهد ،شهاید تصهور اولیهه در نگهاهی
سطحی و ناآگاهانه ،نوعی گرتهبرداری کودکانه از موسیقی بزرگساالن باشد که برای
کودکان ارائه می شود؛ این در حالی است که موسیقی ویژة کودک ،نوعی از موسیقی
با اقتضائات و ویژگیهای معیّن ،مبتنی بهر اصهو و قواعهد دانهش موسهیقی و علهم
روانشناسی است؛ موسیقیای که ضمن توجه به مختصات زیستی و روانشهناختی
کودکان ،از معیارهای علمی و استاندارد موسیقی نیز بهرهمند است.
یکی از شیوههای جذاب در برقراری ارتباط بها کودکهان موسهیقی و نمهایش موزیکها
است؛ به همین دلیل ،موسهیقی بهرای کودکهان بههعنوان نهوعی خهوراک شهنیداری و
ذهنی ،همواره نیازمند برخورداری از کیفیتی مطلوب و استاندارد است تا نقش خود را
در مسیر رشد و تربیت کودکان ایفا کند .علیرغم اهمیت فهراوان ایهن موضهو  ،بههنظر
میرسد با وجود رشد کمّی قابلمالحظة برنامههای کودک تلویزیون در یکی دو دهة
اخیر ،این موضو تا حدی مغفو مانده است.
موسیقی کودک در ایران قدمت چندانی ندارد؛ با وجوداین ،بزرگهان و پیشکسهوتان
موسیقی و شعر کودک در مسیر آموزش صحیح موسیقی به کودکان این مرز و بهو
تالش کردهاند و با خلق آثاری ماندگار و اثرگذار ،به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به
معرفی موسیقی استاندارد کودک پرداختهاند؛ تالشی که تربیت نسهلی برخهوردار از
ذهن موسیقایی صحیح و سالم ،با قدرت تمییز موسیقی فاخر از مبتهذ  ،بخیهی از
نتایج آن محسوب میشود.
با نگاهی به مطالعات و پژوهشهای انجا شده در حوزة موسیقی کهودک دو رویکهرد
عمده و اساسی در این زمینه قابلشناسایی است :نخست ،رویکردی کهه مبتنهی بهر
آموزش موسیقی بهه کودکهان اسهت و قصهد دارد بهه معرفهی اصهو  ،تکنیهکهها و
شیوههای علمی آموزش موسیقی به کودکان بپردازد؛ دو رویکردی که بهر سهاخت
آثار موسیقایی برای کودکان متمرکز است و سعی دارد ویژگیها و الزامات این نهو
از موسیقی را متناسب با ویژگی مخاطبان هدف ،یعنی کودکان ،معرفی کند.
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شاید در نگاه او چنین به نظر آید که هریک از این دو رویکرد ،اههداف متفهاوتی را
دنبا میکنند؛ ولی از منظری وسیعتر این حقیقت روشن میشود که اههداف ایهن
دو رویکرد ،در نهایت در یک نقطه گرد هم میآیند و آن تربیهت شهنوندگانی اسهت
که موسیقی را بفهمند ،از آن لذت ببرند ،احساس و اندییة خود را صهیقل دهنهد و
زندگی غنیتر و سودمندتری داشته باشند.
مطالب این نوشتار بر اساس رویکرد دو شکل گرفته است؛ هرچنهد در مهواردی بهه
فراخور موضو  ،از رویکرد نخست نیز بهره گرفته شده است .بدینترتیب ،در نوشتار
حاضر که محصو مطالعهة منهابع مکتهوب ،گفتگهو بها اسهتادان و خبرگهان عرصهة
موسیقی و شعر کودک و نیز محتوای ارائهشده در نیست تخصصی موسیقی کودک
در رسانة ملی است ،ضمن معرفهی موسهیقی 1کهودک ،بهه اقتضهائات ،ویژگهیهها و
کارکردهای این پدیدة هنری در روند رشد کودک پرداخته شده اسهت .عالوهبهراین،
نگارندگان کوشیدهاند تا وضهعیت موسهیقی در برنامهههای کهودک تلویزیهون را بهر
اساس دیدگاه متخصصان و نتایج ارزیابی مراجع نظارتی منعکس نمایند.
به منظور پرهیز از دشواری متن ه که شاید از حوصلة خوانندة غیرمتخصهص خهارج
باشد ه مطالب تخصصی ارکستراسیون و سازشناسی در متن گزارش به زبانی سهاده،
کوتاه و مفید آمده و تفصیل بییتر هریک در بخش ضمائم گنجانده شده است.

 . 1این نشست با همكاري مدیریت پژوهش اداره کل مملش و و پلژوهش سلمماي وتلت و کل كو دو
سللمما در رللاری  27خللرداد  1393در مح ل مم ل رئللارر کل كو دو بللا معللشر ممی ل ا مللدیرا
رهمهکنندگا و کارکناسا کشدک برگزار کد.

فصل اول
موسیقی کودک
(چیستی ،چرایی ،چگونگی)
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شاید پس از شاعری ،هیچ هنری به اندازة موسیقی قادر به بهروز احساسهات و
عواطف درونی انسان نباشد؛ هنرمندِ این عرصه به مدد زبان موسیقی میتواند
مستقیم و بیواسطه با مخاطبانش ارتباط برقرار کند .موسیقی از درون انسان
سرچیمه میگیرد و عمیقترین الیههههای احسهاس ،هیجهان ،شهور و حتهی
اضطراب بیر را به بیرون سرازیر مهیکنهد و از آنجها کهه یکهی از مجردتهرین
هنرهاست ،از قابلیت اثرگذاری دوچندان بر مخاطبان کودک برخوردار اسهت.
موسیقی احساسات کودک را مستقیم و بدون واسطة تجربیات و اطالعات و با
سادگی هرچه تما تر برمیانگیزد و بروز میدهد.
اهمیت موسهیقی در ارتبهاط بها مخاطبهان کهودک ،هنگهامی بییهتر نمایهان
میشود که کودک و تربیت وی از منظری ژرف و دقیهق واکهاوی شهود؛ بهه نظهر
نگارندگان شاید بتوان اساسیتهرین جنبهة موسهیقی کهودک را در بعهد تعلهیم و
تربیت آن جستجو نمود .از این منظر ،کودک بهعنوان موجودی آمادة دریافهت ،بها
قابلیت اثرپذیری بینظیهر در نظهر گرفتهه مهیشهود کهه بهه اقتضهای مختصهات
روانشناختی خود ،هرگونه خوراک فرهنگی را فوراً جذب و بعدها بهه گونههای آن
را بازنمایی میکند .با توجه به این دو ویژگی کودک ،یعنهی سهولت اثرپذییری و
دوام و عمق یادگیری او ،تولید و عرضة موسیقی برای کودکهان در قالهب کهاالیی
فرهنگی ه اعم از اینکه کهاالی فرهنگهی مسهتقلی بهه حسهاب آیهد یها بههعنوان
عنصری در کنار دیگر عناصر فرهنگی قرار گیرد ه نیازمند شناخت دقیهق کهودک
از یکسو و مختصات موسیقی و عناصر سازندة آن از سوی دیگر است.
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تعریف
تعریف موسیقی کودک را باید در تعریف کهودک جسهتجو کهرد .از آنجها کهه
ویژگیهای کودکان مختصات این نو موسیقی را تعیین مهیکنهد ،موسهیقی
کههودک را میتههوان در فضههای رشههد ذهنههی و بههدنی کودکههان تعریههف کههرد.
مختصاتی چون رشد روانشناختی ،دامنهة واژگهان ،درک آنهها از مفهاهیم و...
هریک نقش مؤثری در تصنیف اثر موسهیقایی بهرای کودکهان دارنهد .یکهی از
ویژگیهای مهم کودکان ،دامنة انهدک مفهاهیم و گنجینهة محهدود لغهات در
ذهن آنهاست که باید در ساخت موسیقی برای آنها مدنظر قرار گیرد .کودکان
تا قبل از رسیدن بهه دوران نوجهوانی ،از توانهایی الز بهرای تفکهر پی یهده و
انتزاعی برخوردار نیستند و مفاهیم را به شکل ساده و بسیط درک مهیکننهد؛
به همین دلیل ،آواها و اصوات باید با حجم ساده و قابلدرک برای آنها تولیهد
و ارائه شود.
بر این اساس میتوان موسیقی کودک را ژانری از موسیقی تعریف کرد که
ضمن آنکه تما عوامل اجرایی آن در خدمت کودکان است ،متناسب با نیاز و
روحیات مخاطبان کودک (گروه سنی  3تا  12سا ) تولید و عرضهه میشهود.
محققان و کارشناسان همواره مختصات میخصی برای ایهن ژانهر از موسهیقی
ارائه کردهاند .در این نو موسهیقی ،جملههههای موزیکها ِ کوتهاه بها قابلیهت
بهخاطرسپاری ،مبتنی بر فرهنگ شنیداری مخاطبهان کهودک کهه رییهه در
هویههت موسههیقایی ملههت دارد ،سههاخته و بهههکار گرفتههه میشههود .در میههان
کاربردهای متنهو موسهیقی کهودک ،تحقهق اههداف آموزشهی و پرورشهی از
جایگاه برجسته و قابلمالحظهای برخوردار است .آثهار موسهیقایی کهودک در
اشکا و قالبهای گوناگون چون بازیهای کودکانه ،آلبو های شهعر و ترانهه،
انوا برنامههای کودک تلویزیون و رادیو ،میتواند گا ههای مهوثری در جههت
تحقق اهدافی چون بارور ساختن و گسترش حس موسیقایی ،پدیدایی تحرک
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و فعالیت ذهنی ،قهدرت خیها پردازی پویها و فعها  ،و تقویهت خالقیتههای
اجتماعی و هنری در شخصیت کودکان بردارد.
کودکان در ابتدا و پیش از یادگیری زبان و بیان کلمه ،موسیقی آن را تکرار
میکنند و قبل از درک مفاهیم کلمات ،مسحور ریهتم و آهنهگ آن مهیشهوند،
بااینحا  ،اهداف مورد نظر در موسیقی کودک دامنة بسیار گسهتردهتری دارنهد
و تجربیههاتِ گونههاگونِ موسههیقایی کههودک را در بههر میگیرنههد؛ مههواردی چههون
برخورداری کودک از تجربیهات شهنیداری مناسهب و مطلهوب ،حضهور کهودک
بهعنوان نوازنده یا خواننهده و یها بههعنوان شهرکتکننهده در انهوا گهروهههای
موسیقی سازی و آوازی و ...هریک به نوبة خود و بهعنوان تجربهای عینی ،نقش
بسزایی در تحقق اهداف مورد نظر ایفا میکنند.

اهداف موسیقی کودک
کارشناسان معتقدند موسیقی کودک در وهلة نخست دو هدف ایجاد نیهاط و
آرامش را در کودکان دنبا میکند .هرچند ،ایجاد نیاط و آرامش در کهودک
بهعنوان دو محور مهم همواره در روند رشد کودک مورد توجه و تأکید بوده و
هست ،اهداف اساسی ومهم دیگری وجود دارد که تحقق آنها در سایة کهاربرد
و استفادة صحیح از ظرفیت بیبدیل موسیقی امکانپذیر است .در این زمینهه،
تربیت هوش موسیقایی کودک که به تبع آن تیخیص مواد شنیداری سالم از
ناسالم و موسیقی فاخر از مبتذ را میسر میسهازد ،یکهی از اههداف اساسهی
موسیقی کودک به شمار میآید.
در شرایطی که کودک از ابتدای ورود به این جهان با زمزمة الالیهی مهادر
خویش به خواب میرود و با تکانهای منظم گهواره با ریهتم آشهنا مهیشهود،
مادر می تواند اولین شخصی باشد که در راه آشنایی کودک با موسیقی نقهش
بزرگ و گاه اساسیای ایفا کند .مادر در این جایگاه میتواند توجهه کهودک را
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به پدیدههای صوتی و ریتمیک جلب کنهد یها ضهمن بهازی ،آنهها را در قالهب
الالییها و آوازهایی به کودک بیاموزد و بدین طریهق او را بها عناصهر سهازندة
موسیقی مواجهه کنهد و گهوش وی را آمهاده سهازد تها اصهوات را از یکهدیگر
تیخیص دهد؛ این روند در امتداد زمان به شکلی آگاهانهتر و انسجا یافتههتهر
ادامه خواهد یافت.
هدف اساسی در موسیقی برای کودکان ،تربیت صهحیح ذههن موسهیقایی
آنها و عادتدادن گوشیان به صهداهای اسهتاندارد اسهت .ههدف از موسهیقی
کودک بارور سهاختن و گسهترش حهس موسهیقایی در کهودک ،پدیهد آوردن
تحرک و فعالیت ذهنی ،پدید آوردن قدرت خیا پردازی پویا و در نهایهت ،بهه
وجود آوردن شخصیتی اجتماعی با خالقیهتههای اجتمهاعی و هنهری اسهت.
موسیقی کودک ،از راه صوت ،ریتم ،ملودی و هارمونی ،احساس درونی کودک
را خوشایند میسازد و ضمن بارور ساختن ههوش وی ،کهودک را بها مقهوالت
مهمی چون حساسبودن نسبت به پدیدههای زندگی ،عیقورزی به همنوعان
و ...آشنا میکند .ایجهاد توانمنهدی در ادراک صهداها و اصهوات ،لهذتبردن از
موسیقی و کیف زیباییشناسیِ ویژة اصوات در کودکان ،بههعنوان موجهوداتی
ذیشعور و صاحب تفکر ،مطمح نظر موسیقی برای کودکان است.

عناصر موسیقی
موسیقی کودک مانند دیگر گونههای موسیقی ،پایههای خود را بر سه مبنای
اساسی شامل ریتم ،ملودی و هارمونی ( امها مبتنهی بهر دانهش روانشناسهی
کودک) پیریزی میکند .هر کدا از این سه عنصر ،خود بهه عوامهل دیگهری
تقسیم میشوند؛ بدینسان که ریتم یها همهان وزن را سهرعت و کیهشههای
مختلف صوت تعیین میکند ،ملودی یا اصوات و نتها از طریق فاصلة صهداها
شناخته میشود و هارمونی یا هماهنگی را نیز فاصلههای هارمونیک ،آکوردها
و جملهبندیهای موسیقی تعیین میکنند.
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این سه عامل که عناصر جداییناپذیر موسهیقی هسهتند ،بها زنهدگی ذهنهی،
روانی و حسی انسان پیوند ناگسستنی دارند .شاید در نگهاه نخسهت ایهن موضهو
برای افراد بسیار ساده به نظر برسد کهه از طریهق بههکارگیری سهه عنصهرِ ریهتم،
ملودی و هارمونی میتوان اثری موسیقایی بهرای کودکهان خلهق کهرد؛ امها نکتهة
اساسی آن اسهت کهه ترکیهب ریهتم ،ملهودی و ههارمونی در صهورت تناسهب بها
ویژگیهای روانشناختی کودکان و مختصات رشد ذهنی ،عهاطفی و روانهی آنهان
منجر به خلق اثری جذاب ،مطلوب و استاندارد برای این گروه سنی خواهد شد.
درکنار توجه به سه عنصر ریتم ،ملودی و هارمونی ،به عنوان عناصر اصلی
یک اثر موسیقایی عناصر دیگری چون بافت ،فر  ،ارکستراسیون و ...نیز بایهد
در بررسی یک اثر موسیقایی برای کودکهان مهد نظهر قهرار گیهرد .در ادامهه،
هریک از این عناصر تعریف شده و سپس ویژگیهای آنها برشمرده میشود.

ریتم
ریتم یا همان وزن به معنی نظم ،ترتیب ،تکرار و توالی است که پایة مهمی از
عالم خلقت و نظا هستی بهشمار میرود .نظمی که در گردش زمین بهه دور
خورشید وجود دارد ،نظم خیرهکننده در توالی روزها و شبها و چههار فصهل
سا و حتی بارش باشکوه باران و ...هریک نمونههای شگفتانگیزی از نظهم و
ترتیب ،و تکرار و توالی حاکم بر جهان هستی است.
مفهو ریتم به عنوان یکی از عناصر اصلی و پایه در موسیقی ،آمیهزهای از
حرکت ،نظم ،فر  ،تکهرار ،تنهاوب ،قرینهسهازی ،شهدت و کیهش اسهت .ایهن
مفهو در ادبیات موسیقی ،به تاکیدهای مساوی زمانی در یک اثر موسهیقایی
اشاره دارد .انتقا مفاهیم موزیکا بدون در نظر گرفتن ریتم غیرممکن است.
ریتمها در دنیای موسیقی یا دوضربیاند ،یها سهضهربی و یها ترکیبهی از دو و
سهضربی که به آنها میزانهای لنگ گفته میشود و بسته به نهو اسهتفاده و
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ترکیب آنها میتوان صدها مد ریتم ساخت؛ از جمله برخی قطعات بر اساس
تأثیرگذاری نیاطآور تصنیف میشوند که در ایهن حالهت از اوزان تنهد بههره
گرفته میشود و در برخی قطعات نیز مثل الالییها با هدف القهای آرامهش از
الگوهای وزنی آهسته استفاده میشود.
موسیقی کودک پیش از هر چیز باید از الگوهای ریتمیک بهرهمنهد باشهد
تا کودکان بها شهنیدن الگوههای زمهانبندیشهدة میهخص بتواننهد جمهالت
موسیقی را درک کنند .کیشهای زمانی مختلف کوتاه و بلند صهدا کهه ایهن
عنصر موسیقایی را شکل میدهند ،گهاه سهاده و تکرارشهونده و گهاه پی یهده
هسههتند .از آنجهها کههه صههاحبنظران کههاربرد ریههتمهههای پی یههده را خههارج از
چهارچوب موسیقی کودک ارزیابی کردهاند ،غالبهاً در موسهیقی کهودک ه بها
توجه به ویژگیهای این گروه سنی ه از ریتمهای ساده و تکرارشونده استفاده
میشود.
افزودهشدن تدریجی فعالیت ریتمیک به منظور ایجهاد کیهش موزیکها ،
اغلب از طریق فیردهکردن ریتم صورت میگیرد .مفههو فیهردهکردن ریهتم
به معنی استفادة گسترده از نتهایی با ارزش کوتاه یا کوتاهشدن تهوالی یهک
ایدة موسیقی در موقع تکرار آن است؛ ایهن امهر بههویژه در موسهیقی کهودک
میروط بر آن است که دچار پی یدگی نیود و شنونده را سردرگم نسازد.
هر ریتم با عالمتی متیکل از دو عدد (یکی در بهاال و دیگهری در پهایین)
معین میشود که به آن میزان نما گفته میشود .میزان نما تعداد تقسیمات و
تأکیدات مساوی در هر میزان از اثر موسهیقی را میهخص میکنهد .بههعنوان
مثا  ،میزان نمای  6/8میخص میکند که هر میزان به اندازة زمهانی  6عهدد
نت چنگ یا نت  1/8واحد گنجایش دارد که با تقسیمات کوچکتر مهیتهوان
این الگوی ریتمیک را تغییر داد.
بهترین ریتمها در طراحهی موسهیقی کهودک ریهتمههای سهاده هسهتند؛
ریتمهایی چون  4/4 ،3/4 ،2/4به دلیل سهادگی ،نمونههههای مناسهبی بهرای
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موسیقی کودک محسوب میشوند .هریک از این ریتمها مهیتواننهد در قالهب
الگوهای متنوعی شکل بگیرند؛ با وجهود ایهن ،در طراحهی موسهیقی کهودک،
توصیة مؤکد پرهیز از به کار بهردن الگوههای پی یهدة ریتمیهک اسهت؛ زیهرا
کاربرد این الگوها کودک را در همراهی با موسیقی به چالش میکیاند.
سرعت اجرای ههر ریهتم نیهز در بیهان حالهت ریهتم نقهش بسهزایی دارد.
بیتردید ،تأثیر ریتم  4/4با یک الگوی میخص در سرعت باال از تهأثیر همهان
ریتم با همان الگو در سرعت پایین کامالً متفاوت است.
بارها در برنامههای کودک تلویزیون میاهده شدهاست که آهنگسهازان بها
پی یدهکردن الگوهای ریتمیک تالش میکنند تا به نوعی سطح دانهش خهود
را در زمینة موسیقی نیان دهند و حتی به رخ بکیند؛ غافل از آنکهه کهاربرد
ریتم پی یده در ساخت موسیقی برای کودکان ،ضعفی بزرگ قلمداد میشود.

ملودی
یکی دیگر از عناصر موسیقی ،ملودی است .در تعریفی مهوجز ،از در کنهار
هم قرار گرفتن و توالی تعدادی نت ،ملودی ایجاد میشود کهه طهو ملهودی
نیز میتواند از چهار پنج نت تا چند میزان متغیهر باشهد .ایهن عنصهر ،توجهه
شنونده را بالفاصله به خود جلب میکند و برای مدتی مدیهد در ذههن بهاقی
میماند .در بررسی ساختمان ملودی ویژگیهای عمومی این عنصر موسیقایی
به شرح زیر مورد توجه قرار میگیرد:
 طرح
یکی از منظرهای عمومی خط ملودی ،طرح آن اسهت .طهرح ملهودی عبهارت
است از الگوی خط سیری که از اولین نت تا آخرین نت ملهودی یها بههعنوان
جزئی از آن ادامه مییابد .ملودیها غالباً از ترکیب چند طرح پایهای تیهکیل
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میشوند .دو عامل کمپوزیسیون (ترکیببندی) در ارتباط با طهرح عبارتنهد از
وسعت و نقاط باال و پایین که در تصویر زیر بهوضوح قابل تیخیصاند.

 کیش و آرامش
منظور از کیش و آرامش در ملودی ،نهوعی کیهش درونهی جسهمی و روحهی
است که با طرحی باالرونده ایجاد میشود؛ بهعنوان مثا  ،خواننهدگان و برخهی
نوازندههای سازهای بادی برنجهی ،نهتههای زیرتهر را بها فیهاری بییهتر اجهرا
میکنند و در بازگیت به نتهای بمتر ،شنوندگان آرامش را بههخوبی احسهاس
میکنند .میتوان چنین نتیجه گرفت که اشارات ملودیک از طریق طهرح خهود
در کیش و رهاشدن نقش مهمی ایفا میکنند.
 ساختار فاصلهای
یکی از صورتهای خاص ملودی ،ساختار فاصلهای آن است .به فاصلة یک نت
تا نت قبل یا بعد از آن ،یا به عبارتی به اخهتالف زیهر و بمهی دو نهت ،فاصهلة
موسیقایی گفته میشود .بهرای مثها  ،فاصهلة نهت «دو» تها نهت «ر» فاصهلة
یکپردهای است که فاصلة دو بزرگ نامیده میشود .چنان ه فاصهلة بهین دو
نت ،پیوسته نباشد به آن پرش گفته میشود؛ بهعنوان مثا فاصهلة بهین نهت
«دو» تا «سل» که یک فاصلة پنجم است ،یک پرش پنجم تلقی میشهود .بهه
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فاصلة بین بمترین نت تا زیرترین نتی که خواننده یا ساز میتواند اجهرا کنهد
1
نیز گسترة صوتی گفته میشود.
حرکتهای پرشدار عموماً بهواسهطة حرکهتههای پیوسهته تهوازن پیهدا
میکنند .با وجود پی یدگیهای ملودیهک ،اکثهر ملهودیهها بهین ریهتمههای
یکسان و متباین نوعی تعاد برقهرار مهیکننهد .تهأثیرات دراماتیهک فواصهل
موسیقی ،اعم از فواصل هارمونیک و ملودیک ،احساس خاص و متفاوت ایجاد
میکنند؛ ازاینرو ،در طراحی ملودی باید به تأثیر دراماتیک فواصهل ملودیهک
دقت ویژه داشت  .در زیر برخی اثرات دراماتی2کِ گزارششده از انوا مختلهف
3
فواصل موسیقی نیان داده شده است :
فواصل مطبو  :لذت ،ظرفیت عاطفی مثبت
فواصل نامطبو  :قدرت ،فعالیت ،ظرفیت عاطفی منفی
فواصل بزرگ :روشنایی ،قدرت
فواصل کوچک :کندی ،ضعف
فواصل افزوده :قدرت
فواصل کاسته :ضعف
دو کوچک :خیم ،غم و اندوه ،تاریکی
دو بزرگ :اشتیاق لذتبخش ،خیم
سو کوچک :تراژدی ،غم و اندوه
1. Register
 . 2به اعتقاد کارکناسا مشسمق کشدک دو هدف اولمه ایجاد نشلا و ایجلاد مراملش را در کشدکلا
دن ال م کند بنابراین مهنگسا کشدک مشظف است مهلت ررامل مدلشدي بله رلدرمر درامارمل
فشاص با دتت و ظرافت رمام رشمه کند.
 . 3بهخارر داکته باکمد که اررات عار فشاص ذکر کده در این بخش ماننلد ارلرات علار سلایر
عناصر مشسمقای متدرر ا مانشمن فشاص ت ا خشد مکشردهاي غالل و رغمملر در ابلزار امرایل -
سا ها  -و ...مت اوت خشاهند بشد.
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سو بزرگ :شادی ،روشنایی
چهار درست :شناوری ،ترحم
پنجم درست :شادی ،ثبات
پنجم افزوده :غم و اندوه
شیم :اشتیاق لذتبخش
هفتم کوچک :تردید ،نارضایتی ،عزاداری
هفتم بزرگ :آه ،نارضایتی ،تمایل به خیونت
فاصلة اکتاو :درخیانی و نیاط
1
تریتون  :خیونت ،خطر ،تنش
 سکونس
سکونس عبارت است از تکرار بالفاصلة ایدة ملودیک بهوسیلة همان ساز یها همهان
صدا ،ولی از نُتی متفاوت .هرچند در اغلب مهوارد ،گسهترش ملهودی بها سهکونس
انجا میشود ،از آنجا که سکونسها ارتباط بین اجزا را فهراهم مهیآورنهد ،عهاملی
مهم در وحدتبخییدن به ملودی محسهوب میشهود و سهاختار ملهودی از ایهن
طریق واضح میشود .رایجترین اندازة سکونس یک یها دو میهزان اسهت؛ بنهابراین،
ایدة ملودیکی تکرارشده در سکونس میتواند تنهها از دو نُهت تیهکیل شهود و یها
حداکثر بیش از چهار میزان طو بکید .از آنجا که تکرار بیشازحدِ ایهده از ارزش
موسیقی میکاهد ،تکرار بیش از سه یا چهار بار معمو نیست.
هنگامیکه در موسهیقی کهودک سهخن از روانشناسهی کهودک بهه میهان
میآید ،شاید بتوان ملودی را حساسترین عنصر موسیقایی قلمداد کرد .ملودی
همواره بهعنوان میخصترین ویژگی اثر موسیقایی پایدار باقی میمانهد .از آنجها

1. Tritone
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که ملودی از شور و احساس درونی و نه عمل فیزیکی سرچیهمه مهیگیهرد ،در
تحریک ،شکوفایی و بارورسازی حس درونی کودک نقش عمدهای ایفا میکنهد.
منبع عظیم ملودی را باید در احسهاسها و هیجانههای انسهان جسهتجو کهرد.
آن ه بیشک همة انسانها را علهیرغم تمها گونهاگونیهها بهه یکهدیگر پیونهد
میدهد ،همان حس روانی میترک است؛ اینکه مثالً سرود تهییجکننده همه را
برمیانگیزد و یا ترانة غمانگیز همه را محزون میسازد.
در نسبت ملودی با موسیقی کودک میتوان گفت با توجه بهه ویژگهیههای
رشد ذهنی کودکان ،فهم ملودی پی یده برای آنها دشوار است ،به همین دلیهل
ملودی موسیقی کودک باید کوتاه و تکرارپذیر باشد و تنو زیادی نداشته باشد.
ملودیای که از نتهایی با فواصل کوچک سهاخته شهده باشهد بهتهر در ذههن
کودک باقی میماند .در این زمینه نیز اسهتفاده از فواصهل متناسهب ه در حهد
گسترة صوتیای که خود کودک قابلیهت اجهرای آن را داشهته باشهد هه بسهیار
اهمیت مییابد.
در نگاهی کلی اما دقیق میتوان ویژگیههای موسهیقی کهودک را چنهین
شرح داد:
 .1نغمهپردازی برای کودکان باید به گونهای باشد که آنها بتوانند با موسهیقی
همراه شوند و نغمه را بخوانند؛ زیرا تنها در صورت همراهی با اثهر و زمزمهة
آن است که میتوان امیدوار بود در انهدک زمهان آن را بهه خهاطر بسهپارند و
انتقا ِ هرچه بهترِ پیا و نهادینهشدن آن در ذهن مخاطب محقق شود.
 .2در ملههودی ساختهشههده بههرای کودکههان نبایههد از جمههالت و عبههارات بلنههد
موسههیقی اسههتفاده شههود؛ زیههرا عبههارات طههوالنی ،ذهههن کودکههان را در
بهخاطرسپاری ملودی دچار میکل خواهند کرد.
 .3به دلیل اهمیت و قابلیت موسیقی کودک در تکرارپهذیری ،بایهد در سهاخت
ملودی آن از سکونسهای جذاب به طور صحیح استفاده شود.
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 .4نهتنها اجرای پرشهای بلند ،که حتی درک آنها نیز برای کودکهان دشهوار
است؛ ازاینرو ،استفاده از پرشهای بلندتر از پنجم توصیه نمیشود.
 .5ملودی کودک باید در حد توان خوانش کودک و متناسب با گسترة صهوتی
او طراحی شود؛ لذا ،انتخاب گا یا گا ها باید هوشمندانه صورت گیرد.
 .6در ساخت ملودی کودک باید از فواصل کوچک و پیوسته استفاده شود.
 .7از آنجا که استفادة نادرست از فر های آزاد ،منجر به آشهفتگی در سهاختار
موسیقی میشود ،رعایت فر امری اجتنابناپذیر است.
 .8تعداد جمالت ارائهشده در یک قطعة موسیقی نباید زیهاد باشهد؛ در یهک قطعهه،
معموالً دو تا چهار جمله ،منطقی و مورد قبو کارشناسان است.
 .9ملودیها باید متناسب با توان اجرایی سازها و خوانندگان طراحی شوند.
 .10در طراحی ملودی برای کال باید از قواعد پیوند و تلفیق شعر و موسیقی
تبعیت کرد.
 .11اگر هریک از قواعد پیوند و تلفیق شعر و موسیقی با ههدف ایجهاد حهس
بهتر در قطعة موسیقی نقض شود ،این تصمیم میباید مبتنهی بهر ارائهة یهک
الگوی هوشمندانه صورت گیرد؛ بهعنوان مثا  ،یک الگوی ریتمیهک جهذاب و
منحصربهفرد.
 .12در طراحی ملودی باید به تأثیرات دراماتیک فواصل ملودیک توجهه ویهژه
داشت.
 .13در طراحی ملودی برای کودکان باید از ایجاد فراز و فهرود زیهاد اجتنهاب
کرد.
 .14معنی کلمهها باید در سبک موسهیقی مهنعکس شهده باشهد؛ بهه عبهارت
دیگر ،باید تناسب الز میان کلمات و ملودی رعایت شود.
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از جمله ملودیهای موفق موسیقی کودک در رسهانة ملهی مهیتهوان بهه
ملودی مجموعة خونة مادربزرگه اشاره کرد .ایهن ملهودی از 1جمهالت کوتهاه
آکساندار و تکرارشونده تیکیل شهده اسهت؛ مختصهاتی کهه باعهن خهوانش
آسان ،شیرین و در نتیجه ماندگار در ذههن کهودک مهیشهود .از نمونههههای
خارجی موفق نیز میتوان به ملودی سوسوی ستارگان کوچک2اثر مهوتزارت و

سمفونی شماره نه3اثر بتهوون اشاره کرد .هم نین ملودی بابا نوئهل بهه شههر
میاد4اثر کوتز از دیگر آثار موفق ملودی در ساخت موسیقی کودک است.

هارمونی
هارمونی به معنای هماهنگی ،از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در آثهار هنهری
است .در بیانی استعارهگونه میتوان هارمونی را عامل رنگآمیهزی اثهر هنهری
دانست که نقش مهم و تأثیرگذاری در ایجاد و تکمیل بیهان حسهی اثهر دارد.
هارمونی در موسیقی نیز مانند هنرهای دیگر از نقیی پررنگ و بسیار حساس
برخوردار است؛ تا جایی که با تکیه بر اثر جهادویی آن مهیتهوان حتهی بیهان
قطعة موسیقی را به طور کامل تغییر داد.
این عنصر موسیقایی مههم ،علمهی بسهیار پی یهده اسهت کهه عهالوه بهر
خالقیت و ذوق هنری موسیقیدان ،به دانش و تجربة کهافی وی نیهز در ایهن
زمینه نیازمند اسهت .پایهه و اسهاس ههارمونی در موسهیقی ،همهاهنگی بهین
صوتهای مختلف است .در مقایسه با ریتم که عاملی فیزیکی و یا ملودی کهه

 . 1ضمممه صشر
 . 2ضمممه صشر
 . 3ضمممه صشر
 . 4ضمممه صشر

کماره 1
کماره 2
کماره 3
کماره 4

 .................. 24موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

عاملی حسی است ،هارمونی بهعنوان عاملی در نظر گرفتهه مهیشهود کهه بهه
هوش و نحوة کارکرد و تربیت آن بستگی دارد.
آهنگسازان معموالً ملودی را همزمان با در نظر گرفتن هارمونیای که آن
را سامان میبخید خلق میکنند و بهاینترتیب ،ملودی و هارمونی از یکدیگر
جداییناپذیرند .این عنصر موسهیقایی کهه قابلیهت بههوجودآوردن رنهگههای
مختلههف در ملههودی و راههههای متنههو ِ عرضههة آن را ممکههن میسههازد ،طههی
دورههای مختلف هنری مطابق با درک و ذههن موسهیقیدانهان تغییهر یافتهه
است .بااینحها  ،آن هه در مفههو ههارمونی نهفتهه اسهت بهه صهدا درآوردن
همزمههان چنههد نُههت بهها یکههدیگر و نحههوة پیوسههتن و حرکههت مجموعهههای از
صداهاست؛ مجموعه صداهایی که اصطالحاً آکورد نها گرفتهانهد و بها قواعهد 1
خاصی شکل میگیرند .این قواعهد در سهبکهها و دورهههای مختلهف هنهری
متفاوتند و در عصر حاضر نیز وسعتی شگرف پیدا کردهاند .نحوة بههکهارگیری
آکوردهای مختلف برای ملودی و شیوة پیوستن هر آکورد بهه آکهورد بعهدی،
موضو مورد بحن در هارمونی است.
بدینترتیب ،به کمک هارمونی که بیان رنگبندیشدة یک اثر موسهیقایی
است ،مجموعهای از اصوات با قرار گرفتن در موقعیتههای خهاص مهیتواننهد
حس مطبو  ،نامطبو  ،گر  ،سرد و ...را ایجاد کنند .قواعد و ساختار ههارمونی
اثر موسیقایی میتواند هم بسیار پی یده باشد ،تها جهایی کهه حتهی درک آن
برای افراد غیرکارشناس ناممکن شود ،و هم میتواند از بیان و ساختار نسهبتاً
سادهای برخوردار باشد .ازاینرو ،آهنگساز میباید متناسب با هدف اثر ،حسهی

1.Accord
مکشرد یا هما اصشات عمشدي هم ما ع ارت است ا نشاختن هم ما چند نت که ا م بله منولشر
ایجاد هارمونی در مهنگ است اده م کشد.
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که در پی انتقا آن است و قهدرت درک مخاطهب اثهر موسهیقی را بهه دقهت
هارمونیزه کند.
هارمونی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی موسهیقی ،ضهمن آشکارسهازی
تفکر موسیقیدان ،چنان ه به گونههای معنهادار و متفکرانهه بهه کهار رود ،بهه
ارتقای سطح فنی و هنری موسیقی منجر خواهد شد .اینکهه آهنگسهاز بدانهد
چه نغمه ای را برای کدا مخاطب و با چه محتهوایی ههارمونیزه کنهد ،بسهیار
اهمیت دارد .از آنجا که هارمونیِ پی یده و بسیار سهنگین ،بهرای ههر ههدف،
محتوا و مخاطبی مناسب نیست ،انتخاب هارمونی نامناسب ه حتی اگر از نظر
فنی بسیار دقیق باشد ه مهیتوانهد سهاختار اثهر موسهیقایی و انتقها پیها را
خدشهدار سازد .به همین دلیل ،در موسهیقی کهودک تهالش مهیشهود تها بها
استفادة صحیح از ایهن عنصهر موسهیقایی در ایجهاد بیهان مناسهب ملهودی و
رنگآمیزی صحیح آن ،ضمن برانگیختن حس مطلوب کودکان ،تربیهت ذههن
موسیقایی آنان تسهیل شود.
عنصر هارمونی در موسیقی کودک مقولهای بسیار حساس است کهه بایهد
عالوه بر ایجاد حس سالم ،پاک و صحیح ،عهاری از هرگونهه پی یهدگی ویهژه
باشد .موسیقی کودک که در وهلة نخسهت بهر دو ههدف عمهدة ایجهاد حهس
شادی و آرامش در کودکان متمرکهز اسهت ،بایهد تها حهد امکهان از فضهاهای
مطبو و گر برخوردار باشد و از فواصل و آکوردهای سهرد و نهامطبو در آن
تا حد امکان پرهیز شود .با وجود این ،اگر بنا به صالحدید آهنگساز ،فواصل و
فضاهایی از این دست بهکار گرفتهه شهوند ،بایهد مبتنهی بهر دالیهل منطقهی،
متناسب ،آگاهانه ،هدفمند و هوشمندانه باشد.
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فرم
فیلسوفان یونان باستان شکل را مقد بهر محتهوا مهیدانسهتند و اثهری بهرای
اییان از کما مطلوب برخوردار بود که در آن محتوا به طهور کامهل در فهر
حل شده باشد .این موضو نباید باعنِ نادیده انگاشته شدنِ محتوایِ یک اثهر
هنری شود و فر گرایی در مرکز توجه قرار گیرد .البته هر محتوایی به دنبها
فرمی است تا خود را عرضه کند؛ بدون داشتن فر  ،پرمغزتهرین بیهانهها ههم
تنها یک درهمریختگی بیمعنی خواهند بود.
شکل ظاهری اثر موسیقایی با تکیه بر اجزای تیهکیل دهندة آن را فهر
میگویند .اگر آهنگساز ی به هر دلیل نخواهد فرمی را رعایهت کنهد ،در آن
هنگا  ،فر های رایج به مثابة دانیهی خواهنهد بهود کهه او از فهر کلهی در
اختیار دارد .ارنست توخ 1در کتاب نیروهای شکلپذیر موسهیقی گویهد« :در
گسترش فر موسیقی ،نیروی کنتراست یعنی تناوب کییدن و رها کهردن،
نیروی اولیة تپش ری تمیک را در زمینة پیت نگه میدارد .با نگهداشهتن آن
در زمینة پیت ،این نیرو مطیع و را می گردد .به این ترتیب تقابل دو نیهرو
همییه در شکلی از فر تجلی می یابد و چون ذهن مها در ایجهاز و اختصهار
احساس آرامش میکند ،می توان فر را تعهاد بهین کیهیدن و رهها شهدن
2
تعریف کرد» .
فر در نگاه خاص موسیقی به سه مقولة متمایز و درعینحها مهرتبط بها
یکدیگر شامل تکرار ،تنو و وحدت میپردازد .این سه مقوله که میتوان آنهها
را به دیگر هنرها نیهز بسهط داد ،تکمیلکننهدة یکدیگرنهد و هریهک جایگهاه
ویژهای در یک اثر موسیقایی دارنهد .انهوا متنهوعی از فهر چهون دوبخیهی،

1. Ernst Toch (1887-1964) .
 . 2به نق ا رالف رشرک .1390
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سهبخیی یا روندو و ...در موسیقی وجود دارد که انتخاب هریک متناسهب بها
نیاز آهنگساز و هدف اثر صورت میگیرد.
فر اثر در تعیین زمان اثر تأثیرگذار است .به بیان دیگر ،تعداد بخشهای
تیکیلدهندة اثر که هریک زمان میخصی دارنهد و نیهز میهزان تکهرار آنهها،
مدتزمان یک اثر را تعیین میکند .نو کاربری و قالب ارائة اثر نیز در تعیین
زمان اثر نقش دارد .بهعنوان مثا  ،بهکاررفتن موسهیقی در تیتهراژ ،نماهنهگ،
وله و دیگر قالبها در تعیین زمان آن مؤثر است .با وجود این ،آهنگساز بهرای
تعیین هریک از قالبهای مزبور نیازمند انتخاب هوشهمندانه و دقیهق فهر در
اثر مورد نظر است.
از آنجا که بخش تکرارشونده در فر  ،بستر مناسبی برای تأکید بهر ههدف
اثر فراهم میآورد ،فر های حاوی بخشهای تکرارشهونده بهرای سهاخت آثهار
کودک مناسبترند .در این زمینه ،فر رندو با توجه به بخش تکرارشونده ،فر
مناسبی برای کاربرد در موسیقی کودکان به حسهاب مهیآیهد؛ ماننهد بخهش
تکرارشوندة  Aدر فر روندوی شکل زیر که مهیتوانهد بسهتر مناسهبی بهرای
انتقا پیا اثر و تحقق هدف محتوایی آن به حساب آید:

D

A

C

A

B

A

شکل دراماتیک ،یکی دیگر از جنبههای حائز اهمیت در فهر اسهت .در
این مفهو  ،فر به حالهت روانشهناختی یها طهرح هیجهانی اثهر نسهبت داده
میشود که شکل دراماتیک آن از طریق کییدن و رها شدنهای موزیکا بهه
وجود میآید .از میان شکلهای متعدد دراماتیک ،آن اَشکالی که به بهاالترین
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نقطة تأثیرگذاری یا قلة دراماتیک ،که همان اوج قطعه است ،دست مییابنهد،
به نظر رضایتبخشتر میرسند.
در طراحی موسیقی برای کودکان میتهوان از انهوا فر هها اسهتفاده کهرد،
بااینحا  ،در میان فر های گوناگون ،فر هایی که کثرت ملودیک و واریاسهیون
را به دنبا نداشته باشند ،مناسبترین فر ها بهرای طراحهی موسهیقی کهودک
قلمداد میشوند .در این زمینه ،فر های دوبخیی و سهبخیی که از سادهتهرین
فر ها محسوب میشوند ،برای تهیة آثار کودک مناسبند.
از آنجا که لحظة تغییر موومانها توجه مخاطب را به طور چیمگیر جلب
میکند ،در طراحی موسیقی برای کودکان بهتر است آهنگساز ضهمن رعایهت
سادگی ،از این لحظة طالیی نهایت استفاده را ببرد و با ایجاد تنو منطقی در
اثر به انتقا بهتر پیا کمک کند.

بافت
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد فر یک قطعهه ،بافهت آن اسهت .بافهت
عموماً به شیوههایی مربوط میشود که ابعاد ملودی و هارمونی در کمپوزیسیون
با یکدیگر جفتوجور میشوند و بهه ههم مربهوط مهیگردنهد .در بیهانی مهوجز
میتوان این عنصر موسیقی را که به نظم حهاکم بهر ارائهة اصهوات و ملهودیهها
میپردازد ،درهمتنیدگی اصوات و شیوة همراهی آنها بها یکهدیگر تعریهف کهرد.
معنی بافت که در واقع شلوغی یا خلوتی یک اثر موسیقی را تعیین میکنهد ،بها
کاربرد دو واژة پُر و خالی روشن میشود :پُر به طور معمو به بهافتی بها اجهزای
مختلف و درعینحا متناسب و نزدیک به هم گفته میشود ،حها آنکهه بافهت
خالی به طور معمو بافتی است که اجهزای متناسهب زیهادی نداشهته باشهد و
اجزای محدود آن بافاصله و دورازهم قرار گرفته باشند.
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بافتهای گوناگونی در موسیقی وجود دارد که رایجترین آنها بافهت منوفونیهک،
هتروفونیک ،پلیفونیک و هموفونیک است و هریک نیز شهاخصهای مربهوط بهه
خود را دارند:
1

بافت منوفونیک

اگر شما بهتنهایی آواز بخوانید آواز شما نوعی موسیقی منوفونیک بهه حسهاب
میآید .درحقیقت ،یک خط ملودی تنها و بدون همراهی را منوفونیک گویند.
بافت هتروفونیک

2

اجرای همزمان یک خط با همراهی چند ساز یا خواننده به صورت یونیسهون،
بافت هتروفونیک را تیکیل میدهد .بااینحا میتهوان خهطههای اجرایهی را
چنان استقال بخیید که بافت هتروفونیک به بافت پلیفونیک نزدیک شهود؛
آنهم در شرایطی که تما نوازندگان ،ملودی اصلی را با تزیینها و ریتمههای
متفاوت اجرا کنند.
بافت پلیفونیک

3

اجرای همزمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیت نسبتاً یکسهانی
داشته باشند ،بافت پلیفونیک را به وجود میآورد .در این نو بافت ،ملودیها
با هم رقابت میکنند .همانند پرسپکتیو در نقاشی که ههر خهط سهبب غنها و
تعالی خط دیگر میشود ،بافت پلیفونیک نیز به موسیقی بُعد میبخید .ایهن

1. Monophonic
2.Heterophony
3. Polyphonic
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ارتباطِ تعالی بخشِ متقابل ،آنجا که سخن از مقایسة موسیقی و گفتار به میان
میآید ،به گونهای دیگر خود را نیان میدهد؛ اگر چند نفر همزمهان مطالهب
متفاوتی بیان کنند به احتما زیاد شنونده را گیج خواهند کرد ،تا جهایی کهه
شنونده سهخن ههیچیهک را بهدرسهتی دریافهت نکنهد؛ امها اجهرای همزمهان
ملودیهای متفاوت با اجرای چند خواننده مهیتوانهد چنهان صهدای شهیوایی
خلق کند که نهتنها شنونده را گیج نکند ،که حظ شنیداری را نیز سبب شود.
بافت هموفونیک

1

بافت هموفونیک عبارت است از ملودی با همراههی آکوردهها و تزیینهاتی کهه
صرفاً بهعنوان تزیین ملودی و همراهی با آن آمدهاند .قطعة کُرا نمونههای از
بافت هموفونی است که ملودی اصلی آن غالباً به شکل خطهای آوازی زیرتهر
اجرا میشود و خطوط آوازیِ بمتر ،اغلب نتهایی را میخوانند که با نتههای
ملودی اصلی متفاوتند ،ولی ریتمی مانند ملودی اصلی دارنهد کهه بها ملهودی
اصلی درمیآمیزند و آن را هارمونیزه میکنند.
از آنجا که بافتهای پی یدة چندصدایی باعن برهم زدن تمرکهز کهودک
میشوند ،بهتر است از بافتهای ساده در آثار موسیقایی مربوط به ایهن گهروه
سنی استفاده کرد و تا حد امکان از کاربرد بافت پی یده پرهیز کرد .بنهابراین،
بافههت منوفونیههک ،هتروفونیههک و هموفونیههک را بههرای مخاطههب خردسهها و
بافتهای هموفونیک و برخهی پلهیفونیهکههای نهچنهدان پی یهده را بهرای
مخاطبان کودک و نوجوان بهعنوان بافتهای مناسب میتوان معرفی کرد.
هرچند بافت خیلی پُر و پی یده برای موسهیقی کهودک مطلهوب نیسهت ،در
مواردی با تکیه بر خالقیت موسیقیدان و مبتنی بر تفکهری صهحیح و هدفمنهد و

1. Homophonic

فصل اول :موسیقی کودک 31 .................

به اقتضای موضو پیا میتوان از بافت پی یده نیز در موسیقی کودکان ،میهروط
بر رعایت جانب احتیاط و دقت ،استفاده کرد .بهعنوان مثها  ،برخهی آهنگسهازان
در روسیه ،علیرغم تأکید بر کاربرد بافت ساده در موسیقی کهودک ،آثهاری بهرای
کودکان پدید میآورند که پی یدهاند ،اما از آنجا که طرحریهزی و سهاخت اثهر بهه
شیوهای قانونمند و با ترکیببندی صحیح سازها صورت گرفته ،برآیند نههایی اثهر
برای گروه سنی کودک مناسب و قابلاستفاده شده است.
ارکستراسیون
ارکستراسههیون عبههارت اسههت از انتخههاب صههحیح و چیههدمان درسههت و علمههی
مجموعهای از سازها و خوانندگان که در ترکیبی منسهجم و هماهنهگ بهه ایفهای
نقش میپردازند .نکتة حائز اهمیت در این زمینه آن است که در تولیهد موسهیقی
برای کودکان ،به شرط استفادة صحیح و اصولی ،محدودیت استفاده از ساز وجهود
ندارد .در ادامه چند ساز پرکاربرد در حوزة موسیقی کودک معرفی میشود :
 .1پیکولو

سازی از خانوادة فلوت اسهت کهه انهدازهای
نسبتاً کوچک و صدایی بسیار زیر دارد .این
سههههاز کوچههههکترین سههههاز خههههانوادة
بادیچوبیهاست که طو آن تقریبهاً نصهف
فلوت است .فلوت پیکولهو زیرتهرین گسهترة
صوتی را در بادیچوبیهها و ارکسهتر تولیهد
میکند.
 . 1کرح م سش سا هاي مشرد است اده در ارکستر در بخش ضمائم متن و صشر ِ مربلش بله هریل
ارائه کده است.
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 .2فلوت

فلههوت از سههازهای بههادیچههوبی بههیزبانههه یهها
1
سهازهای
بیقمیش است که بر خهالف دیگهر
این دسته صدای آن نه از لرزش قمیش ،بلکهه
از نوسان هوای دمیدهشده بر لبة دهنی یا تیغة
هوایی ساز تولید میشود .فلوتهها در گذشهته
از جنس چوب ساخته میشدند ولی امهروزه در
سههاخت آنههها از مههواد و آلیاژهههای دیگههر نیههز
استفاده میشود.

 .3فلوت ریکوردر
این عضو خانواده سهازهای بهادیچهوبی ،از
نهههو قمهههیشدار سهههاده اسهههت کهههه در
محدودههای صوتی سوپرانو ،آلتهو ،تنهور و
باس در دو اکتاو موجود میباشد .سههولت
کههاربری فلههوت ریکههوردر باعههن شههده تهها
بههههعنوان سهههازی مناسهههب در آمهههوزش
موسیقی به کودکهان مهورد اسهتفاده قهرار
گیرد.
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 .4ابوا

ابوا از خانواده سازهای بادیچوبی دو
زبانه است که نواختن آن سختتر از
نواختن سازهای بادی دیگر مانند فلوت و
کالرینت بوده و به مهارت بییتری نیاز
دارد.

 .5کالرینت

یکی از سازهای بادی قمییی است که
انوا حرفهای آن معموالً از چوب سیاه
آفریقایی ساخته میشود .کالرینت انوا
مختلفی دارد که همه آنها تحت عنوان
«خانواده کالرینت» نامیده میشوند.
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 .6باسون

باسون یا فاگوت از جمله سازهای
بادیچوبی است که قمیش دوزبانهای
دارد .صدای این ساز در ناحیة باس قرار
دارد.

 .7زایلوفون

زایلوفون سازی است از خانواده
کوبهای کروماتیک با تیغههای چوبی
که انوا آن شامل سوپرانو ،آلتو و باس
میباشد .از این ساز میتوان به منظور
رنگآمیزی هرچه بهتر در موسیقی
کودک استفاده کرد.
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 .8گلوکن اشپیل

گلوکن اشپیل ساز دیگری از خانوادة
کوبهای کروماتیک است که مجموعهای
از نوارهای فلزی مسطح دارد و با دو
مضراب نواخته میشود .از این ساز
صدایی فلزی ،درخیان و زنگدار تولید
میشود.

 .9سه گوش
سهگوش یا مثلن از یک میلة سادة فوالدی به
شکل سهگوش ساخته شده است .گرچه
مثلن از کوچکترین سازها در ارکستر است
ولی صدای رسای آن از بین بلندترین صداها
در ارکستر به گوش میرسد .کیفیت صدای
این ساز متفاوت است و بستگی به شدت و
محل نواختن دارد .معموالً برای نواختن آن به
سطح بیرونی میله ضربه زده میشود.
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ویژگیهای موسیقی کودک
تمایز موسیقی کودک از دیگر ژانرهای موسیقی به خصوصیات و ویژگهیههای
روحی و ذاتی کودکان برمیگردد .از آنجا کهه کودکهان ضهمن برخهورداری از
ضمیری پاک ،ساده و بیآالیهش ،از نظهر ویژگهیههای روانشهناختی رشهد و
تحو شناختی ،عاطفی ،اجتمهاعی و ...بها بزرگسهاالن تفهاوت زیهادی دارنهد،
نمیتوان همان موسیقیای را که بهرای بزرگسهاالن تصهنیف مهیشهود بهرای
کودکان ساخت .این تمایز بهه همهینجها خهتم نمهیشهود؛ پهس از تفکیهک
مخاطبان کودک از بزرگسا  ،از آنجا که دامنة سنی کودکی دوسهسهالگی تها
دوازدهسالگی را در بر میگیرد ،اولین گا در ساخت موسهیقی بهرای کهودک،
تعیین مقطع سنی کودکانی است که بهعنوان مخاطبان هدف تعیین شدهاند.
ویژگیهای روانشناختی کودکان چهار تا ششساله نیان می دهند کهه آنهها
با شعر ارتباط بهتری برقرار میکنند تا با موسیقیِ بدون کال ؛ بنابراین ،بهرای
کودکان در این سن قطعات موسیقی معموالً با قصههای شعرگونه و عمدتاً بهه
زبان حیوانات ساخته میشوند.
از آنجا که کودک ریتم را حس میکنهد ،ریتمیهکبودن بههعنوان یکهی از
ویژگیهای مهم موسیقی کودک تعیین شهده اسهت .آثهار ساختهشهده بهرای
کودکان باید شاد و آهنگین باشند؛ هرچنهد نبایهد ایهن ویژگهی را بها ابتهذا
اشتباه گرفت .عبارت شادبودنِ موسیقیِ کودک ،در برخی اذهان به اشهتباه بها
هر ریتم مبتذلی که در موسیقی بزرگساالن استفاده میشود یکی فرض شهده
است .حا آنکه ویژگی ریتمیکبودن موسهیقی کهودک مبتنهی بهر اصهو و
قواعدی معین است که در مبحن عناصر موسهیقی ذیهل عنهوان ریهتم بهدان
اشاره شد.
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توجه به عنصر تخیل یکی دیگر از ویژگیهای مهم موسیقی کودک است.
از آنجا که بهکارگیری و پهرورش حهس تخیهل کهودک یکهی از کارکردههای
اساسی موسیقی کودک است ،ایهن ژانهر موسهیقی بایهد موافهق و سهازگار بها
تخیالت کودکانه باشد تا کودک بتواند به آن نزدیک شود و با آن انس بگیرد.
این امر خود از دشوارترین نکات در ساخت موسیقی کودک به شمار میآیهد.
رعایت این ویژگی عهالوه بهر شهناخت دانهش روانشناسهی کهودک ،نیازمنهد
خبرگی و چیرهدستی آهنگساز و تسلط وی بر تکنیک و دانش غنی موسهیقی
است.
با توجه به سادگی ذاتی کودک ،موسیقی شهنیداری وی نیهز بایهد سهاده،
قابلفهم و به دور از هرگونه پی یدگی باشد؛ آنقدر سهاده کهه درخهور فههم و
احساس کودک باشد ،بدون آنکه اصو تخصصی این هنر نادیده گرفته شهود.
هرچند امروزه گاهی این مفهو نیز با ابتهذا یکهی فهرض مهیشهود .آگهاهی
دقیق و شناخت صحیح عناصر سازندة موسیقی تها حهد زیهادی از بهروز ایهن
میکل جلوگیری میکند .موسهیقی کهودک مسهتلز برخهورداری از سهاختار
2
هرگونه زبری و خیونت در بافهت
ملودی و هارمونی ساده ،جذاب و 1بهدوراز
است ،بهگونهایکه عوامل سازندة بافتِ این نو از موسیقی برای کودک قابهل
تجزیه و شناسایی باشد؛ دقیقاً ،همانگونهه کهه کهودک در دوران کهودکی بها
رنگهای ساده و جذاب نقاشی خود را رنگآمیزی میکند.
یکی دیگر از ویژگیهای موسیقی کودک شفافیت و وضوح در بهکارگیری
عناصر ریتم و ملودی است تا بدینوسیله برقراری ارتباط کودکان با آن میسر

 . 1لحن یا مهنگ که کشدک در ارر ركرار م رشاند م را مزمه کند.
 . 2نوم و هماهنگ مشمشد در مشسمق است.
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گردد .موضو دیگر ،تناسب ابعهاد و حهدود ایهن عناصهر بها قابلیهت اجرایهی
کودک است .ملودی در موسیقی کودک از فواصل موسیقایی معینهی برخهوردار
است .این فواصل باید کوچک و نوسانات آنها کمتر باشد تا کودکان بهآسهانی بها
موسههیقی و کههال آن هههمآواز شههوند .هم نههین از کههاربرد ملههودی طههوالنی در
موسیقی کودک باید پرهیز کرد ،زیرا قابلیت ذههن کهودک در بهخاطرسهپاری
آن کاهش مییابد .از سوی دیگر ،ساختار ملودی مهیبایهد متناسهب بها حهدود
حنجرة کودکان باشد تا آنها بتوانند موسیقی شنیدهشده را زمزمه کنند.
از آنجا که کودکان ارتباط کالمی را بهتر درک میکنند ،آثهار موسهیقایی
برای کودکان با کال همراه میشود .عهالوه بهر اهمیهت اسهتفاده از کهال در
موسیقی کودک ،ویژگی کال که در اینجا ترانة بهکاررفته در موسیقی کودک
است نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهعنوان مثا میتهوان بهه تناسهب
ترانه با توانایی کودک در درک مفاهیم و واژگهان اشهاره کهرد کهه در صهورت
رعایت آن کودک میتواند معانی و مفاهیم مورد نظر را بهدرستی دریابهد و در
2
ذهن خود پردازش کند .

کارکرد موسیقی کودک
قبل از بررسی ابعاد مختلف کارکرد موسیقی کودک با طرح چند سؤا سهاده
ه که پاسخ ضمنی آنها بهطور ناخودآگاه به ذهن متبادر میگردد ه بر اهمیهت حهس
شنیداری اصوات و رابطة آن با درک و دریافت کودک از محیط تأکید میشود:

 .3منوشر ا تابدمت امرا رشانای کشدک در خشاند یا همراه بلا مدلشدي و همینلمن نلشاختن سلا
است.
 . 2نور به اهممت کالم (کیر و ررانه) در مشسمق کشدک این عنصلر در نشکلتار ماضلر ذیل عنلشان
مجزا ارائه کده است.
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 آیا حس شنوایی تأثیر دیدن را کاملتر نمیکند؟ آیا بدون حس شنوایی و فقط با چیم میتوان جهان را بهدرستی دریافت؟ آیا صدای رودخانه همراه با تصویر آن در ذهن انسان نقش نبسته است؟ آیا صدای وزش باد در درک مفهو چمنزار و تصویر آن در ذهن نقیی ندارد؟با تأملی کوتاه میتوان دریافت که پاسخ همة این پرسشها مثبهت اسهت؛
هم نانکه رنگها و شکلهای اجسا گوناگون قسمتی از جههان پیرامهون را
تیکیل میدهند ،اصوات نیز بخش مهمی از این جهان را به خهود اختصهاص
دادهاند.
انسان از مرحلة جنینی قادر به شنیدن اصهوات اسهت .مهروری بهر نتهایج
تحقیقهات نیههان مههیدههد جنههین در همههان مرحلهة جنینههی ضههمن تجربههة
غیرمستقیم اثر موسیقایی با نسبتهای موجود در نغمه و نیز بها نسهبتههای
بین نغمههای تیکیلدهندة آن خو میگیرد .گوش انسان از این طریق نهوعی
تمرین ریاضی را از آغاز تا پایان زنهدگی ادامهه مهیدههد .گهوشدادن فراینهد
پی یههده و فعههالی اسههت کههه شههامل توجههه ،شههنیدن ،انتخههاب و سههازماندهی
اطالعات ،تفسیر ،پاسخدهی و بههیادآوردن اسهت .هرچنهد شهنیدن فراینهدی
زیستشناختی است و وقتی اتفاق میافتد که امهواج صهوتی بهه پهردة گهوش
اصابت میکنند ،گوشدادن عالوه بر شنیدن شامل تفسیر و پاسهخدههی نیهز
میشود .از آنجا که موسیقی به دلیل برخورداری از انهرژی ،تحهرک و جاذبهة
ذاتی بسیار نافذ است ،میتواند در افزایش مهارت گوشدادن مخاطبان بسهیار
مؤثر افتد.
حس تیخیص و درک کودکان نسبت به موسیقی ،مفاهیم و ملودیهها از
طریق استفاده از آثار موسیقایی مناسب ارتقا مییابد ،تا آنجا کهه بهه افهزایش
دقت آنها در فهم و انتخاب موسیقی میانجامهد و بهدین طریهق ،کودکهان بها
حساسیت بییتر به اصوات و موسیقی گوش فرامیدهند و با آمهادگی بهتهر و
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به شکل آگاهانهتر و حتی ناخودآگاه از موسیقی ضعیف ،مبتذ و یا نهامربوط
احراز میکنند.
موسیقی کودک تنها جنبة تفننهی و سهرگرمی نهدارد؛ بلکهه دارای ابعهاد
آموزشی است و میتواند بهعنوان ابهزاری جهدی در راسهتای رشهد و توسهعة
ذهنی مهارتهای کودکان به کار آید .ادراک موسیقی در ناحیة خاصی از مغز
صورت میگیرد که برانگیختن آن بخیی از مجموعه اقهداماتی اسهت کهه بهه
فعا کردن هوش ،ورزیدهشدن و پهرورش تمرکهز در حافظهه ،تفکهر صهحیح،
خوبدیدن و خوبشنیدن و در نهایت تعاد شخصیت کودک منجر میشود.
تحقیقات زیادی دربارة تأثیر موسیقی و آموزش آن بر رشهد توانهاییههای
شناختی کودکان انجا شده است .وجه اشتراک نتهایج اکثهر ایهن مطالعهات،
مؤثربودن این پدیدة هنری بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است« .گهاردنر»
موسیقی را یکی از عوامل سازماندهندة فرایندهای شناختی کودکان میداند.
برخی پهژوهشهها نیهز از ارتبهاط بهین درک موسهیقایی کهودک و اسهتدال
فضایی ه زمانی وی حکایت دارند .آموزش موسهیقی سهبب تقویهت و تکامهل
مسیرهای عصبی دخیل در انجا فرایندهای شهناختیِ وابسهته بهه محهیط ،از
جمله تواناییهای فضایی میگردد .طبهق اصهو یهادگیری «ههب» اسهتفادة

1. Gardner,H.
هشارد گاردنر روا کناس میروف صام نوریله هلشو چندگانله اسلت وي در نوریله خلشد هلشو
مشسمقای را به عنشا یك ا اتسام هشو چنمن ریریف کرده است :رشانای خدق درک و ارجگلااري
مشسمق .
2.Hebb,D.O
دونالد اُ ه نوریه نشروفمزیشلشژي را بنما نهاد .بنا به نوریه هل هلر کلئ محمطل کله ملا م را
رجربه م کنمم مجمشعهاي ا الگشهاي پمیمده نشرون را راهاندا ي م کنلد بنلابراین فلراهم نملشد
رنشع مس بمشتر در محمط به فرد این امكا را م دهد را ریداد بمشتر و پمیمدهرري مدار یا کل كه
عص بشمشد مورد.
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مکرر از شبکة عصبی خاص ه که از طریق یهادگیری موسهیقی شهکل گرفتهه
است ه فهرد را در زمینهههای دیگهر توانمنهدتر و کارآمهدتر مهیکنهد .نتیجهة
آزمایش بر روی کودکانی که در حا یادگیری موسیقی بهه روش اُرف بودنهد
نیان میدهد آموزش موسیقی در افزایش رشد شناختی کودکان مؤثر بوده و
بر توانایی استدال عمومی کودکان به طور چیمگیر افزوده است .در تحقیقی
دیگر کهه بها ههدف بررسهی میهزان اثربخیهی شهنیدن موسهیقی بهر تمرکهز
دیداری ه شنیداری کودکان پیشدبستانی انجها شهد ،اثهر مثبهت و معنهادار
شنیدن موسیقی بر افزایش تمرکز دیداری ه شنیداری کودکان پیشدبسهتانی
تأیید شد .این پژوهش ضمن تأیید تأثیر مثبت موسیقی بر افزایش عملکهرد و
تمرکز کودکان ،بیانگر اثربخیی موسیقی در جلهب توجهه و تمرکهز کودکهان
پیشدبستانی و برانگیختگی عالقه و انگیزة آنها در یادگیری است.
موسیقی ضمن تسهیل و افزایش دقت ،ادراک و دریافت کهودک ،موجهب
ارتقای حافظة صوتی کودکان و قدرت آنها در تمییز و درک اصوات مهیشهود.
بااینحا  ،برترین و باارزشترین نقش موسهیقی از منظهر آمهوزش و پهرورش
کودکان ،پروراندن و آمادهساختن حواس پنجگانة کودکان بهرای درک بهتهر و
عمیقتر دانستنیهایی است که محیط پیرامونشان را احاطه کرده است.
از سوی دیگر ،از آنجا که غلیان احساسات بر اساس نو موسیقی و ریهتم
ملودی آن متغیر است ،احساساتی که از طریق این پدیهدة هنهری برانگیختهه
میشود ،موارد گوناگونی چون غم و شادی ،سکوت و تحرک ،آرامش و خیم،
مهربانی و کینهتوزی ،جنگجویی و صلح ،قهر و آشتی و ...را در بر میگیرد .بر
این اساس ،برانگیختن احساسات مثبت و مفید در کودکان نیز یکهی دیگهر از
کارکردهای موسیقی کودک است که از طریق آن میتهوان سهالمت جسهم و
روان کودکان را ارتقا بخیید.
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رشد و تقویت حس زیباییشناسی در کودکان و سوقدادن آنها به سهمت
درک زیباییها یکی دیگر از کارکردهای اساسی موسهیقی اسهت .موسهیقیای
که با رعایت اصو و اسهتانداردها بهرای کودکهان تصهنیف شهده باشهد ،درک
زیباییها را در کودکان افهزایش میدههد و بهه تقویهت قهدرت آفریننهدگی و
خالقیت آنها کمک شایانی میکند.

مالحظات روانشناختی کودک
آگاهی از دوران کودکی و شناخت ویژگهیههای کودکهان در دورهههای سهنی
مختلف ،موضهوعی مههم و گهامی اساسهی در سهاخت آثهار موسهیقایی بهرای
کودکان است .برقراری ارتباط بین این دو موضو  ،یعنی کهودک و موسهیقی،
پی یدگیها و دشواریهای خاص خهود را دارد؛ از یکسهو موسهیقی کهودک
نیازمند هماهنگی کمّی و کیفی با ابعاد ذهن کودک اسهت و از سهوی دیگهر،
درک پی یدگی و فیردگی نیازها و مراحل تحو روانی کهودک نیهز نیازمنهد
دانش و تجربة کافی آهنگساز در این زمینه است.
مالحظات روانشناختی در ساخت اثر موسیقایی کودک امهری اساسهی و
ضروری است .در این زمینه ،دانش روانشناسی به ما پاسخ میدهد که:
 در هنگا ساخت موسیقی ،چگونه میتوان اندازههای کمّی و کیفهی
ذهن کودکان را در تناسب مفاهیم بها میهزان درک و دریافهت آنهان
رعایت کرد؟
 چگونه می توان بهه کمهک موسهیقی از انگیهزه ،احساسهات و عالقهة
کودکان در راستای برقراری ارتباط بهتر با آنان سود جست؟
 چگونه میتهوان تهأثیر قطعهات موسهیقی را در مسهائل احساسهی و
عاطفی مبتنی بر دنیای کودکان شناسایی کرد؟
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 راههای شناسایی انگیزش و عالقة کودکان کدامند؟
 چگونه میتوان از ترانههای متناسب بها تخیهل مثبهت و کنجکهاوی
کودکههان ،در راسههتای افههزایش شههناخت آنههها از طبیعههت و محههیط
پیرامون استفاده کرد؟
هریک از این سؤاالت و دهها سؤا دیگر در این زمینه بهه کمهک دانهش
روانشناسههی پاسههخ داده مههیشههود .بنههابراین ،آهنگسههاز کههودک ضههمن
برخههورداری از دانههش الز در زمینههة موسههیقی و عناصههر سههازندة آن و
بهرهمندی از تجارب کافی ،نیازمند آشنایی با اصو روانشناسی کهودک
و آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای کودکهان در مراحهل مختلهف رشهد
1
ذهنی و جسمی آنان است .

نقش شعر و ترانه در موسیقی کودک
شعر کودک یکی از راههای برقراری ارتباط عاطفی و آموزشی با کودکان است
و میتواند سنگ بنای اثر موسیقایی خوب یا ضعیف را تیکیل دههد .لطافهت
خاص نهفته در شعر و برخورداری آن از عنصهر تخیهل و دیگهر عناصهر ادبهی
چون وزن ،ریتم ،ضربآهنگ و موسیقی درونی ،باعن جذب کودک میشود و
همانگونه که شاعر کودک در لحظة سهرودن شهعر بهرای کهودک ،سرشهار از
احساس زال کودکانه است ،کودک نیز در هنگها شهنیدن آن شهعر ،حسهی
میابه را تجربه میکند.

 . 1ا منجا که دانش مربش به ویژگ هاي روا کناخت کشدکا در مرام مختدلف رحلشل کلناخت
عار امتماع و مسمان به رشر م سش در منابع عدم «روا کناس رحلشل کلشدک» مشملشد
است ا ارائه م در نشکتار ماضر صرفنور کده است.
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به نظر میرسد کودکان با کال ارتباط بهتری برقرار میکنند تا زمانی که
تنها موسیقی و نت آن را میشنوند .آن ه پیش از هر چیز توجه کودک را بهه
موسیقی جلب میکند ،کال کودکانة متناسب با سطح درک و دریافت اوست.
در ادبیات کودکان ،موسیقی با الالییهای مهادران و ترانههههای تهو بها
حرکت آغاز میشود و با بهازیههای کودکانهه ادامهه مهییابهد و بهتهدریج در
مرحله ای که ادبیات به صورت کتاب تصویری قصه و افسانه ظهاهر مهیشهود،
موسیقی در ضربآهنگ کال  ،وزن و قافیه با ادبیات تهو مهیشهود .در ایهن
راستا ،شعر بهعنوان عنصری مهم در موسیقی کودک جلوه میکنهد .اسهتفاده
از شعر در موسیقی کودک از ابعاد مختلف قابلتوجه است؛ وزن کوتهاه ،ریهتم
شاد ،تخیل کودکانه ،شیرینی زبان و استفاده از سوژههای موردعالقة کودکان،
هریک عنصری جذاب و مهم در شعر و ترانة کودک به حساب میآیند.
شعر کودک ساده ،روان ،روشن و تابع زبان خاص کهودک اسهت .در ایهن
زمینه کاربرد سیالبهای کوتاه و تکرار از اهمیت بسزایی برخوردار است .شعر
کودک نیز مانند موسیقی باید متناسب با میزان رشد شناختی و نحوة درک و
دریافت او باشد .تم شاد و درعینحا آموزندگی محتوای شهعر کهودک یکهی
دیگر از ویژگیهای مهم شعر کودک به شمار میآید .عالوهبهراین ،اسهتفاده از
زبان حیوانات در شعر کودک همواره بهعنوان یکی از شیوههای جذاب انتقها
معنا به کودکان کاربرد داشته است.
کودکان از شنیدن اشعار و ترانههای داستانگونهه بسهیار لهذت مهیبرنهد؛
موسیقی کودک با استفاده از این جذابیت در تالش است تها ریهتم و ملهودی
نهفته در کلمات را به شکل مطلوب استخراج کند و با سهازبندی متناسهب بها
محتوا ،اثری مطلوب برای کودکان پدید آورد .عالوه بر ایهن ،شهعر کهودک بها
تکیه بر ریتم نهفته در ابیات و کلمهات آن ،کمهک شهایانی بهه تقویهت حهس
تصویرسازی و افزایش خالقیت کودکان میکند.
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هم نین ،وجود ریتم در کلمات عامهل ارزشهمندی در آمهوزش زبهان بهه
کودکان و خردساالن است ،تا جهایی کهه حتهی بها اسهتفاده از ریهتم کلمهات
میتوان اشتباهات گفتاری کودکان را به طرز قابلمالحظهای تصحیح کرد.
هرچند کال در موسیقی کودک محمل ارزشمندی است که از طریهق آن
میتوان پیا های تربیتی و بخیی از ارزشهای اخالقی را به کودکهان منتقهل
کرد ،آن ه باید در این انتقا مورد توجهه قهرار گیهرد ،پرهیهز از بههکارگیری
شیوههای ارائة پیا بهه شهکل پنهد و انهدرزِ مسهتقیم اسهت؛ زیهرا روشههای
مستقیم نهتنها برای کودکان جذابیتی ندارنهد ،کهه در آنهها نهوعی د زدگهی
نسبت به موضو پیا ایجاد میکند .استفاده از ترانههها ،سهرودها ،قصههههای
منظو و داستانهای تو با موسیقی تا حد زیادی از این آسهیب میکاههد و
تحقق اهداف تربیتی مورد نظر را تسهیل میکند.
به نظر برخی کارشناسان شعر کودک ،اغلب موضوعات مهورد اسهتفاده در
شعر بزرگسا را نیز میتوان در محتوا و واژهپردازی شعر کودک بهه گونههای
متناسب به کار برد .این امر به توانمندی و هنر شاعر در سرودن شعر کودک،
زاویة دید ،نو بیان و زبان مورد استفاده ،نو استفاده از ابزارها و صنایع ادبی
خاص و توجه به درک و نیاز کودک بستگی دارد و شاعر کهارآزموده میتوانهد
یک موضو میترک را زمینة سرودن شعر برای دو گروه سنی مخاطب ،یعنی
کودکان و بزرگساالن قرار دهد؛ به گونهای که هر دو اثر نیهز بهرای مخاطبهان
خود دلنیین باشند.
با وجود امکان اشتراک موضوعی میان شعر کودک و بزرگسا  ،بهیتردیهد
نقش و کارکرد تربیتی شعر کودک ایجهاب مهیکنهد تها از واژههها ،مفهاهیم و
معانی ،به دقت و با وسواس بییتر استفاده شود و شهاعر بایهد از بیهان برخهی
واژهها و مفاهیم پرهیز کند؛ بهعنوان مثا  ،اشعاری که کودکان را به برقهراری
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رابطة نزدیک با حیوانات ترغیب میکننهد  ،یها مفههو نفهرین را بهه 1
کهودک
آموزش میدهند و مواردی از این دسهت ،نهه2تنها شهعر را از اههداف تربیتهی
مطلوب دور میسازند ،حتهی باعهن انتقها معهانی نادرسهت بهه کهودک نیهز
میشوند.
3
کلماتی کهه
با توجه به خصوصیت ملودیک واژهها باید در شعر کودک از
سبب شکلگیری ملودی روان و زیبا میشوند استفاده کرد .کلمهات خهاص و
مفاهیم بهکاررفته در شعر روی سهاخت موسهیقی اثهر مهیگذارنهد؛ ابزارههای
کالمی مناسب قادرند بار نماییی و صوتی مطلوبی بر اثر حاکم کننهد .کهابرد
صحیح واژههای سلیس در شعر سهبب تحریهک ذوق موسهیقایی آهنگسهاز و
برانگیختگی وی میشود .تکرار کلمات نیز در این زمینه اهمیت مییابد؛ برای
مثا  ،اگر شعر ترجیعبند باشد آهنگساز میتواند از ایهن امهر اسهتفاده کنهد و
زیباترین جملههای قطعه را در آن تکرارها بگنجاند.
برخی کلیدواژهها که محور محتوایی شعر کودک را تیکیل میدهند و به
عبههارتی ،از اهمیههت ویههژه در شههعر برخوردارنههد ،بایههد بههه شههیوهای مناسههب
آکسانگذاری شوند تا بههطور میهخص و عینهی در اثهر موسهیقایی برجسهته
گردند و دقیقتر شنیده شوند.

گربه مرا م بشسد
 .1من گربه را م بشسم
اگه بگمره بممره
 . 2اله گربه مشو نگمره
 . 3بر اساس تشاعد ذکرکده در کیر و مشسمق هر واژه مدشدي درون اي دارد که م مدلشدي مشلخ
را بر اساس ردکمدات و هجاها به خشد اختصاص م دهد .رعایلت صلحما ایلن الگلش در نغملهپلردا ي
بسمار مائز اهممت است.
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قالب شعر
هر قدر کال کوتاهتر باشد برای مخاطب کودک و خردسا مناسهبتهر اسهت.
بنابراین ،چهارپاره یکی از بهترین قالبها در این زمینهه بهه حسهاب مهیآیهد.
ترانههایی کهه از وزن مسهاوی برخهوردار نیسهتند و نیهز شهعر سهپید ،بهرای
آهنگسازی در حوزة کودک چندان مناسب نیست .هرچند ،شعر زیبا همییهه
شیرین و دلنیین است و صرفاً اندازة عمودی آن تعیینکنندة قوت یها ضهعف
آن نیست .گاهی شاعر در دو بند دنیایی از حس زیبا و تجربهة شهیرین را بهه
کودک منتقل میکند و گاه یک شهعر طهوالنی آنقهدر زیبها و جهذاب جلهوه
میکند که کودک با خاتمهیافتن آن اندوهگین میشود و تمایل دارد دوباره و
چندباره آن را گوش دهد .کوتاهبودن کال  ،بهویژه در ترانه اهمیهت بییهتری
مههییابههد ،زیههرا ترانههه از منظههر موسههیقی و زمههان پخههش نیازمنههد پیههروی از
استانداردی ویژه و معین است .در این زمینه معموالً سه یها چههار بنهد بهرای
ساخت ترانة کودک مناسب به نظر میرسد.

زمان شعر
مجمو زمان جمالت موسیقی از قبیل جملة ورودی  ،جمالت واصل و جملة
پایان و نیز مدتزمان خوانش صحیح ابیات شعر ،زمان اثر موسیقی را تعیهین
میکند .این زمان در رسانة تلویزیون با توجه به قالب و کهاربری اثهر متفهاوت
است؛ به عنوان مثا هر یک از گونههای تیتراژ ،کلیپ ،وله ،موسیقیِ متن و...
زمان خاص خود را میطلبد .بنابراین ،شهاعر بها توجهه بهه قالهب مهورد نظهر،
مناسبترین زمان را برای ارائة هرچه بهتر پیا برمیگزیند.

1. Intro

1
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تلفیق شعر و موسیقی
شعر خوب سنگبنای اثر موسیقایی خوب را تیکیل میدهد .در مرحلهای که
موسیقی باید با شعر همراه گردد ،مفهومی به نها تلفیذق شذعر و موسذیقی
شکل میگیهرد .در ایهن مفههو  ،تلفیهق عبهارت اسهت از مجموعهة اصهو و
روشهایی که بر اساس آنها یک شعر ،نغمهپهردازی میگهردد یها بهرای یهک
ملودی ،شعری سروده میشود.
شعر نقش تعیینکنندهای در آهنگسازی و ساخت ملودی ایفها مهیکنهد.
مفاهیم شعر و استفاده از کلمات خاص بر ساخت موسیقی اثهر بسهزایی دارد.
ابزارهای کالمی خهوب موجهب شهکلگیهری بهار دراماتیهک مطلهوب در اثهر
موسیقایی میشوند .از آنجا که کاربرد واژگان سهلیس ،روان و مناسهب سهبب
تحریک ذوق موسیقایی آهنگساز میشهود ،شهناخت هجاههای کلمهه و نقهاط
تأکید آنها از جمله اصهو حهائز اهمیهت در تلفیهق شهعر و موسهیقی اسهت.
آهنگساز نو ملودی را متناسب با موضو  ،مفهو و حا وهوای شهعر انتخهاب
میکند؛ هرچند در این زمینه سلیقة آهنگساز نیز دخالت میکنهد ،او موظهف
است با دانش و آگاهی الز نسبت به تلفیق صحیح شعر و موسهیقی حهداکثر
دقت و سلیقة خود را به کار ببهرد تها ملهودی مناسهب را برگزینهد .آهنگسهاز
حرفهای با خواندن شعر بهسرعت ملودی مناسب آن را درمییابد .برایناساس
میتوان گفت واژهها خود دارای ملودی هستند و در همان گا نخست شهاعر
یا ترانهسرا با سرودة خود نقش مهمی در تعیین نو ملودی ایفا کرده است.
موضو مهم دیگر در تلفیق شعر و موسیقی برای کودک استفاده از عنصر
«تکرار» است .درک ترانههایی که از وزن مساوی برخوردار نیستند و نیز گونة
شعر سپید در آهنگسازی برای کودکان چندان سهل و آسان نیسهت .در ایهن
زمینه اشعار ترجیع بند نمونة مناسبی برای ساخت اثر موسهیقایی کهودک بهه
حساب میآیند؛ زیرا در ترجیعبند تکرار به شیوهای جذاب و منطقهی بهه کهار
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رفته است و آهنگساز با استفاده از این فرصت میتواند زیبهاترین جملههههای
قطعة خود را در آن تکرارها بگنجاند.
نکتة مهم دیگر رعایت اختصار و کوتاهی جمهالت اسهت کهه در ارتبهاط بها
مخاطبان کودک اهمیت دوچندان مییابد .یکی از بهترین قالهبهها در سهرودن
شعر و ترانة کودک ،چهارپاره است که محتوا را در قالهب مصهرا هایی کوتهاهتهر
میریزد ،فرصت بیان موضو به مصرا های بعهدی را ایجهاد مهیکنهد و از ایهن
طریق بستر مناسبی برای ساخت آثار موسیقایی کودکانه فراهم میآورد.

جایگاه موسیقی اصیل ایرانی در موسیقی کودک
بسیاری بر این عقیهدهانهد کهه موسهیقی ایرانهی بهه دلیهل مبتنهی بهودن بهر
ساختارهای ردیفی و در نتیجه تو بودن با اندییههایی فراتر از توانایی ذهنی
کودک ،سرفصل مناسبی برای آغاز آشنایی کودکان با موسیقی نیست؛ بر پایة
این دیدگاه ،استفاده از نغمههای ایرانهی تهو بها سهازبندی ویهژة ارکسهترهای
سنتی ،ضمن آنکه موجهب سهرخوردگی کهودک و رویگردانهی وی از موسهیقی
ایرانی میشود ،چهه در حهوزة نگهرش اجتمهاعی و چهه در پهنهة دیهدگاهههای
تخصصی ،به تضعیف زیرساختهای موسیقی ایرانی منجر خواهد شد.
هرچند دیدگاه مذکور از جنبة مطرحشده صحیح است ،نبایهد نسهبت بهه
برخی ظرفیتهای موسیقی اصیل ایرانی در حهوزة کهودک غفلهت نمهود .بهه
اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،بارزترین ظرفیت موسیقی اصیل ایرانی تنهو
نغماتی آن است که به نظر میرسد در این دیدگاه نادیده گرفته شهده اسهت.
موسیقی اصیل ایرانی به دلیل تنو نغمات میتواند بستر مناسبی برای تولیهد
و خلق ملودیهای متنو برای کودکان به حساب آید .هم نین ،با توجهه بهه
تنو سازهای ایرانی و ظرفیت هریک از آنها ه به شرط استفادة هوشمندانه هه
میتوان از رنگهای متنو صوتی حاصل از آنها در موسیقی کودک بهره برد.
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نمونه آثار موسیقایی کودک که در دسهتگاهههای موسهیقی ایرانهی بهرای
کودکان اجرا شده گواه روشنی بر وجود ظرفیتهای موسهیقی اصهیل ایرانهی
برای استفاده در موسیقی کودک است .ترانههای کودکی اثر سودابه سالم بها
اجرای گروه آوازی ایهرانزمهین از جملهه آثهاری اسهت کهه در دسهتگاهههای
موسیقی ایرانی و با نوازندگی موسیقیدانان بزرگی مانند کامکارها اجهرا شهده
است.
از جمله آثار شنیداری دیگر در عرصهه موسهیقی کهودک کهه هنرمنهدان
کیور با تکیه بر ظرفیت موسیقی ایرانی تولید و روانة بازار موسیقی نمودهاند،
2
صهدای حمیهد جبلهی
آلبو موسیقی سبزة ریزهمیزه اثر ملیحه سهعیدی بها
است .این اثر شامل چهارده قطعه بر اسهاس گوشههههایی از موسهیقی ایرانهی
است که با استفاده از اشعار مصطفی رحماندوست به اجرا درآمهده اسهت .در
این اثر قطعات «الستون و ولستون» و «سرو نهاز» در درآمهد بیهات اصهفهان،
«الالیی» در جامهدران« ،فوتبا » در بیات راجه« ،کوچولهو» در سهوزوگداز و
«نان و پنیر و پونه» در گوشة عیاق اجهرا شهده اسهت کهه نمونهة دیگهری از
کاربرد موسیقی ایرانی در ساخت آثهار موسهیقایی کهودک اسهت .هم نهین،
3
اشهاره کهرد کهه
میتوان به این گوشه تا اون گوشهه اثهر لهیال حکهیم الههی
بهعنوان یکی دیگر از نمونههای مطلهوب کهاربرد موسهیقی اصهیل ایرانهی در
حوزة موسیقی کودک شناخته میشود.
با تأمل در آثار تولیدشده ،این واقعیت روشهن مهیشهود کهه بههکارگیری
موسیقی اصیل ایرانی در ژانر موسیقی کودک از ظرفیتی برخوردار اسهت کهه
اگر به شیوهای صحیح ،مبتنی بر ویژگیهای کودک و استانداردهای موسهیقی

 . 1این ارر را انتشارات مواي باربد منتشر و روانو با ار کرده است :ضمممو صشر کماره 5
 . 2این ارر را انتشارات سروو منتشر و روانو با ار کرده است :ضمممو صشر کماره 6
 . 3این ارر را انتشارات ماهشر منتشر و روانو با ار کرده است :ضمممو صشر کماره 7

1
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از آن استفاده شود ،میتوان نقش و جایگاه آن را در آشنایی کودکان با عنصر
فرهنگی و هویتساز موسیقی ملی و بومی تحقق بخیید.
در زمینة موسیقی محلهی و فولکلهور نیهز بایهد اذعهان کهرد کهه ایهن نهو
موسیقی عالوه بر کمک به فراهمآوردن زمینة رشدِ درکِ موسیقایی کودکهان،
از نقش و کارکرد تربیتی و فرهنگساز در عرصة موسهیقی کهودک برخهوردار
است .تا جایی که به اعتقاد کدای موسیقی محلی باید زبان 1
مادری موسهیقی
کودکان باشد و در مورد کودکان باید پس از حصو اطمینهان از یهادگیری و
دستیابی آنها به این موسیقی به سهرا موسهیقی جههانی و کالسهیک رفهت.
ملودیهای محلی از دیرباز بر زبان افراد مختلف جامعه جاری بهوده ،زمزمهه و
تکرار شده است و کودک نیز از طریق حس شنیداری با این آواهها در تمهاس
بوده و هست .آشنایی با موسهیقی منهاطق گونهاگون کیهورمان کهه در انهوا
مذهبی ،آیینی ،بازیها ،جینها و ...اجرا میشود ،نقش قابلتوجهی در ایجهاد
روحیة خودباوری و غنای فرهنگی کودکان ایفا میکند .برای ارتقای فرهنهگ
شنیداری کودکان میتوان موسیقی ایرانی و فولکلهور را بهه شهیوهای علمهی،
مبتنی بر قواعد موسیقی و متناسب با ویژگیهای شناختی و عاطفی کودکهان
تجویز نمود که در سطرهای قبل به نمونههایی از این آثار اشاره شد.
بدینترتیب میتوان گفت موسیقی کهودک از ملهودیهها ،ترانهههها و کلمهات
موزونی تیکیل میشود که از ارزش فرهنگی ،بومی و درعینحا موسهیقایی
2
فرهنگ شفاهی عامه به موسیقی کودک
برخوردار است  .از آنجا که بخیی از
1. Zoltán Kodály
در مها افراد بسماري در ممنه مشسمق کشدک کار کردهاند برمستهررین منها کلارل اُرف ململان
بالبارررک لتا کداي مجاري و دکتر سش وک ژاپنل هسلتند منهلا هلم در ممنله سلاخت و هلم
ممش و مشسمق کشدک فیالمت داکته و مرار باار ک براي کشدکا رشلمد کردهاند.
 . 2هرچند در مما این مرار برخ با يها عدمرغم برخشرداري ا ریتم ملاا فاتلد محتلشاي مینلادار
کالم است که کشدکا در ممن با ي به با م مورند و به نور م رسد رداوم این رونلد رواج کلالم
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اختصاص یافته ،موسیقی کودک به ادبیات شبیه است؛ مانند الالییها ،اتلهها
و بازیهای ریتمیک مثل عمو زنجیرباف که با حرکت بدن همراه است .آثاری
مانند داستانهای موزیکا  ،الالییها ،ترانههههای کودکهان و ...کهه بها تهأثر از
موسیقی فولکلور و مبتنی بر خالقیت آهنگسهازان سهاخته شهدهانهد ،هریهک
نمونهای از ژانر موسیقی کودک به حساب میآیند.

ب محتشا را در مما کشدکا به دن ال خشاهد داکت .به عنشا مثال کالم مشمشد در بلا ي کشدکانله «
منا نمانا »...

فصل دوم
موسیقی برنامههای کودک تلویزیون
(آنچه هست ،آنچه باید باشد)
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هرچند موسیقی در بییهتر اوقهات بهه طهور مسهتقل تأثیرگهذار اسهت ،گهاه در
موقعیتهایی با هنرهای دیگر همهراه میشهود و بهر تهأثیر آن مهیافزایهد .ایهن
واقعیت بهویژه برای کودکان به طرق مختلف و با ابزار گونهاگون چهون فرهنهگ
شفاهی ،رادیو و تلویزیون ،بازیهای کودکانة ریتمیک و انوا وسایل الکترونیکی
چون بهازیههای رایانههای DVD ،CD ،و ...رواج زیهادی دارد .امهروزه کهاربران
کودک از ابزارهای گوناگونی در قالب تکنولوژیهای جدیهد اسهتفاده مهیکننهد.
هریک از این ابزارها عهالوه بهر وجهوه میهترک ،از کهاربرد و ویژگهی متمهایزی
برخوردارند؛ اما تلویزیون در میان آنها به دالیل معین از جمله دامنة زمانی ،بهرد
مکانی و نیز سهولت دسترسهی و کهاربرد آن ،همهواره یکهی از پراسهتفادهتهرین
رسانهها برای مخاطبان کودک بوده و با اقبا زیادی روبهرو بوده است.
تلویزیون در تمها مهدت شهبانهروز از موسهیقی بههعنوان زمینهه ،برنامهة
جداگانه و یا نیانه استفاده میکند .هر برنامة تلویزیونی بهعنوان محصهولی از
محصوالت این رسانة فرهنگی از عناصر دیداری ه شنیداری تیکیل شده تا با
بهکارگیری دو حس اصلی ،یعنی بینایی و شنوایی بر ذهن و روان خودآگهاه و
ناخودآگاه مخاطبان تأثیر بگذارد .این محصو خهود از زیرمحصهوالتی چهون
دکور ،نور ،بازیگر ،موسیقی ،کال و ...تیکیل شده که هریهک در جهای خهود
قابل مطالعه و بررسی هستند .در این میان ،موسهیقی بهه دلیهل ویژگیههایی
چون فطریبودن ،تنو  ،جهذابیت و ...یکهی از مههمتهرین و نافهذترین عناصهر
برنامه به حساب میآید؛ تها جهایی کهه مهیتهوان گفهت موسهیقی بهه دلیهل
برخورداری از ظرفیت باالی فرهنگی ،ابزار مناسبی است که میتوان از طریق
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آن ضمن پرورش حس زیباییشناسی کودکان (موضوعی کهه تها حهد زیهادی
مغفو مانده است) در مسیر تحقهق اههداف تربیتهی و آموزشهی برنامههههای
کودک گا های مؤثری برداشت.
کودکههان زمههان قابلمالحظهههای از سههاعات شههبانهروز را صههرف تماشههای
برنامههای تلویزیون میکنند .در میان انوا برنامههای تلویزیهونی ،آن دسهته از
برنامههایی که اختصاصاً برای گروههای سنی کودک تهأمین یها تولیهد و پخهش
مههیشههوند از جایگههاه ویههژهای در میههان ایههن دسههته از مخاطبههان برخوردارنههد.
برنامههای متنوعی کهه بها عنهوان ویژهبرنامههههای کهودک از تلویزیهون بهرای
مخاطبان کودک پخش میشوند ،بهعنوان کاالیی فرهنگهی یکهی از مههمتهرین
مبادی مواجهة کودکان با دنیای موسیقیاند .تولیدکنندگان این گونة تلویزیونی
با توجه بهه اهمیهت عنصهر موسهیقی در برنامهه ،ضهمن کهاربرد اسهتانداردهای
موسیقی کودک ،متناسب با ویژگیهای روانشناختی ایهن گهروه سهنی ،تهالش
میکنند تا فرهنگ صحیح ارزشها و هنجارهای جامعه را نیز به کودکان انتقا
دهند .در حا حاضر موسیقی در برنامههای کودک سهم بسزایی از برنامههها را
به خود اختصاص داده است  .وجود این شرایط در برنامه 1های کودک مهیتوانهد
فرصتی برای جذب مخاطبان و ایفای نقش تربیتی موسیقی و کارکرد پرورشهی
آن باشد .هرچند این موضو از وجه دیگر نیز قابلواکهاوی و تأمهل اسهت و آن
شناسایی آسیبهایی است که در صورت نادیدهگرفتن اسهتانداردهای موسهیقی
کودک ،اهداف تربیتی و پرورشی مورد نظر را تهدیهد خواهنهد کهرد؛ ایهن یهک
واقعیت مهم و اساسی اسهت کهه ضهرورت درک صهحیح موسهیقیِ مبتنهی بهر
استانداردهای الز برای کودکان و نو بهکارگیری موسیقی در برنامههای ویهژة
این گروه سنی را برای برنامهسازان به امری اجتنابناپذیر بد ساخته است.
 . 1این نس ت به استناد گزاروهاي رسم و غمررسلم اداره کل نولارت و ار کلماب و ادارد نقلد و
بررس مشسمق در مرکز مشسمق و سرود صداوسمما ارائه کده است.
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نقش و کارکرد موسیقی در برنامههای کودک
کههارکرد هههر سههاختار موسههیقایی در تلویزیههون ماننههد دیگههر رسههانههههای
دیداری هه شهنیداری چهون رادیهو و سهینما ،انتقها بهتهر پیها در راسهتای
تأثیرگذاری مطلوب بر مخاطبان است .هر برنامه بها ههدفگهذاری معهین ،در
صدد جذب حداکثر مخاطبان و تأثیرگذاری بییتر بر آنان اسهت .کودکهان بها
توجه به مختصات و ویژگیهای روانشناختی خهود چهون کنجکهاوی شهدید
نسبت به کیف جهان پیرامون و اشتیاق وافهر بهه دانسهتن ،لحظهبهلحظهه از
محیط اطراف خود تأثیرات شناختی ،عاطفی ،و ...دریافهت مهیکننهد .از ایهن
منظر ،حتی در برنامههایی که با رویکهرد تفهریح و سهرگرمی بهرای کودکهان
ساخته و پخش میشوند ،نوعی رویکرد آموزشهی مسهتتر را میتهوان ردیهابی
نمود  .بنابراین ،به استناد مطالب پییین ،موسیقی در برنامة کودک عهالوه بهر
کمک به انتقا پیا محتوایی برنامه ،بهخودیخود از نقش آموزشی و تربیتهی
در اثرگذاری بر مخاطب برخوردار است .کاربرد موسیقی در برنامهة تلویزیهونی
ضمن کمک به پییبرد اهداف برنامهه ،بهه پهرورش ذههن و ههوش موسهیقایی،
تقویت حس زیباییشناختی ،تربیت حس شنیداری کودک در تیخیص اصوات
و ...کمک میکند و این همهه تنهها بها رعایهت اصهو و اسهتانداردهای سهاخت
موسیقی در حوزة کودک میسر میشود.
هرچند موسیقی در برنامة کودکان در کنار دیگر اجزای برنامه چون دکهور،
نور ،صدا ،بازیگر یا مجری حضور دارد ،حقیقت آن است کهه موسهیقی بخهش
مهمی از ویژهبرنامههای کودک تلویزیون را به خود اختصاص میدهد .به نظهر
میرسد برنامههای تلویزیونیِ کودک بدون موسیقی تا حد زیادی فاقد هویهت
اثرگذارند .موسیقی در برنامه میتواند آثهار شهناختی و هیجهانی متنهوعی بهر
کودکان داشته باشد ،آنها را به تفکر ترغیب کند ،او را به وجهد آورد ،غمگهین
سازد ...و حتی بترساند .هر برنامه مبتنی بر اهداف و مضمون خهود ،موسهیقی
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متناسب خود را میطلبد؛ بهعنوان مثا  ،در برنامة آموزشی میتوان موسهیقی
را بهعنوان بخش اصلی و بر اساس نقش یاریرسان آن در تحقق هدف برنامه،
تصنیف و اجرا کرد .موسیقی برنامهای که هدف آن آموزش مفاهیم اجتمهاعی
چون رعایت قوانین شهری ،حفظ محیط زیست ،ترغیب و تیویق کودکان بهه
رعایهت حقهوق دیگهران ،یها مفهاهیم خهانوادگی چهون احتهرا بهه والههدین و
بزرگترها ،کمک به میانساالن ،برقراری رابطة مطلهوب بها اعضهای خهانواده،
مسئولیتپذیری و میارکت در کارها ،همکاری و تعاون در بازیهها و ...باشهد،
الز است مبتنی بر رویکرد آموزشی طراحی و سهاخته شهود تها تأثیرگهذاری
بییتر برنامه و تحقق اهداف آموزشی را تسههیل کنهد .موفقیهت موسهیقی در
گرو توجه به این واقعیت است که حتی پس از گذشهت زمهان و سپریشهدن
ایا  ،به محض شنیدن آن موسیقی ،همهان مفهاهیم در ذههن کهودک تهداعی
شود .یعنی از این منظر ،راز موفقیت موسیقی یک برنامه در مانهدگاری آن در
ذهن کودک و زمزمهکردن آن معرفی میشود .نهادینهشدن موسیقی در ذهن
کودک به گونهای خواهد بود که با هر بار شنیدن ،تصویر برنامهه و پیها ههای
دریافتشده از آن در ذهن وی نقش میبندد و در آینده نیز به نوستالژی فرد
تبدیل میشود.

مروری بر کارنامه موسیقی در برنامههای کودک
واقعیت این است که وضعیت موجود موسیقی کودک وضعیت مطلوبی نیست.
در سا های اخیر ،سادهانگاری ،کمتوجهی و گاه بیتوجهی برخی برنامهسازان
این حوزه نسبت به اهمیت نقش و کارکرد اثرگذار موسیقی ،افت کیفهی آثهار
موسیقایی برنامههای کودک تلویزیون را به دنبا داشته است .عالوه بهر فقهر
موجود در تولیهد آثهار موسهیقاییِ اسهتاندارد و فهاخر داخلهی ،ورود نهامیمون
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محصوالت فرهنگی یا به عبارت دقیقتر ضدفرهنگی بیگانه به کیور ،طی این
سا ها از طریق رسانههای نوظهوری چون اینترنت ،ماهواره ،انوا بهازیههای
رایانهای وارداتی و ...روح و روان مخاطبان کودک را بمباران کهرده و تغییهرات
جدیای در ذائقة موسیقایی این گروه سنی پدید آورده است.
با مروری بر برنامههای کودک در سه دهة گذشته بهوضوح میتوان گفهت
دهة شصت و ابتدای دههة هفتهاد شمسهی آثهار موسهیقایی تولیدشهده بهرای
کودکان از ارزشهای ارکسترا  ،ملودیک و هارمونیک با هم برخوردار بودهاند.
آثار تولیدشده در این زمان با تکیه بر دانش و تجربة خبرگان عرصة موسهیقی
کودک و افراد نا آشهنایی چهون ثمهین باغ ههبهان ،کمها طراوتهی ،مههرداد
جهانفر ،آندره آرزومانیان ،بهرا دهقانیار و ...تولید و بهرای کودکهان بهه اجهرا
درمیآمد .یکی از محبوبترین قطعات موسیقی ،قطعة موسیقی تِهرَن قیهنگ
1
است .به اذعان غالب کارشناسان حهوزة موسهیقی
من از آثار ثمین باغ هبان
کودک ،آثار باغ هبان از بهترین و برترین آثهار موسهیقایی هسهتند کهه بهرای
کودکان ایرانی ساخته شدهاند و نهتنها کودکان ،بلکه بزرگساالن را نیهز تحهت
تأثیر قرار میدهند.
مهمترین و ماندگارترین آثار موسیقایی حوزة کهودک ،مربهوط بهه همهان
سا هاست؛ قطعاتی که این روزها متولدان دههههای پنجهاه و شصهت از آنهها
بهعنوان آثار خاطرهانگیز یهاد مهیکننهد .موسهیقی برنامهههایی ماننهد خونهة
3
بسههیاری
مادربزرگههه ،زیزی گولههو  ،آقههای حکههایتی  ،محلههة 2بهداشههت و
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موسیقیهای دیگر که نهتنها خاطرهانگیزند ،بلکه هم نان بسیاری از کودکان
دهههای پنجاه و شصت که بزرگساالن امروز هستند ،آموختهههای خهود را از
آنها به یاد دارند؛ مثالً مسواکزدن با ترانهة «صهبح و ظههر و قبهل از خهواب/
مسواک بزن ،مسواک» در مجموعة محلة بهداشت ،قصهگفتن و قصهشنیدن با
شعر و موسیقیِ «یکی بود یکی نبود /زیر گنبد کبود /قصههگهو نیسهته بهود/
قصهگو قصه میگفت »...از مجموعة آقای حکایتی و دهها اثر ارزشمند دیگهر،
هم نان در اذهان مخاطبان وجود دارند.
بسیاری از برنامههای کودک تولیدشده در دهههای شصت و هفتاد حاوی
قطعات موسیقی برخوردار از استانداردهای الز و مزین به استفادة صهحیح از
عنصر موسیقی در کنار دیگر عناصر برنامه بودند؛ واقعیتی که نهتنها اثرگذاری
فراگیرِ برنامه را موجب شده ،کهه مانهدگاری خهاطرهههای دلنیهین در ذههن
کودکان آن زمان و بزرگساالن امروز را نیز در پی داشته است.
کودکههان در سهها هههای اخیههر کمتههر شههاهد آثههار موسههیقایی مانههدگار در
برنامههای ویژة خود بودهانهد .آن هه در ایهن سها هها بههعنوان موسهیقی در
برنامههای تلویزیونیِ ویژة این گروه سنی دیده شده و میشود ،افزون براینکهه
گوشنواز ،روحپرور و تخیهلبرانگیهز نبودهانهد در مهوارد متعهدد نیهز حهداقل
معیارها و استانداردهای موسیقی کودک را رعایت نکردهانهد .تولیهد و پخهش
آثار موسیقایی سطحی و سادهانگارانه به نا موسیقی کودک ،عهالوه بهر افهت
سلیقة موسیقایی کودکان به گونهای غیرمستقیم به رواج ابتذا در این زمینه
دامن زده است .اگرچه ،تولید موسیقی برای کودک عالوه بهر دانهش نیازمنهد
تجربه و تبحر کافی اسهت .ورود آهنگسهازان آمهاتور و غیرحرفههای در مهوارد
متعدد که ترجیح میدهند ساخت موسیقی را از کودکان شرو کنند ،زمینهه
را برای تولیدات موسیقایی کمارزش و حتی ضدارزش در برنامههههای کهودک
فراهم آورده است.
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امروزه در عرصة موسیقی با تأثر از پییرفت علم و تکنولهوژی ،رواج انهوا
سینتیسایزرها که همزمان صدای چندین ساز را با یکدیگر ترکیب میکننهد،
موجبات تسهیل کار بسیاری از آهنگسازان فراهم آمده است .بیتردید ،مقابله
با دستآوردهای جدید در حوزة علم و فنآوری نهتنها امکانپذیر نیست ،کهه
دور از منطق و خرد انسانی به نظر میرسد .با وجود ایهن ،اسهتفادة مطلهق از
سهازهای افکتیههو چههون کیبهورد و سههینتیسههایزر بهه دلیههل سهههلالوصههو و
کمهزینهبودن آنها تبدیل به رویهای رایج در میان سازندگان موسیقی کهودک
شده است .این در حالی است که اسهتفادة زیهاد و ناآگاهانهه از دسهتگاهههای
الکترونیکی ،بدون ارائة طریق مناسب و بیتوجه بهه خطهر افهراط در تصهنیف
ه که به تولید موسیقی پیشپاافتاده و بدون هویت و پیهتوانة فرهنگهی بهرای
کودکان منجر میشود ه آسیبههای جبهرانناپهذیری بهه زیربنهای فرهنگهی
جامعه وارد آورده است.
ارزیابی موسیقی برنامههای کودک بهویژه برنامههای ترکیبهی تولیدشهده
در سا های اخیر ،آسیبهای موجود در این حوزه را بهدرستی نیان میدهد:
 .1در حوزة ساخت و پرداخت مطلوبِ رسانهایِ سوژة مهورد نظهر بهه کمهک
موسیقی کاستیهایی وجود دارد.
 .2همکههارینکردن بهها آهنگسههازان و نغمهههپردازانی کههه بتواننههد ملودیههها و
آهنگهای جدید ،جذاب و متناسهب بها ذائقهة کودکهان تولیهد کننهد ،بهه
شکلگیری ملودیهای ضعیف و آشفته انجامیده است.

 . 1ضمممو صشر کماره 12
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 .3استفادهنکردن از ابزار ،آالت و ادوات حرفهای برای تولید موسیقی (سهازهای
اُرف و سازهای آکوسهتیک) و اکتفهاکردن بهه موسهیقی ماشهینی یها همهان
سینتیسایزرها که ضمن تولید صداهای ساختگی و مصهنوعی بها افکتههای
بازاری و مجلسی ،باعن ذائقهپروری نادرست شهدهانهد و از ایهن طریهق قهوة
شنیداری کودکان به جای آشنایی با اصوات طبیعی ،بها صهداهای مصهنوعی
آکنده شده و این امر بهتدریج موجب شکلگیری عادات شنیداری نامناسهب
1
در کودکان شده است.
 .4استفاده نکردن از آثار شاعران و ترانهسرایان خوشقریحه ،مجرب و موفهق
در حوزة شعر کودک به مانعی جدی در شکلگیری اثر مطلهوب شهنیداری
برای کودکان بد شده است.
 .5استفادهنکردن از خوانندگان خوشصدا ،با صوت تربیتیافتهه کهه توانهایی
اجرای صحیح ریتم و ملودی را داشهته باشهند .در بسهیاری از برنامههههای
کودک اجرای آثار موسیقی باکال بر عهدة مجری یها صداپییهه عروسهک
گذاشته میشود که به دلیل تسلطنداشتن و آشنایی انهدک وی بها اصهو
خوانندگی ،اجرایی ضعیف و ناکارآمد ارائه میشود .
 .6اجرای گروههای کُر متیکل از کودکان و نوجوانان موضوعی اسهت کهه در
سا های اخیر کامالً مورد بیمهری و غفلت واقع شده است؛ کارکرد اصهلی
آیتمهههایی از ایههن دسههت در برنامههههههای کههودک ،تقویههت روح وحههدت و
همآوایی ،همدلی و همصدایی در کودکان است .
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 .7خودداری برنامهسازان از ارسا نسخههایی از شعر و موسیقی بهه شهورای
نظارت و ارزشیابی موسیقی به منظور بررسی و رفع ایهرادات احتمهالی اثهر
نیز از علل ناکارآمدی و تنز کیفهی موسهیقیها در سها های اخیهر بهوده
است.
 .8اعما نظر شخصی و سلیقهای برنامهسازان در بهکارگیری عوامل موسهیقی
از جمله آهنگساز ،نوازنده ،ترانهسرا ،خواننده ،و ...موجب برخی محدودیتها و
کاستیها شده است.
 .9رواج موسیقی سر صحنه با حضور نوازندگان غیرحرفهای و آمهاتور نیهز بهه
افت کیفی شدید آثار منجر شده است.
 .10ترویج موسیقی پرحجم و پرسرعت باعن ایجاد هیجان کاذب در کودکان
می شود .یکهی از پیامهدهای بهارز موسهیقی محهرک ،تغییهر تهدریجی ذائقهة
شنیداری کودکان است؛ تا جهایی کهه آنهها رفتهرفتهه از موسهیقی اسهتاندارد
متناسب فاصله میگیرند و قادر به برقراری ارتباط با آن نخواهند بود .ویژگهی
این نو موسیقی بافهت پهر و شهلو  ،ریهتم تنهد و کهاربرد ادوات مصهنوعی و
الکترونیکی به شکل اغهراقآمیهز اسهت .البتهه در مهواردی ماننهد برنامهههای
ورزشی و مسابقات که هدف از موسهیقی بهرانگیختن و بهه تحهرک واداشهتن
کودکان است ،میتوان از ایهن موسهیقی میهروط بهر رعایهت اسهتانداردههای
کودک ،آن هم به شکلی آگاهانه و هدفمند استفاده کرد .
 .11ترجیح کمیتگرایی به جای کیفیتگرایی در تولید آثار موسیقایی نیهز از
آفات این حوزه است ،بهویژه در برنامهههای ترکیبهی کهودک و خردسها ؛ تها
جایی که کاربرد افراطگونة موسیقی بهمنظور پوشش کاستیها و ضهعفههای
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محتوایی و ساختاری برنامه در دو بعد هنری و تکنیکی به روالهی متهداو در
بسیاری از برنامههای کودک و خردسا تبدیل شده است.
 .12استفادة نابجا و سطحی از ریتمهای مهیّج مانند ریتم  6/8که خود منجر
به تولید آثار موسهیقایی بههمراتب سهخیف و مبتهذ در برخهی برنامههههای
1
ترکیبی کودک شده است .
 .13تخصیصنیافتن بودجة کافی برای ساخت موسیقی برنامهها و نیز کوتاهی
تهیهکنندگان در حمایت منطقهی از موسهیقی برنامهه ،بهه حضهور پررنهگتهر
آهنگسازان آماتور و افراد غیرحرفهای در این میدان دامن زده است.

بهههعنوان نمونهههای عینههی از آسههیبهههای موجههود در عرصههة موسههیقی
برنامههای کودک ،میتوان به  15قطعهه موسهیقایی در یهک برنامهة ترکیبهی
سهساعته اشاره کرد که نهتنها از حین تکنیک و هنر موسیقی بسهیار ضهعیف
هستند ،که در غیرحرفهایترین شکل ممکن نیز بهه اجهرا در آمدهانهد .تولیهد
آثاری از این دست با اشهکاالت فراوانهی از جملهه کهاربرد اشهعار در محتهوا و
ساختاری ضهعیف ،تولیهد و اجهرای ضهعیف موسهیقی متیهکل از ریهتمهها و
آکومپانیمان یا بخهش همراههیکننهدة آمهاده کیبوردهها و سهینتیسهایزرها،
تلفیقهای نادرست شعر و موسیقی تا حد تخریهب سهاختار هجهایی کلمهه و
آکسانگذاری نادرست همراه است.
متأسفانه طی سا های اخیهر اشهکاالت و آسهیبههایی از ایهن دسهت در
برنامههای پربینندة کودک بهوفور میاهده شده اسهت کهه بهه نظهر میرسهد
عالوه بر افت سلیقة مخاطبان کهودک و نهاتوانی آنهها در تیهخیص موسهیقی
فاخر از مبتذ  ،آثار مخرب تربیتی جدی نیز بر ذهن و روان کودکان خواهنهد
 . 1ضمممو صشر کماره 17
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داشت .در این روند ،ذائقة موسیقایی کودکان به گونهای شکل مهیگیهرد کهه
نهتنها با ارزشهای دینی و حتی هنجارهای عرفی فرسنگها فاصله دارد ،کهه
در نگاهی دقیق ،واقعبینانه و طوالنیمدت میتوان گفت نسبت به آن ارزشها
در تضاد و مغایرت قرار خواهد گرفت.

ابعاد کاربرد موسیقی در رسانة ملی
ویژگیهای موسیقی کودک بهه دلیهل مختصهات مخاطبهان آن ،بها موسهیقی
بزرگسا تفاوتهای زیادی دارد؛ بااینحا در ابعاد کاربرد آن در رسانه ملهی،
از فصو میترکی با موسیقی بزرگسا برخوردار است؛ زیرا به محض حضهور
موسیقی بهعنوان یک سازة رسانهای ،پذیرش قواعد ارتباطی آن نیهز ضهروری
مینماید .هیچ ارتباطگری نمیتواند بدون پذیرش و رعایت قواعد سهازمانی از
یکسو و هنر موسیقی از سوی دیگر از این سازه بهدرستی بهرهبرداری کند.
طبق اسناد باالدستی صداوسیما ،موسیقی در رسانة ملهی مبتنهی بهر ابعهادی
ششگانه ،تولید ،پخش و ارزیابی میشود .ابعهاد شهشگانهة کهاربرد موسهیقی در
رسههانة ملههی ،یعنههی ابعههاد شههرعی ،عرفههی ،سههازمانی ،هنههری ،فنههی و رسههانهای،
چهارچوبهای ششگانة الزا آوری را برای دستاندرکاران ایهن پدیهدة هنهری در
رسانه تعریف میکنند .این ابعهاد هم نهین منیهأ تهدوین شهاخصهای عمهومی
چهاردهگانة موسیقی هستند که در ادارة نقد و 1
بررسی مرکهز موسهیقی و سهرود

 . 1عد رغم رلالو نگارنلدگا بلراي کناسلای و دسلتماب بله کلاخ هلاي «اختصاصل » ار یلاب
مشسمق کشدک در رسانو مد این رالو ب نتمجه ماند گش اینكه در این ممنه همچگشنله مسلتندات
رسم ومشد ندارد با ومشد این مطالیو کاخ هاي «عمشم » کاربرد مشسمق در رسانو مد که در
تال مزوهاي کشچ ردوین و ابالغ کده است این امر را یادمور م کشد که هرگشنه مرلار مشسلمقای
براي کشدکا باید مدات با پای ندي به این کاخ ها رشلمد و امرا گردد.
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رسانة ملی در راستای تحقق سیاست 1
های کالن افق رسانه تدوین و برای اجرا بهه
واحدهای سازمانی مربوط ابال شدهاند .نکتة حائز اهمیت در تدوین شاخصههای
عمومی موسیقی ،مستندکردن آنها بر اساس راهبردهای کالن رسانة ملی ،منیهور
رسانه ،اصو هنری ،حرفهای و منطقی موسیقی است .

ترتیب نمایش این ابعاد را میتوان به شکل نمادین در زیر به تصویر کیید:
ابعاد کاربرد موسیقی در رسانه ملی

الزامات کاربرد موفق موسیقی در رسانه ملی

.1شرعی

.1بن مایه میهبی-اخالقی

.2عرفی

.2تجربه و شناخت اجتماعی

.3سازمانی

.3شناخت و تابعیت سازمانی

.4هنری

.4استعداد،خالقیت و ذوق هنری

.5فنی

.5دانش تخصصی

.6رسانه ای

.6مهارت حرفه ای

شکل( :)1ابعاد و الزامات کاربرد موسیقی در رسانه ملی

 . 1در پ رغممرات ساختاري سا ما صداوسمما در اواخر سال  1393نام این مرکز به دفتلر مشسلمق
و سرود رغممر کرد.
 . 2مطال مربش به ابیاد کاربري مشسمق و کاخ هاي عملشم چهلاردهگانله مشسلمق برگرفتله ا
مزود پژوهش ادارد نقد و بررس مشسمق مرکز نوارت و ار یاب صداوسمما بلا عنلشا «امملال بلر
کاخ هاي عمشم کاربردي مشسمق در برنامه» است.

2
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تببین ابعاد ششگانه کاربرد موسیقی در رسانه ملی
حضور ابعاد ششگانه در اثر موسیقایی ،کلیتی منسجم و بههمپیوسته را به وجهود
میآورد که نمیتوان آنها را به گونهای متمایز و منفک از یکدیگر در نظهر گرفهت.
بنابراین ،هنگامی که از کاربرد موسیقی در رسانة ملی سخن به میان میآیهد ،ههر
یک از ابعاد ششگانه به موازات یکهدیگر در تعیهین ارزشهمندی و مطلوبیهت اثهر
موسیقایی نقش تعیینکنندهای ایفا مهیکننهد .بااینحها  ،بهرای تبیهین بییهتر،
هریک از این مفاهیم به طور جداگانه تعریف و تیریح میشوند:
 .1بعد شرعی و لزوم وجود بنمایههای میهبی ذ اخالقی
با توجه به رییههای تاریخی اسال در ایران و نص صریح قانون اساسی مبنی
بر معرفی دین اسال بهعنوان دین رسمی کیور ایران ،موسیقیِ استفادهشهده
در رسانة ملی بهعنوان رسانة ایهدئولوژیک دینهی نمهیتوانهد فاقهد معیارهها و
شاخصهای مبتنی بر قواعد شرعی باشد.
 .2بعد عرفی و لزوم توجه به تجربه و شناخت اجتماعی
عرف پدیده ای اجتماعی و محصو عمهل متمهادی و مکهرر اسهت کهه نقهش
قرارداد ضمنی و میترک را میان مرد پیدا کرده است .ضرورت آگاهی کهافی
از نیازها و سالیق جامعة مخاطبان ایجاب میکند تها ضهمن در نظهر گهرفتن
مصالح مخاطبان ،برنامهریزی منسجم و حسابشدهای در عرصهة تولیهد آثهار
موسیقایی برای پاسخگویی به نیازها و سالیق مخاطبان صورت گیرد.
 .3بعد سازمانی و لزوم شناخت و تابعیت سازمانی
هر سازمانی از اصو و قواعد خاص خود تبعیت میکند؛ رسانة ملی نههتنها از
این قاعده مستثنی نیست ،که تابعیت سازمانی بهویهژه در ادارة سهازمانههای
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بزرگ رسانهای از اهمیت دوچندان برخهوردار اسهت .بهه محهض ههر برونهداد
رسانهای سیل بازخوردهای گوناگون مخاطبان بر سهازمان سهرازیر مهیشهود.
ازاینرو هریک از اعضای سازمان نه یک شخص حقیقی که بههعنوان نماینهدة
حقوقی رسانه یا شبکة متبو خود باید با آگاهی از اصهو و قواعهد سهازمانی
دربارة بهکارگیری موسیقی در برنامهها یا به طور مستقل تصمیمگیهری کنهد.
بر این اساس ،برخی شاخصها ،معیارها و ارزشهای مرجع ،وابسته به اصهو
و قواعد سازمانی است که در اهداف ،وظایف و مخاطبان هر شبکه رسانه ملهی
معنا پیدا کرده و عینیت یافتهانهد و بخیهی از ارزش موسهیقی بهکاررفتهه در
رسانة ملی بر همین اساس سنجیده و تجزیهوتحلیل میشود.
 .4بعد هنری و لزوم داشتن استعداد ،خالقیت و ذوق هنری
موسیقی پدیدهای هنری است و ابعاد هنری مدیریت رسانه نیز امری مسهلم و
تردیدناپذیر است .علیرغم آنکه در مسیر تکامل عصر ارتباطات و اطالعهات از
رسانهها با عنوان صنعت نا برده میشود ،هم نان بقا و حیات آنها متکی بهه
کاربرد دقیهق و ماهرانهة هنرههای گونهاگون چهون گرافیهک ،نقاشهی ،تئهاتر،
موسیقی و ...است .ازاینرو ،توجههِ افهرادِ مسهتعد ،خهالق و برخهوردار از ذوق
هنری به بعد هنری موسیقی و بهکارگیری آن ،برای تولید و تهأمین موسهیقی
فاخر و نیز استفاده از مطلوبترین ترکیب و تلفیق موسیقی بها دیگهر عناصهر
برنامه باید مورد توجه و مالحظة دقیق قرار گیرد.
 .5بعد فنی و الزام برخورداری از دانش تخصصی
موسیقی بهعنوان سازهای رسانهای ،یا به طور مستقل به کار میرود یا با دیگر
عناصر برنامه تلفیق میشود و در کلیتی منسجم ظهور مییابد و نقش خود را
ایفا میکند؛ بااینحا  ،موسیقی چه بهتنهایی به کار رود و چه در ترکیهب بها
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دیگر عناصر برنامه ،تابع قواعد و اصو فنی معینی است و کاربرد آن نیازمنهد
برخورداری از دانش و تخصص فنی کافی در این زمینهه اسهت .رعایتنیهدن
این اصو  ،عالوه بر افت کیفی صدا در مقیاس استانداردهای پخش رسهانهای،
موجب اختال در فرایند ترکیب و تلفیق موسیقی با دیگر عناصر برنامهای نیز
میشود؛ امری که در نهایت نارضایتی مخاطبان را در پی خواهد داشت.
 .6بعد رسانهای و ضرورت برخورداری از مهارت حرفهای
منظور از بعد رسانهایِ کاربرد موسیقی ،آن دسته از اصو و قواعدی است کهه
عالوه بر داشتن پیتوانة منطقی ،به دلیهل بههکارگیری عملهی آنهها در تمها
رسانههای معتبر دنیا ،مورد قبو اصحاب رسانه هستند و از اجمها حرفههای
برخوردارند؛ به گونهای که به قانون تبدیل شدهاند .تحقهق ایهن بعهد از ابعهاد
کاربرد موسیقی نیازمند آشنایی برنامهریزان و برنامهسازان بها مبهانی و اصهو
ارتباطی ،شناخت موسیقی و تجربة وسهیع برنامههسهازی اسهت کهه از آن بهه
مهارت حرفهای تعبیر شده است .درک عمیق از کاربرد رسانهایِ موسهیقی در
برنامه نیازمند قرار گرفتن عملی در موقعیتهای مختلف برنامههسهازی اسهت
زیرا قواعد این کاربرد که بر اساس نو برنامه متفاوت خواهد بود ،جز با تجربه
و کار عملی حرفهای به دست نمیآید.
تأکید بر این نکته ضروری است که ابعاد ششگانهة کهاربریِ موسهیقی در
رسانة ملی ،از ارتباطی ارگانیک و پویا بها یکهدیگر برخوردارنهد .ارزشگهذاری
دقیق موسیقی در رسانة ملی مبتنی بر توجه همهجانبه به این ابعاد است؛ بهه
گونهای که کم توجهی و یا نادیده گرفتن هریک به مطلوبیت کاربرد موسهیقی
در رسانة ملی آسیب خواهد رساند.

 .................... 70موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

شاخصهای عمومی چهاردهگانه موسیقی
سهنجش میهزان مطلوبیهت کهاربرد موسهیقی چهه بههطور مسهتقل و چههه در
برنامهها ،مبتنی بر شاخصهایی است که از ابعاد ششگانة کاربرد موسیقی در
رسانة ملی به دست آمدهاند .شکل زیهر بهه گونههای شهماتیک شهاخصههای
عمومی کاربرد موسیقی را نیان میدهد .هریک از شاخصهای عمومی نیز از
مقوله یا مقولههایی تیکیل شدهاند که در ادامه به تفکیک تیریح میشوند:

.2منیأ
ملودی
باکال

.1هویت
موسیقی

.14توزیع
موسیقی
ملل

.3وضعیت
پخش

.4وضعیت
کال

.5قالب
رسانهای

شاخص های عمومی
نقد و بررسی کاربرد
موسیقی در رسانه
ملی

.6کیفیت
فنی

.13توزیع
موسیقی
فولکلور
.12سبک
موسیقی

.11نو
اجرای
قطعات

.10حالت
موسیقی
.7تناسب
با محتوا

.8وضعیت
تکرار

.9ارزش
موسیقی

شکل( :)2شاخصهای عمومی چهاردهگانه کاربرد موسیقی در رسانه ملی
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 .1هویت موسیقی
این شاخص که به دو مقولة موسیقی ایرانی و غیرایرانی تقسهیم شهده اسهت ،از
طریق ساختار ملهودی تعیهین مهیشهود .مؤلفهههایی چهون مأموریهت شهبکه،
مخاطبان هدف برنامه ،تم یا درونمایة برنامهه ،موضهو برنامهه ،مناسهبتههای
مذهبی ،ملی ،فراملی و دیگر عناصر محتوایی و شکلی ،در شکلدهی بهه هویهت
موسیقی برنامه اثرگذارند .هرچند الز است نقطة ثقل هویت موسیقی ،ایرانهی
باشد ،در برخی موارد مؤلفههای مزبور و اقتضائات معیّن این امر را به گونههای
منطقی و آگاهانه تغییر خواهند داد .در تعیین هویت موسیقی چند نکتة مهم
را نباید از نظر دور داشت؛ نخست اینکهه سهاز کهه ابهزار مولهد صهوت اسهت،
تعیینکنندة هویت موسیقی نیست؛ به عبهارت دیگهر مهیتهوان بها هریهک از
سازهای ایرانی ملودی غیرایرانی اجرا کرد و بالعکس .دو آنکه ،همانگونه که
ملیت پدیدآورندگان اثر اعهم از آهنگسهاز ،نوازنهده و ...تعیهینکننهدة هویهت
موسیقی نیست ،محل تولید ،توزیع و نیر اثر نیز مبین هویت آن نخواهد بود.
نکتة آخر اینکه در صورت هر نو ترکیب در ساختار ملودی ،عنصهر غالهب در
ترکیب است که هویت موسیقی را تعیین میکنند.
 .2منشأ ملودی باکالم
این شاخص بر اساس منیأ ایرانی و غیرایرانی داشهتن سهنجیده مهیشهود .از
آنجا که هویت یک موسیقی ،معرف تاریخ ،فرهنگ و هنرِ خاستگاهِ آن اسهت،
ملههودیهههای غیرایرانههی بهها ورود خههود ،عناصههر تههاریخی ،فرهنگههی و هنههری
خاستگاهیان را نیز به همراه میآورند و این اتفهاق ،بهتهدریج موجهب تغییهر
ذائقة شنیداری و حتی رفتاری مخاطبان میشود.
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 .3وضعیت پخش
همان طور که در شکل شمارة سه میهود است ،ایهن شهاخص بها سهه مقولهه
سنجیده میشود که میتوان آن را بهعنوان ضمانت اجراییِ انضهباط سهازمانی
در پخش موسیقی به حساب آورد.
-

قابل پخش :آثهاری کهه از واحهدهای معتبهر سهازمان مجهوز پخهش
گرفتهاند و مالکهای شر و عرف در آنها لحاظ شده است.

-

غیرمجاز :آثاری کهه از لحهاظ مفهاهیم ،ملهودی و ریهتم بها پییهینة
فرهنگی و تهاریخی کیهور تناسهب ندارنهد؛ ماننهد آثهار زیرزمینهی ،آثهار
خوانندگان لسآنجلسی و...

-

غیرقابل پخش :آثار یا خوانندگانی که مراجع قانونی سازمانی ،آنها را
غیرقابلپخش اعال کردهاند.

وضعیت پخش
قابل پخش

غیر مجاز

غیر قابل پخش

شکل( :)3مقولههای سنجش وضعیت پخش موسیقی در رسانه ملی

در نگاهی دقیقتر میتوان گفت آثاری کهه بها ابعهاد شهشگانهة کهاربری
موسیقی مطابقت ندارنهد ،بهه نهوعی غیرمجهاز یها غیرقابهلپخش بهه حسهاب
میآیند.
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 .4وضعیت کالم
این شاخص که با دو مقولة باکال و بیکال سنجیده میشهود ،نسهبت حجهم
موسیقیِ باکال به موسیقیِ بیکال را مد نظر قرار میدهد .با توجه به اهمیت
عناصر محتوایی و کالمی برنامه ،این نسهبت متناسهب بها ظرفیهت و سهاختار
برنامه سنجیده میشود.
 .5قالب رسانهای
قالبهای موسیقایی رسانهای بر اساس هیت مقوله بررسی میشهوند (شهکل
شمارة چهار) .بهرهمندی از قالبهای متنو موسیقایی در برنامه متناسهب بها
ساختار و ظرفیتهای آن ،نهتنها به انتقا جذاب و مؤثر پیا کمک مهیکنهد،
که موجبات تنو فضای شنیداری برنامه را نیز ه که خود معرف تهالش ،ذوق
هنری و درک رسانهای تهیهکننده است ه فراهم میآورد.
قالب های موسیقایی رسانه
پالس/پاساژ
تو

پس زمینه
فاصله
سرود
آنونس
آر استیین
آر

شکل( :)4قالبهای موسیقایی رسانه
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 .6کیفیت فنی
این شاخص در سه مقولة مناسهب ،معمهولی و نامناسهب سهنجیده مهیشهود.
محرکهای شنیداری در صورتی مورد توجه قرار میگیرند و دریافت میشوند
که از حهداقل معیارههای فنهی برخهوردار باشهند .برخهی از ایهن معیارهها در
برنامههای تلویزیونی عبارتند از کیفیت صوتی قطعات ،جملهبنهدی موسهیقی
در آغاز و پایان هر قطعهه ،اسهتفاده از عناصهر غیرموسهیقایی (کهال  ،افکهت،
سکوت) بین دو قطعة موسیقی ،پرهیز از اتصا دو قطعة موسیقی و...

 .7تناسب با محتوا
این شاخص که در سه مقولة مناسب ،معمولی و نامناسب سهنجیده میشهود،
بر اهمیت تناسب هویت ،ریتم ،حالت و سبک موسیقی با دیگر عناصر برنامهه
تأکید دارد .برخی نکات مورد توجه در این شاخص عبارتند از:
 هماهنگی موسیقی بها موضهو (عنصهر کالمهی) ،مخاطهب برنامهه ،زمهان ومناسبت پخش
 تغییر بهموقع موسیقی متناسب با تغییر موضو و موقعیت دیگر عناصر برنامه توجه به مناسبتهای تقویمی -تناسب هویت موسیقی با حوزة جغرافیایی پیا برنامه

 .8وضعیت تکرار
این شاخص که در دو مقولة مناسب و نامناسب سنجیده میشهود ،بهه تکهرار
قطعات موسیقی در برنامهه اشهاره دارد .تکهرار قطعهات موسهیقی بهه صهورت
هدفمند و برنامهریزیشده با هدف ایجاد جذابیت بییتر و انتقا مهؤثر پیها ،
مناسب ارزیابی میشهود و در غیهر ایهن صهورت ،یعنهی تکهراری کهه توجیهه
حرفهای و منطقی نداشته باشد ،نامناسب ارزیابی میگردد.
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 .9ارزش موسیقی
این شاخص که در چهار مقولة الف ،ب ،ج و د ارزیهابی میشهود ،بهه سهطح
کیفی موسیقی اشاره دارد .کاربرد آثار باارزشی که باعن ارتقای سلیقه ،هوش
و سواد موسیقایی مخاطب میشهوند بها مؤلفههههای «کیفیهت آهنگسهازی»،
«کیفیت اجرا (ساز ،آواز)» و «کیفیت شعر» سنجیده میشود.
 .10حالت موسیقی
حاالت موسیقی تأثرات هیجانی مختلفی بهر روح و روان مخاطبهان بهر جهای
میگذارد .ایهن شهاخص در هفهت مقولهة سذنگین ،آرام ،روان ،حماسذی،
طربانگیز ،پرشور و متغیر طبقهبندی میشود .هریک از حالتهای مزبهور
به شیوهای متفاوت در اثر موسیقایی تجلی مییابند که در زیر بهه شهرح آنهها
پرداخته میشود:
سنگین :قطعات با متر آزاد ،کیسان یا تمپوی بسیار کند این حالت موسهیقی
را به وجود میآورند.
آرا  :قطعات متریک با تمپوی پاییناند.
روان :قطعات متریک که تند یا کند نیسهتند؛ حالهت روان طیهف بییهتری از
ملودیها را در بر میگیرد.
حماسی :آثاری که المانهای موسیقی ،یعنی ریتم ،ملهودی و سهازبندی آنهها
حس حماسی را ایجاد میکند.
طربانگیز :قطعات دارای متر ترکیبی که حس شادی را ایجاد میکنند.
پرشور :آثاری که اغلب تمپو و ارکستر باالیی دارند و حس تکهاپو و تحهرک را
ایجاد میکنند.
متغیر :آثاری که در بر گیرندة دو یا چند حالت موسیقیاند.
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 .11شیوة اجرای قطعات
این شاخص با توجه به شیوههای اجرا در هیت مقوله ارزیابی میشود .از آنجا
که هر شیوه در نظا نیانهشناسی حامل پیا خاصی است ،نمهیتهوان از ههر
شیوهای در هر ساختار برنامههای و بها ههر محتهوایی اسهتفاده کهرد .اسهتفادة
متناسب از شیوههای اجهرای قطعهات انتخهابی برنامهه ،موجهب شهکلگیهری
رنگآمیزی صوتی متنوعی میشهود و حهس شهنیداری مطلهوبی در مخاطهب

ایجاد میکند .انوا شیوههای اجرا در شکل شمارة پنج ارائه شدهاند.

آواز

بدون ساز
ارکستری

الکترونیک

الکترو

شیوه اجرای
قطعات

هم نوازی

دو نوازی

آکوستیک

ساز و آواز
ساز تنها
(سلو)

شکل( :)5انوا شیوههای اجرا در موسیقی
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 .12سبک موسیقی
هریک از سبکهای مختلف موسهیقی ایرانهی و غیرایرانهی ،گفتمهان خهود را
دارند و معرف حوزههای فرهنگی ه اجتماعی خاصی هسهتند .انتخهاب سهبک
موسیقی مناسب به منظور ایجاد آراییی متوازن از سبکهها در همهاهنگی بها
پیا برنامه بهه تفکیهک ایرانهی و غیرایرانهی بهودن ،در مقولههههای متعهددی
(شکلهای شش و هفت) سنجیده میشود .به منظور حفظ اختصهار ،از ارائهة
تعاریف علمی و کاربردی سبکهای مختلف موسیقی پرهیز شده است.

سنتی
فولکلور
ترکیبی

پاپ

سبک های
موسیقی
ایرانی

ترکیبی

تلفیقی

فولکلور
اصیل

زورخانه ای

شکل( :)6سبکهای موسیقی ایرانی

 .................... 78موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

کالسیک
ملل

پاپ

سبک های
موسیقی
غیر ایرانی

فیوژن

راک/

هیپ هاپ

جز

متا
تکنو

شکل( :)7سبکهای موسیقی غیر ایرانی

 .13توزیع موسیقی فولکلور
موسیقی فولکلور ،ههم بههعنوان میهرا فرهنهگ شهنیداری ،معهرف تهاریخ و
فرهنگ اقوا در بو های زیستی متنو است و هم عامل هویتبخش وحهدت
ملی است .ظرفیتهای کمنظیر موسیقی فولکلور از نظر تنو  ،زیبایی ،قهدرت
تصویرسازی و قابلیت بهکارگیری در مناسبتهای گونهاگون مهیتوانهد ضهمن
ایجاد رنگآمیزی بدیع در فضای موسیقایی برنامهه ،بهه حفهظ و تقویهت ایهن
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میرا فرهنگی در میان نسلهای امروز و فردا بینجامد .بنابراین ،بههرهمنهدی
صحیح از آن به گونهای متوازن و متناسب با محتوا ،یکی دیگر از شاخصهای
عمومی کاربرد موسیقی در رسهانة ملهی بهه حسهاب میآیهد .انهوا موسهیقی
فولکلور در شکل شمارة هیت نیان داده شده است.

آذری
جنوبی

ترکمنی

بختیاری

شمالی

توزیع
موسیقی
فولکلور

خراسانی

کردی

کرمانیاهی

لری
فارس

سیستان و
بلوچستان

شکل( :)8توزیع موسیقی فولکلور
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 .14توزیع موسیقی ملل
از آنجا که حوزه جغرافیایی محتوای برخی از برنامهههها مربهوط بهه کیهورهای
دیگر است ،بهرهمندی از موسیقی ملل ،میروط بر تناسب و همهاهنگی الز بها
محتوای برنامه ،به سهم خود میتواند فرستندة پیا دوستی و صلح ایرانیهان بهه
دیگر ملتها و احترا به فرهنگ شنیداری آنان باشد .توزیع موسهیقی ملهل در
شکل شمارة نُه نیان داده شده است.

عربی
افریقایی

ترکیه ای

امریکایی

شش مقا

توزیع موسیقی
ملل

پاکستانی

افغانی

اسپانیایی

خاور دور
آذربایجانی

هندی

شکل( :)9توزیع موسیقی ملل
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سخن پایانی
بیتردید در جهان امروز موسیقی یکی از پرمصرفترین کاالهای فرهنگی
جوامع محسوب میشود .از کالن شهرِ پایتخت گرفته تا دورترین روسهتاهای
کیور ،جایگاه رسانة فراگیر تلویزیون در زندگی افراد و موسیقی هایی کهه از
این رسانه پخش می شود ،چنان قاطع و برجسته است که همه خواسهته یها
ناخواسته مصرفکنندة موسیقی به حساب می آینهد .اگرچهه مصهرفکننهدة
ناآگاه را با هر جنس ناسرهای میتوان به راحتی فریفت ،مصرفکننهدة آگهاه
دستِ کم اهل چند و چون است و از این رهگذر صد البته که مهیتوانهد بهر
کیفیت کاالی مورد نظر نیز تأثیر بگذارد.
یکی از راههایی که در طوالنیمدت میتواند به ارتقای کیفی موسهیقی در
جامعه بینجامد ،افزایش آگاهی شنوندگان نسهبت بهه کموکیهف ایهن پدیهدة
هنری است؛ موضوعی مهم که میتوان گفت نوعی تقویت نظارت اجتماعی بر
موسیقی رایج و متداو را به همراه خواهد داشت .این موضهو بههویژه بهرای
مخاطبان آسیبپذیر که در گروههای سنی کودک و خردسا قرار میگیرنهد،
اهمیت دوچندان مییابد .افزایش آگهاهی کودکهان نسهبت بهه ایهن خهوراک
فرهنگی از طریق تربیت ذههن موسهیقایی آنهها و افهزایش حساسهیت حهس
شنیداری آنان نسبت به فراوردههای صوتی ،نقش بسزایی در انتخابهای آتی
این گروه سنی در زمینة محصوالت فرهنگی شنیداری خواههد داشهت .نکتهة
مهههم و اساسههی در ایههن ارتبههاط ،تربیههت حههس شههنیداری کودکههان اسههت؛
بهنحویکه نهتنها شنوندگان منفعل نباشند ،بلکهه بهه شهکلی فعها خهوراک
شنیداری خود را از میهان انبهوه محصهوالت فرهنگهیای کهه آنهها را احاطهه
کردهاند ،بهدرستی جستجو کنند ،بیابند و استفاده کنند.
بیتردید ،موسیقی نمیتوانهد تنهها یهک وسهیلة بهازی و سهرگرمیِ عهاری از
کارکردهای آموزشی و تربیتی برای کودکان به حساب آید .از ایهن پدیهدة هنهری
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باید بهعنوان ابزاری برای پرورش حس زیباییشناسی کودکان و توانمنهد سهاختن
آنها در بیان خود و برقراری ارتباط مؤثر با جهان پیرامون سود جست.
همانگونه که از نقاشی ،شعر و داستان در راستای تحقق اههداف تربیتهی بهرای
کودکان بهره برده میشود ،از موسیقی نیز باید به منظور پرورش ذههن کودکهان در
مسیر شکوفایی و بالندگی آنها استفاده کرد .در این راستا بایهد بهرای ارائهة الگوههای
مناسب موسیقی به کودکهان از ابتهدا اقهدا کهرد  .کودکهان ضهمن برخهورداری1از
روحیة کودکانه که کنجکاوی ،تحرک ،نیاط و شادابی از ویژگیهای بهارز آن اسهت،
از همان سنین اولیه ،عالوه بر تصاویر ،در طو اوقات شبانهروز از طریق تلویزیون بها
خوراک متنوعی از محصوالت و موضوعات شنیداری تغذیه میشوند .در ایهن رونهد،
تربیت حس شنیداری کودکان در راستای آشنایی با اصهوات موسهیقیِ متناسهب بها
ویژگیهای رشدی آنان از یکسو و متناسب با ارزشهای فرهنگی و باورهای دینهی و
ملی از سوی دیگر اهمیت مییابد.
شاید در نگاهی سطحی ،تولید آثار موسیقایی برای کودکان در تلویزیهون
به دلیل تصور سادهانگارانه از این گروه سنی ،کهاری سههل و آسهان بهه نظهر
برسد؛ اما واقعیت امر خالف این موضو را نیهان مهیدههد .سهاخت و تولیهد
موسیقی کودک نیازمند خبرگی و چیهرهدسهتی آهنگسهاز برنامهة کهودک در
زمینههای گوناگون است که از مهمترین آنها میتهوان بهه مهوارد زیهر اشهاره
نمود:
 دانش و تجربة الز در حوزة علم موسیقی -شناخت و آگاهی کافی از ویژگیها و نیازهای روانشناختی کودکان

 . 1نمشنههای ا الگشهلاي من اسل مشسلمق کشدکلا در ضلمایم صلشر ذیل عنلشا «مرلار مشفلق
مشسمق کشدک» ارائه کده است.

فصل دوم :موسیقی برنامههای کودک تلویزیون 83 ..........

 آشنایی با فرهنگ غنی ایرانزمین و مفاخر هنری ،بهویژه در عرصة ادبیهاتداستانی ،شعر و موسیقی
 آگاهی کامل از معیارها و خطمییههای تعیینشهده در راسهتای اههداف وسیاستهای کالن رسانة ملی
بیتردید هریک از حهوزهههای موضهوعیِ برشمردهشهده نیازمنهد دانهش،
اطالعات و تجربة کافی در آن زمینهه اسهت کهه حضهور مسهتمر آهنگسهازان
توانمنههد و باتجربههه را مههیطلبههد؛ خبرگههانی کههه در سههایة سهها ههها تجربههه و
علمآموزی بتوانند آثار موسیقایی متناسب با زبان حا کودکان بسازند؛ آثاری
که ضمن رعایت معیارها و خطمییهای سازمانی در رسانة ملی ،ساده و برای
کودکان قابهلدرک و فههم باشهند و هم نهین اسهتانداردهای تعیینشهده در
موسیقی کودک را داشته باشند.
مطالعه و بررسی موسیقی کودک در حوزههای سازشناسی ،ارکستراسهیون،
تأثیر اصوات و ...ما را به حقایقی رهنمون میسازد که در ساخت موسیقی بهرای
خردساالن و کودکان باید به آنها توجه ویژه داشت:
 .1هرچند بهنظر میرسد در استفاده از نو سازها برای آهنگسازی ویژة گروه
سنی کودکان محدودیتی وجود ندارد ،این امر میهروط بهه کهاربرد بجها و
صحیح سازها در انتقا پیا و ایجاد حهس مطلهوب در مخاطبهان کهودک
است.
 .2اولویت کاربرد سازها بر اساس کاراکتر متعارف آنها تعیین میشود.
 .3مقطع سنی مخاطب در انتخاب تعداد سازها برای یهک ارکسهتر اهمیهت دارد.
بر این اساس ،تعداد سازها متناسب با مقطع سنی مخاطب انتخاب مهیشهوند.
ارکستر با حجم کمتر برای مقطع خردسا مناسهب اسهت و در صهورت نیهاز،
برای مخاطبان کودک و نوجوان رفتهرفته تعهداد سهازها و حجهم ارکسهتر بهه
شکل منطقی افزایش مییابد.
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 .4میتوان از ترکیب اصوات الکترونیک و آکوستیک به شرط حفظ 1تناسهب و
تعاد دینامیکی و ایجاد حس لذتبخش در مخاطبان کودک استفاده کرد.
 .5اگر از اصوات الکترونیک ،سینتیسایزرها و سمپلرها برای کودکان استفاده
میشود ،این کاربرد باید بسیار ظریف و هوشمندانه صورت گیرد.
 .6حضور نوازندگان و خواننهدگان حرفههای در اجهرای اثهر ،امهری ضهروری و
اساسی است.
 .7چیدمان سازها در ارکستر باید به گونهای باشد که سونوریته دارای تعهاد
فرکانسی مطلوب باشد و باید از استفادة بیرویه و بیمورد از سازها پرهیهز
شود.
 .8هرچند از سازهای بومی و محلی میتهوان در ارکسهتر کهودک و نوجهوان
استفاده کرد ،از آنجا کهه درک و تحلیهل اصهوات موسهیقی سهنتی بهرای
کودک کمی دشوار اسهت ،آهنگسهازی در ایهن زمینهه نیازمنهد مههارت و
خالقیت ویژه است.
 .9پیینهاد میشود از پتانسیل سازهای سنتی برای خلق افکتها و ایجاد فضهای
فانتزی برای مخاطب خردسا استفاده شود و محور قرار گهرفتن ایهن سهازها
در ارکستر برای اجرای نغمات ،از گروه سنی کودک و نوجوان آغاز گردد.
 .10از آنجها کهه بهرای کودکهان ،خواننههدگان کهودک و نوجهوان نسهبت بههه
خوانندگان بزرگسا که صدای کودکانهه را تقلیهد مهیکننهد ،جهذابیت و
محبوبیت بییتری برخوردارند ،توصیه میشود از این دسته خوانندگان در
تولید آثار کودک بییتر استفاده شود و در مهواردی کهه قصهد اسهتفاده از
خواننههدگان بزرگسهها وجههود دارد ،از خواننههدگان حرفهههای بهها صههدای
تربیتیافته دعوت به همکاری شود.

 . 1منوشر اصشار است که در دستگاهها و نرمافزارهاي الكترونمك مشلد صشت رشلمد م کشند.
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ضمائم
ضمیمة شمارة 1
ارکستراسیون
ارکستراسیون به معنای چیدمان درسهت و علمهی مجموعههای از سازهاسهت.
سازهای استفادهشده در یک ارکستر به پنج دستة کلی تقسیم میشهوند کهه
عبارتند از سازهای بادی ه چوبی چون پیکولو ،فلوت ،ابوا ،کرانگله ،کالرینت و
باسون ،سازهای بادی ه برنجی مانند ترومپت ،ترومبون ،توبا و هورن ،سازهای
کوبهای چون مثلن ،طبل کوچک و بزرگ ،انهوا سهنج و تیمپهانی ،سهازهای
کالویهدار یا شصتیدار چون پیانو و هارپسیکورد و نیز سازهای زههی ماننهد
ویولن ،ویوال (آلتو) ،ویولنسل و کنترباس .ملیهتههای مختلهف نیهز صهاحب
سازهای خاص خود هستند؛ بهعنوان مثا در کیور ما میتوان به تار ،سهتار،
تنبک و کمان ه اشاره کرد .از حدود شصت سا پیش تها کنهون شهاخهای از
ابزارهای مولد صوت بهه کمهک آهنگسهازها آمدهانهد کهه در گهروه سهازهای
الکترونیک قرار مهیگیرنهد؛ ایهن ابزارههای تولیهد صهوت بهه گونههای دیگهر،
رنگآمیزیهای صوتی متفاوتی را از طریق رایانهها و نر افزارها میآفرینند.
به منظور بررسی بییتر سازها ،در اینجا برخهی از سهازهای ارکسهتر بهه همهراه
معرفی رنگ صوتی و کاراکتر متدوا آنها ارائه شهده اسهت1.ایهن سهازها و ارکسهتر
متیکل از آنها میتوانند بییترین کاربرد و تأثیر را در موسیقی کودک داشته باشند.
 . 1ب رردید کارکترهلاي برکلمرده کلده در ذیل هلر سلا رملام رشانلای م سلا در ایجلاد فعلاي
درا مارم ن شده و مسدماً بنا به نشع کاربرد م در ارکستر و ررکم هاي مختدف مدشدی و هارمشنمل
م رشاند رنشع یابد.
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سازهای بادی ذ چوبی
فلوت

1

فلوت سازی است از خهانوادة سهازهای بهادی هه چهوبی .در گذشهته انهوا
مختلفی از فلوت آ بک وجود داشت؛ این سازها به 2
طور عمهودی روی لهب
قرار میگرفتند و صدای آنها از نوکیان انتیهار مهییافهت .کوچهکتهرین و
زیرترین آنها بیش از بیسهت سهانتیمتر طهو نداشهت ،درحهالیکهه طهو
نمونههای بزرگ آن که نتهای بم را مینواخت ،گاهی به دو متر مهیرسهید.
هرچند استفاده از این نو فلوت در طو زمان منسهوخ شهد ،در سها های
اخیر شکل تازهای از سازهای ایهن خهانواده بهه نها فلهوت ریکهوردر بهرای
آموزش موسیقی کودکان ساخته شده و استفاده میشود.
در قرن هجدهم نوعی فلوت دیگر موسو به فلوت تیرس رایج شد.
بزرگترین نو فلوت تیرس ،فلوت بزرگ است که امروزه فلوت بزرگ و
فلوت کوچک (پیکولو) در موسیقی کودک کاربرد زیادی دارند.
فلههوت بههزرگ در منطقههة
بههاالی صههدادهی خههود دارای
صدای بسیار تیز و گزنده است.
رجیستر تیز ،اجازة آوازی بسیار
درخیان را میدهد؛ در منطقهة
میانههة صههدادهی دارای صههدای
نسبتاً تیز و درخیهانی اسهت و
 . 1ضمممو صشر کماره 18
2.Flutes a bec
3. Flutes tierce

3
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در منطقة پایین صدادهی ،صدایی نسبتاً بم دارد .طنین نسبتاً صهفیردار
این ساز باعن میشود نتها شکل یورشدار پیدا کنند.
از خصوصیات تکنیکی و تواناییهای اجرایی این ساز میتوان گفهت
که سازی است بسیار چابک و هر عبارتی را میتوان برای آن نوشت .هر
نغمهای را میتوان با آن اجرا کرد.
کاراکتر فلوت
نمیتوان در یک جمله ماهیت فلوت را توصیف کرد .سونوریتة این ساز
شفافیت ویژه ،بلورین و درخیان دارد .این ساز میتوانهد تهداعیکننهدة
منظرههای گوناگون باشد؛ از جمله میتهوان بهه منظهرهای روسهتایی و
مالیم نظیر صحنة مزرعه در سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوز اشهاره
کرد .بااینحا  ،صدای ساز گاهی سرد و رنگپریده بهه نظهر مهیرسهد؛
به ویژه پس از شنیدن صدای ابوا یا ویلن سلو .این سهاز در منطقهة بهم،
صدای مرموز و تهدیدکننهده دارد و در منطقهة وسهط تها منطقهة تیهز،
صدایی آسمانی و پریوار ،باصهالبت ،خونسهرد و باشهکوه اسهت .گهاهی
صدای ساز با آرامیی مرموز روی ارکستر گسترده میشود.
کاراکتر دیگر ساز فلوت ،تراژیک است .بمترین نتها حالتی غریب و
تأثیرگذار دارند که میتوانند فضایی تراژیک ایجاد کنند؛ نتهای منطقة
تیز هم قادر به ایجاد این تأثیر هسهتند ،نهتههای ایهن منطقهه حهالتی
شیطانی مثل تریل فلوت کوچک دارند و باالخره حالت فانتزی محجوب

 . 4منوشر ا سشنشریته رنگ صشر ی
دارد.

صدا است که در هر سلا کم ملت و ماللت منحصلربهفلردي
2. Berlioz.
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و دستهگلهای سونور که بهطور کامهل در تکنیهک ایهن سهاز میهاهده
میشوند .میتوان گفت به استثنای حالت تراژیهک ،سهاز فلهوت سهازی
شادیآفرین ،تابناک و رؤیایی است.
فلوت پیکولو

1

مجموعة صوتی این فلوت ،یهک اکتهاو
بهاالتر از فلهوت قههرار دارد .نهتهههایش
کمی لرزاناند .بهطورکلی فلوت پیکولو
ویژة حرکتهای موشکی است.

ابوا

2

3

ابوا مانند فلوت ،سازی قدیمی است که تغییرات زیهادی در شهکل ظهاهری
آن داده شده و انگیتگذاری آن نیز سادهتر گیته است .این ساز میتوانهد
همة نتهای دیز و بمل بنوازد .بااینحا هرگز نمی 4
تواند چاالکی فلهوت را
داشته باشد و صدای آن نیز بهراحتی
خارج نمیشود.
طنین نتهای خیلی بمِ این سهاز
بسیار زیباست اما صدای آنها شدید و

 . 1ضمممو صشر کماره 19
.2مرکت سریع و باال و پایمن رونده
 . 3ضمممو صشر کماره 20
 . 4دیز و بم عالمتهاي گردانندهاي هستند که با ترار گرفتن کنلار هلر نلت صلداي م نلمم پلرده
باالرر (دیز) و نمم پرده پایمنرر (بم ) خشاهد کد.
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گزنده است؛ به همین دلیل نمیتوان از آن در همهجا استفاده کهرد و تنهها
برای منظور خاص به کار میرود.
صدای ابوا نافذ است و از این نظر نسبت بهه دیگهر سهازهای چهوبی
برتری دارد .هم نین ،در استفاده از ابوا به منظور همراههی بها ملهودی
نباید تردید کرد.
کاراکتر ابوا
ابوا سازی است ملودیک که قبل از هر چیز منظرة مزرعه و روسهتا را در
نظر مجسم میسازد؛ منظرة دیگهری کهه تهداعی میکنهد ،افهق وسهیع
کوهستان است .این ساز میتوانهد بازگوکننهدة آرامهش پهس از طوفهان
باشد ،یا در سحرگاهان ترجیعبندی سرشار از روشنی و سادگی سردهد
و یا فریاد شکوهآمیز طبیعت باشد .این ساز بازگوکنندة دردهای عمیهق
درونی از یکسو و نیز خوشحالی از سوی دیگر اسهت .منطقهة بهم وسهط
این ساز یکی از پربیانترین ،اطمینانبخشتهرین و نافهذترین صهداهای
ارکستر را خلق میکند.
کالرینت

1

کالرینت ،سهازی جدیهدتر از فلهوت و ابهوا بها
گسترة صوتی قابلمالحظهه اسهت .ایهن سهازِ
بسیار چابک و چاالک از طنینی بسیار زیبها و
صدایی خالص و تأثربرانگیز برخهوردار اسهت.
انوا متنو این ساز ،مجموعة خانواده کالرینتها را تیکیل میدهند.
 . 1ضمممه صشر کماره 21
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کاراکتر کالرینت
کالرینت قادر به ارائة حالهتههای گونهاگون بیهانی اسهت .ایهن سهاز در
منطقة بم صدایی شبیه به حالت تهدید دارد .سهونوریتة نهوانس  ppدر
منطقة بم این ساز کامالً متفاوت ،مالیم و بسیار طنیندار است .نتهای
کییدة منطقة وسط این ساز بینهایت مالیماند و کاربرد فراوانی دارند.

باسون

2

باسون سازی ارزشمند با کارایی گسترده است که به اندازة فلوت و ابهوا
قدیمی است .نتهای بم این ساز تا نت  laبسیار پهر هسهتند و طنینهی
عالی دارند.
از آنجا که در منطقة بم این ساز ،صدا پر قهدرت اسهت و در منطقهة
میانههه بههه بههاال بهههطور محسوسههی از
قدرت آن کاسته میشود ،صداهای بم
این ساز ،باسی عالی تولید میکنند.
نههواختن نههتهههای پههرشدار در
تکنیههک باسههون اسههت؛ ولههی بههرای
پرشهای بلند بهتر است عبارتههای
پیوسته و گسسهته را میهخص کهرد،
چون نواختن لگاتو در پرشهای سو و چهار سهاده اسهت ولهی بهرای
پرشهای بلندتر کار دشوار میشود.

 . 1مدول انشاع نشانسها همراه با عالمت اختصاري منها در بخش ضمائم ارائه کده است.
 . 2ضمممه صشر کماره 22
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کاراکتر باسون
این ساز با صدایی بسیار زیبا میتواند بیانی تمسهخرآمیز داشهته باشهد؛
منطقة باالی وسط حالت شهاعرانة غیرقابهل وصهف و رومهانتیکی دارد و
همة اینها نیاندهندة آنند که باسون مهیتوانهد بازگوکننهدة هیجانهاتی
تند و پرمحتوا باشد .شاید بتوان گفت بیان این نو ساز ،تأثیرگهذارترین
بیان در میان همة سازهاست.

سازهای بادی ذ برنجی
ترومپت

1

انتیهههار سهههریع صهههدا و
مکانیز پیستونها ترومپت
را بسیار چابک کرده و نیهز
آرپژها میتواننهد بهسهرعت
نواخته شوند.
کاراکتر ترومپت
ترومپت همییه نقش خود را بهعنوان اعال کنندهای درخیان با کهاراکتری
خین و پیروزمندانه یا آرامیی فاتحانه حفظ میکند .این سهاز مثهل فلهوت
روشنایی ارکستر اسهت .آواز و سهرودهای خهود را در نهوانس  ffبهروشهنی
خورشید میخواند و رقصهای جنگی را هجاگذاری مهیکنهد .ضهمن آنکهه
 . 1ضمممو صشر کماره 23

 ................. 92موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

سازی ملودیک شناخته شده است و میتهوان از آن بهرای بهه اوج رسهاندن
حماسه استفاده کرد .در استفاده از این ساز باید مراقب بود تا تعاد شهدت
صوتی رعایت شود.
ترومبون

1

ترومبون سازی است بسیار قدیمی کهه نمونهة کههن آن (سهاکبوت) در
قههرن شههانزدهم اسههتفاده
مههیشههده و خههود سههاز
سابقهای باستانی دارد.

کاراکتر ترومبون
از این ساز میتوان برای آکسانگذاریهای ترسآور استفاده کهرد .ایهن
ساز میتواند برای آکوردههای همراههیکننهده بهه کهار رود .در چنهین
استفادهای نتهای کییده در نوانس  ppبا صدایی کامالً محو 2
اسهتفاده
میشوند که طنین آن به ارکستر طراوت میبخید .هم نین ،بهواسطة
قابلیت تکنیکی این ساز میتوان برای ایجهاد حالهت تمسهخر در برخهی
موارد از آن استفاده کرد.

 . 1ضمممو صشر کماره 24
 . 2انشاع نشانسها و عالمت اختصاري منها در ضمممو کماره 2ارائه کده است.

ضمائم 93 .................

توبا

1

این ساز برای ایجاد صدای بم با کهاراکتری
کمیک و فانتزی بسیار مناسب است.

سازهای کوبهای
تیمپانی

2

در درجة او از این ساز برای آکسانگذاری جملهها و نیاندادن ریهتم
استفاده میشود .این ساز به مارش جنگی ریتم میدهد ،مثل توفانهای
کوبنده غرش میکند و یا تألمات تراژیک را به اوج خهود مهیرسهاند .در
بین سازهای کوبهای ،تیمپانی از همه موزیکا تر است و بهتر از هر ساز
کوبهای دیگری با سونوریتة ارکستر آمیخته میشود .از این ساز میتوان
برای ایجاد ضربههای فکاهی
در یک ریهتم خوشهحا نیهز
اسهههتفاده کهههرد .تیمپهههانی
میتواند در قالهب آکهورد بها
ارکستر همراهی کند.

 . 1ضمممو صشر کماره 25
 . 2ضمممو صشر کماره 26
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طبل بزرگ

1

این ساز عموماً با یک تخماق نواخته میشود؛ اما برای داشتن ضربههای
خیههک و مههات بهها باگههت تیمپههانی و بههرای ریههز زدن عمومهاً بهها باگههت
سراسفنجی نواخته میشود .مدت ارتعاش صدای این ساز طوالنی است.
ریز زدن در نوانس  pppنهوعی پهسزمینهة تاریهک و مرمهوز ایجهاد
میکند .این ریز زدن به محض اینکه از  ppگذشت حهالتی خهوفنهاک
پیدا میکند و تأثیری نظیر سیاهی ایجهاد مهیکنهد .ضهربههای  fیهک
انفجار اسهت و در  ffشهگفتانگیهز
است .از طبل بزرگ میتهوان بهرای
تقویت صدای تیمپانی استفاده کرد
و صههدایی وحیههتآور ایجههاد کههرد.
البته باید یادآوری کرد کهه چنهین
ترکیبههی تمهها ارکسههتر را خواهههد
پوشاند؛ بنابراین ،از چنین شهیوهای
باید بااحتیاط استفاده کرد.
سنج

2

این ساز به شکل ضربهزدن دو سنج به هم یا ضهربهزدن یهک باگهت بها
سری چوبی یا با سری اسفنجی به صدا درمیآید .سهنج خهوب سهنجی
است که با ضربهزدن ،تا مدتی طوالنی در حها ارتعهاش بهاقی بمانهد و
صدایش مثل اشعهای طالیی در فضا بدرخید.

 . 1ضمممو صشر کماره 27
 . 2ضمممو صشر کماره 28

ضمائم 95 .................

بهها سههنج مههیتههوان پایههان
کرشههندوی یههک پریههود را بههه
دقت آکسانگذاری کرد و با بهه
ارتعههاش درآمههدن روی یههک
سکوت یا روی آکوردههایی پهر
قههدرت ،جملههة موسههیقی را بههه
شکل باشکوهی به پایان رساند.
از زیههادهروی در اسههتفاده از
سنج باید پرهیز کرد؛ زیرا این کار به اعصاب شهنونده فیهار بسهیار وارد
میکند .عالوه بر این ،استفادة بیشازحد از آن باعن پوشیدهشدن خهط
ملودی ،هارمونی و آکوردها میشود که اتفاقی ناخوشایند است.
سنجی که نوانس  ppمهینهوازد تهأثیر مرمهوزی روی طبهل بهزرگ
میگذارد و شکوه و عظمتی توصیفنیدنی خلق میکند.
1

تمبورین

2

این ساز همراهیکنندة آوازهای ریتمدار است .اگهر بها باگهت سهرچوبی
نواخته شهود ،صهدایی خیهک و کهدر تولیهد میکنهد و اگهر بها باگهت
سرپوسههتی یهها اسههفنجی
نواختهههه شهههود ،صهههدایی
نزدیک به تیمپهانی بسهیار
باال پدید میآورد.
 . 1بهردریج تشيکد
 . 2ضمممو صشر کماره 29
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کاستانِت

1

از این ساز معمهوالً بهرای ایجهاد فضهای اسهپانیایی اسهتفاده مهیشهود.
درهرحهها ایههن سههاز اساس هاً ریتمیههک و
شادیآفرین است.
.

سهگوش

2

این ساز میتواند ههر ریتمهی را آکسهانگهذاری کنهد و بها ترمولهو
احساس نت کییده را بدهد .ترمولوی ایجادشده از طریق این سهاز،
کمی توجه را به خود جلب میکند؛ بااینحا  ،مثلهن مهیتوانهد بهه
صههورت بسههیار مالیمههی در
ارکسههههههتر وارد شههههههود و
هنگامیکه روی نوانس  ffدر
بههین سههازهای دیگههر یههورش
مههیبههرد ،قههدرت ارکسههتر را
افزایش میدهد.

 . 1ضمممو صشر کماره 30
 . 2ضمممو صشر کماره 31

ضمائم 97 .................

گلوکن اشپیل

1

صههدای ایههن سههاز خیلههی مالیههم و کریسههتالی اسههت و از جملههه سههازهای
پراسههتفاده در آثههار موسههیقی
کههودک اسههت .ایههن سههاز از
تیغههای فوالدی ساخته شهده
که برای به صدا در آوردنش با
چکش به آن ضربه میزنند.
سیلوفون

2

این ساز نیز از جمله سازهای پرکاربرد در موسیقی کودک اسهت کهه از
تیغههههای چههوبی خههاص سههاخته میشههود و صههدایی کههامالً موزیکهها
ه آبگونه ،سیا و بینهایت شفاف ه تولید میکند.
یکی از محدودیتههای ایهن سهاز آن اسهت کهه پاسهاژهایی ماننهد
گا های سریع به صورت گلیساندو را نمیتواند اجرا کنهد کهه 3البتهه بها
سیلوفونِ کالویهداری که در اروپا ساخته شده ،ایهن میهکل حهل شهده
است و همهچیز قابل با آن
اجراسههت؛ البتههه صههدایی
پایینتر دارد.

 . 1ضمممو صشر کماره 32
 . 2ضمممو صشر کماره 33
 . 3سَرو نغمهاي
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سازهای کالویهدار (شصتیدار)
پیانو

1

صدای پیانو در اثر برخورد چکشهایی با سیمهای فلزی در داخل جعبة
چوبی آن تولیهد میشهود .ایهن چکشهها در اثهر فیردهشهدن کلیهدها
(کالویهها) به حرکت درمیآیند .سیمهای پیانو به صفحهای موسو بهه
«صفحة صدا» متصل شدهاند کهه نقهش تقویتکننهدة صهدای آنهها را
دارند .پیانو میتواند هم نقش همراهیکنندة ارکستر را داشهته باشهد و
هم به صورت سولو نواخته شود که در ایهن صهورت نیازمنهد نوازنهدهای
زبردست است.

 . 1ضمممه صشر کماره 34

ضمائم 99 .................

سازهای زهی
ویولن

1

2

ویولن کوچکترین عضو سازهای زهی ه آرشهای است .کوک سهیمهای
ویولن از زیر به بهم بهه ترتیهب
می (سیم او ) ،ال (سهیم دو )،
ر (سههیم سههو ) و سههل (سههیم
چهار ) است .این سهاز توانهایی
قابلتوجهی بهرای تهکنوازی و
هم نین همراههی بها ارکسهتر
دارد.

ویوال

3

ویوال یا آلتو یا ویولنآلتو سازی زهی ه آرشهای از خانوادة ویولن اسهت.
ویولن آلتو همانند ویولن نواخته میشود .ظاهری شبیه به ویهولن دارد،
اما از آنجا که در پردة پهایینتری نواختهه میشهود ،انهدکی بزرگتهر از
ویولن است ،زههای ضخیمتری دارد و آرشة آن نیهز سهنگینتهر اسهت.
 . 1اگر چه کلناخت کلارکتر و کخصلمت هلر سلا در اسلت اده و کلاربرد صلحما و بجلاي م نقلش
عمدهاي ای ا م کند لكن درباره سا هاي ه باید اترار نمشد که این سا ها ا چنلا ظرفملت بلاالي
نقش مفرین برخشردارند که صرف اکلاره بله چنلد کلارکتر منهلا کلاید ذهلن خشاننلده را نسل ت بله
نقشمفرین متنشع این سا ها محدود سا د لاا ا ارائه کارکرد این سا ها در نشکتار ماضر پرهمز کلده
است.
 . 2ضمممه صشر کماره 35
 . 3ضمممه صشر کماره 36
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ویوال صدای منطقة متوسط سازهای این خهانواده را میدههد :از ویهولن
بمتر و از ویولنسل زیرتر اسهت .از آنجها کهه طهو ویهوال حهدود پهنج
سانتیمتهر بییهتر از ویلهن
اسههت ،وسههعت صههوتی آن
بمتر است.
کوک سیمهای این سهاز
به ترتیب از زیر به بم عبهارت
اسههههت از :ال (سههههیم او )،
ر (سههیم دو ) ،سههل (سههیم
سو ) ،و دو (سیم چهار ).

در شکل زیر که تصویر دو ساز ویولن و ویوال در کنار هم آمده اسهت،
بهتر میتوان به شباهت و تفاوت آنها پی برد.

ضمائم 101 .................

ویولنسل

1

ویلنسل نیز سازی زهی و آرشهای از خانوادة ویولن است که صدای آن
در منطقة میانی سازهای این خانواده قرار دارد .ویلنسل از ویولن و
ویوال بزرگتر است؛ به گونهای که در هنگا
اجرا در بین دو پای نوازنده قرار میگیرد و از
طریق میلهای که در انتهای آن وجود دارد
روی زمین استوار میگردد .کوک سیمهای
این ساز به ترتیب از زیر به بم عبارت است از
ال (سیم او ) ،ر (سیم دو ) ،سل (سیم سو )
و دو (سیم چهار ) .ساز ویولنسل هم در
تکنوازیها (سلو) و هم در گروهنوازیها
متداو است .این ساز به شکل استاندارد،
عضو ثابت ارکسترهاست و در بخش سازهای
باس زهی قرار میگیرد.

 . 1ضمممه صشر کماره 37
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2 ضمیمه شماره
جدول صدادهی و طیف صوتی سازهای موسیقی و صدای انسان
ابزارهای موسیقایی

گسترة
صوتی

گسترة نواخت
حرفهای

گسترة
نواخت
معمولی

صدادهی (سازهای
)انتقالی

Soprano

treble

C4-A5

as written

Alto

treble

F3-D5

as written

Tenor

C3-A4

8ve lower in
treble
as written in
bass

Baritone

treble
(open
score)
bass
(short
score)
bass

G2-E4

as written

Bass

bass

Coloratura:
C4-Eb6
Lyric: Bb3C6
Dramatic:
Ab3-C6
Mezzo: G3Bb5
Contralto:
F3-F#5
Counterteno
r: G3-F#5
Lyric: C3C5
Dramatic:
C3-Bb4
Lyric: A2G4
Dramatic:
A2-G4
Bass: F#2E4
cantante:
F2-F4
profundo:
Db2-D4
Contrabass:
Bb1-G3

E2-D4

as written

صداهای انسانی

103 ................. ضمائم

ابزارهای موسیقایی

گسترة
صوتی

گسترة نواخت
حرفهای

گسترة
نواخت
معمولی

صدادهی (سازهای
)انتقالی

as written
as written
as written, but
in treble clef
may sound 8ve
lower
(Beethoven)
8ve lower

سازهای زهی
Violin
Viola
Cello

treble
alto
bass,
tenor,
treble

G3-A7
C3-E6
C2-C6

G3-G6
C3-C6
C2-G5

Double Bass

bass

E2-G4

Banjo

treble

C2-C5, also
A2, B2
C3-A4

Guitar
Harp

treble
grand
staff

E3-E6
Cb1-G#7

Piccolo
Flute
Flute, alto
Oboe
English Horn
Clarinet

treble
treble
treble
treble
treble
treble

D4-C7
Bb3-D7
C4-C7
Bb3-A6
B3-G6
E3-C7

G4-A6
C4-C7

Clarinet, Bass

treble
or bass

Eb3-G6

Eb3C6

Bassoon

bass,
tenor
bass

Bb1-Eb5

Bb1Bb4

as written
(tenor sounds
8ve lower)
8ve lower
as written

سازهای بادی چوبی

Contrabassoon

Bb1-C5

C4-E6
B3-D6
E3-F6

8ve higher
as written
P4 lower
P5 lower
Bb: M2 lower
A: m3 lower
D: M2 higher
Eb: m3 higher
M9 lower;
M2 lower in
bass
as written
8ve lower
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ابزارهای موسیقایی

Saxophone, all

گسترة
صوتی

گسترة نواخت
حرفهای

گسترة
نواخت
معمولی

صدادهی (سازهای
)انتقالی

treble

Bb3-G6

Bb sop: M2
lower
Eb alto: M6
lower
Bb tenor: M9
lower
Eb baritone:
8ve+M6 lower
Bb bass: 2- 8ves
+M2 lower

treble
or bass
treble

F#2-C6

C3-G5

P5 lower

F#3-D6

A3Bb5

treble
bass,
tenor,
alto
bass

F3-C6
E2-F5

C: as written
Bb: M2 lower
D: M2 higher
Eb: m3 higher
Cornet in C: as
written
Cornet in A: m3
lower
Bb Bass: M9
lower
C Bass: 8ve
lower
Flugelhorn: M2
lower
M6 lower
as written

سازهای برنجی
Horn
Trumpets

Trumpet
Trombone,
Tenor
Trombone, Bass

Bb1-Bb4

E2Bb4
Bb1F4

as written, does
not include
pedal tones

105 ................. ضمائم

ابزارهای موسیقایی

گسترة
صوتی

گسترة نواخت
حرفهای

گسترة
نواخت
معمولی

Tuba
Baritone

bass
bass or
treble

G0-C5
E2-Bb4 in
bass

E1-C4

Euphonium

bass or
treble

Bb1-F5

E2Bb4

Timpani

bass

Xylophone
Marimba

treble
grand
staff
treble
treble
treble

1: C2-A2
2: F2-C3
3: Bb2-F3
4: D3-A3
G4-C7
(C2 to A2)C7
G3-C6
F3-F6
C4-G5

صدادهی (سازهای
)انتقالی
as written
as written in
bass;
M9 lower in
treble
as written in
bass;
M9 lower in
treble

سازهای کوبهای

Glockenspiel
Vibraphone
Chimes

as written

C3-C7

8ve higher
as written
2- 8ves higher
as written
8ve higher

سازهای کالویهدار
Piano
Celesta
Harpsichord
Harmonium
Organ

grand
staff
grand
staff
grand
staff
grand
staff
grand
staff

A0-C8

as written

C3-C7

octave higher

F1-F6

as written

F1-F6

as written

C2-C7

as written

 ................. 106موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

ضمیمه شماره ()3
انواع نوانسها و عالمت اختصاری آنها

= f

forte

= ff

fortissimo

با صدای خیلی قوی

= f ff

fortissimo

با صدای خیلی خیلی قوی

= ff ff

fortissimo

= mf

با صدای قوی

با صدای خیلی خیلی خیلی
قوی

 mezzo forteبا صدای نیمه قوی

= poco f

poco forte

با صدای اندکی قوی

=

sforzando

با صدای ناگهانی قوی و خشک

,f

= nn f

 rinforzandoبه سوی قوی کردن سریع صدا

= fp

forte piano

= p

piano

= pp

pianissimo

با صدای خیلی ضعیف

= ppp

pianissimo

با صدای خیلی خیلی ضعیف

= pp pp

pianissimo

قوی و ناگهان ضعیف
با صدای ضعیف

با صدای خیلی خیلی خیلی
ضعیف

 mezzo piano = mpبا صدای نیمه ضعیف
= poco p

poco piano

با صدای اندکی ضعیف

منـابع 107 ..................

منابع
کتاب
 اشتراوس ،ری ارد و هکتور برلیوز ( .)1392اصو سازبندی ارکستر (ارکستراسیون).ترجمه پرویز منصوری .تهران :هنر و فرهنگ.
 اولسون ،متیو و بی.آر هرگنهان ( .)1393مقدمهای بر نظریههای یادگیری .ترجمهعلی اکبر سیف .تهران :دوران.

 بزرگنیا ،اردشیر ( .)1384ریتم خوانی و ریتم شناسی :شیوهای مدرن برایآشنایی با ریتم در موسیقی .تهران :موج.
 تورک ،رالف ( .)1384مبانی فر و فر های موسیقی .ترجمه محسن الهامیان.تهران :گیایش.
 دهلوی ،حسین ( .)1390پیوند شعر و موسیقی آوازی .تهران :ماهور. -زندباف ،حسن ( .)1383ریتم در موسیقی .تهران :روزنه.

 سیف ،علی اکبر ( .)1392روانیناسی پرورشی نوین :روانیناسی یادگیری وآموزش .تهران :دوران.
 فاطمی ،ساسان ( .)1382ریتم کودکانه در ایران ،پژوهیی پیرامون وزن شعرعامیانه فارسی .تهران :ماهور.
 کنان ،کنت ویلر ( .)1392ارکستراسیون .ترجمه هوشنگ کامکار .تهران :افکار. میایخی ،علیرضا ( .)1384نت خوانی ،تربیت گوش و ریتمخوانی (سلفژ) .تهران :چنگ. نظر ،ناصر ( .)1382دنیای شادی :ترانههای ساده برای کودکان و نوجوانان .تهران:هوای تازه.

 .................. 108موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

مقاالت
 بکان ،امیر (« .)1375کودک موسیقی نمایش» .سینما تئاتر .55-54 ،12 ،بازیابی 11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/404186

 پدرا  ،نگار (« .)1382گزارش توصیفی از وضعیت کتابههای موسهیقی کهودک ونوجوان» .کتاب ماه کودک و نوجوان .77-74 ،76 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/129412

 پورمندان ،مهران (« .)1378آموزش موسیقی به کودکان :تالشی برای دسهتیابی بههسرمایههای بکر حسی» .مقا موسیقایی .25-19 ،4 ،بازیابی  13شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/168201

 خههادمی ،آمههن (« .)1383موسههیقی و آمههوزش» .مقهها موسههیقایی.54-51 ،28 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194836

 دهلوی ،حسین (« .)1382خط حامل :چهرا موسهیقی کهودک» .مههر (فرهنگهی،هنری ،اجتماعی) .9-8 ،18 ،بازیابی  14شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/385864

 رضییی ،شبنم (« .)1381کودک موسیقی را بهه کلمهه نزدیهک مهیکنهد» .مقهاموسیقایی .39-37 ،16 ،بازیابی  14شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194519

 زادهمحمدی ،علی (« .)1380نکات روانشناختی در آموزش موسیقی کودکهان».مقا موسیقایی .83-77 ،9 ،بازیابی  9شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194301

منـابع 109 ..................

 سالم ،سودابه (« .)1384مقدمهای بر موسیقی کودک» .مقا موسیقایی-57 ،39 ، .58بازیابی  12شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195116

 صدری ماسوله ،فرح ،احمد برجعلی و حسن اسدزاده (« .)1392اثربخیی شنیدنموسههیقی (ریتمیههک و ملودیههک) بههر تمرکههز دیههداری و شههنیداری کودکههان
پیشدبستانی» .مطالعات روانشهناختی ،دوره  ،9ش .24-7 ،3بازیهابی  10شههریور
 ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1043870

 طراوتی ،کما و  ،فرزانه (« .)1375کار گروهی موسیقی و تأثیر آن بر کودکان».چیستا .83-77 ،130 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159214

 علیشاپور ،حسهین (« .)1384کهودک ،موسهیقی ایرانهی و شهرایط انهس» .مقهاموسیقایی .56-56 ،42 ،بازیابی  12شهریور  ،1394از
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/113056

 غفاری ،سعید (« .)1388اهمیت موسیقی بهرای کودکهان» .کتهاب مهاه کهودک ونوجوان .88-81 ،149 ،بازیابی  10شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195191

 قاسمتبار ،سیدنبیاله ،فرخنده مفیدی ،علی زادهمحمدی و سیدعبداله قاسهمتبهار(« .)1390تأثیر آموزش موسیقی در مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیشدبستان».
روانشناسی تحولی .54-45 ،27 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/864601

 محمودی ،فرزانه (« .)1372موسیقی کودک» .چیسهتا .53-45 ،98 ،بازیهابی 11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/158499

 .................. 110موسیقی کودک در برنامههای کودک تلویزیون

 منجزی ،فرمهر و کما طراوتی (« .)1370موسیقی کودک :مرز میهان سهادگی وابتذا » .ادبستان فرهنگ و هنر .63-62 ،27 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/306763

 میربها ،هیلدا ،حسین کاویانی و مهرانگیز پورناصح (« .)1382اثر آموزش موسیقیبر تواناییهای هوشی خردساالن» .تازههای علو شناختی .54-47 ،19 ،بازیابی 11
شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/113056

 میرهادی ،توران ( .)1380کودکان باموسیقی می توانند احساس و اندییه خهود راصیقل دهند .مقا موسیقایی .47-43 ،9 ،بازیابی  11شهریور  ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194293

 نظر ،ناصر و علی جعفری (« .)1386به بهانه روز جهانی کهودک :گفتگهو بها ناصهرنظر آهنگساز و رهبر ارکستر بزرگ یاس» .هفت .49-44 ،41 ،بازیهابی  11شههریور
 ،1394از:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/595236

گزارش پژوهشی
 اداره نقد و بررسی موسیقی مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما ( .)1391اجمهالیبر شاخصهای عمومی کاربردی موسیقی در برنامه.

