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 مقدمه  
آیهد، شهاید تصهور اولیهه در نگهاهی وقتی سخن از موسیقی کودک بهه میهان مهی  

ه برای کبرداری کودکانه از موسیقی بزرگساالن باشد سطحی و ناآگاهانه، نوعی گرته

 سیقیشود؛ این در حالی است که موسیقی ویژة کودک، نوعی از موکودکان ارائه می

لهم صهو  و قواعهد دانهش موسهیقی و عهای معیّن، مبتنی بهر ابا اقتضائات و ویژگی

شهناختی ای که ضمن توجه به مختصات زیستی و روانشناسی است؛ موسیقیروان

 مند است. کودکان، از معیارهای علمی و استاندارد موسیقی نیز بهره

ا  های جذاب در برقراری ارتباط بها کودکهان موسهیقی و نمهایش موزیکهیکی از شیوه

عنوان نهوعی خهوراک شهنیداری و قی بهرای کودکهان بههاست؛ به همین دلیل، موسهی

 ش خود راذهنی، همواره نیازمند برخورداری از کیفیتی مطلوب و استاندارد است تا نق

نظر هبهدر مسیر رشد و تربیت کودکان ایفا کند. علیرغم اهمیت فهراوان ایهن موضهو ، 

ن در یکی دو دهة های کودک تلویزیومالحظة برنامهبا وجود رشد کمّی قابل رسدمی

 اخیر، این موضو  تا حدی مغفو  مانده است. 

کسهوتان موسیقی کودک در ایران قدمت چندانی ندارد؛ با وجوداین، بزرگهان و پیش

 موسیقی و شعر کودک در مسیر آموزش صحیح موسیقی به کودکان این مرز و بهو 

ه بیم یا غیرمستقیم اند و با خلق آثاری ماندگار و اثرگذار، به شکل مستقتالش کرده

ر از اند؛ تالشی که تربیت نسهلی برخهوردامعرفی موسیقی استاندارد کودک پرداخته

ز اذهن موسیقایی صحیح و سالم، با قدرت تمییز موسیقی فاخر از مبتهذ ، بخیهی 

 شود. نتایج آن محسوب می

د شده در حوزة موسیقی کهودک دو رویکهرهای انجا با نگاهی به مطالعات و پژوهش

شناسایی است: نخست، رویکردی کهه مبتنهی بهر عمده و اساسی در این زمینه قابل

هها و آموزش موسیقی بهه کودکهان اسهت و قصهد دارد بهه معرفهی اصهو ، تکنیهک

های علمی آموزش موسیقی به کودکان بپردازد؛ دو  رویکردی که  بهر سهاخت شیوه

ها و الزامات این نهو  ژگیآثار موسیقایی برای کودکان متمرکز است و سعی دارد وی

 از موسیقی را متناسب با ویژگی مخاطبان هدف، یعنی کودکان، معرفی کند. 
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 فهاوتی راشاید در نگاه او  چنین به نظر آید که هریک از این دو رویکرد، اههداف مت

شود که اههداف ایهن روشن می تر این حقیقتکنند؛ ولی از منظری وسیعدنبا  می

آیند و آن تربیهت شهنوندگانی اسهت ایت در یک نقطه گرد هم میدو رویکرد، در نه

نهد و که موسیقی را بفهمند، از آن لذت ببرند، احساس و اندییة خود را صهیقل ده

 تر و سودمندتری داشته باشند. زندگی غنی

؛ هرچنهد در مهواردی بهه مطالب این نوشتار بر اساس رویکرد دو  شکل گرفته است

ترتیب، در نوشتار است. بدین گرفته شده یکرد نخست نیز بهرهفراخور موضو ، از رو

حاضر که محصو  مطالعهة منهابع مکتهوب، گفتگهو بها اسهتادان و خبرگهان عرصهة 

شده در نیست تخصصی موسیقی کودک موسیقی و شعر کودک و نیز محتوای ارائه

1در رسانة ملی هها و است، ضمن معرفهی موسهیقی کهودک، بهه اقتضهائات، ویژگهی 

بهراین، کارکردهای این پدیدة هنری در روند رشد کودک پرداخته شده اسهت. عالوه

های کهودک تلویزیهون را بهر اند تا وضهعیت موسهیقی در برنامههنگارندگان کوشیده

 متخصصان و نتایج ارزیابی مراجع نظارتی منعکس نمایند.  اساس دیدگاه

خوانندة غیرمتخصهص خهارج که شاید از حوصلة  به منظور پرهیز از دشواری متن ه

ه مطالب تخصصی ارکستراسیون و سازشناسی در متن گزارش به زبانی سهاده،  باشد

 کوتاه و مفید آمده و تفصیل بییتر هریک در بخش ضمائم گنجانده شده است.

 

سلمماي وتلت و کل كو دو    . این نشست با همكاري مدیریت پژوهش اداره کل  مملش و و پلژوهش     1

رئللارر کلل كو دو بللا معللشر ممیلل  ا  مللدیرا   در محلل  مم لل  1393خللرداد  27سللمما در رللاری  

 کنندگا  و کارکناسا  کشدک برگزار کد.رهمه
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ت و شاید پس از شاعری، هیچ هنری به اندازة موسیقی قادر به بهروز احساسها

تواند عواطف درونی انسان نباشد؛ هنرمندِ این عرصه به مدد زبان موسیقی می

واسطه با مخاطبانش ارتباط برقرار کند. موسیقی از درون انسان مستقیم و بی

تهی شهور و ح ههای احسهاس، هیجهان،ترین الیههگیرد و عمیقسرچیمه می

ن کنهد و از آنجها کهه یکهی از مجردتهریاضطراب بیر را به بیرون سرازیر مهی

ت. هنرهاست، از قابلیت اثرگذاری دوچندان بر مخاطبان کودک برخوردار اسه

ا بموسیقی احساسات کودک را مستقیم و بدون واسطة تجربیات و اطالعات و 

 دهد. انگیزد و بروز میتر برمیسادگی هرچه تما 

اهمیت موسهیقی در ارتبهاط بها مخاطبهان کهودک، هنگهامی بییهتر نمایهان 

بهه نظهر شود که کودک و تربیت وی از منظری ژرف و دقیهق واکهاوی شهود؛ می

 تهرین جنبهة موسهیقی کهودک را در بعهد تعلهیم ونگارندگان شاید بتوان اساسی

یافهت، بها عنوان موجودی آمادة درتربیت آن جستجو نمود. از این منظر، کودک به

شهود کهه بهه اقتضهای مختصهات نظیهر در نظهر گرفتهه مهیقابلیت اثرپذیری بی

ای آن شناختی خود، هرگونه خوراک فرهنگی را فوراً جذب و بعدها بهه گونههروان

و  ریسهولت اثرپذیی کند. با توجه به این دو ویژگی کودک، یعنهی را بازنمایی می

یی موسیقی برای کودکهان در قالهب کهاالاو، تولید و عرضة دوام و عمق یادگیری 

عنوان اعم از اینکه  کهاالی فرهنگهی مسهتقلی بهه حسهاب آیهد یها بهه فرهنگی ه

دک ه نیازمند شناخت دقیهق کهو عنصری در کنار دیگر عناصر فرهنگی قرار گیرد

 سو و مختصات موسیقی و عناصر سازندة آن از سوی دیگر است. از یک
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 تعریف 

ا باید در تعریف کهودک جسهتجو کهرد. از آنجها کهه تعریف موسیقی کودک ر

کنهد، موسهیقی های کودکان مختصات این نو  موسیقی را تعیین مهیویژگی

تههوان در فضههای رشههد ذهنههی و بههدنی کودکههان تعریههف کههرد. کههودک را می

شناختی، دامنهة واژگهان، درک آنهها از مفهاهیم و... مختصاتی چون رشد روان

ثر موسهیقایی بهرای کودکهان دارنهد. یکهی از هریک نقش مؤثری در تصنیف ا

های مهم کودکان، دامنة انهدک مفهاهیم و گنجینهة محهدود لغهات در ویژگی

دکان ذهن آنهاست که باید در ساخت موسیقی برای آنها مدنظر قرار گیرد. کو

یهده و تا قبل از رسیدن بهه دوران نوجهوانی، از توانهایی الز  بهرای تفکهر پی 

کننهد؛ یستند و مفاهیم را به شکل ساده و بسیط درک مهیانتزاعی برخوردار ن

د درک برای آنها تولیهبه همین دلیل، آواها و اصوات باید با حجم ساده و قابل

 و ارائه شود. 

توان موسیقی کودک را ژانری از موسیقی تعریف کرد که بر این اساس می

با نیاز و  ضمن آنکه تما  عوامل اجرایی آن در خدمت کودکان است، متناسب

شهود. سا ( تولید و عرضهه می 12تا  3روحیات مخاطبان کودک )گروه سنی 

محققان و کارشناسان همواره مختصات میخصی برای ایهن ژانهر از موسهیقی 

ههای موزیکها ِ کوتهاه بها قابلیهت اند. در این نو  موسهیقی، جملههارائه کرده

کهه رییهه در  خاطرسپاری، مبتنی بر فرهنگ شنیداری مخاطبهان کهودکبه

شههود. در میههان کار گرفتههه  میهویههت موسههیقایی ملههت دارد، سههاخته و بههه

کاربردهای متنهو  موسهیقی کهودک، تحقهق اههداف آموزشهی و پرورشهی از 

ای برخوردار است. آثهار موسهیقایی کهودک در مالحظهجایگاه برجسته و قابل

شهعر و ترانهه،  هایهای کودکانه، آلبو های گوناگون چون بازیاشکا  و قالب

ههای مهوثری در جههت تواند گا های کودک تلویزیون و رادیو، میانوا  برنامه

تحقق اهدافی چون بارور ساختن و گسترش حس موسیقایی، پدیدایی تحرک 
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ههای پردازی پویها و فعها ، و تقویهت خالقیتو فعالیت ذهنی، قهدرت خیها 

 اجتماعی و هنری در شخصیت کودکان بردارد. 

 ا تکرارردر ابتدا و پیش از یادگیری زبان و بیان کلمه، موسیقی آن  کودکان

شهوند، کنند و قبل از درک مفاهیم کلمات، مسحور ریهتم و آهنهگ آن مهیمی

تری دارنهد اهداف مورد نظر در موسیقی کودک دامنة بسیار گسهتردهحا ، بااین

چههون  مههواردی گیرنههد؛و تجربیههاتِ گونههاگونِ موسههیقایی کههودک را در بههر می

برخورداری کودک از تجربیهات شهنیداری مناسهب و مطلهوب، حضهور کهودک 

ههای روهگهکننهده در انهوا  عنوان شهرکتواننهده و یها بههعنوان نوازنده یا خبه

ای عینی، نقش عنوان تجربهموسیقی سازی و آوازی و... هریک به نوبة خود و به

 . کنندبسزایی در تحقق اهداف مورد نظر ایفا می

 

 اهداف موسیقی کودک
کارشناسان معتقدند موسیقی کودک در وهلة نخست دو هدف ایجاد نیهاط و 

دک هرچند، ایجاد نیاط و آرامش در کهو کند.آرامش را در کودکان دنبا  می

و عنوان دو محور مهم همواره در روند رشد کودک مورد توجه و تأکید بوده به

رد ارد که تحقق آنها در سایة کهاربوجود دهست، اهداف اساسی ومهم دیگری 

پذیر است. در این زمینهه، بدیل موسیقی امکانو استفادة صحیح از ظرفیت بی

 تربیت هوش موسیقایی کودک که به تبع آن تیخیص مواد شنیداری سالم از

ی سهازد، یکهی از اههداف اساسهناسالم و موسیقی فاخر از مبتذ  را میسر می

 د. آیموسیقی کودک به شمار می

در شرایطی که کودک از ابتدای ورود به این جهان با زمزمة الالیهی مهادر 

شهود، های منظم گهواره با ریهتم آشهنا مهیرود و با تکانخویش به خواب می

تواند اولین شخصی باشد که در راه آشنایی کودک با موسیقی نقهش مادر می

توجهه کهودک را  تواندای ایفا کند. مادر در این جایگاه میبزرگ و گاه اساسی
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های صوتی و ریتمیک جلب کنهد یها ضهمن بهازی، آنهها را در قالهب به پدیده

ها و آوازهایی به کودک بیاموزد و بدین طریهق او را بها عناصهر سهازندة الالیی

موسیقی مواجهه کنهد و گهوش وی را آمهاده سهازد تها اصهوات را از یکهدیگر 

 تهریافتههتر و انسجا اهانهتیخیص دهد؛ این روند در امتداد زمان به شکلی آگ

 ادامه خواهد یافت. 

هدف اساسی در موسیقی برای کودکان، تربیت صهحیح ذههن موسهیقایی 

دادن گوشیان به صهداهای اسهتاندارد اسهت. ههدف از موسهیقی آنها و عادت

کودک بارور سهاختن و گسهترش حهس موسهیقایی در کهودک، پدیهد آوردن 

بهه  پردازی پویا و در نهایهت،تحرک و فعالیت ذهنی، پدید آوردن قدرت خیا 

ههای اجتمهاعی و هنهری اسهت. شخصیتی اجتماعی با خالقیهتوجود آوردن 

ک و هارمونی، احساس درونی کود موسیقی کودک، از راه صوت، ریتم، ملودی

سازد و ضمن بارور ساختن ههوش وی، کهودک را بها مقهوالت را خوشایند می

نوعان ورزی به همقهای زندگی، عیبودن نسبت به پدیدهمهمی چون حساس

بردن از کند. ایجهاد توانمنهدی در ادراک صهداها و اصهوات، لهذتو... آشنا می

عنوان موجهوداتی شناسیِ ویژة اصوات در کودکان، بههموسیقی و کیف زیبایی

 شعور و صاحب تفکر، مطمح نظر موسیقی برای کودکان است. ذی

 

 عناصر موسیقی
نای های خود را بر سه مبهای موسیقی، پایهموسیقی کودک مانند دیگر گونه

شناسهی اساسی شامل ریتم، ملودی و هارمونی ) امها مبتنهی بهر دانهش روان

کند. هر کدا  از این سه عنصر، خود بهه عوامهل دیگهری ریزی میکودک( پی

ههای سان که ریتم یها همهان وزن را سهرعت و کیهششوند؛ بدینتقسیم می

صهداها  ها از طریق فاصلةنت وکند، ملودی یا اصوات مختلف صوت تعیین می

های هارمونیک، آکوردها هماهنگی را نیز فاصله شود و هارمونی یاشناخته می

 کنند. های موسیقی تعیین میبندیو جمله
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ناپذیر موسهیقی هسهتند، بها زنهدگی ذهنهی، این سه عامل که عناصر جدایی

و  روانی و حسی انسان پیوند ناگسستنی دارند. شاید در نگهاه نخسهت ایهن موضه

کارگیری سهه عنصهرِ ریهتم، اد بسیار ساده به نظر برسد کهه از طریهق بههبرای افر

ة توان اثری موسیقایی بهرای کودکهان خلهق کهرد؛ امها نکتهملودی و هارمونی می

در صهورت تناسهب بها  و ههارمونی ، ملهودیاساسی آن اسهت کهه ترکیهب ریهتم

آنهان  شناختی کودکان و مختصات رشد ذهنی، عهاطفی و روانهیهای روانویژگی

 د. شمنجر به خلق اثری جذاب، مطلوب و استاندارد برای این گروه سنی خواهد 

صلی ادرکنار توجه به سه عنصر ریتم، ملودی و هارمونی، به عنوان عناصر 

ز بایهد یک اثر موسیقایی  عناصر دیگری چون بافت، فر ، ارکستراسیون و... نی

، قهرار گیهرد. در ادامههدر بررسی یک اثر موسیقایی برای کودکهان مهد نظهر 

 شود.ها برشمرده میهای آنهریک از این عناصر تعریف شده و سپس ویژگی

 

 ریتم

همی از مریتم یا همان وزن به معنی نظم، ترتیب، تکرار و توالی است که پایة 

ر رود. نظمی که در گردش زمین بهه دوشمار میبهعالم خلقت و نظا  هستی 

ل ها و چههار فصهکننده در توالی روزها و شبخیرهخورشید وجود دارد، نظم 

انگیزی از نظهم و های شگفتسا  و حتی بارش باشکوه باران و... هریک نمونه

 حاکم بر جهان هستی است.  و توالی ترتیب، و تکرار

ای از مفهو  ریتم به عنوان یکی از عناصر اصلی و پایه در موسیقی، آمیهزه

سهازی، شهدت و کیهش اسهت. ایهن ب، قرینهحرکت، نظم، فر ، تکهرار، تنهاو

مفهو  در ادبیات موسیقی، به تاکیدهای مساوی زمانی در یک اثر موسهیقایی 

اشاره دارد. انتقا  مفاهیم موزیکا  بدون در نظر گرفتن ریتم غیرممکن است. 

ضهربی و یها ترکیبهی از دو و اند، یها سهها در دنیای موسیقی یا دوضربیریتم

شود و بسته به نهو  اسهتفاده و های لنگ گفته مینها میزانضربی که به آسه
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توان صدها مد  ریتم ساخت؛ از جمله برخی قطعات بر اساس ترکیب آنها می

شوند که در ایهن حالهت از اوزان تنهد بههره آور تصنیف میتأثیرگذاری نیاط

ها با هدف القهای آرامهش از شود و در برخی قطعات نیز مثل الالییگرفته می

 شود. الگوهای وزنی آهسته استفاده می

منهد باشهد موسیقی کودک پیش از هر چیز باید از الگوهای ریتمیک بهره

شهدة میهخص بتواننهد جمهالت یبندتا کودکان بها شهنیدن الگوههای زمهان

های زمانی مختلف کوتاه و بلند صهدا کهه ایهن موسیقی را درک کنند. کیش

 ه سهاده و تکرارشهونده و گهاه پی یهدهدهند، گهاعنصر موسیقایی را شکل می

هههای پی یههده را خههارج از نظران کههاربرد ریههتمهسههتند. از آنجهها کههه صههاحب

بها  اند، غالبهاً در موسهیقی کهودک هچهارچوب موسیقی کودک ارزیابی کرده

تفاده های ساده و تکرارشونده اسه از ریتم های این گروه سنیتوجه به ویژگی

 شود. می

شدن تدریجی فعالیت ریتمیک به منظور ایجهاد کیهش موزیکها ، افزوده

کردن ریهتم   گیرد. مفههو  فیهردهکردن ریتم صورت میاغلب از طریق فیرده

شدن تهوالی یهک هایی با ارزش کوتاه یا کوتاهبه معنی استفادة گسترده از نت

کهودک  ویژه در موسهیقیایدة موسیقی در موقع تکرار آن است؛ ایهن امهر بهه

 میروط بر آن است که دچار پی یدگی نیود و شنونده را سردرگم نسازد. 

ین( هر ریتم با عالمتی متیکل از دو عدد )یکی در بهاال و دیگهری در پهای

ت و تعداد تقسیماشود. میزان نما ان نما گفته میشود که به آن میزمعین می

عنوان کنهد. بههمی تأکیدات مساوی در هر میزان از اثر موسهیقی را میهخص

دد عه 6کند که هر میزان به اندازة زمهانی میخص می 8/6مثا ، میزان نمای 

تهوان تر مهیواحد گنجایش دارد که با تقسیمات کوچک 8/1نت چنگ یا نت 

 این الگوی ریتمیک را تغییر داد. 

ههای سهاده هسهتند؛ ها در طراحهی موسهیقی کهودک ریهتمبهترین ریتم

ههای مناسهبی بهرای به دلیل سهادگی، نمونهه 4/4، 4/3، 4/2هایی چون ریتم
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تواننهد در قالهب ها مهیشوند. هریک از این ریتمموسیقی کودک محسوب می

الگوهای متنوعی شکل بگیرند؛ با وجهود ایهن، در طراحهی موسهیقی کهودک، 

توصیة مؤکد پرهیز از به کار بهردن الگوههای پی یهدة ریتمیهک اسهت؛ زیهرا 

 کیاند. ک را در همراهی با موسیقی به چالش میکاربرد این الگوها کود

سرعت اجرای ههر ریهتم نیهز در بیهان حالهت ریهتم نقهش بسهزایی دارد. 

با یک الگوی میخص در سرعت باال از تهأثیر همهان  4/4تردید، تأثیر ریتم بی

 ریتم با همان الگو در سرعت پایین کامالً متفاوت است. 

ان بها آهنگسهازاست که میاهده شده های کودک تلویزیونبارها در برنامه

کنند تا به نوعی سطح دانهش خهود کردن الگوهای ریتمیک تالش میپی یده

ربرد را در زمینة موسیقی نیان دهند و حتی به رخ بکیند؛ غافل از آنکهه کها

 شود. ریتم پی یده در ساخت موسیقی برای کودکان، ضعفی بزرگ قلمداد می

 

 ملودی

ار در تعریفی مهوجز، از در کنهوسیقی، ملودی است. یکی دیگر از عناصر م

 شود کهه طهو  ملهودیهم قرار گرفتن و توالی تعدادی نت، ملودی ایجاد می

جهه تو ایهن عنصهر،تواند از چهار پنج نت تا چند میزان متغیهر باشهد. نیز می

کند و برای مدتی مدیهد در ذههن بهاقی شنونده را بالفاصله به خود جلب می

 های عمومی این عنصر موسیقاییماند. در بررسی ساختمان ملودی ویژگیمی

 گیرد: به شرح زیر مورد توجه قرار می

 

  طرح 

یکی از منظرهای عمومی خط ملودی، طرح آن اسهت. طهرح ملهودی عبهارت 

عنوان یری که از اولین نت تا آخرین نت ملهودی یها بههاست از الگوی خط س

ای تیهکیل ها غالباً از ترکیب چند طرح پایهیابد. ملودیجزئی از آن ادامه می
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بندی( در ارتباط با طهرح عبارتنهد از شوند. دو عامل کمپوزیسیون )ترکیبمی

  اند.وضوح قابل تیخیصوسعت و نقاط باال و پایین که در تصویر زیر به

 
 

 کیش و آرامش 

منظور از کیش و آرامش در ملودی، نهوعی کیهش درونهی جسهمی و روحهی 

عنوان مثا ، خواننهدگان و برخهی شود؛ بهاست که با طرحی باالرونده ایجاد می

 ههای زیرتهر را بها فیهاری بییهتر اجهراهای سازهای بادی برنجهی، نهتنوازنده

بی احسهاس خوتر، شنوندگان آرامش را بهههای بمکنند و در بازگیت به نتمی

توان چنین نتیجه گرفت که اشارات ملودیک از طریق طهرح خهود کنند. میمی

 کنند. نقش مهمی ایفا می و رهاشدن در کیش

 

 ایساختار فاصله 

به فاصلة یک نت ای آن است. های خاص ملودی، ساختار فاصلهیکی از صورت

ی دو نهت، فاصهلة تا نت قبل یا بعد از آن، یا به عبارتی به اخهتالف زیهر و بمه

 فاصهلة« ر»تها نهت « دو»شود. بهرای مثها ، فاصهلة نهت موسیقایی گفته می

شود. چنان ه فاصهلة بهین دو است که فاصلة دو  بزرگ نامیده می ایپردهیک

عنوان مثا  فاصهلة بهین نهت شود؛ بهنت، پیوسته نباشد به آن پرش گفته می

شهود. بهه پنجم تلقی می که یک فاصلة پنجم است، یک پرش« سل»تا « دو»
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تواند اجهرا کنهد ترین نت تا زیرترین نتی که خواننده یا ساز میفاصلة بین بم

1نیز گسترة صوتی  شود. گفته می 

ههای پیوسهته تهوازن پیهدا واسهطة حرکهتدار عموماً بههای پرشحرکت

ههای هها بهین ریهتمهای ملودیهک، اکثهر ملهودیکنند. با وجود پی یدگیمی

کننهد. تهأثیرات دراماتیهک فواصهل تعاد  برقهرار مهی متباین نوعییکسان و 

احساس خاص و متفاوت ایجاد موسیقی، اعم از فواصل هارمونیک و ملودیک، 

رو، در طراحی ملودی باید به تأثیر دراماتیک فواصهل ملودیهک کنند؛ ازاینمی

ختلهف شده از انوا  م گزارش. در زیر برخی اثرات دراماتیک2ِدقت ویژه داشت

3فواصل 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

 بخش، خیم دو  بزرگ: اشتیاق لذت

 سو  کوچک: تراژدی، غم و اندوه

 

1. Register 

. به اعتقاد کارکناسا   مشسمق  کشدک دو هدف اولمه ایجاد نشلا  و ایجلاد مراملش را در کشدکلا       2

سا  کشدک مشظف است مهلت ررامل  مدلشدي  بله رلدرمر درامارمل        براین  مهنگکند  بنادن ال م 

 فشاص  با دتت و ظرافت رمام رشمه کند.

خارر داکته باکمد که اررات عار   فشاص  ذکر کده در این بخش  ماننلد ارلرات علار   سلایر     به.  3

 -غمملر در ابلزار امرایل    عناصر مشسمقای  متدرر ا  مانشمن  فشاص  ت   ا  خشد  مکشردهاي غالل  و ر 

 و... مت اوت خشاهند بشد. -سا ها 
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 سو  بزرگ: شادی، روشنایی

 چهار  درست: شناوری، ترحم 

 پنجم درست: شادی، ثبات

 پنجم افزوده: غم و اندوه 

 بخششیم: اشتیاق لذت

 هفتم کوچک: تردید، نارضایتی، عزاداری

 هفتم بزرگ: آه، نارضایتی، تمایل به خیونت

 فاصلة اکتاو: درخیانی و نیاط 

1تریتون  : خیونت، خطر، تنش
 

   سکونس 

وسیلة همان ساز یها همهان سکونس عبارت است از تکرار بالفاصلة ایدة ملودیک به

س صدا، ولی از نُتی متفاوت. هرچند در اغلب مهوارد، گسهترش ملهودی بها سهکون

 آورنهد، عهاملیراهم مهیها ارتباط بین اجزا را فهشود، از آنجا که سکونسانجا  می

شهود و سهاختار ملهودی از ایهن بخییدن به ملودی محسهوب میمهم در وحدت

سهت؛ بنهابراین، ترین اندازة سکونس یک یها دو میهزان اشود. رایجطریق واضح می

یها  تواند تنهها از دو نُهت تیهکیل شهود وایدة ملودیکی تکرارشده در سکونس می

زش ازحدِ ایهده از ارید. از آنجا که تکرار بیشحداکثر بیش از چهار میزان طو  بک

 کاهد، تکرار بیش از سه یا چهار بار معمو  نیست. موسیقی می

شناسهی کهودک بهه میهان که در موسهیقی کهودک سهخن از روانهنگامی

ترین عنصر موسیقایی قلمداد کرد. ملودی آید، شاید بتوان ملودی را حساسمی

مانهد. از آنجها ترین ویژگی اثر موسیقایی پایدار باقی میعنوان میخصهمواره به

 

1. Tritone 
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گیهرد، در که ملودی از شور و احساس درونی و نه عمل فیزیکی سرچیهمه مهی

کنهد. ای ایفا میتحریک، شکوفایی و بارورسازی حس درونی کودک نقش عمده

ههای انسهان جسهتجو کهرد. ها و هیجانمنبع عظیم ملودی را باید در احسهاس

هها بهه یکهدیگر پیونهد رغم تمها  گونهاگونیها را علهیشک همة انسانآن ه بی

کننده همه را د تهییجدهد، همان حس روانی میترک است؛ اینکه مثالً سرومی

 سازد. انگیز همه را محزون میانگیزد و یا ترانة غمبرمی

ههای توان گفت با توجه بهه ویژگهیدر نسبت ملودی با موسیقی کودک می

لیهل رشد ذهنی کودکان، فهم ملودی پی یده برای آنها دشوار است، به همین د

 ه باشد.و  زیادی نداشتملودی موسیقی کودک باید کوتاه و تکرارپذیر باشد و تن

تهر در ذههن هایی با فواصل کوچک سهاخته شهده باشهد بهای که از نتملودی

د در حه ماند. در این زمینه نیز اسهتفاده از فواصهل متناسهب هکودک باقی می

هه بسهیار  ای که خود کودک قابلیهت اجهرای آن را داشهته باشهدگسترة صوتی

 یابد.اهمیت می

ههای موسهیقی کهودک را چنهین توان ویژگییدر نگاهی کلی اما دقیق م

 شرح داد:

 ا موسهیقیای باشد که آنها بتوانند بپردازی برای کودکان باید به گونهنغمه. 1

 ةو زمزمه همراه شوند و نغمه را بخوانند؛ زیرا تنها در صورت همراهی   با اثهر

و  در انهدک زمهان آن را بهه خهاطر بسهپارندتوان امیدوار بود آن است که می

 شدن آن در ذهن مخاطب محقق شود. انتقا ِ هرچه بهترِ پیا  و نهادینه

شههده بههرای کودکههان نبایههد از جمههالت و عبههارات بلنههد در ملههودی ساخته. 2

موسههیقی اسههتفاده شههود؛ زیههرا عبههارات طههوالنی، ذهههن کودکههان را در 

 سپاری ملودی دچار میکل خواهند کرد. خاطربه

کودک در تکرارپهذیری، بایهد در سهاخت به دلیل اهمیت و قابلیت موسیقی . 3

 های جذاب به طور صحیح استفاده شود.ملودی آن از سکونس
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برای کودکهان دشهوار  های بلند، که حتی درک آنها نیزتنها اجرای پرشنه. 4

 شود. توصیه نمی های بلندتر از پنجمفاده از پرشرو، استاست؛ ازاین

 و متناسب با گسترة صهوتی ودک باید در حد توان خوانش کودکملودی ک. 5

 . ها باید هوشمندانه صورت گیردیا گا  او طراحی شود؛ لذا، انتخاب گا 

 در ساخت ملودی کودک باید از فواصل کوچک و پیوسته استفاده شود. . 6

اختار سههای آزاد، منجر به آشهفتگی در از آنجا که استفادة نادرست از فر . 7

 ناپذیر است. ابشود، رعایت فر  امری اجتنموسیقی می

شده در یک قطعة موسیقی نباید زیهاد باشهد؛ در یهک قطعهه، تعداد جمالت ارائه. 8

 معموالً دو تا چهار جمله، منطقی و مورد قبو  کارشناسان است. 

 . ها باید متناسب با توان اجرایی سازها و خوانندگان طراحی شوندملودی. 9

وسیقی مو تلفیق شعر و در طراحی ملودی برای کال  باید از قواعد پیوند . 10

  تبعیت کرد.

س اگر هریک از قواعد پیوند و تلفیق شعر و موسیقی با ههدف ایجهاد حه. 11

باید مبتنهی بهر ارائهة یهک بهتر در قطعة موسیقی نقض شود، این تصمیم می

عنوان مثا ، یک الگوی ریتمیهک جهذاب و الگوی هوشمندانه صورت گیرد؛ به

 فرد. منحصربه

یهژه ید به تأثیرات دراماتیک فواصل ملودیک توجهه ودر طراحی ملودی با. 12

  داشت.

جتنهاب در طراحی ملودی برای کودکان باید از ایجاد فراز و فهرود زیهاد ا. 13

  کرد.

ها باید در سبک موسهیقی مهنعکس شهده باشهد؛ بهه عبهارت معنی کلمه. 14

 دیگر، باید تناسب الز  میان کلمات و ملودی رعایت شود. 
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تهوان بهه موسیقی کودک در رسهانة ملهی مهی های موفقز جمله ملودیا

1خونة مادربزرگهملودی مجموعة  اشاره کرد. ایهن ملهودی از جمهالت کوتهاه  

دار و تکرارشونده تیکیل شهده اسهت؛ مختصهاتی کهه باعهن خهوانش آکسان

ههای شهود. از نمونههآسان، شیرین و در نتیجه ماندگار در ذههن کهودک مهی

اثر مهوتزارت و  2سوسوی ستارگان کوچکتوان به ملودی خارجی موفق نیز می

بابا نوئهل بهه شههر م نین ملودی اره کرد. هاثر بتهوون اش 3سمفونی شماره نه

 است. اثر کوتز از دیگر آثار موفق ملودی در ساخت موسیقی کودک  4میاد

 

 هارمونی

ر هنهری هارمونی به معنای هماهنگی، از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در آثها

آمیهزی اثهر هنهری توان هارمونی را عامل رنگگونه میاست. در بیانی استعاره

د. دانست که نقش مهم و تأثیرگذاری در ایجاد و تکمیل بیهان حسهی اثهر دار

ساس رنگ و بسیار حهارمونی در موسیقی نیز مانند هنرهای دیگر از نقیی پر

تهوان حتهی بیهان که با تکیه بر اثر جهادویی آن مهی برخوردار است؛ تا جایی

 قطعة موسیقی را به طور کامل تغییر داد. 

این عنصر موسیقایی مههم، علمهی بسهیار پی یهده اسهت کهه عهالوه بهر 

دان، به دانش و تجربة کهافی وی نیهز در ایهن خالقیت و ذوق هنری موسیقی

پایهه و اسهاس ههارمونی در موسهیقی، همهاهنگی بهین مند اسهت. زمینه نیاز

های مختلف است. در مقایسه با ریتم که عاملی فیزیکی و یا ملودی کهه صوت

 

 1. ضمممه صشر  کماره  1

 2. ضمممه صشر  کماره  2

 3. ضمممه صشر  کماره  3

 4. ضمممه صشر  کماره  4
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شهود کهه بهه عنوان عاملی در نظر گرفتهه مهیعاملی حسی است، هارمونی به

 هوش و نحوة کارکرد و تربیت آن بستگی دارد. 

ای که آن مان با در نظر گرفتن هارمونیزان معموالً ملودی را همآهنگساز

ترتیب، ملودی و هارمونی از یکدیگر اینکنند و بهبخید خلق میرا سامان می

ههای وجودآوردن رنهگاین عنصر موسهیقایی کهه قابلیهت بههناپذیرند. جدایی

سههازد، طههی هههای متنههو ِ عرضههة آن را ممکههن میمختلههف در ملههودی و راه

دانهان تغییهر یافتهه بق با درک و ذههن موسهیقیهای مختلف هنری مطادوره

حها ، آن هه در مفههو  ههارمونی نهفتهه اسهت بهه صهدا درآوردن است. بااین

ای از زمههان چنههد نُههت بهها یکههدیگر و نحههوة پیوسههتن و حرکههت مجموعههههم

1صداهاست؛ مجموعه صداهایی که اصطالحاً آکورد بها قواعهد انهد و نها  گرفته 

ههای مختلهف هنهری هها و دورهواعهد در سهبکگیرند. این قخاصی شکل می

کهارگیری حوة بههاند. نمتفاوتند و در عصر حاضر نیز وسعتی شگرف پیدا کرده

آکوردهای مختلف برای ملودی و شیوة پیوستن هر آکورد بهه آکهورد بعهدی، 

 موضو  مورد بحن در هارمونی است. 

موسهیقایی  شدة یک اثربندیترتیب، به کمک هارمونی که بیان رنگبدین

تواننهد ههای خهاص مهیای از اصوات با قرار گرفتن در موقعیتاست، مجموعه

حس مطبو ، نامطبو ، گر ، سرد و... را ایجاد کنند. قواعد و ساختار ههارمونی 

تواند هم بسیار پی یده باشد، تها جهایی کهه حتهی درک آن اثر موسیقایی می

واند از بیان و ساختار نسهبتاً تبرای افراد غیرکارشناس ناممکن شود، و هم می

باید متناسب با هدف اثر، حسهی می آهنگسازرو، ای برخوردار باشد. ازاینساده

 

1. Accord 

بله منولشر    که ا  م  نت ما  چند  ما  ع ارت است ا  نشاختن هممکشرد یا هما  اصشات عمشدي هم

 کشد.است اده م  مهنگدر  هارمونیایجاد 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF
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که در پی انتقا  آن است و قهدرت درک مخاطهب اثهر موسهیقی را بهه دقهت 

 هارمونیزه کند. 

ی، ضهمن آشکارسهازی های اصلی موسهیقعنوان یکی از مؤلفههارمونی به

بهه  ای معنهادار و متفکرانهه بهه کهار رود،دان، چنان ه به گونههتفکر موسیقی

بدانهد  آهنگسهازارتقای سطح فنی و هنری موسیقی منجر خواهد شد. اینکهه 

ر سهیاای را برای کدا  مخاطب و با چه محتهوایی ههارمونیزه کنهد، بچه نغمه

دف، اهمیت دارد. از آنجا که هارمونیِ پی یده و بسیار سهنگین، بهرای ههر هه

ظر حتی اگر از ن محتوا و مخاطبی مناسب نیست، انتخاب هارمونی نامناسب ه

را  توانهد سهاختار اثهر موسهیقایی و انتقها  پیها ه مهی فنی بسیار دقیق باشد

شهود تها بها مهیودک تهالش در موسهیقی کهدار سازد. به همین دلیل، خدشه

استفادة صحیح از ایهن عنصهر موسهیقایی در ایجهاد بیهان مناسهب ملهودی و 

آمیزی صحیح آن، ضمن برانگیختن حس مطلوب کودکان، تربیهت ذههن رنگ

 موسیقایی آنان تسهیل شود. 

ای بسیار حساس است کهه بایهد عنصر هارمونی در موسیقی کودک مقوله

 عهاری از هرگونهه پی یهدگی ویهژه عالوه بر ایجاد حس سالم، پاک و صحیح،

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 

ر آن مطبو  و گر  برخوردار باشد و از فواصل و آکوردهای سهرد و نهامطبو  د

واصل و ف، آهنگسازبنا به صالحدید  تا حد امکان پرهیز شود. با وجود این، اگر

، کار گرفتهه شهوند، بایهد مبتنهی بهر دالیهل منطقهیفضاهایی از این دست به

  متناسب، آگاهانه، هدفمند و هوشمندانه باشد.
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 فرم

ی دانسهتند و اثهری بهرافیلسوفان یونان باستان شکل را مقد  بهر محتهوا مهی

ر  فهاییان از کما  مطلوب برخوردار بود که در آن محتوا به طهور کامهل در 

ک اثهر یحل شده باشد. این موضو  نباید باعنِ نادیده انگاشته شدنِ محتوایِ 

 محتوایی به دنبها  گرایی در مرکز توجه قرار گیرد. البته هرهنری شود و فر 

هها ههم فرمی است تا خود را عرضه کند؛ بدون داشتن فر ، پرمغزتهرین بیهان

 معنی خواهند بود. ریختگی بیتنها یک درهم

دهندة آن را فهر  شکل ظاهری اثر موسیقایی با تکیه بر اجزای تیهکیل

ی به هر دلیل نخواهد فرمی را رعایهت کنهد، در آن آهنگسازاگر گویند. می

های رایج به مثابة دانیهی خواهنهد بهود کهه او از فهر  کلهی در هنگا ، فر 

در »پذیر موسهیقی گویهد: در کتاب نیروهای شکل 1ارنست توخاختیار دارد. 

گسترش فر  موسیقی، نیروی کنتراست یعنی تناوب کییدن و رها کهردن، 

داشهتن آن دارد. با نگهتمیک را در زمینة پیت نگه مینیروی اولیة تپش ری

گردد. به این ترتیب تقابل دو نیهرو در زمینة پیت، این نیرو مطیع و را  می

یابد و چون ذهن مها در ایجهاز و اختصهار همییه در شکلی از فر  تجلی می

توان فر  را تعهاد  بهین کیهیدن و رهها شهدن کند، میاحساس آرامش می

2«تعریف کرد  . 

حها  مهرتبط بها فر  در نگاه خاص موسیقی به سه مقولة متمایز و درعین

توان آنهها پردازد. این سه مقوله که مییکدیگر شامل تکرار، تنو  و وحدت می

کننهدة یکدیگرنهد و هریهک جایگهاه را به دیگر هنرها نیهز بسهط داد، تکمیل

چهون دوبخیهی،  ای در یک اثر موسیقایی دارنهد. انهوا  متنهوعی از فهر ویژه

 

1.  Ernst Toch (1887-1964) .  

 .1390به نق  ا  رالف رشرک   . 2
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و... در موسیقی وجود دارد که انتخاب هریک متناسهب بها  بخیی یا روندوسه

 گیرد. و هدف اثر صورت می آهنگسازنیاز 

های خشبفر  اثر در تعیین زمان اثر تأثیرگذار است. به بیان دیگر، تعداد 

 دهندة اثر که هریک زمان میخصی دارنهد و نیهز میهزان تکهرار آنهها،تیکیل

ن در تعیی نو  کاربری و قالب ارائة اثر نیز کند.زمان یک اثر را تعیین میمدت

کاررفتن موسهیقی در تیتهراژ، نماهنهگ، عنوان مثا ، بهزمان اثر نقش دارد. به

بهرای  زآهنگساها در تعیین زمان آن مؤثر است. با وجود این، وله و دیگر قالب

در  هوشهمندانه و دقیهق فهر  های مزبور نیازمند انتخابتعیین هریک از قالب

 اثر مورد نظر است. 

دف از آنجا که بخش تکرارشونده در فر ، بستر مناسبی برای تأکید بهر هه

های تکرارشهونده بهرای سهاخت آثهار های حاوی بخشآورد، فر اثر فراهم می

، فر  دهبا توجه به بخش تکرارشون ترند. در این زمینه، فر  رندوکودک مناسب

آیهد؛ ماننهد بخهش مناسبی برای کاربرد در موسیقی کودکان به حسهاب مهی

توانهد بسهتر مناسهبی بهرای که مهی شکل زیر یروندور فر  د A تکرارشوندة

 انتقا  پیا  اثر و تحقق هدف محتوایی آن به حساب آید: 
 

                           

 
 

حائز اهمیت در فهر  اسهت. در های شکل دراماتیک، یکی دیگر از جنبه   

شهناختی یها طهرح هیجهانی اثهر نسهبت داده این مفهو ، فر  به حالهت روان

های موزیکا  بهه شود که شکل دراماتیک آن از طریق کییدن و رها شدنمی

های متعدد دراماتیک، آن اَشکالی که به بهاالترین آید. از میان شکلوجود می

A B A C A D
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یابنهد، ، که همان اوج قطعه است، دست مینقطة تأثیرگذاری یا قلة دراماتیک

 رسند. تر میبخشبه نظر رضایت

هها اسهتفاده کهرد، تهوان از انهوا  فر در طراحی موسیقی برای کودکان می

سهیون هایی که کثرت ملودیک و واریاهای گوناگون، فر حا ، در میان فر بااین

 ها بهرای طراحهی موسهیقی کهودکترین فر را به دنبا  نداشته باشند، مناسب

تهرین یی که از سادهبخهای دوبخیی و سهشوند. در این زمینه، فر قلمداد می

 شوند، برای تهیة آثار کودک مناسبند. ها محسوب میفر 

گیر جلب ها توجه مخاطب را به طور چیماز آنجا که لحظة تغییر موومان

ضهمن رعایهت  آهنگسازکند، در طراحی موسیقی برای کودکان بهتر است می

ر نطقی دتنو  م سادگی، از این لحظة طالیی نهایت استفاده را ببرد و با ایجاد

 اثر به انتقا  بهتر پیا  کمک کند. 

 

 بافت

افهت بیکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد فر  یک قطعهه، بافهت آن اسهت. 

یسیون شود که ابعاد ملودی و هارمونی در کمپوزهایی مربوط میعموماً به شیوه

گردنهد. در بیهانی مهوجز شوند و بهه ههم مربهوط مهیوجور میبا یکدیگر جفت

هها اصهوات و ملهودی توان این عنصر موسیقی را که به نظم حهاکم بهر ارائهةمی

د. تنیدگی اصوات و شیوة همراهی آنها بها یکهدیگر تعریهف کهرپردازد، درهممی

کنهد، بها معنی بافت که در واقع شلوغی یا خلوتی یک اثر موسیقی را تعیین می

 ا اجهزایبهشود: پُر به طور معمو  به بهافتی می کاربرد دو واژة پُر و خالی روشن

شود، حها  آنکهه بافهت و نزدیک به هم گفته می حا  متناسبمختلف و درعین

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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ترین آنها بافهت منوفونیهک، سیقی وجود دارد که رایجهای گوناگونی در موبافت

های مربهوط بهه ونیک است و هریک نیز شهاخصفونیک و هموفپلی هتروفونیک،

  خود را دارند:
 

1بافت منوفونیک  

یقی منوفونیک بهه حسهاب انید آواز شما نوعی موستنهایی آواز بخواگر شما به

 د. حقیقت، یک خط ملودی تنها و بدون همراهی را منوفونیک گوینآید. درمی
 

 2بافت هتروفونیک

زمان یک خط با همراهی چند ساز یا خواننده به صورت یونیسهون، اجرای هم

ههای اجرایهی را تهوان خهطحا  میدهد. بااینبافت هتروفونیک را تیکیل می

؛ فونیک نزدیک شهودچنان استقال  بخیید که بافت هتروفونیک به بافت پلی

ههای ها و ریتمهم در شرایطی که تما  نوازندگان، ملودی اصلی را با تزیینآن

 متفاوت اجرا کنند. 
 

 3فونیکبافت پلی

زمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیت نسبتاً یکسهانی اجرای هم

ها آورد. در این نو  بافت، ملودیرا به وجود می فونیکبافت پلیداشته باشند، 

کنند. همانند پرسپکتیو در نقاشی که ههر خهط سهبب غنها و با هم رقابت می

بخید. ایهن فونیک نیز به موسیقی بُعد میشود، بافت پلیتعالی خط دیگر می

 

1. Monophonic 

2. Heterophony 

3. Polyphonic 
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بخشِ متقابل، آنجا که سخن از مقایسة موسیقی و گفتار به میان ارتباطِ تعالی

زمهان مطالهب دهد؛ اگر چند نفر همای دیگر خود را نیان میآید، به گونهمی

ج خواهند کرد، تا جهایی کهه متفاوتی بیان کنند به احتما  زیاد شنونده را گی

زمهان درسهتی دریافهت نکنهد؛ امها اجهرای همیهک را بهشنونده سهخن ههیچ

توانهد چنهان صهدای شهیوایی های متفاوت با اجرای چند خواننده مهیملودی

 تنها شنونده را گیج نکند، که حظ شنیداری را نیز سبب شود. خلق کند که نه
 

 1بافت هموفونیک

ه است از ملودی با همراههی آکوردهها و تزیینهاتی کهبافت هموفونیک عبارت 

ای از اند. قطعة کُرا  نمونههو همراهی با آن آمده عنوان تزیین ملودیصرفاً به

تهر های آوازی زیربافت هموفونی است که ملودی اصلی آن غالباً به شکل خط

ای ههخوانند که با نتهایی را میتر، اغلب نتشود و خطوط آوازیِ بماجرا می

دی ملودی اصلی متفاوتند، ولی ریتمی مانند ملودی اصلی دارنهد کهه بها ملهو

 کنند. یآمیزند و آن را هارمونیزه ماصلی درمی

های پی یدة چندصدایی باعن برهم زدن تمرکهز کهودک از آنجا که بافت

روه گههای ساده در آثار موسیقایی مربوط به ایهن شوند، بهتر است از بافتمی

، نهابراینبکرد و تا حد امکان از کاربرد بافت پی یده پرهیز کرد.  سنی استفاده

بافههت منوفونیههک، هتروفونیههک و هموفونیههک را بههرای مخاطههب خردسهها  و 

چنهدان پی یهده را بهرای ههای نهفونیهکهای هموفونیک و برخهی پلهیبافت

 توان معرفی کرد. های مناسب میعنوان بافتمخاطبان کودک و نوجوان به

هرچند بافت خیلی پُر و پی یده برای موسهیقی کهودک مطلهوب نیسهت، در 

دان و مبتنی بر تفکهری صهحیح و هدفمنهد و مواردی با تکیه بر خالقیت موسیقی

 

1 . Homophonic 
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پی یده نیز در موسیقی کودکان، میهروط  توان از بافتبه اقتضای موضو  پیا  می

ان آهنگسهاز ، برخهی عنوان مثهابه بر رعایت جانب احتیاط و دقت، استفاده کرد.

رغم تأکید بر کاربرد بافت ساده در موسیقی کهودک، آثهاری بهرای در روسیه، علی

ریهزی و سهاخت اثهر بهه اند، اما از آنجا که طرحآورند که پی یدهکودکان پدید می

بندی صحیح سازها صورت گرفته، برآیند نههایی اثهر ای قانونمند و با ترکیبشیوه

 . استفاده شده استناسب و قابلبرای گروه سنی کودک م
 

 ارکستراسیون

ارکستراسههیون عبههارت اسههت از انتخههاب صههحیح و چیههدمان درسههت و علمههی 

ای از سازها و خوانندگان که در ترکیبی منسهجم و هماهنهگ بهه ایفهای مجموعه

پردازند. نکتة حائز اهمیت در این زمینه آن است که در تولیهد موسهیقی نقش می

شرط استفادة صحیح و اصولی، محدودیت استفاده از ساز وجهود برای کودکان، به 

1شودندارد. در ادامه چند ساز پرکاربرد در حوزة موسیقی کودک معرفی می  : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. کرح م سش  سا هاي مشرد است اده در ارکستر در بخش ضمائم متن  و صشر ِ مربلش  بله هریل      1

 ارائه کده است.  

ای انهدازه کهه اسهت فلوت ةسازی از خانواد

این  .دارد زیرنسبتاً کوچک و صدایی بسیار 

 ةترین سههههاز خههههانوادسههههاز کوچههههک

نصهف  آن تقریبهاًطو   که ستهاچوبیبادی

 ةفلوت است. فلوت پیکولهو زیرتهرین گسهتر

و ارکسهتر تولیهد هها چوبیدر بادیرا صوتی 

  کند.می

 

 پیکولو  .1

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA
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یهها  زبانهههچههوبی بههیسههازهای بههادیفلههوت از 

1قمیشبی است که بر خهالف دیگهر سهازهای  

 بلکهه ش،قمیاین دسته صدای آن نه از لرزش 

 ةدهنی یا تیغ ةشده بر لباز نوسان هوای دمیده

هها در گذشهته فلوت .شودی ساز تولید مییهوا

در امهروزه شدند ولی از جنس چوب ساخته می

 هههای دیگههر نیههزو آلیاژ سههاخت آنههها از مههواد

 شود.میاستفاده 

 

 

  فلوت .2

 

  فلوت ریکوردر .3

 

از  ،چهوبیی بهادیهاسهازاین عضو خانواده 

در  اسهههت کهههه دار سهههادهنهههو  قمهههیش

و  تنهور، آلتهو ،سوپرانوهای صوتی محدوده

باشد. سههولت میموجود  اکتاودر دو  باس

کههاربری فلههوت ریکههوردر باعههن شههده تهها 

آمهههوزش  درمناسهههب  یسهههازعنوان بهههه

مهورد اسهتفاده قهرار موسیقی به کودکهان 

 گیرد.

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4_%28%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1_%28%D8%B5%D8%AF%D8%A7%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1_%28%D8%B5%D8%AF%D8%A7%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%88


       33 ......     ...........    فصل اول: موسیقی کودک                                                      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ابوا .4

 

چوبی دو بادی ابوا از خانواده سازهای

تر از سختآن نواختن که است  زبانه

و  فلوتنواختن سازهای بادی دیگر مانند 

 بییتری نیازمهارت به  و بوده کالرینت

 .دارد

 
 

 کالرینت .5

 

قمییی است که  سازهای بادییکی از 

معموالً از چوب سیاه  آن ایانوا  حرفه

کالرینت انوا  . شودآفریقایی ساخته می

 نهمه آنها تحت عنوادارد که   مختلفی

 شوند.نامیده می« خانواده کالرینت»

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4_%28%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 باسون .6

 

سازهای باسون یا فاگوت از جمله 

ای دوزبانه قمیشی است که چوببادی

ر قرا باس ةدارد. صدای این ساز در ناحی

  دارد.

 
 

 زایلوفون .7

 

از خانواده ست ا زایلوفون سازی

های چوبی با تیغهای کروماتیک کوبه

 آن شامل سوپرانو، آلتو و باس انوا که 

توان به منظور . از این ساز میباشدمی

آمیزی هرچه بهتر در موسیقی رنگ

  کودک استفاده کرد.

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4_%28%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4_%28%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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 گلوکن اشپیل .8

 

ساز دیگری از خانوادة گلوکن اشپیل 

ای مجموعه ای کروماتیک است کهکوبه

با دو  و دارداز نوارهای فلزی مسطح 

شود. از این ساز نواخته میمضراب 

تولید دار صدایی فلزی، درخیان و زنگ

 شود.می
 
 

 سه گوش .9

 

ه فوالدی ب ةساد ةک میلاز ی مثلنگوش یا سه

گوش ساخته شده است. گرچه سهشکل 

مثلن از کوچکترین سازها در ارکستر است 

ولی صدای رسای آن از بین بلندترین صداها 

رسد. کیفیت صدای گوش میه در ارکستر ب

این ساز متفاوت است و بستگی به شدت و 

ه ببرای نواختن آن  معموالً. محل نواختن دارد

 . شودربه زده میضسطح بیرونی میله 
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 موسیقی کودک هایویژگی
ههای تمایز موسیقی کودک از دیگر ژانرهای موسیقی به خصوصیات و ویژگهی

 گردد. از آنجا کهه کودکهان ضهمن برخهورداری ازروحی و ذاتی کودکان برمی

شهناختی رشهد و ههای روانآالیهش، از نظهر ویژگهیضمیری پاک، ساده و بی

د، تفهاوت زیهادی دارنه بزرگسهاالنشناختی، عاطفی، اجتمهاعی و... بها  تحو 

شهود بهرای یمهتصهنیف  بزرگسهاالنای را که بهرای توان همان موسیقینمی

شهود؛ پهس از تفکیهک جها خهتم نمهیکودکان ساخت. این تمایز بهه همهین

سهالگی تها ، از آنجا که دامنة سنی کودکی دوسهبزرگسا مخاطبان کودک از 

گیرد، اولین گا  در ساخت موسهیقی بهرای کهودک، سالگی را در بر میدوازده

اند. عنوان مخاطبان هدف تعیین شدهتعیین مقطع سنی کودکانی است که به

ساله نیان می دهند کهه آنهها شناختی کودکان چهار تا ششهای روانویژگی

رای راین، بهکنند تا با موسیقیِ بدون کال ؛ بناببا شعر ارتباط بهتری برقرار می

 بهه های شعرگونه و عمدتاًکودکان در این سن قطعات موسیقی معموالً با قصه

 شوند. زبان حیوانات ساخته می

عنوان یکهی از بودن بههکنهد، ریتمیهکاز آنجا که کودک ریتم را حس می

شهده بهرای های مهم موسیقی کودک تعیین شهده اسهت. آثهار ساختهویژگی

ذا  ن باشند؛ هرچنهد نبایهد ایهن ویژگهی را بها ابتهکودکان باید شاد و آهنگی

اه بها اشتباه گرفت. عبارت شادبودنِ موسیقیِ کودک، در برخی اذهان به اشهتب

 شود یکی فرض شهدهاستفاده می بزرگساالنهر ریتم مبتذلی که در موسیقی 

بودن موسهیقی کهودک مبتنهی بهر اصهو  و است. حا  آنکه ویژگی ریتمیک

در مبحن عناصر موسهیقی ذیهل عنهوان ریهتم بهدان  قواعدی معین است که

 اشاره شد. 
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های مهم موسیقی کودک است. توجه به عنصر تخیل یکی دیگر از ویژگی

کارگیری و پهرورش حهس تخیهل کهودک یکهی از کارکردههای از آنجا که به

اساسی موسیقی کودک است، ایهن ژانهر موسهیقی بایهد موافهق و سهازگار بها 

گیرد. بتا کودک بتواند به آن نزدیک شود و با آن انس تخیالت کودکانه باشد 

آیهد. این امر خود از دشوارترین نکات در ساخت موسیقی کودک به شمار می

شناسهی کهودک، نیازمنهد رعایت این ویژگی عهالوه بهر شهناخت دانهش روان

و تسلط وی بر تکنیک و دانش غنی موسهیقی  آهنگسازدستی خبرگی و چیره

 است. 

سادگی ذاتی کودک، موسیقی شهنیداری وی نیهز بایهد سهاده،  با توجه به

از هرگونه پی یدگی باشد؛ آنقدر سهاده کهه درخهور فههم و  دور فهم و بهقابل

احساس کودک باشد، بدون آنکه اصو  تخصصی این هنر نادیده گرفته شهود. 

شهود. آگهاهی هرچند امروزه گاهی این مفهو  نیز با ابتهذا  یکهی فهرض مهی

ناخت صحیح عناصر سازندة موسیقی تها حهد زیهادی از بهروز ایهن دقیق و ش

کند. موسهیقی کهودک مسهتلز  برخهورداری از سهاختار میکل جلوگیری می

1ملودی 2و هارمونی  دوراز هرگونه زبری و خیونت در بافهت ساده، جذاب و به 

که عوامل سازندة بافتِ این نو  از موسیقی برای کودک قابهل ایگونهاست، به

گونهه کهه کهودک در دوران کهودکی بها تجزیه و شناسایی باشد؛ دقیقاً، همان

 کند. آمیزی میهای ساده و جذاب نقاشی خود را رنگرنگ

کارگیری ک شفافیت و وضوح در بههای موسیقی کودیکی دیگر از ویژگی

وسیله برقراری ارتباط کودکان با آن میسر عناصر ریتم و ملودی است تا بدین

 

 رشاند م  را  مزمه کند. لحن یا مهنگ  که کشدک در ارر ركرار م  . 1

 . نوم و هماهنگ  مشمشد در مشسمق  است.   2
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1گردد. موضو  دیگر، تناسب ابعهاد و حهدود ایهن عناصهر بها قابلیهت اجرایهی  

ملودی در موسیقی کودک از فواصل موسیقایی معینهی برخهوردار  کودک است.

آسهانی بها نوسانات آنها کمتر باشد تا کودکان بهاست. این فواصل باید کوچک و 

آواز شههوند. هم نههین از کههاربرد ملههودی طههوالنی در موسههیقی و کههال  آن هههم

خاطرسهپاری موسیقی کودک  باید پرهیز کرد، زیرا قابلیت ذههن کهودک در به

بایهد متناسهب بها حهدود یابد. از سوی دیگر، ساختار ملودی مهیآن کاهش می

  شده را زمزمه کنند.شد تا آنها بتوانند موسیقی شنیدهحنجرة کودکان با

کنند، آثهار موسهیقایی از آنجا که کودکان ارتباط کالمی را بهتر درک می

شود. عهالوه بهر اهمیهت اسهتفاده از کهال  در برای کودکان با کال  همراه می

کاررفته در موسیقی کودک موسیقی کودک، ویژگی کال  که در اینجا ترانة به

تهوان بهه تناسهب عنوان مثا  میت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهاس

ترانه با توانایی کودک در درک مفاهیم و واژگهان اشهاره کهرد کهه در صهورت 

درستی دریابهد و در تواند معانی و مفاهیم مورد نظر را بهرعایت آن کودک می

2ذهن خود پردازش کند .  

 

 کارکرد موسیقی کودک
ه قبل از بررسی ابعاد مختلف کارکرد موسیقی کودک با طرح چند سؤا  سهاد

ه بر اهمیهت حهس  گرددبه ذهن متبادر می طور ناخودآگاهکه پاسخ ضمنی آنها به ه

  شود:شنیداری اصوات و رابطة آن با درک و دریافت کودک از محیط تأکید می

 

 

اختن سلا   منوشر ا  تابدمت امرا رشانای  کشدک در خشاند  یا همراه  بلا مدلشدي و همینلمن نلش    . 3 

 است.  

. نور به اهممت کالم )کیر و ررانه( در مشسمق  کشدک  این عنصلر در نشکلتار ماضلر ذیل  عنلشان        2

 مجزا ارائه کده است.
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 کند؟تر نمیاملکآیا حس شنوایی تأثیر دیدن را  -

 درستی دریافت؟ توان جهان را بها چیم میآیا بدون حس شنوایی و فقط ب -

 یا صدای رودخانه همراه با تصویر آن در ذهن انسان نقش نبسته است؟ آ -

 زار و تصویر آن در ذهن نقیی ندارد؟ یا صدای وزش باد در درک مفهو  چمنآ -

ها مثبهت اسهت؛ همة این پرسش توان دریافت که پاسخی کوتاه میبا تأمل

مهون را های اجسا  گوناگون قسمتی از جههان پیراها و شکلکه رنگهم نان

دهند، اصوات نیز بخش مهمی از این جهان را به خهود اختصهاص تیکیل می

 اند. داده

انسان از مرحلة جنینی قادر به شنیدن اصهوات اسهت. مهروری بهر نتهایج 

نههی ضههمن تجربههة دههد جنههین در همههان مرحلهة جنیتحقیقهات نیههان مههی

ههای های موجود در نغمه و نیز بها نسهبتغیرمستقیم اثر موسیقایی با نسبت

ز این طریق نهوعی گیرد. گوش انسان ادهندة آن خو میهای تیکیلبین نغمه

دادن فراینهد دههد. گهوشتمرین ریاضی را از آغاز تا پایان زنهدگی ادامهه مهی

نتخههاب و سههازماندهی پی یههده و فعههالی اسههت کههه شههامل توجههه، شههنیدن، ا

یادآوردن اسهت. هرچنهد شهنیدن فراینهدی دهی و بههاطالعات، تفسیر، پاسخ

افتد که امهواج صهوتی بهه پهردة گهوش شناختی است و وقتی اتفاق میزیست

دههی نیهز دادن عالوه بر شنیدن شامل تفسیر و پاسهخکنند، گوشاصابت می

 بهةانهرژی، تحهرک و جاذ شود. از آنجا که موسیقی به دلیل برخورداری ازمی

دادن مخاطبان بسهیار تواند در افزایش مهارت گوشذاتی بسیار نافذ است، می

 مؤثر افتد. 

هها از حس تیخیص و درک کودکان نسبت به موسیقی، مفاهیم و ملودی

یابد، تا آنجا کهه بهه افهزایش طریق استفاده از آثار موسیقایی مناسب ارتقا می

انجامهد و بهدین طریهق، کودکهان بها آنها در فهم و انتخاب موسیقی می دقت

هتهر و دهند و با آمهادگی بحساسیت بییتر به اصوات و موسیقی گوش فرامی
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تر و حتی ناخودآگاه از موسیقی ضعیف، مبتذ  و یا نهامربوط به شکل آگاهانه

 کنند. احراز می

موسیقی کودک تنها جنبة تفننهی و سهرگرمی نهدارد؛ بلکهه دارای ابعهاد 

عنوان ابهزاری جهدی در راسهتای رشهد و توسهعة تواند بهآموزشی است و می

غز مموسیقی در ناحیة خاصی از های کودکان به کار آید. ادراک ذهنی مهارت

گیرد که برانگیختن آن بخیی از مجموعه اقهداماتی اسهت کهه بهه صورت می

شدن و پهرورش تمرکهز در حافظهه، تفکهر صهحیح، کردن هوش، ورزیدهفعا 

 شود. یت تعاد  شخصیت کودک منجر میشنیدن و در نهادیدن و خوبخوب

ههای آن بر رشهد توانهایی تحقیقات زیادی دربارة تأثیر موسیقی و آموزش

شناختی کودکان انجا  شده است. وجه اشتراک نتهایج اکثهر ایهن مطالعهات، 

1«گهاردنر»مؤثربودن این پدیدة هنری بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است.   

داند. دهندة فرایندهای شناختی کودکان مییکی از عوامل سازمانموسیقی را 

درک موسهیقایی کهودک و اسهتدال  هها نیهز از ارتبهاط بهین برخی پهژوهش

زمانی وی حکایت دارند. آموزش موسهیقی سهبب تقویهت و تکامهل  ه فضایی

مسیرهای عصبی دخیل در انجا  فرایندهای شهناختیِ وابسهته بهه محهیط، از 

2«ههب»گردد. طبهق اصهو  یهادگیری های فضایی میجمله توانایی ة اسهتفاد 

 

1. Gardner,H. 

کناس میروف صام  نوریله هلشو چندگانله اسلت  وي در نوریله خلشد هلشو        هشارد گاردنر  روا 

گلااري  رجامشسمقای  را به عنشا  یك  ا  اتسام هشو چنمن ریریف کرده است: رشانای  خدق  درک و 

 مشسمق .

2 .Hebb,D.O 

ا ره ملا م   ئ محمطل  کل  دونالد اُ ه   نوریه نشروفمزیشلشژي را بنما  نهاد. بنا به نوریه هل   هلر کل   

  راهم نملشد کنلد  بنلابراین  فل   اندا ي م اي ا  الگشهاي پمیمده نشرون  را راهکنمم مجمشعهرجربه م 

كه رري مدار یا کل  دهد را ریداد بمشتر و پمیمدهرنشع مس  بمشتر در محمط به فرد این امكا  را م 

 عص   بشمشد مورد.
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ری موسهیقی شهکل گرفتهه که از طریق یهادگی مکرر از شبکة عصبی خاص ه

کنهد. نتیجهة های دیگهر توانمنهدتر و کارآمهدتر مهیه فهرد را در زمینهه است

آزمایش بر روی کودکانی که در حا  یادگیری موسیقی بهه روش اُرف بودنهد 

دهد آموزش موسیقی در افزایش رشد شناختی کودکان مؤثر بوده و نیان می

گیر افزوده است. در تحقیقی یمبر توانایی استدال  عمومی کودکان به طور چ

دیگر کهه بها ههدف بررسهی میهزان اثربخیهی شهنیدن موسهیقی بهر تمرکهز 

دبستانی انجها  شهد، اثهر مثبهت و معنهادار شنیداری کودکان پیش ه دیداری

دبسهتانی شنیداری کودکان پیش ه شنیدن موسیقی بر افزایش تمرکز دیداری

موسیقی بر افزایش عملکهرد و  تأیید شد. این پژوهش ضمن تأیید تأثیر مثبت

تمرکز کودکان، بیانگر اثربخیی موسیقی در جلهب توجهه و تمرکهز کودکهان 

 دبستانی و برانگیختگی عالقه و انگیزة آنها در یادگیری است. پیش

موسیقی ضمن تسهیل و افزایش دقت، ادراک و دریافت کهودک، موجهب 

شهود. درک اصوات مهی ارتقای حافظة صوتی کودکان و قدرت آنها در تمییز و

ز منظهر آمهوزش و پهرورش ترین نقش موسهیقی احا ، برترین و باارزشبااین

گانة کودکان بهرای درک بهتهر و ساختن حواس پنجکودکان، پروراندن و آماده

 شان را احاطه کرده است. هایی است که محیط پیرامونتر دانستنیعمیق

تم ر اساس نو  موسیقی و ریهاز سوی دیگر، از آنجا که غلیان احساسات ب

ه ملودی آن متغیر است، احساساتی که از طریق این پدیهدة هنهری برانگیخته

شود، موارد گوناگونی چون غم و شادی، سکوت و تحرک، آرامش و خیم، می

 گیرد. برتوزی، جنگجویی و صلح، قهر و آشتی و... را در بر میمهربانی و کینه

ز اثبت و مفید در کودکان نیز یکهی دیگهر این اساس، برانگیختن احساسات م

تهوان سهالمت جسهم و کارکردهای موسیقی کودک است که از طریق آن می

 روان کودکان را ارتقا بخیید. 
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دادن آنها به سهمت شناسی در کودکان و سوقرشد و تقویت حس زیبایی

ای ها یکی دیگر از کارکردهای اساسی موسهیقی اسهت. موسهیقیدرک زیبایی

رعایت اصو  و اسهتانداردها بهرای کودکهان تصهنیف شهده باشهد، درک  که با

دههد و بهه تقویهت قهدرت آفریننهدگی و ها را در کودکان افهزایش میزیبایی

 کند. خالقیت آنها کمک شایانی می

 

 شناختی کودکمالحظات روان

ههای سهنی ههای کودکهان در دورهآگاهی از دوران کودکی و شناخت ویژگهی

مختلف، موضهوعی مههم و گهامی اساسهی در سهاخت آثهار موسهیقایی بهرای 

، کودکان است. برقراری ارتباط بین این دو موضو ، یعنی کهودک و موسهیقی

سهو موسهیقی کهودک های خاص خهود را دارد؛ از یکها و دشواریپی یدگی

، ماهنگی کمّی و کیفی با ابعاد ذهن کودک اسهت و از سهوی دیگهرنیازمند ه

 درک پی یدگی و فیردگی نیازها و مراحل تحو  روانی کهودک نیهز نیازمنهد

 در این زمینه است.  آهنگسازدانش و تجربة کافی 

شناختی در ساخت اثر موسیقایی کودک امهری اساسهی و مالحظات روان

 دهد که:شناسی به ما پاسخ میواندانش ر ضروری است. در این زمینه،

 های کمّی و کیفهی توان اندازهدر هنگا  ساخت موسیقی، چگونه می

ذهن کودکان را در تناسب مفاهیم بها میهزان درک و دریافهت آنهان 

 رعایت کرد؟ 

 توان بهه کمهک موسهیقی از انگیهزه، احساسهات و عالقهة چگونه می

 نان سود جست؟ کودکان در راستای برقراری ارتباط بهتر با آ

 تهوان تهأثیر قطعهات موسهیقی را در مسهائل احساسهی و چگونه می

 عاطفی مبتنی بر دنیای کودکان شناسایی کرد؟



       43 ......     ...........    فصل اول: موسیقی کودک                                                      
 

 
 

 های شناسایی انگیزش و عالقة کودکان کدامند؟راه 

 های متناسب بها تخیهل مثبهت و کنجکهاوی توان از ترانهچگونه می

و محههیط  کودکههان، در راسههتای افههزایش شههناخت آنههها از طبیعههت

 پیرامون استفاده کرد؟

ها سؤا  دیگر در این زمینه بهه کمهک دانهش هریک از این سؤاالت و ده

کههودک ضههمن  آهنگسههازشههود. بنههابراین، شناسههی پاسههخ داده مههیروان

برخههورداری از دانههش الز  در زمینههة موسههیقی و عناصههر سههازندة آن و 

شناسی کهودک انمندی از تجارب کافی، نیازمند آشنایی با اصو  روبهره

های کودکهان در مراحهل مختلهف رشهد و آگاهی از خصوصیات و ویژگی

1ذهنی و جسمی آنان است .  

    

 نقش شعر و ترانه در موسیقی کودک 
ست اهای برقراری ارتباط عاطفی و آموزشی با کودکان شعر کودک یکی از راه

دههد. لطافهت تواند سنگ بنای اثر موسیقایی خوب یا ضعیف را تیکیل و می

ل و دیگهر عناصهر ادبهی شعر و برخورداری آن از عنصهر تخیه خاص نهفته در

شود و آهنگ و موسیقی درونی، باعن جذب کودک میچون وزن، ریتم، ضرب

گونه که شاعر کودک در لحظة سهرودن شهعر بهرای کهودک، سرشهار از همان

ی احساس زال  کودکانه است، کودک نیز در هنگها  شهنیدن آن شهعر، حسه

  کند.میابه را تجربه می

 

کناخت  کشدکا  در مرام  مختدلف رحلشل کلناخت      هاي روا . ا  منجا که دانش مربش  به ویژگ  1

مشملشد  « کناس  رحلشل  کلشدک  روا »عار    امتماع  و مسمان  به رشر م سش  در منابع عدم  

 نور کده است.است ا  ارائه م  در نشکتار ماضر صرف
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 کنند تا زمانی کهرسد کودکان با کال  ارتباط بهتری برقرار میبه نظر می

بهه  شنوند. آن ه پیش از هر چیز توجه کودک راتنها موسیقی و نت آن را می

  کند، کال  کودکانة متناسب با سطح درک و دریافت اوست.موسیقی جلب می

ههای تهو   بها های مهادران و ترانههدر ادبیات کودکان، موسیقی با الالیی

تهدریج در یابهد و بهههای کودکانهه ادامهه مهیشود و با بهازیحرکت آغاز می

شهود، ای که ادبیات به صورت کتاب تصویری قصه و افسانه ظهاهر مهیمرحله

. در ایهن شهودآهنگ کال ، وزن و قافیه با ادبیات تهو   مهیموسیقی در ضرب

کنهد. اسهتفاده عنوان عنصری مهم در موسیقی کودک جلوه میراستا، شعر به

توجه است؛ وزن کوتهاه، ریهتم از شعر در موسیقی کودک از ابعاد مختلف قابل

ودکان، های موردعالقة کشاد، تخیل کودکانه، شیرینی زبان و استفاده از سوژه

 آیند. به حساب میهریک عنصری جذاب و مهم در شعر و ترانة کودک 

شعر کودک ساده، روان، روشن و تابع زبان خاص کهودک اسهت. در ایهن 

ت. شعر های کوتاه و تکرار از اهمیت بسزایی برخوردار اسزمینه کاربرد سیالب

ک و کودک نیز مانند موسیقی باید متناسب با میزان رشد شناختی و نحوة در

ر کهودک یکهی گی محتوای شهعحا  آموزنددریافت او باشد. تم شاد و درعین

بهراین، اسهتفاده از آید. عالوههای مهم شعر کودک به شمار میدیگر از ویژگی

های جذاب انتقها  عنوان یکی از شیوهزبان حیوانات در شعر کودک همواره به

 معنا به کودکان کاربرد داشته است. 

برنهد؛ گونهه بسهیار لهذت مهیهای داستانکودکان از شنیدن اشعار و ترانه

ی موسیقی کودک با استفاده از این جذابیت در تالش است تها ریهتم و ملهود

ا بهنهفته 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

ه تقویهت حهس تکیه بر ریتم نهفته در ابیات و کلمهات آن، کمهک شهایانی به

 کند. تصویرسازی و افزایش خالقیت کودکان می
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هم نین، وجود ریتم در کلمات عامهل ارزشهمندی در آمهوزش زبهان بهه 

تا جهایی کهه حتهی بها اسهتفاده از ریهتم کلمهات ، کودکان و خردساالن است

 ای تصحیح کرد. مالحظهتوان اشتباهات گفتاری کودکان را به طرز قابلمی

موسیقی کودک محمل ارزشمندی است که از طریهق آن هرچند کال  در 

های اخالقی را به کودکهان منتقهل های تربیتی و بخیی از ارزشتوان پیا می

کارگیری توجهه قهرار گیهرد، پرهیهز از بههمورد کرد، آن ه باید در این انتقا  

ههای های ارائة پیا  بهه شهکل پنهد و انهدرزِ مسهتقیم اسهت؛ زیهرا روششیوه

زدگهی تنها برای کودکان جذابیتی ندارنهد، کهه در آنهها نهوعی د مستقیم نه

ههای هها، سهرودها، قصههکند. استفاده از ترانهنسبت به موضو  پیا  ایجاد می

کاههد و تو   با موسیقی تا حد زیادی از این آسهیب می هایمنظو  و داستان

 کند. تحقق اهداف تربیتی مورد نظر را تسهیل می

به نظر برخی کارشناسان شعر کودک، اغلب موضوعات مهورد اسهتفاده در 

ای هپردازی شعر کودک بهه گونهتوان در محتوا و واژهرا نیز می بزرگسا شعر 

ودک، کتوانمندی و هنر شاعر در سرودن شعر متناسب به کار برد. این امر به 

ع ادبی و صنای زاویة دید، نو  بیان و زبان مورد استفاده، نو  استفاده از ابزارها

توانهد خاص و توجه به درک و نیاز کودک بستگی دارد و شاعر کهارآزموده می

یک موضو  میترک را زمینة سرودن شعر برای دو گروه سنی مخاطب، یعنی 

ای که هر دو اثر نیهز بهرای مخاطبهان قرار دهد؛ به گونه زرگساالنبکودکان و 

 خود دلنیین باشند. 

تردیهد ، بهیبزرگسا با وجود امکان اشتراک موضوعی میان شعر کودک و 

هها، مفهاهیم و هکنهد تها از واژنقش و کارکرد تربیتی شعر کودک ایجهاب مهی

ر بایهد از بیهان برخهی معانی، به دقت و با وسواس بییتر استفاده شود و شهاع

عنوان مثا ، اشعاری که کودکان را به برقهراری ها و مفاهیم پرهیز کند؛ بهواژه
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1کننهدرابطة نزدیک با حیوانات ترغیب می یها مفههو  نفهرین را بهه کهودک ، 

2دهندآموزش می تنها شهعر را از اههداف تربیتهی نهه و مواردی از این دسهت، 

سازند، حتهی باعهن انتقها  معهانی نادرسهت بهه کهودک نیهز مطلوب دور می

 شوند. می

3هابا توجه به خصوصیت ملودیک واژه د در شعر کودک از کلماتی کهه بای 

کلمهات خهاص و  شوند استفاده کرد.گیری ملودی روان و زیبا میسبب شکل

گذارنهد؛ ابزارههای روی سهاخت موسهیقی اثهر مهیکاررفته در شعر مفاهیم به

کهابرد کالمی مناسب قادرند بار نماییی و صوتی مطلوبی بر اثر حاکم کننهد. 

و  آهنگسهازهای سلیس در شعر سهبب تحریهک ذوق موسهیقایی واژه صحیح

یابد؛ برای شود. تکرار کلمات نیز در این زمینه اهمیت میبرانگیختگی وی می

تواند از ایهن امهر اسهتفاده کنهد و ساز میبند باشد آهنگترجیعا ، اگر شعر مث

  های قطعه را در آن تکرارها بگنجاند.زیباترین جمله

دهند و به ها که محور محتوایی شعر کودک را تیکیل میبرخی کلیدواژه

ای مناسههب در شههعر برخوردارنههد، بایههد بههه شههیوه عبههارتی، از اهمیههت ویههژه

طور میهخص و عینهی در اثهر موسهیقایی برجسهته هگذاری شوند تا بهآکسان

 تر شنیده شوند. گردند و دقیق

 

 

 

 

 بشسدبشسم       گربه مرا م من گربه را م  . 1 

 اگه بگمره بممره  اله  گربه مشو نگمره     .  2

اي دارد که م  مدلشدي مشلخ    . بر اساس تشاعد ذکرکده  در کیر و مشسمق  هر واژه مدشدي درون 3

پلردا ي  دهد. رعایلت صلحما ایلن الگلش در نغمله     را بر اساس ردکمدات و هجاها به خشد اختصاص م 

 بسمار مائز اهممت است.  
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 قالب شعر

تهر اسهت. خردسا  مناسهب تر باشد برای مخاطب کودک وهر قدر کال  کوتاه

آیهد. ها در این زمینهه بهه حسهاب مهیچهارپاره یکی از بهترین قالب بنابراین،

هایی کهه از وزن مسهاوی برخهوردار نیسهتند و نیهز شهعر سهپید، بهرای ترانه

شعر زیبا همییهه آهنگسازی در حوزة کودک چندان مناسب نیست. هرچند، 

ف کنندة قوت یها ضهعشیرین و دلنیین است و صرفاً اندازة عمودی آن تعیین

بهه  نیست. گاهی شاعر در دو بند دنیایی از حس زیبا و تجربهة شهیرین راآن 

قهدر زیبها و جهذاب جلهوه کند و گاه یک شهعر طهوالنی آنکودک منتقل می

شود و تمایل دارد دوباره و یافتن آن اندوهگین میکند که کودک با خاتمهمی

میهت بییهتری ویژه در ترانه اهبودن کال ، بهچندباره آن را گوش دهد. کوتاه

یابههد، زیههرا ترانههه از منظههر موسههیقی و زمههان پخههش نیازمنههد پیههروی از مههی

بهرای  استانداردی ویژه و معین است. در این زمینه معموالً سه یها چههار بنهد

 رسد. ساخت ترانة کودک مناسب به نظر می

 

 زمان شعر

1مجمو  زمان جمالت موسیقی از قبیل جملة ورودی ة ، جمالت واصل و جمل

زمان خوانش صحیح ابیات شعر، زمان اثر موسیقی را تعیهین پایان و نیز مدت

کند. این زمان در رسانة تلویزیون با توجه به قالب و کهاربری اثهر متفهاوت می

تیتراژ، کلیپ، وله، موسیقیِ متن و... های به عنوان مثا  هر یک از گونهاست؛ 

توجهه بهه قالهب مهورد نظهر،  طلبد. بنابراین، شهاعر بهازمان خاص خود را می

 گزیند. ترین زمان را برای ارائة هرچه بهتر پیا  برمیمناسب

 

1 . Intro   
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 تلفیق شعر و موسیقی  

ای که دهد. در مرحلهبنای اثر موسیقایی خوب را تیکیل میشعر خوب سنگ

 تلفیذق شذعر و موسذیقی    موسیقی باید با شعر همراه گردد، مفهومی به نها 

گیهرد. در ایهن مفههو ، تلفیهق عبهارت اسهت از مجموعهة اصهو  و شکل می

گهردد یها بهرای  یهک پهردازی میهایی که بر اساس آنها یک شعر، نغمهروش

 شود. ملودی، شعری سروده می

کنهد. ی و ساخت ملودی ایفها مهیآهنگسازای در کنندهشعر نقش تعیین

د. وسیقی اثهر بسهزایی دارمفاهیم شعر و استفاده از کلمات خاص بر ساخت م

گیهری بهار دراماتیهک مطلهوب در اثهر ابزارهای کالمی خهوب موجهب شهکل

شوند. از آنجا که کاربرد واژگان سهلیس، روان و مناسهب سهبب موسیقایی می

شهود، شهناخت هجاههای کلمهه و نقهاط می آهنگسازتحریک ذوق موسیقایی 

و موسهیقی اسهت. تأکید آنها از جمله اصهو  حهائز اهمیهت در تلفیهق شهعر 

وهوای شهعر انتخهاب نو  ملودی را متناسب با موضو ، مفهو  و حا  آهنگساز

کنهد، او موظهف نیز دخالت می آهنگسازکند؛ هرچند در این زمینه سلیقة می

 است با دانش و آگاهی الز  نسبت به تلفیق صحیح شعر و موسهیقی حهداکثر

 زآهنگسهاب را برگزینهد. دقت و سلیقة خود را به کار ببهرد تها ملهودی مناسه

اساس یابد. براینمیسرعت ملودی مناسب آن را درای با خواندن شعر بهحرفه

 ها خود دارای ملودی هستند و در همان گا  نخست شهاعرتوان گفت واژهمی

 ست. اسرا با سرودة خود نقش مهمی در تعیین نو  ملودی ایفا کرده یا ترانه

و موسیقی برای کودک استفاده از عنصر  موضو  مهم دیگر در تلفیق شعر

هایی که از وزن مساوی برخوردار نیستند و نیز گونة است. درک ترانه« تکرار»

آسان نیسهت. در ایهن  و ی برای کودکان چندان سهلآهنگسازشعر سپید در 

بند نمونة مناسبی برای ساخت اثر موسهیقایی کهودک بهه زمینه اشعار ترجیع

ای جذاب و منطقهی بهه کهار بند تکرار به شیوهدر ترجیعآیند؛ زیرا حساب می
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ههای تواند زیبهاترین جملههبا استفاده از این فرصت می آهنگسازرفته است و 

 قطعة خود را در آن تکرارها بگنجاند. 

 نکتة مهم دیگر رعایت اختصار و کوتاهی جمهالت اسهت کهه در ارتبهاط بها

هها در سهرودن از بهترین قالهب یابد. یکیمخاطبان کودک اهمیت دوچندان می

تهر هایی کوتهاهشعر و ترانة کودک، چهارپاره است که محتوا را در قالهب مصهرا 

کنهد و از ایهن های بعهدی را ایجهاد مهیریزد، فرصت بیان موضو  به مصرا می

 آورد. طریق بستر مناسبی برای ساخت آثار موسیقایی کودکانه فراهم می

 

 موسیقی اصیل ایرانی در موسیقی کودک گاهجای
انهد کهه موسهیقی ایرانهی بهه دلیهل مبتنهی بهودن بهر بسیاری بر این عقیهده

نی هایی فراتر از توانایی ذهبودن با اندییهساختارهای ردیفی و در نتیجه تو  

یة بر پا کودک، سرفصل مناسبی برای آغاز آشنایی کودکان با موسیقی نیست؛

رهای های ایرانهی تهو   بها سهازبندی ویهژة ارکسهتاین دیدگاه، استفاده از نغمه

سنتی، ضمن آنکه موجهب سهرخوردگی کهودک و رویگردانهی وی از موسهیقی 

ههای شود، چهه در حهوزة نگهرش اجتمهاعی و چهه در پهنهة دیهدگاهایرانی می

 . های موسیقی ایرانی منجر خواهد شدتخصصی، به تضعیف زیرساخت

شده صحیح است، نبایهد نسهبت بهه هرچند دیدگاه مذکور از جنبة مطرح

. بهه نمهودهای موسیقی اصیل ایرانی در حهوزة کهودک غفلهت برخی ظرفیت

نظران، بارزترین ظرفیت موسیقی اصیل ایرانی تنهو  اعتقاد بسیاری از صاحب

ت. رسد در این دیدگاه نادیده گرفته شهده اسهنغماتی آن است که به نظر می

ولیهد تتواند بستر مناسبی برای موسیقی اصیل ایرانی به دلیل تنو  نغمات می

ه های متنو  برای کودکان به حساب آید. هم نین، با توجهه بهو خلق ملودی

هه  انهبه شرط استفادة هوشمند هریک از آنها ه تنو  سازهای ایرانی و ظرفیت

 د. وسیقی کودک بهره برهای متنو  صوتی حاصل از آنها در متوان از رنگمی
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ههای موسهیقی ایرانهی بهرای نمونه آثار موسیقایی کودک که در دسهتگاه

های موسهیقی اصهیل ایرانهی کودکان اجرا شده گواه روشنی بر وجود ظرفیت

1های کودکیترانهبرای استفاده در موسیقی کودک است.  اثر سودابه سالم بها  

ههای زمهین از جملهه آثهاری اسهت کهه در دسهتگاهاجرای گروه آوازی ایهران

 دانان بزرگی مانند کامکارها اجهرا شهدهموسیقی ایرانی و با نوازندگی موسیقی

 است. 

هنرمنهدان از جمله آثار شنیداری دیگر در عرصهه موسهیقی کهودک کهه 

، اندنمودهولید و روانة بازار موسیقی کیور با تکیه بر ظرفیت موسیقی ایرانی ت

2میزهسبزة ریزهآلبو  موسیقی  اثر ملیحه سهعیدی بها صهدای حمیهد جبلهی  

ههایی از موسهیقی ایرانهی است. این اثر شامل چهارده قطعه بر اسهاس گوشهه

دوست به اجرا درآمهده اسهت. در است که با استفاده از اشعار مصطفی رحمان

در درآمهد بیهات اصهفهان، « سرو نهاز»و « ولستونالستون و »این اثر قطعات 

در سهوزوگداز و « کوچولهو»در بیات راجه، « فوتبا »دران، در جامه« الالیی»

در گوشة عیاق اجهرا شهده اسهت کهه نمونهة دیگهری از « نان و پنیر و پونه»

کاربرد موسیقی ایرانی در ساخت آثهار موسهیقایی کهودک اسهت. هم نهین، 

3تا اون گوشههاین گوشه توان به می اثهر لهیال حکهیم الههی اشهاره کهرد کهه  

های مطلهوب کهاربرد موسهیقی اصهیل ایرانهی در عنوان یکی دیگر از نمونهبه

 شود. حوزة موسیقی کودک شناخته می

کارگیری شهود کهه بههبا تأمل در آثار تولیدشده، این واقعیت روشهن مهی

برخوردار اسهت کهه موسیقی اصیل ایرانی در ژانر موسیقی کودک از ظرفیتی 

های کودک و استانداردهای موسهیقی ای صحیح، مبتنی بر ویژگیاگر به شیوه

 

 5منتشر و روانو با ار کرده است: ضمممو صشر  کماره  . این ارر را انتشارات مواي باربد 1

 6این ارر را انتشارات سروو منتشر و روانو با ار کرده است: ضمممو صشر  کماره .  2

 7. این ارر را انتشارات ماهشر منتشر و روانو با ار کرده است: ضمممو صشر  کماره  3
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توان نقش و جایگاه آن را در آشنایی کودکان با عنصر از آن استفاده شود، می

 ساز موسیقی ملی و بومی تحقق بخیید. فرهنگی و هویت

کهه ایهن نهو  در زمینة موسیقی محلهی و فولکلهور نیهز بایهد اذعهان کهرد    

رشدِ درکِ موسیقایی کودکهان،  آوردن زمینةموسیقی عالوه بر کمک به فراهم

ساز در عرصة موسهیقی کهودک برخهوردار از نقش و کارکرد تربیتی و فرهنگ

1است. تا جایی که به اعتقاد کدای موسیقی محلی باید زبان مادری موسهیقی  

اطمینهان از یهادگیری و  کودکان باشد و در مورد کودکان باید پس از حصو 

دستیابی آنها به این موسیقی به سهرا  موسهیقی جههانی و کالسهیک رفهت. 

های محلی از دیرباز بر زبان افراد مختلف جامعه جاری بهوده، زمزمهه و ملودی

تکرار شده است و کودک نیز از طریق حس شنیداری با این آواهها در تمهاس 

نهاگون کیهورمان کهه در انهوا  بوده و هست. آشنایی با موسهیقی منهاطق گو

توجهی در ایجهاد شود، نقش قابلها و... اجرا میها، جینمذهبی، آیینی، بازی

کند. برای ارتقای فرهنهگ روحیة خودباوری و غنای فرهنگی کودکان ایفا می

ای علمهی، توان موسیقی ایرانی و فولکلهور را بهه شهیوهشنیداری کودکان می

های شناختی و عاطفی کودکهان متناسب با ویژگیمبتنی بر قواعد موسیقی و 

 هایی از این آثار اشاره شد. در سطرهای قبل به نمونهکه  نمودتجویز 

هها و کلمهات هها، ترانههتوان گفت موسیقی کهودک از ملهودیمی ترتیببدین

حا  موسهیقایی شود که از ارزش فرهنگی، بومی و درعینموزونی تیکیل می

. از آنجا که بخیی از فرهنگ شفاهی عامه به موسیقی کودک 2برخوردار است

 

1 . Zoltán Kodály 

  رف ململان  ررین منها کلارل اُ اند  برمستهمشسمق  کشدک کار کردهدر مها   افراد بسماري در  ممنه 

هلم   بالبارررک   لتا  کداي مجاري و دکتر سش وک  ژاپنل  هسلتند  منهلا هلم در  ممنله سلاخت و      

 اند.ممش و مشسمق  کشدک فیالمت داکته و مرار باار ک  براي کشدکا  رشلمد کرده

ا عدمرغم برخشرداري ا  ریتم ملاا  فاتلد محتلشاي مینلادار     ههرچند در مما  این مرار  برخ  با ي.  2

رسد رداوم این رونلد  رواج کلالم   مورند و به نور م کالم  است که کشدکا  در ممن با ي به  با  م 
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هها ها، اتلاختصاص یافته، موسیقی کودک به ادبیات شبیه است؛ مانند الالیی

های ریتمیک مثل عمو زنجیرباف که با حرکت بدن همراه است. آثاری و بازی

ر از أثههای کودکهان و... کهه بها تهترانههها، های موزیکا ، الالییمانند داستان

انهد، هریهک ان سهاخته شهدهآهنگسهازموسیقی فولکلور و مبتنی بر خالقیت 

 آیند.ای از ژانر موسیقی کودک به حساب مینمونه
   

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

 ...«منا نمانا 
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 های کودک تلویزیونموسیقی برنامه 
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هرچند موسیقی در بییهتر اوقهات بهه طهور مسهتقل تأثیرگهذار اسهت، گهاه در 

افزایهد. ایهن تهأثیر آن مهیشهود و بهر هایی با هنرهای دیگر همهراه میموقعیت

ویژه برای کودکان به طرق مختلف و با ابزار گونهاگون چهون فرهنهگ واقعیت به

ی کترونیکهای کودکانة ریتمیک و انوا  وسایل الشفاهی، رادیو و تلویزیون، بازی

ن و... رواج زیهادی دارد. امهروزه کهاربرا CD ،DVD ای،ههای رایانههچون بهازی

کننهد. های جدیهد اسهتفاده مهیاگونی در قالب تکنولوژیکودک از ابزارهای گون

متمهایزی  هریک از این ابزارها عهالوه بهر وجهوه میهترک، از کهاربرد و ویژگهی

، بهرد ة زمانیبرخوردارند؛ اما تلویزیون در میان آنها به دالیل معین از جمله دامن

تهرین مکانی و نیز سهولت دسترسهی و کهاربرد آن، همهواره یکهی از پراسهتفاده

 رو بوده است. ها برای مخاطبان کودک بوده و با اقبا  زیادی روبهرسانه

عنوان زمینهه، برنامهة روز از موسهیقی بههتلویزیون در تمها  مهدت شهبانه    

عنوان محصهولی از هر برنامة تلویزیونی بهکند. گانه و یا نیانه استفاده میجدا

شنیداری تیکیل شده تا با  ه محصوالت این رسانة فرهنگی از عناصر دیداری

کارگیری دو حس اصلی، یعنی بینایی و شنوایی بر ذهن و روان خودآگهاه و به

ناخودآگاه مخاطبان تأثیر بگذارد. این محصو  خهود از زیرمحصهوالتی چهون 

دکور، نور، بازیگر، موسیقی، کال  و... تیکیل شده که هریهک در جهای خهود 

ههایی بهه دلیهل ویژگی ین میان، موسهیقیقابل مطالعه و بررسی هستند. در ا

تهرین و نافهذترین عناصهر بودن، تنو ، جهذابیت و... یکهی از مههمچون فطری

تهوان گفهت موسهیقی بهه دلیهل مهی آید؛ تها جهایی کههبرنامه به حساب می

توان از طریق برخورداری از ظرفیت باالی فرهنگی، ابزار مناسبی است که می



                               های کودک تلویزیونموسیقی کودک در برنامه...............     .....    56
 

 

ناسی کودکان )موضوعی کهه تها حهد زیهادی شآن ضمن پرورش حس زیبایی

ههای مغفو  مانده است( در مسیر تحقهق اههداف تربیتهی و آموزشهی برنامهه

 های مؤثری برداشت. کودک گا 

روز را صههرف تماشههای ای از سههاعات شههبانهمالحظهههکودکههان زمههان قابل

ته از های تلویزیهونی، آن دسهکنند. در میان انوا  برنامههای تلویزیون میبرنامه

های سنی کودک تهأمین یها تولیهد و پخهش هایی که اختصاصاً برای گروهبرنامه

ای در میههان ایههن دسههته از مخاطبههان برخوردارنههد. شههوند از جایگههاه ویههژهمههی

ههای کهودک از تلویزیهون بهرای برنامهههای متنوعی کهه بها عنهوان ویژهبرنامه

تهرین یکهی از مههم عنوان کاالیی فرهنگهیشوند، بهمخاطبان کودک پخش می

تلویزیونی  تولیدکنندگان این گونة اند.مبادی مواجهة کودکان با دنیای موسیقی

، ضهمن کهاربرد اسهتانداردهای با توجه بهه اهمیهت عنصهر موسهیقی در برنامهه

شناختی ایهن گهروه سهنی، تهالش های روانموسیقی کودک، متناسب با ویژگی

ها و هنجارهای جامعه را نیز به کودکان انتقا  کنند تا فرهنگ صحیح ارزشمی

هها را های کودک سهم بسزایی از برنامهقی در برنامهدهند. در حا  حاضر موسی

1به خود اختصاص داده است توانهد های کودک مهی. وجود این شرایط در برنامه

فرصتی برای جذب مخاطبان و ایفای نقش تربیتی موسیقی و کارکرد پرورشهی 

واکهاوی و تأمهل اسهت و آن آن باشد. هرچند این موضو  از وجه دیگر نیز قابل

سهتانداردهای موسهیقی گرفتن اهایی است که در صورت نادیدهیی آسیبشناسا

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 

 های ویهژةکارگیری موسیقی در برنامهاستانداردهای الز  برای کودکان و نو  به

 ناپذیر بد  ساخته است. سازان به امری اجتناباین گروه سنی را برای برنامه

 

هاي رسم  و غمررسلم  اداره کل  نولارت و ار کلماب  و ادارد نقلد و      گزارون نس ت به استناد . ای 1

   بررس  مشسمق  در مرکز مشسمق  و سرود صداوسمما ارائه کده است.
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 های کودکنقش و کارکرد موسیقی در برنامه

هههای کههارکرد هههر سههاختار موسههیقایی در تلویزیههون ماننههد دیگههر رسههانه

شهنیداری چهون رادیهو و سهینما، انتقها  بهتهر پیها  در راسهتای  هه دیداری

گهذاری معهین، در اطبان است. هر برنامه بها ههدفتأثیرگذاری مطلوب بر مخ

صدد جذب حداکثر مخاطبان و تأثیرگذاری بییتر بر آنان اسهت. کودکهان بها 

شناختی خهود چهون کنجکهاوی شهدید های روانتوجه به مختصات و ویژگی

لحظهه از بهنسبت به کیف جهان پیرامون و اشتیاق وافهر بهه دانسهتن، لحظه

کننهد. از ایهن شناختی، عاطفی، و... دریافهت مهی محیط اطراف خود تأثیرات

هایی که با رویکهرد تفهریح و سهرگرمی بهرای کودکهان منظر، حتی در برنامه

ردیهابی  تهوانمیشوند، نوعی رویکرد آموزشهی مسهتتر را ساخته و پخش می

. بنابراین، به استناد مطالب پییین، موسیقی در برنامة کودک عهالوه بهر نمود

خود از نقش آموزشی و تربیتهی خودیکمک به انتقا  پیا  محتوایی برنامه، به

کاربرد موسیقی در برنامهة تلویزیهونی در اثرگذاری بر مخاطب برخوردار است. 

موسهیقایی، پهرورش ذههن و ههوش  بهه ،ضمن کمک به پییبرد اهداف برنامهه

شناختی، تربیت حس شنیداری کودک در تیخیص اصوات تقویت حس زیبایی

اصهو  و اسهتانداردهای سهاخت تنهها بها رعایهت و این همهه  کندکمک میو... 

  .شودمیمیسر  موسیقی در حوزة کودک
ة کودکان در کنار دیگر اجزای برنامه چون دکهور، هرچند موسیقی در برنام   

یا مجری حضور دارد، حقیقت آن است کهه موسهیقی بخهش نور، صدا، بازیگر 

دهد. به نظهر های کودک تلویزیون را به خود اختصاص میبرنامهمهمی از ویژه

های تلویزیونیِ کودک بدون موسیقی تا حد زیادی فاقد هویهت رسد برنامهمی

تواند آثهار شهناختی و هیجهانی متنهوعی بهر اثرگذارند. موسیقی در برنامه می

را به تفکر ترغیب کند، او را به وجهد آورد، غمگهین  آنهاان داشته باشد، کودک

مبتنی بر اهداف و مضمون خهود، موسهیقی  سازد... و حتی بترساند. هر برنامه
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توان موسهیقی عنوان مثا ، در برنامة آموزشی میطلبد؛ بهمتناسب خود را می

تحقق هدف برنامه،  رسان آن درعنوان بخش اصلی و بر اساس نقش یاریرا به

ای که هدف آن آموزش مفاهیم اجتمهاعی تصنیف و اجرا کرد. موسیقی برنامه

چون رعایت قوانین شهری، حفظ محیط زیست، ترغیب و تیویق کودکان بهه 

رعایهت حقهوق دیگهران، یها مفهاهیم خهانوادگی چهون احتهرا  بهه والههدین و 

بها اعضهای خهانواده،  ساالن، برقراری رابطة مطلهوبترها، کمک به میانبزرگ

باشهد، هها و... پذیری و میارکت در کارها، همکاری و تعاون در بازیمسئولیت

الز  است مبتنی بر رویکرد آموزشی طراحی و سهاخته شهود تها تأثیرگهذاری 

بییتر برنامه و تحقق اهداف آموزشی را تسههیل کنهد. موفقیهت موسهیقی در 

شهدن ز گذشهت زمهان و سپریگرو توجه به این واقعیت است که حتی پس ا

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 

شدن موسیقی در ذهن شود. نهادینهکردن آن معرفی میذهن کودک و زمزمه

ههای شنیدن، تصویر برنامهه و پیها ای خواهد بود که با هر بار کودک به گونه

بندد و در آینده نیز به نوستالژی فرد شده از آن در ذهن وی نقش میدریافت

 شود. تبدیل می

 

 

 های کودک مروری بر کارنامه موسیقی در برنامه

واقعیت این است که وضعیت موجود موسیقی کودک وضعیت مطلوبی نیست. 

سازان توجهی برخی برنامهتوجهی و گاه بیانگاری، کمهای اخیر، سادهدر سا 

این حوزه نسبت به اهمیت نقش و کارکرد اثرگذار موسیقی، افت کیفهی آثهار 

عالوه بهر فقهر های کودک تلویزیون را به دنبا  داشته است. موسیقایی برنامه

موجود در تولیهد آثهار موسهیقاییِ اسهتاندارد و فهاخر داخلهی، ورود نهامیمون 
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طی این تر ضدفرهنگی بیگانه به کیور، محصوالت فرهنگی یا به عبارت دقیق

ههای های نوظهوری چون اینترنت، ماهواره، انوا  بهازیها از طریق رسانهسا 

ان کودک را بمباران کهرده و تغییهرات ای وارداتی و... روح و روان مخاطبرایانه

 ای در ذائقة موسیقایی این گروه سنی پدید آورده است. جدی

توان گفهت وضوح میهای کودک در سه دهة گذشته بهبا مروری بر برنامه

دهة شصت و ابتدای دههة هفتهاد شمسهی آثهار موسهیقایی تولیدشهده بهرای 

اند. نیک با هم برخوردار بودههای ارکسترا ، ملودیک و هارموکودکان از ارزش

آثار تولیدشده در این زمان با تکیه بر دانش و تجربة خبرگان عرصة موسهیقی 

بهان، کمها  طراوتهی، مههرداد آشهنایی چهون ثمهین باغ ههکودک و افراد نا 

جهانفر، آندره آرزومانیان، بهرا  دهقانیار و... تولید و بهرای کودکهان بهه اجهرا 

تِهرَن قیهنگ ترین قطعات موسیقی، قطعة موسیقی وبآمد. یکی از محبدرمی
1من بان است. به اذعان غالب کارشناسان حهوزة موسهیقی از آثار ثمین باغ ه 

بان از بهترین و برترین آثهار موسهیقایی هسهتند کهه بهرای کودک، آثار باغ ه

را نیهز تحهت  بزرگساالنتنها کودکان، بلکه اند و نهکودکان ایرانی ساخته شده

 دهند. تأثیر قرار می

ترین و ماندگارترین آثار موسیقایی حوزة کهودک، مربهوط بهه همهان مهم

های پنجهاه و شصهت از آنهها هاست؛ قطعاتی که این روزها متولدان دهههسا 

خونهة هایی ماننهد کننهد. موسهیقی برنامههانگیز یهاد مهیعنوان آثار خاطرهبه
2زی گولههوزی، مادربزرگههه 3ای حکههایتیآقهه،  4محلههة بهداشههت،  و بسههیاری  

 

 8. ضمممو صشر  کماره  1

 9ضمممو صشر  کماره  . 2

 10. ضمممو صشر  کماره  3

 11ضمممو صشر  کماره .  4
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انگیزند، بلکه هم نان بسیاری از کودکان تنها خاطرههای دیگر که نهموسیقی

ههای خهود را از امروز هستند، آموخته بزرگساالنهای پنجاه و شصت که دهه

صهبح و ظههر و قبهل از خهواب/ »زدن با ترانهة آنها به یاد دارند؛ مثالً مسواک

شنیدن با گفتن و قصه، قصهمحلة بهداشتدر مجموعة « اکمسواک بزن، مسو

گهو نیسهته بهود/ یکی بود یکی نبود/ زیر گنبد کبود/ قصهه»شعر و موسیقیِ 

ها اثر ارزشمند دیگهر، و ده آقای حکایتیاز مجموعة « گفت...گو قصه میقصه

 هم نان در اذهان مخاطبان وجود دارند. 

های شصت و هفتاد حاوی ده در دهههای کودک تولیدشبسیاری از برنامه

یح از قطعات موسیقی برخوردار از استانداردهای الز  و مزین به استفادة صهح

ی تنها اثرگذارعنصر موسیقی در کنار دیگر عناصر برنامه بودند؛ واقعیتی که نه

ههای دلنیهین در ذههن فراگیرِ برنامه را موجب شده، کهه مانهدگاری خهاطره

 امروز را نیز در پی داشته است.  رگساالنبزکودکان آن زمان و 

هههای اخیههر کمتههر شههاهد آثههار موسههیقایی مانههدگار در کودکههان در سهها 

عنوان موسهیقی در هها بههانهد. آن هه در ایهن سها های ویژة خود بودهبرنامه

 اینکههشود، افزون برهای تلویزیونیِ ویژة این گروه سنی دیده شده و میبرنامه

داقل حه نیهزدر مهوارد متعهدد  انهدنبودهبرانگیهز پرور و تخیهلنواز، روحگوش

. تولیهد و پخهش انهدرا رعایت نکردهمعیارها و استانداردهای موسیقی کودک 

فهت اانگارانه به نا  موسیقی کودک، عهالوه بهر آثار موسیقایی سطحی و ساده

زمینه  ابتذا  در اینای غیرمستقیم به رواج سلیقة موسیقایی کودکان به گونه

نهد تولید موسیقی برای کودک عالوه بهر دانهش نیازماگرچه، دامن زده است. 

ای در مهوارد ان آمهاتور و غیرحرفههآهنگسهازتجربه و تبحر کافی اسهت. ورود 

 دهند ساخت موسیقی را از کودکان شرو  کنند، زمینههمتعدد که ترجیح می

ههای کهودک ضدارزش در برنامهه ارزش و حتیرا برای تولیدات موسیقایی کم

 فراهم آورده است. 
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نهوا  اامروزه در عرصة موسیقی با تأثر از پییرفت علم و تکنولهوژی، رواج 

کننهد، زمان صدای چندین ساز را با یکدیگر ترکیب میسایزرها که همسینتی

تردید، مقابله ان فراهم آمده است. بیآهنگسازموجبات تسهیل کار بسیاری از 

پذیر نیست، کهه تنها امکانآوری نهآوردهای جدید در حوزة علم و فنبا دست

مطلهق از  رسد. با وجود ایهن، اسهتفادةدور از منطق و خرد انسانی به نظر می

الوصههو  و سههایزر بهه دلیههل سهههلسهازهای افکتیههو چههون کیبهورد و سههینتی

قی کهودک ای رایج در میان سازندگان موسیبودن آنها تبدیل به رویههزینهکم

ههای شده است. این در حالی است که اسهتفادة زیهاد و ناآگاهانهه از دسهتگاه

ف توجه بهه خطهر افهراط در تصهنیالکترونیکی، بدون ارائة طریق مناسب و بی

افتاده و بدون هویت و پیهتوانة فرهنگهی بهرای پاکه به تولید موسیقی پیش ه

زیربنهای فرهنگهی  ناپهذیری بههههای جبهرانه آسیب شودکودکان منجر می

 جامعه وارد آورده است. 

ه های ترکیبهی تولیدشهدویژه برنامههای کودک بهارزیابی موسیقی برنامه

 دهد: درستی نیان میهای موجود در این حوزه را بههای اخیر، آسیبدر سا 

 

بهه کمهک ایِ سوژة مهورد نظهر . در حوزة ساخت و پرداخت مطلوبِ رسانه1

 هایی وجود دارد. کاستیموسیقی 

ههها و پردازانی کههه بتواننههد ملودیان و نغمهههآهنگسههازنکردن بهها . همکههاری2

های جدید، جذاب و متناسهب بها ذائقهة کودکهان تولیهد کننهد، بهه آهنگ

1های ضعیف و آشفته انجامیده است.گیری ملودیشکل   

 

 12کماره . ضمممو صشر   1
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موسیقی )سهازهای  ای برای تولیدنکردن از ابزار، آالت و ادوات حرفهاستفاده. 3

اُرف و سازهای آکوسهتیک( و اکتفهاکردن بهه موسهیقی ماشهینی یها همهان 

ههای سایزرها که ضمن تولید صداهای ساختگی و مصهنوعی بها افکتسینتی

انهد و از ایهن طریهق قهوة پروری نادرست شهدهبازاری و مجلسی، باعن ذائقه

ای مصهنوعی شنیداری کودکان به جای آشنایی با اصوات طبیعی، بها صهداه

گیری عادات شنیداری نامناسهب تدریج موجب شکلآکنده شده و این امر به

1در کودکان شده است.   

قریحه، مجرب و موفهق سرایان خوشنکردن از آثار شاعران و ترانه . استفاده4

گیری اثر مطلهوب شهنیداری در حوزة شعر کودک به مانعی جدی در شکل

 برای کودکان بد  شده است. 

یافتهه کهه توانهایی صدا، با صوت تربیتنکردن از خوانندگان خوشاستفاده. 5

ههای در بسهیاری از برنامهه. اجرای صحیح ریتم و ملودی را داشهته باشهند

عروسهک  کودک اجرای آثار موسیقی باکال  بر عهدة مجری یها صداپییهه

نداشتن و آشنایی انهدک وی بها اصهو  شود که به دلیل تسلطگذاشته می

2شودنندگی، اجرایی ضعیف و ناکارآمد ارائه میخوا  . 

های کُر متیکل از کودکان و نوجوانان موضوعی اسهت کهه در . اجرای گروه6

مهری و غفلت واقع شده است؛ کارکرد اصهلی های اخیر کامالً مورد بیسا 

هههای کههودک، تقویههت روح وحههدت و هههایی از ایههن دسههت در برنامهههآیتم

3صدایی در کودکان استآوایی، همدلی و همهم  . 

 

 13. ضمممو صشر  کماره  1

 14. ضمممو صشر  کماره  2

 15. ضمممو صشر  کماره  3
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هایی از شعر و موسیقی بهه شهورای سازان از ارسا  نسخه. خودداری برنامه7

ثهر انظارت و ارزشیابی موسیقی به منظور بررسی و رفع ایهرادات احتمهالی 

های اخیهر بهوده ها در سها نیز از علل ناکارآمدی و تنز  کیفهی موسهیقی

 است. 

کارگیری عوامل موسهیقی سازان در بهای برنامه. اعما  نظر شخصی و سلیقه8

ها و ودیتسرا، خواننده، و... موجب برخی محد، نوازنده، ترانهآهنگسازاز جمله 

 ها شده است. کاستی

 بهه ای و آمهاتور نیهزرواج موسیقی سر صحنه با حضور نوازندگان غیرحرفه. 9

  .ه استافت کیفی شدید آثار منجر شد

. ترویج موسیقی پرحجم و پرسرعت باعن ایجاد هیجان کاذب در کودکان 10

شود. یکهی از پیامهدهای بهارز موسهیقی محهرک، تغییهر تهدریجی ذائقهة می

رفتهه از موسهیقی اسهتاندارد شنیداری کودکان است؛ تا جهایی کهه آنهها رفته

هند بود. ویژگهی گیرند و قادر به برقراری ارتباط با آن نخوامتناسب فاصله می

این نو  موسیقی بافهت پهر و شهلو ، ریهتم تنهد و کهاربرد ادوات مصهنوعی و 

های آمیهز اسهت. البتهه در مهواردی ماننهد برنامههالکترونیکی به شکل اغهراق

ورزشی و مسابقات که هدف از موسهیقی بهرانگیختن و بهه تحهرک واداشهتن 

ههای اسهتاندارد توان از ایهن موسهیقی میهروط بهر رعایهتکودکان است، می

1کودک، آن هم به شکلی آگاهانه و هدفمند استفاده کرد  . 

گرایی در تولید آثار موسیقایی نیهز از گرایی به جای کیفیت. ترجیح کمیت11

ههای ترکیبهی کهودک و خردسها ؛ تها ویژه در برنامهآفات این حوزه است، به

ههای ها و ضهعفمنظور پوشش کاستیگونة موسیقی بهکاربرد افراط جایی که

 

 16. ضمممو صشر  کماره  1
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محتوایی و ساختاری برنامه در دو بعد هنری و تکنیکی به روالهی متهداو  در 

 های کودک و خردسا  تبدیل شده است. بسیاری از برنامه

که خود منجر   8/6های مهیّج مانند ریتم . استفادة نابجا و سطحی از ریتم12

ههای برنامههمراتب سهخیف و مبتهذ  در برخهی به تولید آثار موسهیقایی بهه

1شده است ترکیبی کودک .  

ها و نیز کوتاهی نیافتن بودجة کافی برای ساخت موسیقی برنامه. تخصیص13

تهر کنندگان در حمایت منطقهی از موسهیقی برنامهه، بهه حضهور پررنهگتهیه

 ای در این میدان دامن زده است. ان آماتور و افراد غیرحرفهآهنگساز

 

یقی هههای موجههود در عرصههة موسههآسههیب ای عینههی ازعنوان نمونهههبههه

قطعهه موسهیقایی در یهک برنامهة ترکیبهی  15توان به های کودک، میبرنامه

تنها از حین تکنیک و هنر موسیقی بسهیار ضهعیف ساعته اشاره کرد که نهسه

انهد. تولیهد ترین شکل ممکن نیز بهه اجهرا در آمدهایهستند، که در غیرحرفه

وا و کهاربرد اشهعار در محته از جملههالت فراوانهی آثاری از این دست با اشهکا

هها و ساختاری ضهعیف، تولیهد و اجهرای ضهعیف موسهیقی متیهکل از ریهتم

سهایزرها، آمهاده کیبوردهها و سهینتی کننهدةآکومپانیمان یا بخهش همراههی

جهایی کلمهه و های نادرست شعر و موسیقی تا حد تخریهب سهاختار هتلفیق

 .استهمراه گذاری نادرست آکسان

ههایی از ایهن دسهت در های اخیهر اشهکاالت و آسهیبمتأسفانه طی سا 

رسهد وفور میاهده شده اسهت کهه بهه نظهر میهای پربینندة کودک بهبرنامه

عالوه بر افت سلیقة مخاطبان کهودک و نهاتوانی آنهها در تیهخیص موسهیقی 

اهنهد فاخر از مبتذ ، آثار مخرب تربیتی جدی نیز بر ذهن و روان کودکان خو

 

 17. ضمممو صشر  کماره  1
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گیهرد کهه ای شکل مهیداشت. در این روند، ذائقة موسیقایی کودکان به گونه

ها فاصله دارد، کهه های دینی و حتی هنجارهای عرفی فرسنگتنها با ارزشنه

ها توان گفت نسبت به آن ارزشمدت میبینانه و طوالنیدر نگاهی دقیق، واقع

 در تضاد و مغایرت قرار خواهد گرفت. 

 

 ربرد موسیقی در رسانة ملیابعاد کا
های موسیقی کودک بهه دلیهل مختصهات مخاطبهان آن، بها موسهیقی ویژگی

حا  در ابعاد کاربرد آن در رسانه ملهی، های زیادی دارد؛ بااینتفاوت بزرگسا 

به محض حضهور برخوردار است؛ زیرا  بزرگسا از فصو  میترکی با موسیقی 

طی آن نیهز ضهروری ای، پذیرش قواعد ارتبارسانه عنوان یک سازةموسیقی به

ی از تواند بدون پذیرش و رعایت قواعد سهازمانگری نمینماید. هیچ ارتباطمی

 برداری کند. درستی بهرهیکسو و هنر موسیقی از سوی دیگر از این سازه به

در رسانة ملهی مبتنهی بهر ابعهادی طبق اسناد باالدستی صداوسیما، موسیقی 

گانهة کهاربرد موسهیقی در ابعهاد شهششود. گانه، تولید، پخش و ارزیابی میشش

ای، رسههانة ملههی، یعنههی ابعههاد شههرعی، عرفههی، سههازمانی، هنههری، فنههی و رسههانه

اندرکاران ایهن پدیهدة هنهری در آوری را برای دستالزا  گانةهای ششچهارچوب

های عمهومی ابعهاد هم نهین منیهأ تهدوین شهاخصاین کنند. رسانه تعریف می

1گانة موسیقیچهارده هستند که در ادارة نقد و بررسی مرکهز موسهیقی و سهرود  

 

ار یلاب   « اختصاصل  »هلاي  رغم رلالو نگارنلدگا  بلراي کناسلای  و دسلتماب  بله کلاخ        . عد  1

گشنله مسلتندات   نتمجه ماند  گش اینكه در این  ممنه همچمشسمق  کشدک در رسانو مد   این رالو ب 

کاربرد مشسمق  در رسانو مد  که در « عمشم »هاي رسم  ومشد ندارد  با ومشد این  مطالیو کاخ 

کشد که هرگشنه مرلار مشسلمقای    اي کشچ  ردوین و ابالغ کده است  این امر را یادمور م ل  مزوهتا

 ها رشلمد و امرا گردد.  براي کشدکا  باید مدات  با پای ندي به این کاخ 
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1رسانة ملی های کالن افق رسانه تدوین و برای اجرا بهه در راستای تحقق سیاست 

ههای اند. نکتة حائز اهمیت در تدوین شاخصواحدهای سازمانی مربوط ابال  شده

مومی موسیقی، مستندکردن آنها بر اساس راهبردهای کالن رسانة ملی، منیهور ع

2ای و منطقی موسیقی استرسانه، اصو  هنری، حرفه  . 

 

  یر کیید:توان به شکل نمادین در زیر به تصوترتیب نمایش این ابعاد را می   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسیقی در رسانه ملی د(: ابعاد و الزامات کاربر1شکل)

 

نام این مرکز به دفتلر مشسلمق     1393در پ  رغممرات ساختاري سا ما  صداوسمما در اواخر سال  . 1

 ر کرد. و سرود رغمم

گانله مشسلمق  برگرفتله ا     هاي عملشم  چهلارده  . مطال  مربش  به ابیاد کاربري مشسمق  و کاخ  2

امملال  بلر   »مزود پژوهش  ادارد نقد و بررس  مشسمق  مرکز نوارت و ار یاب  صداوسمما بلا عنلشا    

 است.  « هاي عمشم  کاربردي مشسمق  در برنامهکاخ 

 موسیقی در رسانه ملی دابعاد کاربر موفق موسیقی در رسانه ملی دالزامات کاربر

اخالقی-بن مایه میهبی.1

تجربه و شناخت اجتماعی.2

شناخت و تابعیت سازمانی.3

استعداد،خالقیت و ذوق هنری.4

دانش تخصصی.5

مهارت حرفه ای.6

شرعی.1

عرفی.2

سازمانی.3

هنری.4

فنی.5

رسانه ای.6
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 کاربرد موسیقی در رسانه ملی گانهتببین ابعاد شش

پیوسته را به وجهود همگانه در اثر موسیقایی، کلیتی منسجم و بهحضور ابعاد شش

 ر گرفهت.ای متمایز و منفک از یکدیگر در نظهتوان آنها را به گونهآورد که نمیمی

آیهد، ههر بنابراین، هنگامی که از کاربرد موسیقی در رسانة ملی سخن به میان می

ثهر یگر در تعیهین ارزشهمندی و مطلوبیهت اگانه به موازات یکهدیک از ابعاد شش

حها ، بهرای تبیهین بییهتر، کننهد. بااینای ایفا مهیکنندهموسیقایی نقش تعیین

 شوند: هریک از این مفاهیم به طور جداگانه تعریف و تیریح می
 

 های میهبی ذ اخالقیمایه. بعد شرعی و لزوم وجود بن1

بنی مان و نص صریح قانون اساسی های تاریخی اسال  در ایربا توجه به رییه

شهده عنوان دین رسمی کیور ایران، موسیقیِ استفادهبر معرفی دین اسال  به

توانهد فاقهد معیارهها و ولوژیک دینهی نمهیعنوان رسانة ایهدئدر رسانة ملی به

 های مبتنی بر قواعد شرعی باشد. شاخص

 

 . بعد عرفی و لزوم توجه به تجربه و شناخت اجتماعی2

ای اجتماعی و محصو  عمهل متمهادی و مکهرر اسهت کهه نقهش عرف پدیده

فی قرارداد ضمنی و میترک را میان مرد  پیدا کرده است. ضرورت آگاهی کها

 کند تها ضهمن در نظهر گهرفتناز نیازها و سالیق جامعة مخاطبان ایجاب می

ای در عرصهة تولیهد آثهار شدهریزی منسجم و حسابمصالح مخاطبان، برنامه

 گویی به نیازها و سالیق مخاطبان صورت گیرد. وسیقایی برای پاسخم

 

 . بعد سازمانی و لزوم شناخت و تابعیت سازمانی3

تنها از کند؛ رسانة ملی نهههر سازمانی از اصو  و قواعد خاص خود تبعیت می

ههای ویهژه در ادارة سهازماناین قاعده مستثنی نیست، که تابعیت سازمانی به
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ای از اهمیت دوچندان برخهوردار اسهت. بهه محهض ههر برونهداد بزرگ رسانه

شهود. ای سیل بازخوردهای گوناگون مخاطبان بر سهازمان سهرازیر مهیرسانه

عنوان نماینهدة رو هریک از اعضای سازمان نه یک شخص حقیقی که بههازاین

حقوقی رسانه یا شبکة متبو  خود باید با آگاهی از اصهو  و قواعهد سهازمانی 

گیهری کنهد. ها یا به طور مستقل تصمیمکارگیری موسیقی در برنامهارة بهدرب

های مرجع، وابسته به اصهو  ها، معیارها و ارزشبر این اساس، برخی شاخص

ملهی  و قواعد سازمانی است که در اهداف، وظایف و مخاطبان هر شبکه رسانه

کاررفتهه در ی بهموسهیق انهد و بخیهی از ارزشمعنا پیدا کرده و عینیت یافته

 شود. وتحلیل میرسانة ملی بر همین اساس سنجیده و تجزیه
 

 . بعد هنری و لزوم داشتن استعداد، خالقیت و ذوق هنری4

ای هنری است و ابعاد هنری مدیریت رسانه نیز امری مسهلم و موسیقی پدیده

از  رغم آنکه در مسیر تکامل عصر ارتباطات و اطالعهاتتردیدناپذیر است. علی

کی بهه شود، هم نان بقا و حیات آنها متها با عنوان صنعت نا  برده میرسانه

کاربرد دقیهق و ماهرانهة هنرههای گونهاگون چهون گرافیهک، نقاشهی، تئهاتر، 

رو، توجههِ افهرادِ مسهتعد، خهالق و برخهوردار از ذوق موسیقی و... است. ازاین

لید و تهأمین موسهیقی ی توکارگیری آن، براهنری به بعد هنری موسیقی و به

اصهر ترین ترکیب و تلفیق موسیقی بها دیگهر عنفاخر و نیز استفاده از مطلوب

 برنامه باید مورد توجه و مالحظة دقیق قرار گیرد. 
 

 . بعد فنی و الزام برخورداری از دانش تخصصی5

رود یا با دیگر ای، یا به طور مستقل به کار میای رسانهعنوان سازهموسیقی به

یابد و نقش خود را شود و در کلیتی منسجم ظهور میاصر برنامه تلفیق میعن

تنهایی به کار رود و چه در ترکیهب بها حا ، موسیقی چه بهکند؛ بااینایفا می
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دیگر عناصر برنامه، تابع قواعد و اصو  فنی معینی است و کاربرد آن نیازمنهد 

نیهدن اسهت. رعایت برخورداری از دانش و تخصص فنی کافی در این زمینهه

ای، این اصو ، عالوه بر افت کیفی صدا در مقیاس استانداردهای پخش رسهانه

ای نیز موجب اختال  در فرایند ترکیب و تلفیق موسیقی با دیگر عناصر برنامه

 شود؛ امری که در نهایت نارضایتی مخاطبان را در پی خواهد داشت. می

 ای مهارت حرفه ای و ضرورت برخورداری از. بعد رسانه6

ست کهه ایِ کاربرد موسیقی، آن دسته از اصو  و قواعدی امنظور از بعد رسانه

کارگیری عملهی آنهها در تمها  منطقی، به دلیهل بهه عالوه بر داشتن پیتوانة

ای ههای معتبر دنیا، مورد قبو  اصحاب رسانه هستند و از اجمها  حرفهرسانه

ابعهاد  تحقهق ایهن بعهد از اند.ای که به قانون تبدیل شدهبرخوردارند؛ به گونه

 و اصهو  سازان بها مبهانیریزان و برنامهکاربرد موسیقی نیازمند آشنایی برنامه

سهازی اسهت کهه از آن بهه ارتباطی، شناخت موسیقی و تجربة وسهیع برنامهه

ایِ موسهیقی در ای تعبیر شده است. درک عمیق از کاربرد رسانهمهارت حرفه

سهازی اسهت های مختلف برنامههی در موقعیتبرنامه نیازمند قرار گرفتن عمل

ربه ز با تجزیرا قواعد این کاربرد که بر اساس نو  برنامه متفاوت خواهد بود، ج

 آید. ای به دست نمیو کار عملی حرفه

 گانهة کهاربریِ موسهیقی درتأکید بر این نکته ضروری است که ابعاد شش

گهذاری ر برخوردارنهد. ارزشرسانة ملی، از ارتباطی ارگانیک و پویا بها یکهدیگ

ت؛ بهه جانبه به این ابعاد اسدقیق موسیقی در رسانة ملی مبتنی بر توجه همه

قی توجهی و یا نادیده گرفتن هریک به مطلوبیت کاربرد موسهیای که کمگونه

 در رسانة ملی آسیب خواهد رساند. 
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 موسیقی گانههای عمومی چهاردهشاخص

طور مسهتقل و چههه در سهنجش میهزان مطلوبیهت کهاربرد موسهیقی چهه بهه

ی در گانة کاربرد موسیقهایی است که از ابعاد ششها، مبتنی بر شاخصبرنامه

ههای خصای شهماتیک شهابهه گونهه زیهراند. شکل رسانة ملی به دست آمده

 های عمومی نیز ازدهد. هریک از شاخصعمومی کاربرد موسیقی را نیان می

 شوند: اند که در ادامه به تفکیک تیریح میهایی تیکیل شدهمقوله یا مقوله

 
 موسیقی در رسانه ملی دگانه کاربرهای عمومی چهارده(: شاخص2شکل)

 

شاخص های عمومی 
نقد و بررسی کاربرد 
موسیقی در رسانه 

ملی

هویت .1
موسیقی

منیأ .2
ملودی 
باکال 

وضعیت .3
پخش

وضعیت .4
کال 

قالب .5
رسانه ای

کیفیت .6
فنی

تناسب .7
وضعیت .8با محتوا

تکرار

ارزش .9
موسیقی

حالت .10
موسیقی

نو  .11
اجرای 
قطعات

سبک .12
موسیقی

توزیع .13
موسیقی 
فولکلور

توزیع .14
موسیقی 
ملل
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 . هویت موسیقی1

از  این شاخص که به دو مقولة موسیقی ایرانی و غیرایرانی تقسهیم شهده اسهت،

هایی چهون مأموریهت شهبکه، مؤلفههشهود. طریق ساختار ملهودی تعیهین مهی

ههای مایة برنامهه، موضهو  برنامهه، مناسهبتمخاطبان هدف برنامه، تم یا درون

دهی بهه هویهت مذهبی، ملی، فراملی و دیگر عناصر محتوایی و شکلی، در شکل

یرانهی . هرچند الز  است نقطة ثقل هویت موسیقی، اموسیقی برنامه اثرگذارند

ای ه گونههبهای مزبور و اقتضائات معیّن این امر را لفهباشد، در برخی موارد مؤ

مهم  منطقی و آگاهانه تغییر خواهند داد. در تعیین هویت موسیقی چند نکتة

 را نباید از نظر دور داشت؛ نخست اینکهه سهاز کهه ابهزار مولهد صهوت اسهت،

تهوان بها هریهک از کنندة هویت موسیقی نیست؛ به عبهارت دیگهر مهیتعیین

گونه که یرانی ملودی غیرایرانی اجرا کرد و بالعکس. دو  آنکه، همانسازهای ا

کننهدة هویهت ، نوازنهده و... تعیهینآهنگسهازملیت پدیدآورندگان اثر اعهم از 

بود.  موسیقی نیست، محل تولید، توزیع و نیر اثر نیز مبین هویت آن نخواهد

ر صهر غالهب دنکتة آخر اینکه در صورت هر نو  ترکیب در ساختار ملودی، عن

 کنند. ترکیب است که هویت موسیقی را تعیین می

 

 . منشأ ملودی باکالم2

شهود. از این شاخص بر اساس منیأ ایرانی و غیرایرانی داشهتن سهنجیده مهی

ت، آنجا که هویت یک موسیقی، معرف تاریخ، فرهنگ و هنرِ خاستگاهِ آن اسه

رهنگههی و هنههری هههای غیرایرانههی بهها ورود خههود، عناصههر تههاریخی، فملههودی

تهدریج موجهب تغییهر آورند و این اتفهاق، بهخاستگاهیان را نیز به همراه می

 شود. ذائقة شنیداری و حتی رفتاری مخاطبان می
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 . وضعیت پخش3

طور که در شکل شمارة سه میهود است، ایهن شهاخص بها سهه مقولهه همان

عنوان ضمانت اجراییِ انضهباط سهازمانی توان آن را بهشود که میسنجیده می

 در پخش موسیقی به حساب آورد. 

: آثهاری کهه از واحهدهای معتبهر سهازمان مجهوز پخهش پخشقابل -

 ت. ه اسهای شر  و عرف در آنها لحاظ شداند و مالکگرفته

آثاری کهه از لحهاظ مفهاهیم، ملهودی و ریهتم بها پییهینة  غیرمجاز: -

 تهاریخی کیهور تناسهب ندارنهد؛ ماننهد آثهار زیرزمینهی، آثهارفرهنگی و 

 آنجلسی و... خوانندگان لس

ی، آنها را آثار یا خوانندگانی که مراجع قانونی سازمان پخش:غیرقابل -

 اند. پخش اعال  کردهغیرقابل

                              

 
 های سنجش وضعیت پخش موسیقی در رسانه ملی(: مقوله3شکل)

 

گانهة کهاربری توان گفت آثاری کهه بها ابعهاد شهشتر میدر نگاهی دقیق

بهه حسهاب  پخشموسیقی مطابقت ندارنهد، بهه نهوعی غیرمجهاز یها غیرقابهل

 آیند. می

 

 

وضعیت پخش

غیر قابل پخش غیر مجاز قابل پخش
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 . وضعیت کالم4

شهود، نسهبت حجهم کال  سنجیده میاین شاخص که با دو مقولة باکال  و بی

 ه اهمیتبدهد. با توجه کال  را مد نظر قرار میموسیقیِ باکال  به موسیقیِ بی

 عناصر محتوایی و کالمی برنامه، این نسهبت متناسهب بها ظرفیهت و سهاختار

 شود. برنامه سنجیده می

 

 ای. قالب رسانه5

شهوند )شهکل ای بر اساس هیت مقوله بررسی میموسیقایی رسانههای قالب

ب بها های متنو  موسیقایی در برنامه متناسهمندی از قالبشمارة چهار(. بهره

کنهد، تنها به انتقا  جذاب و مؤثر پیا  کمک مهیهای آن، نهساختار و ظرفیت

وق تهالش، ذکه خود معرف  که موجبات تنو  فضای شنیداری برنامه را  نیز ه

 آورد. ه فراهم می کننده استای تهیههنری و درک رسانه

 
 های موسیقایی رسانه(: قالب4شکل)

قالب های موسیقایی رسانه

پاساژ/پالس

تو  

پس زمینه

فاصله

سرود

آنونس

آر  استیین

آر 
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 . کیفیت فنی6

شهود. این شاخص در سه مقولة مناسهب، معمهولی و نامناسهب سهنجیده مهی

شوند گیرند و دریافت میهای شنیداری در صورتی مورد توجه قرار میمحرک

 ی فنهی برخهوردار باشهند. برخهی از ایهن معیارهها درکه از حهداقل معیارهها

بنهدی موسهیقی های تلویزیونی عبارتند از کیفیت صوتی قطعات، جملهبرنامه

کهت، در آغاز و پایان هر قطعهه، اسهتفاده از عناصهر غیرموسهیقایی )کهال ، اف

 سکوت( بین دو قطعة موسیقی، پرهیز از اتصا  دو قطعة موسیقی و... 

 
 

 محتوا. تناسب با 7

شهود، این شاخص که در سه مقولة مناسب، معمولی و نامناسب سهنجیده می

مهه بر اهمیت تناسب هویت، ریتم، حالت و سبک موسیقی با دیگر عناصر برنا

 تأکید دارد. برخی نکات مورد توجه در این شاخص عبارتند از: 

ماهنگی موسیقی بها موضهو  )عنصهر کالمهی(، مخاطهب برنامهه، زمهان و ه -

 سبت پخش منا

 موقع موسیقی متناسب با تغییر موضو  و موقعیت دیگر عناصر برنامهغییر بهت -

 های تقویمیتوجه به مناسبت -

 سیقی با حوزة جغرافیایی پیا  برنامهتناسب هویت مو -
 

 

 . وضعیت تکرار8

شهود، بهه تکهرار این شاخص که در دو مقولة مناسب و نامناسب سنجیده می

برنامهه اشهاره دارد. تکهرار قطعهات موسهیقی بهه صهورت قطعات موسیقی در 

شده با هدف ایجاد جذابیت بییتر و انتقا  مهؤثر پیها ، ریزیهدفمند و برنامه

شهود و در غیهر ایهن صهورت، یعنهی تکهراری کهه توجیهه مناسب ارزیابی می

 گردد. ای و منطقی نداشته باشد، نامناسب ارزیابی میحرفه
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 . ارزش موسیقی9

شهود، بهه سهطح ارزیهابی می دو  ج، ب، الفص که در چهار مقولة این شاخ

ه، هوش کیفی موسیقی اشاره دارد. کاربرد آثار باارزشی که باعن ارتقای سلیق

، «یآهنگسهازکیفیهت »ههای شهوند بها مؤلفههو سواد موسیقایی مخاطب می

 شود. سنجیده می« کیفیت شعر»و « کیفیت اجرا )ساز، آواز(»

 

 موسیقی. حالت 10

حاالت موسیقی تأثرات هیجانی مختلفی بهر روح و روان مخاطبهان بهر جهای 

، حماسذی ، روان، آرام، سذنگین گذارد. ایهن شهاخص در هفهت مقولهة می

های مزبهور شود. هریک از حالتبندی میطبقه متغیرو  پرشور، انگیزطرب

 نههاآیابند که در زیر بهه شهرح ای متفاوت در اثر موسیقایی تجلی میبه شیوه

 شود: پرداخته می

یقی سنگین: قطعات با متر آزاد، کیسان یا تمپوی بسیار کند این حالت موسه

 آورند. را به وجود می

 . اندآرا : قطعات متریک با تمپوی پایین

 روان: قطعات متریک که تند یا کند نیسهتند؛ حالهت روان طیهف بییهتری از

 گیرد. ها را در بر میملودی

ا های موسیقی، یعنی ریتم، ملهودی و سهازبندی آنههحماسی: آثاری که المان

 کند. حس حماسی را ایجاد می

 کنند. انگیز: قطعات دارای متر ترکیبی که حس شادی را ایجاد میطرب

رک را ر: آثاری که اغلب تمپو و ارکستر باالیی دارند و حس تکهاپو و تحهپرشو

 کنند. ایجاد می

 اند. متغیر: آثاری که در بر گیرندة دو یا چند حالت موسیقی
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 اجرای قطعات . شیوة11

شود. از آنجا های اجرا در هیت مقوله ارزیابی میاین شاخص با توجه به شیوه

تهوان از ههر شناسی حامل پیا  خاصی است، نمهیکه هر شیوه در نظا  نیانه

وایی اسهتفاده کهرد. اسهتفادة ای و بها ههر محتهای در هر ساختار برنامههشیوه

گیهری های اجهرای قطعهات انتخهابی برنامهه، موجهب شهکلمتناسب از شیوه

شهود و حهس شهنیداری مطلهوبی در مخاطهب آمیزی صوتی متنوعی میرنگ

 . انداجرا در شکل شمارة پنج ارائه شده هایکند. انوا  شیوهایجاد می

         

 
 های اجرا در موسیقی(: انوا  شیوه5شکل)

 

 

شیوه اجرای 
قطعات 

آواز 

بدون ساز

ارکستری

هم نوازی

دو نوازی

ساز تنها 
(سلو)

ساز و آواز

الکترو

آکوستیک

الکترونیک



       77 .....     ..... های کودک تلویزیونفصل دوم: موسیقی برنامه                                                      
 

 
 

 

 . سبک موسیقی12
های مختلف موسهیقی ایرانهی و غیرایرانهی، گفتمهان خهود را هریک از سبک

اجتماعی خاصی هسهتند. انتخهاب سهبک  ه های فرهنگیدارند و معرف حوزه

ا هها در همهاهنگی بهموسیقی مناسب به منظور ایجاد آراییی متوازن از سبک

ههای متعهددی پیا  برنامه بهه تفکیهک ایرانهی و غیرایرانهی بهودن، در مقولهه

ر حفظ اختصهار، از ارائهة شود. به منظوهای شش و هفت( سنجیده می)شکل

 مختلف موسیقی پرهیز شده است.  هایتعاریف علمی و کاربردی سبک

             

 
 های موسیقی ایرانی(: سبک6شکل)

 

هایسبک
موسیقی
ایرانی

سنتی

پاپ

ترکیبی

ایزورخانهتلفیقی

فولکلور
اصیل

فولکلور 
ترکیبی
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 های موسیقی غیر ایرانی(: سبک7شکل)

 

 

 . توزیع موسیقی فولکلور13

عنوان میهرا  فرهنهگ شهنیداری، معهرف تهاریخ و موسیقی فولکلور، ههم بهه

بخش وحهدت های زیستی متنو  است و هم عامل هویتفرهنگ اقوا  در بو 

نظیر موسیقی فولکلور از نظر تنو ، زیبایی، قهدرت های کمملی است. ظرفیت

ن توانهد ضهمهای گونهاگون مهیکارگیری در مناسبتتصویرسازی و قابلیت به

آمیزی بدیع در فضای موسیقایی برنامهه، بهه حفهظ و تقویهت ایهن ایجاد رنگ

هایسبک
موسیقی

ایرانیغیر

کالسیک

پاپ

فیوژن

/راک

متا 

تکنو

جز

هاپهیپ

ملل
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منهدی های امروز و فردا بینجامد. بنابراین، بههرهمیرا  فرهنگی در میان نسل

های ای متوازن و متناسب با محتوا، یکی دیگر از شاخصصحیح از آن به گونه

انهوا  موسهیقی آیهد. عمومی کاربرد موسیقی در رسهانة ملهی بهه حسهاب می

 فولکلور در شکل شمارة هیت نیان داده شده است.  

       

 
 (: توزیع موسیقی فولکلور8شکل)

 

توزیع
موسیقی
فولکلور

آذری

ترکمنی

شمالی

خراسانی

کردی

فارس
وسیستان
بلوچستان

لری

کرمانیاهی

بختیاری

جنوبی
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 . توزیع موسیقی ملل14

ای هها مربهوط بهه کیهورهاز آنجا که حوزه جغرافیایی محتوای برخی از برنامهه

ا بهمندی از موسیقی ملل، میروط بر تناسب و همهاهنگی الز  دیگر است، بهره

یهان بهه تواند فرستندة پیا  دوستی و صلح ایرانمحتوای برنامه، به سهم خود می

در  توزیع موسهیقی ملهل ها و احترا  به فرهنگ شنیداری آنان باشد.دیگر ملت

 شکل شمارة نُه نیان داده شده است. 

          

 
 (: توزیع موسیقی ملل9شکل)

موسیقیتوزیع
ملل

عربی

ایترکیه

مقا شش

پاکستانی

افغانی

هندیآذربایجانی

دورخاور

اسپانیایی

امریکایی

افریقایی
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 سخن پایانی
گی ترین کاالهای فرهنیکی از پرمصرف جهان امروز موسیقیتردید در بی   

سهتاهای شهرِ پایتخت گرفته تا دورترین رواز کالن شود.محسوب میجوامع 

هایی کهه از کیور، جایگاه رسانة فراگیر تلویزیون در زندگی افراد و موسیقی

شود، چنان قاطع و برجسته است که همه خواسهته یها این رسانه پخش می

کننهدة آینهد. اگرچهه مصهرفیقی به حساب میکنندة موسناخواسته مصرف

کننهدة آگهاه راحتی فریفت، مصرفتوان بهای میناآگاه را با هر جنس ناسره

توانهد بهر کم اهل چند و چون است و از این رهگذر صد البته که مهیدستِ

 کیفیت کاالی مورد نظر نیز تأثیر بگذارد. 

ر دارتقای کیفی موسهیقی  تواند بهمدت میهایی که در طوالنییکی از راه

وکیهف ایهن پدیهدة جامعه بینجامد، افزایش آگاهی شنوندگان نسهبت بهه کم

توان گفت نوعی تقویت نظارت اجتماعی بر هنری است؛ موضوعی مهم که می

ویژه بهرای موسیقی رایج و متداو  را به همراه خواهد داشت. این موضهو  بهه

گیرنهد، ودک و خردسا  قرار میهای سنی کپذیر که در گروهمخاطبان آسیب

یابد. افزایش آگهاهی کودکهان نسهبت بهه ایهن خهوراک اهمیت دوچندان می

فرهنگی از طریق تربیت ذههن موسهیقایی آنهها و افهزایش حساسهیت حهس 

های آتی های صوتی، نقش بسزایی در انتخابشنیداری آنان نسبت به فراورده

اری خواههد داشهت. نکتهة این گروه سنی در زمینة محصوالت فرهنگی شنید

مهههم و اساسههی در ایههن ارتبههاط، تربیههت حههس شههنیداری کودکههان اسههت؛ 

تنها شنوندگان منفعل نباشند، بلکهه بهه شهکلی فعها  خهوراک که نهنحویبه

ای کهه آنهها را احاطهه شنیداری خود را از میهان انبهوه محصهوالت فرهنگهی

 نند. درستی جستجو کنند، بیابند و استفاده کاند، بهکرده

توانهد تنهها یهک وسهیلة بهازی و سهرگرمیِ عهاری از تردید، موسیقی نمیبی

هنهری  کارکردهای آموزشی و تربیتی برای کودکان به حساب آید. از ایهن پدیهدة



                               های کودک تلویزیونموسیقی کودک در برنامه...............     .....    82
 

 

شناسی کودکان و توانمنهد سهاختن عنوان ابزاری برای پرورش حس زیباییباید به

 ن پیرامون سود جست. آنها در بیان خود و برقراری ارتباط مؤثر با جها

گونه که از نقاشی، شعر و داستان در راستای تحقق اههداف تربیتهی بهرای همان

شود، از موسیقی نیز باید به منظور پرورش ذههن کودکهان در کودکان بهره برده می

مسیر شکوفایی و بالندگی آنها استفاده کرد. در این راستا بایهد بهرای ارائهة الگوههای 

. کودکهان ضهمن برخهورداری از 1کودکهان از ابتهدا اقهدا  کهردمناسب موسیقی به 

های بهارز آن اسهت، روحیة کودکانه که کنجکاوی، تحرک، نیاط و شادابی از ویژگی

روز از طریق تلویزیون بها از همان سنین اولیه، عالوه بر تصاویر، در طو  اوقات شبانه

وند. در ایهن رونهد، شخوراک متنوعی از محصوالت و موضوعات شنیداری تغذیه می

تربیت حس شنیداری کودکان در راستای آشنایی با اصهوات موسهیقیِ متناسهب بها 

های فرهنگی و باورهای دینهی و های رشدی آنان از یکسو و متناسب با ارزشویژگی

 یابد. ملی از سوی دیگر اهمیت می

ون شاید در نگاهی سطحی، تولید آثار موسیقایی برای کودکان در تلویزیه

ظهر انگارانه از این گروه سنی، کهاری سههل و آسهان بهه نه دلیل تصور سادهب

 دههد. سهاخت و تولیهدبرسد؛ اما واقعیت امر خالف این موضو  را نیهان مهی

برنامهة کهودک در  آهنگسهازدسهتی موسیقی کودک نیازمند خبرگی و چیهره

ره تهوان بهه مهوارد زیهر اشهاترین آنها میهای گوناگون است که از مهمزمینه

 : نمود

 ة علم موسیقیدانش و تجربة الز  در حوز -

 شناختی کودکانها و نیازهای روانشناخت و آگاهی کافی از ویژگی -

 

مرلار مشفلق   »اسل  مشسلمق  کشدکلا  در ضلمایم صلشر  ذیل  عنلشا         های  ا  الگشهلاي من . نمشنه 1

 ارائه کده است.  « مشسمق  کشدک
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ادبیهات ویژه در عرصة زمین و مفاخر هنری، بهشنایی با فرهنگ غنی ایرانآ -

 داستانی، شعر و موسیقی 

شهده در راسهتای اههداف و ههای تعیینمییآگاهی کامل از معیارها و خط -

 های کالن رسانة ملیسیاست

 

شهده نیازمنهد دانهش، ههای موضهوعیِ برشمردهتردید هریک از حهوزهبی

ان آهنگسهازاطالعات و تجربة کافی در آن زمینهه اسهت کهه حضهور مسهتمر 

ههها تجربههه و طلبههد؛ خبرگههانی کههه در سههایة سهها ربههه را مههیتوانمنههد و باتج

 ؛ آثاریآموزی بتوانند آثار موسیقایی متناسب با زبان حا  کودکان بسازندعلم

ای های سازمانی در رسانة ملی، ساده و برمییکه ضمن رعایت معیارها و خط

شهده در درک و فههم باشهند و هم نهین اسهتانداردهای تعیینکودکان قابهل

 یقی کودک را داشته باشند. موس

های سازشناسی، ارکستراسهیون، مطالعه و بررسی موسیقی کودک در حوزه

وسیقی بهرای که در ساخت م سازدمیتأثیر اصوات و... ما را به حقایقی رهنمون 

 خردساالن و کودکان باید به آنها توجه ویژه داشت: 

ویژة گروه  یآهنگسازرسد در استفاده از نو  سازها برای نظر میهرچند به .1

 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. 

 شود. اولویت کاربرد سازها بر اساس کاراکتر متعارف آنها تعیین می .2

. مقطع سنی مخاطب در انتخاب تعداد سازها برای یهک ارکسهتر اهمیهت دارد .3

شهوند. بر این اساس، تعداد سازها متناسب با مقطع سنی مخاطب انتخاب مهی

ارکستر با حجم کمتر برای مقطع خردسا  مناسهب اسهت و در صهورت نیهاز، 

 حجهم ارکسهتر بههو زها رفته تعهداد سهابرای مخاطبان کودک و نوجوان رفته

 . یابدشکل منطقی افزایش می
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1توان از ترکیب اصوات الکترونیکمی .4 و آکوستیک به شرط حفظ تناسهب و  

 بخش در مخاطبان کودک استفاده کرد. تعاد  دینامیکی و ایجاد حس لذت

تفاده سایزرها و سمپلرها برای کودکان اساگر از اصوات الکترونیک، سینتی .5

 . صورت گیردف و هوشمندانه شود، این کاربرد باید بسیار ظریمی

ای در اجهرای اثهر، امهری ضهروری و حضور نوازندگان و خواننهدگان حرفهه .6

 اساسی است. 

عهاد  تای باشد که سونوریته دارای چیدمان سازها در ارکستر باید به گونه .7

مورد از سازها پرهیهز رویه و بیفرکانسی مطلوب باشد و باید از استفادة بی

 شود. 

تهوان در ارکسهتر کهودک و نوجهوان سازهای بومی و محلی میهرچند از  .8

اصهوات موسهیقی سهنتی بهرای  استفاده کرد، از آنجا کهه درک و تحلیهل

نیازمنهد مههارت و ی در ایهن زمینهه آهنگسهازکودک کمی دشوار اسهت، 

  خالقیت ویژه است.

ضهای ها و ایجاد فسازهای سنتی برای خلق افکت شود از پتانسیلپیینهاد می .9

ها انتزی برای مخاطب خردسا  استفاده شود و محور قرار گهرفتن ایهن سهازف

 د. در ارکستر برای اجرای نغمات، از گروه سنی کودک و نوجوان آغاز گرد

از آنجها کهه بهرای کودکهان، خواننههدگان کهودک و نوجهوان نسهبت بههه  .10

جهذابیت و کننهد، دای کودکانهه را تقلیهد مهیکه ص بزرگسا خوانندگان 

ر دشود از این دسته خوانندگان ییتری برخوردارند، توصیه میمحبوبیت ب

ز اتولید آثار کودک بییتر استفاده شود و در مهواردی کهه قصهد اسهتفاده 

ای بهها صههدای وجههود دارد، از خواننههدگان حرفههه بزرگسهها خواننههدگان 

 یافته دعوت به همکاری شود. تربیت

 
 

 

 کشند.افزارهاي الكترونمك  مشلد صشت رشلمد م ها و نرم. منوشر اصشار  است که در دستگاه 1 
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 ضمائم
 

 1ضمیمة شمارة 

 ارکستراسیون

ای از سازهاسهت. ارکستراسیون به معنای چیدمان درسهت و علمهی مجموعهه

شهوند کهه شده در یک ارکستر به پنج دستة کلی تقسیم میسازهای استفاده

 والرینت کچوبی چون پیکولو، فلوت، ابوا، کرانگله،  ه عبارتند از سازهای بادی

ازهای سبرنجی مانند ترومپت، ترومبون، توبا و هورن،  ه باسون، سازهای بادی

ای چون مثلن، طبل کوچک و بزرگ، انهوا  سهنج و تیمپهانی، سهازهای کوبه

ننهد سیکورد و نیز سازهای زههی مادار چون پیانو و هارپدار یا شصتیکالویه

ههای مختلهف نیهز صهاحب یهتسل و کنترباس. ملویولن، ویوال )آلتو(، ویولن

تار، توان به تار، سهیور ما میکعنوان مثا  در سازهای خاص خود هستند؛ به

ای از تنبک و کمان ه اشاره کرد. از حدود شصت سا  پیش تها کنهون شهاخه

انهد کهه در گهروه سهازهای ها آمدهآهنگسهازابزارهای مولد صوت بهه کمهک 

ای دیگهر، تولیهد صهوت بهه گونهه گیرنهد؛ ایهن ابزارههایالکترونیک قرار مهی

 آفرینند. افزارها میها و نر های صوتی متفاوتی را از طریق رایانهآمیزیرنگ

به منظور بررسی بییتر سازها، در اینجا برخهی از سهازهای ارکسهتر بهه همهراه 

1معرفی رنگ صوتی و کاراکتر متدوا  آنها ارائه شهده اسهت. ایهن سهازها و ارکسهتر  

 توانند بییترین کاربرد و تأثیر را در موسیقی کودک داشته باشند. متیکل از آنها می

 

رردید کارکترهلاي برکلمرده کلده در ذیل  هلر سلا  رملام رشانلای  م  سلا  در ایجلاد فعلاي            . ب  1

هاي مختدف مدشدی  و هارمشنمل   مارم  ن شده و مسدماً بنا به نشع کاربرد م  در ارکستر و ررکم درا

 رشاند رنشع یابد.م 
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 سازهای بادی ذ چوبی

 

1فلوت  

چهوبی. در گذشهته انهوا   هه فلوت سازی است از خهانوادة سهازهای بهادی

2مختلفی از فلوت آ بک وجود داشت؛ این سازها به طور عمهودی روی لهب  

تهرین و یافهت. کوچهکگرفتند و صدای آنها از نوکیان انتیهار مهیقرار می

کهه طهو  زیرترین آنها بیش از بیسهت سهانتیمتر طهو  نداشهت، درحهالی

رسهید. نواخت، گاهی به دو متر مهیهای بزرگ آن که نتهای بم را مینمونه

های   فلوت در طو  زمان منسهوخ شهد، در سها هرچند استفاده از این نو

ای از سازهای ایهن خهانواده بهه نها  فلهوت ریکهوردر بهرای اخیر شکل تازه

 شود. آموزش موسیقی کودکان ساخته شده و استفاده می

3در قرن هجدهم نوعی فلوت دیگر موسو  به فلوت تیرس رایج شد.  

زه فلوت بزرگ و ترین نو  فلوت تیرس، فلوت بزرگ است که امروبزرگ

 فلوت کوچک )پیکولو( در موسیقی کودک کاربرد زیادی دارند. 

ة فلههوت بههزرگ در منطقهه

بههاالی صههدادهی خههود دارای 

صدای بسیار تیز و گزنده است. 

رجیستر تیز، اجازة آوازی بسیار 

دهد؛ در منطقهة درخیان را می

میانههة صههدادهی دارای صههدای 

نسبتاً تیز و درخیهانی اسهت و 

 

 18ضمممو صشر  کماره .  1

2. Flutes a bec 
3. Flutes tierce  
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ة پایین صدادهی، صدایی نسبتاً بم دارد. طنین نسبتاً صهفیردار در منطق

 دار پیدا کنند. ها شکل یورششود نتاین ساز باعن می

توان گفهت های اجرایی این ساز میییاز خصوصیات تکنیکی و توانا

هر  توان برای آن نوشت.است بسیار چابک و هر عبارتی را می که سازی

  ن اجرا کرد.توان با آای را مینغمه

 

 کاراکتر فلوت           

1توان در یک جمله ماهیت فلوت را توصیف کرد. سونوریتةنمی این ساز  

کننهدة توانهد تهداعی، بلورین و درخیان دارد. این ساز میشفافیت ویژه

ای روسهتایی و تهوان بهه منظهرههای گوناگون باشد؛ از جمله میمنظره

2سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوزمالیم نظیر صحنة مزرعه در  اشهاره   

رسهد؛ پریده بهه نظهر مهیحا ، صدای ساز گاهی سرد و رنگاینکرد. با

ویژه پس از شنیدن صدای ابوا یا ویلن سلو. این سهاز در منطقهة بهم، به

صدای مرموز و تهدیدکننهده دارد و در منطقهة وسهط تها منطقهة تیهز، 

نسهرد و باشهکوه اسهت. گهاهی وار، باصهالبت، خوصدایی آسمانی و پری

 شود. صدای ساز با آرامیی مرموز روی ارکستر گسترده می

ها حالتی غریب و ترین نتکاراکتر دیگر ساز فلوت، تراژیک است. بم

های منطقة توانند فضایی تراژیک ایجاد کنند؛ نتتأثیرگذار دارند که می

طقهه حهالتی ههای ایهن منتیز هم قادر به ایجاد این تأثیر هسهتند، نهت

شیطانی مثل تریل فلوت کوچک دارند و باالخره حالت فانتزی محجوب 

 

فلردي  . منوشر ا  سشنشریته  رنگ صشر  ی  صدا است که در هر سلا  کم ملت و ماللت منحصلربه    4

  دارد.

2 . Berlioz. 
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طور کامهل در تکنیهک ایهن سهاز میهاهده های سونور که بهگلو دسته

توان گفت به استثنای حالت تراژیهک، سهاز فلهوت سهازی شوند. میمی

 آفرین، تابناک و رؤیایی است.شادی
 
 

 1فلوت پیکولو

فلوت، یهک اکتهاو مجموعة صوتی این 

هههایش بهاالتر از فلهوت قههرار دارد. نهت

طورکلی فلوت پیکولو اند. بهکمی لرزان

2های موشکیویژة حرکت  است.  

 

 3ابوا

ابوا مانند فلوت، سازی قدیمی است که تغییرات زیهادی در شهکل ظهاهری 

توانهد تر گیته است. این ساز میگذاری آن  نیز سادهآن داده شده و انگیت

4های دیز و بملنتهمة  تواند چاالکی فلهوت را حا  هرگز نمیبنوازد. بااین 

راحتی داشته باشد و صدای آن نیز به

 شود. خارج نمی

های خیلی بمِ این سهاز طنین نت

بسیار زیباست اما صدای آنها شدید و 

 

 19. ضمممو صشر  کماره  1

 مرکت سریع و باال و پایمن رونده  .2 

 20. ضمممو صشر  کماره  3

اي هستند که با ترار گرفتن کنلار هلر نلت  صلداي م  نلمم پلرده       هاي گرداننده. دیز و بم  عالمت 4

   رر )بم ( خشاهد کد.باالرر )دیز( و نمم پرده پایمن
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جا استفاده کهرد و تنهها توان از آن در همهگزنده است؛ به همین دلیل نمی

 رود. برای منظور خاص به کار می

صدای ابوا نافذ است و از این نظر نسبت بهه دیگهر سهازهای چهوبی 

ودی برتری دارد. هم نین، در استفاده از ابوا به منظور همراههی بها مله

 نباید تردید کرد. 

 

 تر ابواکاراک            

در  ابوا سازی است ملودیک که قبل از هر چیز منظرة مزرعه و روسهتا را

کنهد، افهق وسهیع سازد؛ منظرة دیگهری کهه تهداعی مینظر مجسم می

توانهد بازگوکننهدة آرامهش پهس از طوفهان کوهستان است. این ساز می

بندی سرشار از روشنی و سادگی سردهد باشد، یا در سحرگاهان ترجیع

آمیز طبیعت باشد. این ساز بازگوکنندة دردهای عمیهق اد شکوهو یا فری

درونی از یکسو و نیز خوشحالی از سوی دیگر اسهت. منطقهة بهم وسهط 

تهرین و نافهذترین صهداهای بخشترین، اطمیناناین ساز یکی از پربیان

 کند. ارکستر را خلق می
 

 1کالرینت

جدیهدتر از فلهوت و ابهوا بها  کالرینت، سهازی

مالحظهه اسهت. ایهن سهازِ گسترة صوتی قابل

بسیار چابک و چاالک از طنینی بسیار زیبها و 

صدایی خالص و تأثربرانگیز برخهوردار اسهت. 

 دهند. ها را تیکیل میانوا  متنو  این ساز، مجموعة خانواده کالرینت
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 کاراکتر کالرینت

ههای گونهاگون بیهانی اسهت. ایهن سهاز در رائة حالهتکالرینت قادر به ا

1منطقة بم صدایی شبیه به حالت تهدید دارد. سهونوریتة نهوانس  pp  در

های دار است. نتمنطقة بم این ساز کامالً متفاوت، مالیم و بسیار طنین

 اند و کاربرد فراوانی دارند. نهایت مالیمکییدة منطقة وسط این ساز بی

  

 2باسون

بهوا اسازی ارزشمند با کارایی گسترده است که به اندازة فلوت و باسون 

بسیار پهر هسهتند و طنینهی  laهای بم این ساز تا نت قدیمی است. نت

 عالی دارند. 

از آنجا که در منطقة بم این ساز، صدا پر قهدرت اسهت و در منطقهة 

طور محسوسههی از میانههه بههه بههاال بههه

شود، صداهای بم قدرت آن کاسته می

 کنند. این ساز، باسی عالی تولید می

دار در هههای پههرشنههواختن نههت

تکنیههک باسههون اسههت؛ ولههی بههرای 

ههای های بلند بهتر است عبارتپرش

ا میهخص کهرد، پیوسته و گسسهته ر

های سو  و چهار  سهاده اسهت ولهی بهرای چون نواختن لگاتو در پرش

 شود. های بلندتر کار دشوار  میپرش

 

 

 ها همراه با عالمت اختصاري منها در بخش ضمائم ارائه کده است.. مدول انشاع نشانس 1

 22. ضمممه صشر  کماره  2
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 کاراکتر باسون 

شهد؛ تواند بیانی تمسهخرآمیز داشهته بااین ساز با صدایی بسیار زیبا می

منطقة باالی وسط حالت شهاعرانة غیرقابهل وصهف و رومهانتیکی دارد و 

ی توانهد بازگوکننهدة هیجانهاتدهندة آنند که باسون مهینیانهمة اینها 

 ارترینتند و پرمحتوا باشد. شاید بتوان گفت بیان این نو  ساز، تأثیرگهذ

 بیان در میان همة سازهاست. 
  

 

 

 سازهای بادی ذ برنجی

 1ترومپت

انتیهههار سهههریع صهههدا و 

ها ترومپت مکانیز  پیستون

را بسیار چابک کرده و نیهز 

سهرعت تواننهد بهآرپژها می

 نواخته شوند. 

 

 کاراکتر ترومپت

ای درخیان با کهاراکتری کنندهعنوان اعال ترومپت همییه نقش خود را به

کند. این سهاز مثهل فلهوت خین و پیروزمندانه یا آرامیی فاتحانه حفظ می

روشهنی به ffوشنایی ارکستر اسهت. آواز و سهرودهای خهود را در نهوانس ر

کنهد. ضهمن آنکهه های جنگی را هجاگذاری مهیخواند و رقصخورشید می
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تهوان از آن بهرای بهه اوج رسهاندن سازی ملودیک شناخته شده است و می

حماسه استفاده کرد. در استفاده از این ساز باید مراقب بود تا تعاد  شهدت 

 ی رعایت شود. صوت

 

 1ترومبون

ترومبون سازی است بسیار قدیمی کهه نمونهة کههن آن )سهاکبوت( در 

قههرن شههانزدهم اسههتفاده 

شههده و خههود سههاز مههی

 ای باستانی دارد. سابقه

 

 

 کاراکتر ترومبون 

آور استفاده کهرد. ایهن های ترسگذاریتوان برای آکساناز این ساز می

کننهده بهه کهار رود. در چنهین همراههیتواند برای آکوردههای ساز می

2های کییده در نوانسای نتاستفاده  pp  با صدایی کامالً محو اسهتفاده

واسطة بخید. هم نین، بهشوند که طنین آن به ارکستر  طراوت میمی

توان برای ایجهاد حالهت تمسهخر در برخهی قابلیت تکنیکی این ساز می

 موارد از آن استفاده کرد. 

 

 

 24. ضمممو صشر  کماره  1

 ارائه کده است. 2ها و عالمت اختصاري منها در ضمممو کماره. انشاع نشانس 2
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 1توبا

این ساز برای ایجاد صدای بم با کهاراکتری 

  کمیک و فانتزی بسیار مناسب است.

 

 

 ایسازهای کوبه

 2یمپانیت

دادن ریهتم ها و نیانگذاری جملهدر درجة او  از این ساز برای آکسان

های دهد، مثل توفانشود. این ساز به مارش جنگی ریتم میاستفاده می

رسهاند. در کند و یا تألمات تراژیک را به اوج خهود مهیکوبنده غرش می

ساز تر است و بهتر از هر ای، تیمپانی از همه موزیکا بین سازهای کوبه

توان شود. از این ساز میای دیگری با سونوریتة ارکستر آمیخته میکوبه

های فکاهی برای ایجاد ضربه

در یک ریهتم خوشهحا  نیهز 

اسهههتفاده کهههرد. تیمپهههانی 

تواند در قالهب آکهورد بها می

 ارکستر همراهی کند. 

 
 

 

 

 

 25. ضمممو صشر  کماره  1
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 1طبل بزرگ

های شود؛ اما برای داشتن ضربهاین ساز عموماً با یک تخماق نواخته می

خیههک و مههات بهها باگههت تیمپههانی و بههرای ریههز زدن عمومههاً بهها باگههت 

 شود. مدت ارتعاش صدای این ساز طوالنی است. سراسفنجی نواخته می

زمینهة تاریهک و مرمهوز ایجهاد نهوعی پهس pppریز زدن در نوانس 

نهاک گذشت حهالتی خهوف ppن به محض اینکه از کند. این ریز زدمی

یهک  fهای کنهد. ضهربهکند و تأثیری نظیر سیاهی ایجهاد مهیپیدا می

انگیهز شهگفت ffانفجار اسهت و در 

تهوان بهرای است. از طبل بزرگ می

تقویت صدای تیمپانی استفاده کرد 

آور ایجههاد کههرد. و صههدایی وحیههت

البته باید یادآوری کرد کهه چنهین 

تمهها  ارکسههتر را خواهههد  ترکیبههی

ای پوشاند؛ بنابراین، از چنین شهیوه

 باید بااحتیاط استفاده کرد. 
 

 2سنج

زدن یهک باگهت بها زدن دو سنج به هم یا ضهربهاین ساز به شکل ضربه

آید. سهنج خهوب سهنجی سری چوبی یا با سری اسفنجی به صدا درمی

زدن، تا مدتی طوالنی در حها  ارتعهاش بهاقی بمانهد و است که با ضربه

 ای طالیی در فضا بدرخید. صدایش مثل اشعه
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تههوان پایههان سههنج مههی بهها

1کرشههندوی یههک پریههود را بههه  

ذاری کرد و با بهه گدقت آکسان

ارتعههاش درآمههدن روی یههک 

سکوت یا روی آکوردههایی پهر 

قههدرت، جملههة موسههیقی را بههه 

 شکل باشکوهی به پایان رساند. 

روی در اسههتفاده از از زیههاده

سنج باید پرهیز کرد؛ زیرا این کار به اعصاب شهنونده فیهار بسهیار وارد 

شدن خهط ن پوشیدهازحد از آن باعکند. عالوه بر این، استفادة بیشمی

 شود که اتفاقی ناخوشایند است. ملودی، هارمونی و آکوردها می

نهوازد تهأثیر مرمهوزی روی طبهل بهزرگ مهی  ppسنجی که نوانس

 کند. نیدنی خلق میتی توصیفگذارد و شکوه و عظممی
 

 

 2تمبورین

دار است. اگهر بها باگهت سهرچوبی کنندة آوازهای ریتماین ساز همراهی

کنهد و اگهر بها باگهت نواخته شهود، صهدایی خیهک و کهدر تولیهد می

سرپوسههتی یهها اسههفنجی 

نواختهههه شهههود، صهههدایی 

نزدیک به تیمپهانی بسهیار 

 آورد. باال پدید می

 

 کد ردریج تشي. به 1
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 1کاستانِت      

شهود. یی اسهتفاده مهیاز این ساز معمهوالً بهرای ایجهاد فضهای اسهپانیا

درهرحهها  ایههن سههاز اساسههاً ریتمیههک و 

 آفرین است. شادی

. 

 

 

  2گوشسه

گهذاری کنهد و بها ترمولهو تواند ههر ریتمهی را آکسهاناین ساز  می

احساس نت کییده را بدهد. ترمولوی ایجادشده از طریق این سهاز، 

 توانهد بههحا ، مثلهن مهیکند؛ بااینکمی توجه را به خود جلب می

صههورت بسههیار مالیمههی در 

ارکسههههههتر وارد شههههههود و 

در   ffکه روی نوانسهنگامی

بههین سههازهای دیگههر یههورش 

بههرد، قههدرت ارکسههتر را مههی

 دهد. افزایش می
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 1گلوکن اشپیل

صههدای ایههن سههاز خیلههی مالیههم و کریسههتالی اسههت و از جملههه سههازهای 

پراسههتفاده در آثههار موسههیقی 

کههودک اسههت. ایههن سههاز از 

های فوالدی ساخته شهده تیغه

که برای به صدا در آوردنش با 

 زنند. چکش به آن ضربه می

 

 2سیلوفون

 این ساز نیز از جمله سازهای پرکاربرد در موسیقی کودک اسهت کهه از

شههود و صههدایی کههامالً موزیکهها  های چههوبی خههاص سههاخته میتیغههه

 کند. ه تولید می نهایت شفافگونه، سیا  و بیآب ه

ههای ایهن سهاز آن اسهت کهه پاسهاژهایی ماننهد حدودیتیکی از م

3های سریع به صورت گلیساندوگا  تواند اجرا کنهد کهه البتهه بها را نمی 

داری که در اروپا ساخته شده، ایهن میهکل حهل شهده سیلوفونِ کالویه

چیز قابل با آن است و همه

اجراسههت؛ البتههه صههدایی 

  تر دارد. پایین
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 دار(دار )شصتیسازهای کالویه

1پیانو  

های فلزی در داخل جعبة هایی با سیمصدای پیانو در اثر برخورد چکش

شهدن کلیهدها هها در اثهر فیردهشهود. ایهن چکشآن تولیهد میچوبی 

موسو  بهه ای های پیانو به صفحهآیند. سیمبه حرکت درمی( هاکالویه)

هها را کننهدة صهدای آناند کهه نقهش تقویتمتصل شده« صفحة صدا»

کنندة ارکستر را داشهته باشهد و تواند هم نقش همراهیپیانو می .دارند

ای هم به صورت سولو نواخته شود که در ایهن صهورت نیازمنهد نوازنهده

 زبردست است.
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 1سازهای زهی

 2ویولن

 هایسهیم کوک .است ایآرشه ه زهی سازهای عضو ترینویولن کوچک

 ترتیهب بهه بهم به زیر از ویولن

 ،(دو  سهیم)ال  ،(او  سیم)می 

 سههیم)سههل  و (سههو  سههیم)ر 

 توانهایی سهاز چهار ( است. این

 و نوازیتهک بهرای توجهیقابل

 ارکسهتر بها همراههی هم نین

 دارد. 

 

 3ویوال

. ویولن اسهت خانوادة از ایآرشه ه زهی سازی آلتوویولن یا آلتو یا ویوال

دارد،  به ویهولن شبیه شود. ظاهریمی نواخته ویولن همانند آلتو ویولن

از  تهربزرگ انهدکی شهود،نواختهه می تریپهایین پردة اما از آنجا که در

 .اسهت تهرنیهز سهنگین آن آرشة و تری داردضخیم هایزه ویولن است،

 

چه  کلناخت کلارکتر و کخصلمت هلر سلا  در اسلت اده و کلاربرد صلحما و بجلاي م  نقلش           . اگر  1

کند لكن درباره سا هاي  ه  باید اترار نمشد که این سا ها ا  چنلا  ظرفملت بلاالي    اي ای ا م عمده

مفرین  برخشردارند که صرف اکلاره بله چنلد کلارکتر منهلا کلاید ذهلن خشاننلده را نسل ت بله           نقش

سا د لاا ا  ارائه کارکرد این سا ها در نشکتار ماضر پرهمز کلده  تنشع این سا ها محدود مفرین  منقش

 است.

 35ضمممه صشر  کماره .  2

 36. ضمممه صشر  کماره  3
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 ویهولن از: دههدمی را خهانواده این سازهای متوسط منطقة صدای ویوال

 پهنج حهدود ویهوال زیرتر اسهت. از آنجها کهه طهو  سلویولن از و تربم

 ویلهن از بییهتر متهرسانتی

 آن صههوتی وسههعت اسههت،

 است.  تربم

 سهاز این هایسیم کوک

 عبهارت بم به زیر از ترتیب به

 ،(او  سههههیم) ال: از اسههههت

 سههیم) سههل ،(دو  سههیم) ر

 چهار (.  سیم) دو ، و(سو 

 

سهت، در شکل زیر که تصویر دو ساز ویولن و ویوال در کنار هم آمده ا

  توان به شباهت و تفاوت آنها پی برد.بهتر می
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 1سلویولن

آن  صدای است که ویولن خانوادة از ایآرشه و زهی نیز سازی سلویلن

 و ویولن از سلویلن .قرار دارد خانواده این سازهای میانی منطقة در

 هنگا  در ای کهاست؛ به گونه تربزرگ ویوال

گیرد و از می قرار نوازنده پای دو بین در اجرا

 دارد وجود آن انتهای در که ایمیله طریق

 هایسیم کوک. گرددمی استوار زمین روی

 از است عبارت بم به زیر از ترتیب به ساز این

 (سو  سیم) سل ،(دو  سیم) ر ،(او  سیم) ال

 سل هم درویولن چهار (. ساز سیم) دو و

ها نوازیگروه و هم در (سلو)ها نوازیتک

استاندارد،  شکل به ساز این .است متداو 

سازهای  بخش ارکسترهاست و در ثابت عضو

 . گیردمی قرار زهیباس 

 

 

 

 

 

 
 

 37. ضمممه صشر  کماره  1
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 2ضمیمه شماره 

 جدول صدادهی و طیف صوتی سازهای موسیقی و صدای انسان

 ةگستر زارهای موسیقاییبا

 صوتی

نواخت  ةگستر

 ایحرفه

 ةگستر

نواخت 

 معمولی

)سازهای  صدادهی

 انتقالی(

         صداهای انسانی

Soprano treble Coloratura: 

C4-Eb6 

Lyric: Bb3-

C6 

Dramatic: 

Ab3-C6 

Mezzo: G3-

Bb5 

C4-A5 as written 

Alto treble Contralto: 

F3-F#5 

F3-D5 as written 

Tenor treble 

(open 

score)  

bass 

(short 

score) 

Counterteno

r: G3-F#5 

Lyric: C3-

C5 

Dramatic: 

C3-Bb4 

C3-A4 8ve lower in 

treble 

as written in 

bass 

Baritone bass Lyric: A2-

G4 

Dramatic: 

A2-G4 

Bass: F#2-

E4 

G2-E4 as written 

Bass bass cantante: 

F2-F4 

profundo: 

Db2-D4 

Contrabass: 

Bb1-G3 

E2-D4 as written 
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 ةگستر زارهای موسیقاییبا

 صوتی

نواخت  ةگستر

 ایحرفه

 ةگستر

نواخت 

 معمولی

)سازهای  صدادهی

 انتقالی(

         سازهای زهی

Violin treble G3-A7 G3-G6 as written 

Viola alto C3-E6 C3-C6 as written 

Cello bass, 

tenor, 

treble 

C2-C6 C2-G5 as written, but 

in treble clef 

may sound 8ve 

lower 

(Beethoven) 

Double Bass bass C2-C5, also 

A2, B2 

E2-G4 8ve lower 

Banjo treble C3-A4   as written 

(tenor sounds  

8ve lower) 

Guitar treble E3-E6   8ve lower 

Harp grand 

staff 

Cb1-G#7   as written 

         سازهای بادی چوبی

Piccolo treble D4-C7 G4-A6 8ve higher 

Flute treble Bb3-D7 C4-C7 as written 

Flute, alto treble C4-C7   P4 lower 

Oboe treble Bb3-A6 C4-E6   

English Horn treble B3-G6 B3-D6 P5 lower 

Clarinet  

 

treble E3-C7 E3-F6 Bb: M2 lower 

A: m3 lower 

D: M2 higher 

Eb: m3 higher 

Clarinet, Bass treble 

or bass 

Eb3-G6 Eb3-

C6 

M9 lower; 

M2 lower in 

bass 

Bassoon bass, 

tenor 

Bb1-Eb5 Bb1-

Bb4 

as written 

Contrabassoon bass Bb1-C5   8ve lower 
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 ةگستر زارهای موسیقاییبا

 صوتی

نواخت  ةگستر

 ایحرفه

 ةگستر

نواخت 

 معمولی

)سازهای  صدادهی

 انتقالی(

Saxophone, all 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 

         سازهای برنجی

Horn treble 

or bass 

F#2-C6 C3-G5 P5 lower 

Trumpets  

 

treble F#3-D6 A3-

Bb5 

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 

Trumpet  treble F3-C6   M6 lower 

Trombone, 

Tenor 

bass, 

tenor, 

alto 

E2-F5 E2-

Bb4 

as written 

Trombone, Bass bass Bb1-Bb4 Bb1-

F4 

as written, does 

not include 

pedal tones 
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 ةگستر زارهای موسیقاییبا

 صوتی

نواخت  ةگستر

 ایحرفه

 ةگستر

نواخت 

 معمولی

)سازهای  صدادهی

 انتقالی(

Tuba bass G0-C5 E1-C4 as written 

Baritone bass or 

treble 

E2-Bb4 in 

bass 

  as written in 

bass; 

M9 lower in 

treble 

Euphonium bass or 

treble 

Bb1-F5 E2-

Bb4 

as written in 

bass; 

M9 lower in 

treble 

ایسازهای کوبه          

Timpani bass 1: C2-A2 

2: F2-C3 

3: Bb2-F3 

4: D3-A3 

  as written 

Xylophone treble G4-C7   8ve higher 

Marimba grand 

staff 

(C2 to A2)-

C7 

C3-C7 as written 

Glockenspiel treble G3-C6   2- 8ves higher 

Vibraphone treble F3-F6   as written 

Chimes treble C4-G5   8ve higher 

دارسازهای کالویه          

Piano grand 

staff 

A0-C8   as written 

Celesta grand 

staff 

C3-C7   octave higher 

Harpsichord grand 

staff 

F1-F6   as written 

Harmonium grand 

staff 

F1-F6   as written 

Organ grand 

staff 

C2-C7   as written 
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 (3ضمیمه شماره )

 

 ها و عالمت اختصاری آنهاانواع نوانس

 

 forte = f با صدای قوی

 fortissimo = ff با صدای خیلی قوی

خیلی قویبا صدای خیلی   fortissimo = f ff 

با صدای خیلی خیلی خیلی 

 قوی
fortissimo = ff  ff 

 mezzo forte = mf با صدای نیمه قوی

 poco forte = poco f با صدای اندکی قوی

 sforzando = ,f با صدای ناگهانی قوی و خشک

 rinforzando = nn f به سوی قوی کردن سریع صدا

 forte piano = fp قوی و ناگهان ضعیف

 piano = p با صدای ضعیف

 pianissimo = pp با صدای خیلی ضعیف

 pianissimo = ppp با صدای خیلی خیلی ضعیف

با صدای خیلی خیلی خیلی 

 ضعیف
pianissimo = pp pp 

 mezzo piano = mp با صدای نیمه ضعیف

 poco piano = poco p با صدای اندکی ضعیف
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 منابع

 

 کتاب

 کستراسیون(.اصو  سازبندی ارکستر )ار(. 1392اشتراوس، ری ارد و هکتور برلیوز ) -

 ترجمه پرویز منصوری. تهران: هنر و فرهنگ.

رجمه ت. های یادگیریای بر نظریهمقدمه(. 1393نهان )اولسون، متیو و بی.آر هرگ -

 دوران. علی اکبر سیف. تهران:

 برای مدرن ایشیوه: شناسی ریتم و خوانی ریتم(. 1384نیا، اردشیر )بزرگ -
 تهران: موج. موسیقی. در ریتم با آشنایی

. ترجمه محسن الهامیان. های موسیقیمبانی فر  و فر (. 1384تورک، رالف ) -

 تهران: گیایش.

 اهور.. تهران: موازیپیوند شعر و موسیقی آ(. 1390دهلوی، حسین ) -

 : روزنه.. تهرانریتم در موسیقی(. 1383زندباف، حسن ) -

نوین: روانیناسی یادگیری و  روانیناسی پرورشی(. 1392سیف، علی اکبر ) -
 تهران: دوران. آموزش.

ران، پژوهیی پیرامون وزن شعر ریتم کودکانه در ای(. 1382فاطمی، ساسان ) -
 . تهران: ماهور.عامیانه فارسی

 مکار. تهران: افکار.. ترجمه هوشنگ کاارکستراسیون (.1392ویلر )کنان، کنت  -

 ران: چنگ.. تهخوانی )سلفژ(نت خوانی، تربیت گوش و ریتم(. 1384میایخی، علیرضا ) -

: تهران های ساده برای کودکان و نوجوانان.دنیای شادی: ترانه(. 1382نظر، ناصر ) -

 هوای تازه.
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 مقاالت

. بازیابی 55-54، 12، تئاتر سینما«. کودک موسیقی نمایش»(. 1375بکان، امیر ) -

 ، از: 1394شهریور  11

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/404186 

ههای موسهیقی کهودک و گزارش توصیفی از وضعیت کتاب(. »1382پدرا ، نگار ) -

 ، از: 1394شهریور  11. بازیابی 77-74، 76، کتاب ماه کودک و نوجوان«. نوجوان

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/129412 

آموزش موسیقی به کودکان: تالشی برای دسهتیابی بهه (. »1378ورمندان، مهران )پ -

  ، از:1394شهریور  13. بازیابی 25-19، 4، مقا  موسیقایی«. های بکر حسیسرمایه

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/168201 

. 54-51، 28، مقهها  موسههیقایی«. موسههیقی و آمههوزش(. »1383آمههن ) خههادمی، -

 ، از:1394شهریور  11بازیابی 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194836  

 )فرهنگهی، مههر«. خط حامل: چهرا موسهیقی کهودک(. »1382حسین ) دهلوی، -

 ، از:1394شهریور  14. بازیابی 9-8، 18 ،اجتماعی( هنری،

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/385864  

مقها  «. کنهدکودک موسیقی را بهه کلمهه نزدیهک مهی(. »1381شبنم ) رضییی، -
 ، از:1394شهریور  14. بازیابی 39-37، 16، موسیقایی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194519  

«. سیقی کودکهانشناختی در آموزش مونکات روان(.  »1380محمدی، علی )ادهز -

 ، از: 1394شهریور  9.  بازیابی 83-77، 9، مقا  موسیقایی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194301 
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-57، 39، مقا  موسیقایی «.ای بر موسیقی کودکمقدمه(. »1384سالم، سودابه ) -

 ، از: 1394شهریور  12ی . بازیاب58

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195116 

اثربخیی شنیدن (. »1392دری ماسوله، فرح، احمد برجعلی و حسن اسدزاده )ص -

موسههیقی )ریتمیههک و ملودیههک( بههر تمرکههز دیههداری و شههنیداری کودکههان 

شههریور  10یهابی . باز24-7، 3، ش9، دوره شهناختیمطالعات روان. «دبستانیپیش

 ، از:1394

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1043870 

«. ودکانککار گروهی موسیقی و تأثیر آن بر (. »1375طراوتی، کما  و  ، فرزانه ) -

 ، از: 1394شهریور  11. بازیابی 83-77، 130، چیستا

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159214 

  مقها«. انهس شهرایط و ایرانهی موسهیقی کهودک،(. »1384حسهین ) شاپور،علی -
 ، از 1394شهریور  12. بازیابی 56-56، 42، موسیقایی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/113056 

کتهاب مهاه کهودک و «. اهمیت موسیقی بهرای کودکهان(. »1388غفاری، سعید ) -
 ، از: 1394شهریور  10. بازیابی 88-81، 149،  نوجوان

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/195191 

تبهار ه قاسهممحمدی و سیدعبدالاله، فرخنده مفیدی، علی زادهتبار، سیدنبیقاسم -

«. دبستانهای پایه ریاضی کودکان پیشتأثیر آموزش موسیقی در مهارت(. »1390)

 ، از: 1394شهریور  11. بازیابی 54-45، 27، شناسی تحولیروان

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/864601 

 11. بازیهابی 53-45، 98، چیسهتا«. موسیقی کودک(. »1372فرزانه ) محمودی، -

 ، از:1394شهریور 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/158499  
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 موسیقی کودک: مرز میهان سهادگی و(. »1370ی )کما  طراوت فرمهر و منجزی، -

 ، از:1394شهریور  11. بازیابی 63-62، 27، ادبستان فرهنگ و هنر«.  ابتذا 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/306763  

اثر آموزش موسیقی (. »1382یربها، هیلدا، حسین کاویانی و مهرانگیز پورناصح )م -

 11. بازیابی 54-47، 19، های علو  شناختیتازه«. خردساالن های هوشیبر توانایی

 ، از: 1394شهریور 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/113056 

 را خهود اندییه و احساس توانند می باموسیقی (. کودکان1380توران ) میرهادی، -

 از: ،1394شهریور  11. بازیابی 47-43، 9، مقا  موسیقاییدهند.  صیقل

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/194293  

 اصهرن بها گفتگهو: کهودک جهانی روز بهانه به(. »1386علی جعفری ) ناصر و نظر، -

شههریور  11. بازیهابی 49-44، 41، هفت«. یاس بزرگ ارکستر رهبر و آهنگساز نظر

 ، از:1394

 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/595236  

 

 گزارش پژوهشی

اجمهالی (. 1391داره نقد و بررسی موسیقی مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما )ا -
 .های عمومی کاربردی موسیقی در برنامهبر شاخص

 

 

 

 

 

 


