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فرهنگ س�ازي در زمين�ه مال�ي و اقتص�ادي در 
ش�رايطي كه كش�ور با چالش هاي اقتصادي دست 
ب�ه گريبان اس�ت از س�وي رس�انه اي مث�ل راديو 
مي تواند يك ضرورت باشد كه برنامه »بازار تهران« 
در اي�ن مس�ير توانمندي هاي خ�ود را مي آزمايد.

بازار تهران عنوان برنامه جديد شبكه راديو تهران است 
كه با موض��وع اقتصاد و سرمايه ه��اي مالي روي آنتن 
مي رود. ساختن برنامه هايي با اين مضامين در شرايط 
اقتصادي كنوني، به نظر مي آي��د كه هدف يك شبكه 
خاص تنها نبايد باشد و تمام شبكه ها در اين وضعيت 
بحراني بايد ب��ه آن بپردازند، به اين بهان��ه با برخي از 

عوامل برنامه بازار تهران گفت و گو كرديم.
 رسانه پل ارتباطي و هادي افكار عمومي است 
محمودخواه مدي��ر گروه مديري��ت و برنامه ريزي اين 
برنامه راديويي درباره برنامه ب��ازار تهران به »جوان« 
اين گونه توضيح مي دهد: مسئوالن را به برنامه دعوت 
مي كنيم و مطالبات مردم را به گوش آنها مي رسانيم. 
رسانه به عنوان يك پل ارتباطي و هادي افكار عمومي 
مي تواند جامعه هدف خود را به سمت مورد نظر هدايت 
كند. راديو تهران ب��ه عنوان شبكه مرج��ع در استان 
تهران و به عنوان يكي از منابع اصلي اطالع رساني براي 
مخاطبان تهراني و همچنين براي مديران و برنامه ريزان 
شهري در جدول برنامه هاي خ��ود، برنامه بازار تهران 
را طراحي كرده است تا بتوان��د در اين شرايط اقتصاد 
مقاومتي و شرايطي كه امسال ب��ا عنوان جهش توليد 
نامگذاري شده است، در حوزه اقتصاد مؤثر واقع شود و 

مخاطبان خود را راهنمايي كند.
محمودخواه عنوان ك��رد: هدف اصل��ي برنامه بهبود 
سواد مالي و دانش سرمايه اي مخاطبان در حوزه هاي 
مختلف است. به ط��ور مشخص اينكه م��ردم در اين 
شرايط اقتصادي چطور مي توانند معيشت خانوده خود 
را به نحوي اداره كنند و اگر سرمايه مازادي دارند چه 
برنامه ريزي ای براي آن داشته باشند و بهتر است در چه 

حوزه هاي سرمايه گذاري كنند.
وي تأكيد مي كند از اهداف ديگ��ر برنامه بازار تهران، 
اين است كه بتواند مطالبات م��ردم تهران را به گوش 
مسئوالن مربوطه برسان��د و از آنها پاس��خ مناسب را 

دريافت كند.
اين مدير رادي��و خاطر نشان ك��رد: در حوزه هايي 
مانند اقتصاد دانش بنيان، توليد اشتغال، كارآفريني، 
اصالح الگوي مصرف، شفافيت اقتصادي، و هر آنچه 
كه در حوزه اقتصاد تعريف مي شود در اين برنامه به 
تكرار مسئوالن مربوطه را در برنامه دعوت مي كنيم 
و مطالبات مردم به گوش آنه��ا رسانده مي شود و 
فضايی ايجاد كرده ايم كه عالوه ب��ر آنتن راديو در 
ebazaaret  فضاي مجازي در صفحه اينستاگرام

hran1 ه��م بتوانند مطالب��ات و درخواست خود 
را با مسئوالن در ميان بگذارن��د و پاسخ مربوطه را 

دريافت كنند.
 تالش براي محتواي مفيد و سودمند 

اكبر محمدخاني سردبير برنام��ه راديويي بازار تهران 
است كه درباره اين برنامه اين گونه اظهار نظر مي كند: 
ما به مسائل مالي و اقتصادي نگاه فرهنگي داريم. تقريباً 
۲۰ سال پيش مشابه اين برنامه را در راديو تهران با نام 
»جنگ اقتصادي« داشته اند كه دس��ت بر قضا برنامه 
موفق و تأثير گذاري در حوزه طال و سكه و ارز و بورس 
بود. هدف از ساخت برنامه بازار تهران مشاوره به مردم 
تهران براي بهبود سواد مالي و سرمايه مخاطبان راديو 
تهران بود. با توجه به اينكه مق��ام معظم رهبري سال 
99 را با عنوان جهش اقتصادي نام گذاری كرده بودند، 
براي جهش توليد الزم بود ت��ا سرمايه هاي كوچك و 
پس اندازهاي خرد و خانگي با توجه به شرايط تحريمي 
و كسري بودجه و منابع درآمدي دولت و ناتواني دولت 
در تأمين منابع مالي الزم وارد ب��ازار سرمايه شوند تا 
از اين طري��ق نيازمندي هاي شركت ه��ا و واحدهاي 
توليدي به نقدينگي به صورت مستقيم رفع شود. براي 
اين منظور برنامه بازار تهران محوريت خودش را براي 
آموزش مبان��ي سرمايه گذاري در ب��ورس تعيين كرد 

گرچه حوزه هاي ديگر مانند سكه، طال، ارز، ساختمان، 
مسكن، كشاورزي، فعاليت هاي خدماتي، استارت آپ ها، 
شركت هاي دانش بنيان و بخش صنايع تبديلي همه و 
همه در اين راستا در برنامه مطرح مي شوند كه دانش 
مخاطبان نسبت به آنها افزايش پيدا كند و كساني كه در 
اين حوزه ها فعاليت دارند بتوانند با دريافت آخرين اخبار 
و اطالعاتي كه در حرفه و شغل خودشان مؤثر است بهتر 
و مفيدتر برنامه ريزي كنند. از طرف ديگر كرونا باعث 
شده بود اقتصاد شكل تازه ای بگيرد؛ برخي فعاليت هاي 
نوپديد به عن��وان يك فعاليت اقتص��ادي ظهور كرده 
بودند و بسياري از فعاليت هاي راي��ج اقتصادي دچار 
ركود بودند. بنابراين الزم بود برنامه اي اقتصادمحور كه 
بتواند اين فعاليت ها را همسو با راهبرد اصلي نظام يعني 
مقاوم سازي اقتصادي بر اساس برنامه پيشرفت الگوي 
اسالمي ايراني تبيين كند اي��ن وظيفه بر عهده برنامه 
بازار تهران گذاشته شد تا از طريق مباحث كارشناسي 
يا  گزارش هاي ميداني يا  برشماري مسائل و مشكالت 

قانوني به تسهيل امور كمك كنند.
محمدخاني همچنين از دغدغه هاي خود در اين برنامه 
به عنوان سردبير گفت: دغدغه اصلي هر برنامه سازي 
در چارچوب اه��داف و هنجارهاي سازماني خدمت به 
مخاطب است؛ من هم از اين قاعده مستثني نيستم زيرا 
نهايت هر كوشش رسانه اي مخاط��ب است. بنابراين، 
يكي از مهم تري��ن وظايف من كش��ف نيازهاي مردم 
در حوزه اقتص��ادي است. ب��راي اين ك��ار الزم است 
هم از طري��ق كارشناسان و هم به ص��ورت ميداني در 
جريان دغدغه هاي اقتصادي مردم قرار بگيرم تا بتوانم 
محتوايي كه براي مخاطب مفيد و كاربردي باشد توليد 

و پخش كنم.
 ارتباط يك سويه با مخاطب شكست مي خورد 
سردبي��ر اين برنام��ه همچني��ن گفت: ت��ا زماني كه 
ارتباط من برنامه ساز ب��ا مخاطب يك سويه و بر اساس 
برداشت هاي ذهني من از نيازهاي مخاطب شكل بگيرد 
برنامه محكوم به شكست است و براي پيروز شدن حتماً 
الزم است كه واقعيات جامعه را در ظرف نظام ارزشي 
و اهداف سازماني به باالت��ر از آن در راستاي مصلحت 
اجتماعي ممزوج ك��رد تا محص��ول مطلوبيت نسبي 
داشته باشد. بنابراين تعيين موضوعات، درجه بندي و 
اولويت بندي آنها، شناسايي افراد سرشناس و ذي صالح 
براي اب��راز نظر درب��اره موضوع انتخاب��ي و همچنين 
تقسيم بندي زماني برنامه نسب��ت به موضوعات روز و 
كسب آخرين اخبار و تازه ترين تحوالت اقتصادي و ارائه 
مطلوب آنها در برنامه از ديگر وظايفي است كه به عنوان 

دغدغه بايد نسبت به آنها اقدام عملياتي انجام بدهم.
وي افزود: به عن��وان مسئول برنامه تمام��ي محتوا از 
كشف ايده تا اجراي دقيق برنامه با من است و همكارانم 
در بخش تهيه كنندگي و گويندگي ياريگر من هستند، 
در اين برنامه عالوه بر سردبيري، نويسندگي برنامه و 
همچنين اداره كانال 3هزار نف��ري برنامه و همچنين 
صفحه اينستاگرام��ي برنامه از حيث تولي��د انتشار يا  
بازنشر محتواي برنامه در فضاي مجازي و شبكه هاي 

اجتماعي بر عهده من است.
  از زبان رايج و همه فهم استفاده مي كنيم 

حسين فهيمي پور تهيه كننده برنام��ه بازار تهران نيز 
توضيح مي دهد: اتفاقات و قيمت هاي عجيب و غريب 
باعث شد اين برنامه ساخته ش��ود. از لحاظ اقتصادي، 
تحريم ها، معادالت بانكي، سطح معيشتي و وضع آشفته 
بنگاه هاي توليدي در موقعيتي هستيم كه ساخت برنامه 
با اين قالب نياز است و رسالت اين برنامه اطالع رساني 
دقيق و كامالً وسيع است. موضوعاتي مانند بورس، طال، 
اتفاقاتي كه در بازار مسكن مي افتد، قيمت هاي عجيب 
و غريب در بازار خودرو، همه اينها دست به دست هم 

داد تا اين برنامه پا گرفت.
وي افزود: اين برنامه ب��ه خصوص در بخش سردبيري 
به شدت مستلزم كار است و اين نشان دهنده اين است 
كه فكر و ذكر اين برنامه اين است كه تا حد توان براي 
مردم و مسئوالن مفيد باشد. براي مردم از اين نظر كه 
براي تصميم گيري هاي آتي در قبال مسائل معيشتي 
و اقتصادي خود بتوانند اتفاق خوبي را براي خود رقم 
بزنند و بتوانند با برخي مفاهيم اقتصادي آشنا شوند. در 
اين برنامه سعي شده كه سطح زبان برنامه مفهوم باشد و 
خيلي دچار گفتارهاي سخت مباحث اقتصادي يا مالي 
نشود. به نظر من در شرايط فعلي ساخت برنامه هايي 
با اين ساختار بسيار مفيد است ب��ه شرطي كه بتواند 

رسالتي را كه عهده دار آن است به خوبي ايفا كند.
تهيه كننده اي��ن برنامه اضافه كرد: يك��ي از مهم ترين 
ويژگي هاي اين برنامه اين است كه مبتالبه موضوعات 
برنام��ه را در خود گنجان��ده و همچي��ن دقيق بودن 
اطالعات اين برنامه در حوزه بازارهاي مالي، بورس، طال 
و دالر است. اطالعاتي كه به ثانيه در حال تغيير است 
و اين برنامه سعي مي كند با همكاري مسئوالن درباره 
چرايي آن سؤال شود، پيگيري ش��ود و از برنامه ريزي 
آنها درباره اين مسائل جويا ش��ود؛ البته اگر مسئوالن 
همك��اري كنند. متأسفان��ه گاهي با تم��ام سختي ها 
همكاري بين م��ا و مسئ��والن ايجاد نمي ش��ود ولي 
خوشبختانه مي ت��وان گفت 9۰درص��د اين همكاري 

صورت مي گيرد.
وي افزود: بزرگ ترين دغدغه من در اين برنامه اين است 
كه عزيزان مسئولي كه اين برنامه را گوش مي دهند و 
از هر طريقي از اين برنامه كسب اطالع مي كنند سطح 
آگاهي خود را نسبت به اينكه چه بازارها و چه اتفاقاتي 

باعث مي شود ك��ه مردم بيشتر اذي��ت شوند، افزايش 
دهند به اي��ن ترتيب باع��ث مي شوند ك��ه مسئوالن 
مسئوليت پذيرتر شوند. يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
من اين است ك��ه مسئوالن در دست��رس و به راحتي 

پاسخگو باشند.
سينا محمدحسن يك��ي ديگ��ر از تهيه كنندگان اين 
برنامه درباره ويژگي هاي شاخص بازار تهران مي گويد: 
ج��دول برنامه هاي شبك��ه راديويي ته��ران فاقد يك 
برنامه اقتصادمحور بود. بنابراين اين برنامه تنها مرجع 
اقتصادي مخاطبان راديو ته��ران تلقي مي شود كه به 
نوع��ي دايره المعارف اقتصادي اس��ت. دومين ويژگي 
جانمايي برنامه در ساعتي از روز است كه بازار سرمايه و 
سهام فعاليت خود را به پايان رسانده و حوزه هاي طال، 
سكه، خودرو و ارز در حال شكل گيري قيمتي هستند 
به اين دليل كه با اختالف ساعت موجود بين بازار هاي 
ايران و بازارهاي اروپا معموالً نيمه هاي روز اين بازار ها 
شكل مي گيرند و تحليل هاي برنام��ه و افراد شاخص 
و كارشناس��ان برجست��ه مي توانند در اي��ن ساعت بر 
شكل گيري بازار در راستاي مصلحت و منفعت جامعه 
اثر گذار باشند. سومين شاخص اين برنامه تعاملي بودن 
برنامه است به طوري كه مسئ��والن مورد درخواست 
مخاطبان براي پاسخ به پرسش هاي سرمايه اي و مالي 
آنها به برنامه دع��وت مي شوند و در واق��ع بازار تهران 
پليس بين مردم تهران و مسئ��والن اقتصادي استان 
تهران و حتي مرجع اطالع رساني و اطالع يابي كشوري 
است. بسياري از مردم از طريق پيامك از سراسر ايران 
پرسش هاي خود را با برنامه در ميان مي گذارند و اين 

نشانه نوعي مرجعيت برنامه است.
وي شعار برنامه بازار تهران را »ب��ازار تهران تازه ترين 
خدم��ت راديويي شبكه ته��ران به مخاطب��ان استان 
تهران« دانست و توضيح داد: پيگيري مطالبات مردمي 
از يك ط��رف و پيگي��ري تحقق وعده ه��ا و قول هاي 
مسئ��والن در چارچوب تحقق فرماي��ش مقام معظم 
رهبري مبني بر قول سديد دو ب��ازوي حركتي برنامه 
است يعني هم انتظارات مردم را از مسئوالن پيگيري 
مي كنيم و هم هر آنچه را كه مسئوالن به عهده گرفته اند 
و آن را اعالم كرده اند در زم��ان مقرر و موعدي كه اين 
كار انجام مي شد پيگيري صورت مي كنيم تا آن مقام 
مسئول در صورت محقق نشدن موانع كار را به رسانه 
و مردم بگوي��د و اينكه كي و چگون��ه از عهده وعده اي 
كه با مردم در ميان گذاشت��ه، برمي آيد آن را پيگيري 

مي كنيم.
 با مسئوالن تعارف نداريم 

محمدحسين اميدي گوينده برنام��ه بازار تهران اما بر 
اين باور است كه بازار تهران با توجه به اينكه بسياري 
از اوقات مباحث تخصصي مطرح ك��رده است، موفق 
بوده با ريتم بسيار خوب، اطالعات تخصصي در حوزه 
اقتصاد را به شكلي به مردم ارائه دهد كه براي آنها قابل 

فهم باشد.
وي افزود: در اي��ن برنامه تمام تالشم��ان را مي كنيم 
كه گفت وگوي صورت گرفته هدفمن��د باشد و حتماً 
نتيجه اي دربر داشته باشد. خوشبختانه رويكرد مديريت 
شبكه و مديريت گروه هميشه حمايتي بوده و ما تالش 
مي كنيم حرف هايي را كه بايد  زده شود، عنوان كنيم. 
احترام سرلوحه كار ماست ولي آنجا كه حقوق مردم در 
ميان است، با مسئوالن تعارف نداريم و اگر نكته اي باشد 
بسيار صريح مطرح مي كنيم و اگر نتيجه اي هم حاصل 

نشد، قضاوت برعهده مردم خواهد بود.
گوينده اين برنامه مي گويد: جالب است بدانيد من به 
اين برنامه به چشم يك كالس درس نگاه مي كنم به اين 
دليل كه خوشبختانه تيم سازنده برنامه از نظر اطالعات 
اقتصادي و آگاهي در اين زمينه در سطح خيلي خوبي 
قرار دارند و اين برنامه باعث افزايش سطح آگاهي من 
در اين حوزه شده است و وقتي به عنوان يكي از عوامل 
برنامه اين حس را دارم فكر مي كنم مردم نيز قاعدتاً اين 

اتفاق براي آنها روي داده است.
برنامه بازار تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:3۰ 
تا 14:1۰ از موج اف.ام. رديف 94 مگاهرتز به مدت 4۰ 

دقيقه پخش مي شود.

نگاهي فرهنگي به مسائل مالي و اقتصادي داريم 
گزارش »جوان« از پشت صحنه اجراي برنامه راديويي بازار تهران 

ايمانمسئلهگو
گزارش

ه�دف از س�اخت برنام�ه ب�ازار ته�ران 
مشاوره به مردم تهران براي بهبود سواد 
مال�ي و س�رمايه مخاطبان رادي�و تهران 
بود. با توجه به اينك�ه مقام معظم رهبري 
س�ال 99 را با عن�وان جه�ش اقتصادي 
نام گ�ذاری ك�رده بودن�د، ب�راي جهش 
توليد الزم بود تا س�رمايه هاي كوچك و 
پس اندازهاي خ�رد و خانگي ب�ا توجه به 
شرايط تحريمي و كسري بودجه و منابع 
درآمدي دولت و ناتوان�ي دولت در تأمين 
منابع مالي الزم وارد بازار س�رمايه شوند

هدف اصلي برنامه بهبود سواد مالي و دانش 
سرمايه اي مخاطبان در حوزه هاي مختلف 
است. به طور مشخص اينكه مردم در اين 
شرايط اقتصادي چطور مي توانند معيشت 
خان�واده خ�ود را ب�ه نح�وي اداره كنند

ام�روزه تعداد چش�مگيري از آهنگس�ازاني 
كه براي حوزه كودك موس�يقي مي س�ازند، 
تحصيالت�ي در ح�وزه موس�يقي ندارن�د و 
عالقه اي نيز به آهنگس�ازي در ژانر كودك و 
مهارت الزم و تجربه كافي در اين حوزه ندارند.

بهرام دهقانيار كه ساخت موسيقي مجموعه هايي 
چون »زير گنبد كبود«، »خون��ه مادربزرگه« و 
»شهر موش ه��ا« را در كارنام��ه دارد، براي افت 
موسيقي  برنامه هاي كودك داليلي چون »افزايش 
تعداد كانال ه��اي تلويزيوني«، »كمبود بودجه« 
و »نداشت��ن شناخ��ت كاف��ي تهيه كنندگان از 
كار كودك« را برمي شم��ارد و اينكه سازندگان 
برنامه ها با آهنگسازهايي همكاري مي كنند كه 
دستمزد كمتري دريافت ك��رده و تجربه و حتي 

انگيزه الزم براي توليد آثار كودك را ندارند.
كودكان به عن��وان سرمايه هاي ملي يك كشور، 
الزم اس��ت در برنامه ريزي ه��ا و برنامه سازي ها 
در صدر ق��رار داده شوند و در اي��ن مسير يكي از 
سازمان هايي كه نقشي عمده و اساسي دارد، قطعاً 

صدا و سيماست.
زماني در دهه ه��اي ۶۰ و ۷۰ برنامه هاي كودك 
تلويزيون با بهره گيري از مجرب ترين سرمايه هاي 
فرهنگ و هنر، در زمره بهترين ها بود به نحوي كه 
حتي بسياري از بزرگ ترها را هم پاي گيرنده ها 

مي نشاند. كودك��ان آن روزها كه پدر و مادرهاي 
اين روزها هستند، هنوز ترانه ها و موسيقي هاي 

آن دوران را حفظند و زمزمه مي كنند.
با پايان دهه ۷۰، كمتر شاهد ساخت برنامه هاي 
جذاب و مفيد براي كودكان بوديم به گونه اي كه 
كودكان دهه هاي ۸۰ و 9۰ بيشتر از طريق فيلم ها 
و برنامه هايي سرگرم و آموزش داده مي شدند كه 
از كشوره��اي ديگر خريداري شده ب��ود. امروزه 
خيلي كمتر اتفاق مي افتد كه موسيقي يك برنامه 
در حوزه كودك آن قدر جذاب باشد كه كودكان تا 

سال ها آن ملودي و ترانه را به خاطر بسپارند.
در اين ارتباط به��رام دهقانيار ك��ه موسيقي متن 
آثاري ماندگار همچ��ون »زير گنبد كبود«، »خونه 
مادربزرگ��ه«، قسمت دوم فيل��م سينمايي »شهر 
موش ها«، »قصه هاي تابه تا« و اخيراً »قاصدك ها« 
را ساخت��ه است، درب��اره علت جذاب نب��ودن آثار 
موسيقاي��ي حوزه كودك��ان، كاه��ش ساخت آثار 
موسيقايي باكيفيت ب��راي كودكان و راه حل بهبود 
اين وضعيت به ايسنا مي گويد: اثر نمايشي كه توليد 
و سپس ديده ش��ود، در عين حال كه جذابيت هاي 
تصويري مورد نياز را دارا باشد و توسط كادر حرفه اي 
ساخته شده باشد، طبيعتاً براي ساخت موسيقي به 
آهنگسازي نياز دارد كه به كار خود آگاه باشد. البته 
كاربلد بودن تنها به اين معنا نيست كه فرد تحصيالت 
خيلي خوبي در حوزه مورد نظ��ر داشته باشد بلكه 
به اي��ن معناست ك��ه آهنگساز بتوان��د در ساخت 
اثر، استع��داد دروني آهنگس��ازي و ملودي سازي 
ژانر ك��ودك را به اج��را درآورد. البته باي��د در نظر 
بگيريم كه در دهه ه��اي ۶۰ و ۷۰ تعداد كانال هاي 
تلويزيون، بسيار كمتر از امروز بود و توليدكنندگان و 
تهيه كنندگان از افرادي دعوت مي كردند كه حقيقتاً 

كار خود را بلد، صاحب نظر و بااستعداد بودند.
او ادام��ه مي دهد: زمان��ي كه تع��داد كانال هاي 
تلويزيون و ساعات پخش افزايش يافت، مسئوالن 
شبكه هاي تلويزيوني مجب��ور شدند برنامه هاي 
شبكه ها را به طريقي پر كنن��د؛ به همين دليل 
ناخودآگاه سط��ح كيفي آثار تنزل پي��دا كرد. از 
طرفي گاهي به دليل كمبود بودجه، تهيه كنندگان 
مجبور هستند با هزينه پايين از افرادي كه تجربه 
كمتري دارند يا  در جس��ت و جوي كار هستند، 
دعوت به همكاري كنند زيرا طبيعتاً افراد حرفه اي 

دستمزد باالتري مي گيرند.
دهقاني��ار عنوان مي كن��د امروزه ب��ه علت تورم 

اقتصادي، آهنگسازاني كه تجربه كمتري دارند 
و دستمزد پايين دريافت مي كنند، بايد حداقل 
1۰ پروژه را به انجام برسانند ت��ا بتوانند زندگي 
خود را در طول ي��ك سال ب��ا آن درآمد سپري 
كنند. همچنين برخ��ي از آهنگسازان كه درآمد 
كمتري طلب مي كنند شايد مجبور شوند در يك 
سال 1۰۰ پروژه انجام دهند تا خرج زندگي خود 
را دربياورند. در نهايت چنين حالتي مي تواند در 

كيفيت كاري آهنگساز تأثيرگذار باشد.
او تأكيد مي كن��د: در شرايط اقتص��ادي كنوني 
كه تهيه كنندگان حاضر به پرداخت مبلغ باال به 
آهنگسازان حرفه اي نيستند، كمتر پيش مي آيد 
كه افراد حرفه اي حاضر به شركت در پروژه هاي 
تلويزيوني شوند. در نتيجه از آنجا كه هر فردي از 
پس ساخت ملودي برنمي آي��د و اين كار نياز به 
صرف زمان دارد، وقت��ي برخي افراد مي خواهند 
در يك بازه زماني كوت��اه پروژه هاي آهنگسازي 
زيادي را به انجام برسانند، كارشان داراي ارزش و 

جذابيت نخواهد بود.
اين آهنگساز در ادامه تأيي��د مي كند كه يكي از 
الزامات ساخت موسيقي در حوزه كودك، مطالعه 
روانشناسي كودك و عالقه ب��ه كار در اين حوزه 
است. دهقانيار در همين راست��ا اظهار مي كند: 
پيشتر آهنگسازي را در يك پروژه حوزه كودك 
ديده ام كه به گفته خ��ود او رشته تحصيلي اش 
مهندسي بود و تنها دو سال گيتار نواخته  بود ولي 
چون امكان كسب درآمد در رشته خود را نداشت، 
به سراغ آهنگسازي آمده  بود. از طرفي اين فرد از 
كار كودك بيزار بود ول��ي از آنجايي كه دستمزد 
پاييني را قب��ول مي كرد، تهيه كنن��ده به او قول 
پروژه هاي بيشتري داده بود و آهنگساز نيز انجام 

كار را پذيرفته بود.
او تصريح مي كند: امروزه تع��داد چشمگيري از 
آهنگسازاني ك��ه براي حوزه ك��ودك موسيقي 
مي سازند، تحصيالتي در حوزه موسيقي ندارند، 
عالقه اي ب��ه آهنگسازي در ژانر ك��ودك ندارند، 
مهارت الزم و تجربه كاف��ي در اين حوزه ندارند، 
تجربه شنيداري موسيقي خوب آنها پايين است 
و خ��وراك ذهني بسياري از آنه��ا موسيقي هاي 
دست چندمي است كه از خارج از ايران مي شنوند 
و اكن��ون مي خواهند هم��ان را در قالب ايراني و 

ترانه هاي كودك ارائه دهند.
 راه حل بهبود وضعيت موسيقي كودك؟

در ادام��ه از اي��ن آهنگساز س��ؤال مي كنيم كه 
صدا و سيما يا  توليدكنندگ��ان آثار كودك بايد 
چه رويه اي را در پيش بگيرن��د كه براي كودك 
موسيقي هاي خ��وب ساخته ش��ود؟ و او اظهار 
مي كند: ص��دا و سيما بايد از اف��رادي كه رزومه 
كار كودك دارند دع��وت كند، كالس هايي براي 
آموزش افراد با استفاده از تجربيات آهنگسازان 
ژانر ك��ودك برگزار كن��د، استعدادياب��ي كند و 
تهيه كنندگاني كه آثار كودك توليد مي كنند بايد 

موسيقي كودك را بشناسند.
او ادامه مي ده��د: زماني كه بح��ث از موسيقي 
كودك مي شود، يك بخش از آن موسيقي بي كالم 
و بخش��ي از آن باك��الم است. در نتيج��ه بايد از 
ترانه سراهايي استفاده شود كه بتوانند كار كودك 
را به خوبي انجام دهند و در نهايت بودجه كافي در 

اختيار توليدكنندگان قرار داده شود.
 تجربه ساخت موسيقي »آقاي حكايتي«

در بخش ديگري از اين مصاحبه از خالق موسيقي 
مجموعه »زي��ر گنبد كبود« درب��اره حضورش 
در همي��ن مجموعه سؤال مي كني��م. وي پاسخ 
مي دهد: در مجموعه »خونه مادربزرگه« با آقاي 
بهرام شاه محمدلو آشنا شدم كه ايشان به عنوان 
عروسك گردان و صداپيشه نقش مخمل را بازي 
مي كرد. سپس او براي آهنگسازي موسيقي پروژه 

»زير گنبد كبود« از من دعوت كرد.
او درباره ساخ��ت موسيقي اي��ن برنامه كودك 
بيان مي كند: بر اساس روش ه��اي علمي توليد 
موسيقي فيلم، شخصاً هر بار كه موسيقي يك اثر 
را مي سازم با كارگردان وقت مي گذارم كه بتوانم 
تكيه گاه هاي هنري اثر را از كارگردان جذب كنم. 
البته معتقدم اين مرحله براي اكثر افرادي كه به 
صورت تخصصي در اين حوزه فعاليت مي كنند، 
نخستين قدم است. در واقع آنه��ا پيش از اينكه 
اولين نت ك��ار را بنويسند، داست��ان را مطالعه 
مي كنند، فيلمنامه را مي خوانند و اگر فيلمبرداري 
شده باش��د، سكانس هايي از فيل��م را مي بينند. 
همچنين اگر كار، ترانه داشته باشد، جلساتي را با 
كارگردان حول محور ساخت موسيقي باتوجه به 
ترانه، برگزار مي كنند. پس از آن يك طرح اوليه 
با توجه به نظر كارگردان ارائه مي دهند و زماني 
كه فرم اوليه كار شكل گرفت، كار را در استوديو 

مرحله به مرحله تكميل مي كنند.
اين آهنگس��از در پايان صحبت هاي��ش يادآور 
مي شود: به خاطر دارم ك��ه موسيقي سري اول 
پروژه آقاي حكايتي در ص��دا و سيما ضبط شد. 
آق��اي شاه محمدل��و در زمان ضب��ط مرحله اي 
تم هاي موسيقي پروژه سر ضبط مي آمدند و كل 
مراحل توليد همراه من بودند. تا اينكه رسيديم به 
روزي كه قصد ضبط ترانه را با گروه كر داشتيم. 
خوانندگ��ان كروه ك��ر در صدا و سيم��ا فعاليت 
مي كردند كه به ياد دارم چهار نفر آقا و چهار نفر 
خانم دعوت مرا پذيرفتند و براي تيتراژ كار از آقاي 

حميد غالمعلي دعوت كردم.

گفت وگو

جاي خالي ذوق هنري در موسيقي كودك
در گفت وگوي »جوان« با آهنگساز موفق برنامه هاي كودك مطرح شد

ام�روزه تع�داد چش�مگيري از 
آهنگس�ازاني ك�ه ب�راي ح�وزه 
مي س�ازند،  موس�يقي  ك�ودك 
تحصيالت�ي در ح�وزه موس�يقي 
ندارند، عالقه اي به آهنگسازي در 
ژانر ك�ودك ندارند، مه�ارت الزم و 
تجربه كاف�ي در اين ح�وزه ندارند


