چرا و چطور باید برای بچهها محصوالت موسیقی مناسب سنشان تهیه کنیم؟
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درباب فایده داشتن یا نداشتن موسیقی
برای کودکان

الهه توانا | روزنامهنگار
بچهها ،از غذای چربوچیلی ما نمیخورند ،فیلمهای خشن و غمبار
ما را نمیبینند ،قصههایمان هم با هم فرق دارد؛ ما سرگذشتهای
پرونده
رنجآور و دردناک را میخوانیم و آنها داستان پریان و ماجراجوییهای
ب
شگفتانگیزرا.میدانمبعضیپدرومادرهابرای–بهقولخودشان-آ 
دیدهکردنفرزندشان،هیچفرقیبینخودشانوآنهاقائلنمیشوند؛دارمدربارهکلیتدنیای
بزرگساالنهوکودکانهحرفمیزنمکههمهمانتفاوتهایشرامیشناسیم.بینانواعمختلفخوراکی
کهبهکودکانهوبزرگساالنهتقسیمشانمیکنیم،موسیقیمهجورتریناست؛بچههاهمانچیزیراگوش
میدهند که ما و آن بسته به سلیقه ما میتواند اندوهبار ،مأیوسکننده ،عاشقانه یا مثل بیشتر تولیدات این
روزهایموسیقیکشورکامالبیمحتوا باشد.منظورم،ارزشگذاریرویمحتوایموسیقیبزرگساالنهنیست؛
هرکداماینهاچهخوب،چهبدبرایبزرگترهانوشتهوساختهشدهاندوسلیقهونیازکودکدرآنهاجاییندارد.
ضمنآنکهنمیتوانیمبااطمینانبگوییمترانهوملودینامتناسبباسنبچهها،تأثیرمنفیندارد.مغفولماندننیاز
شنیداریکودکانچرخهایاستازبیتوجهیخانوادههاوبیرغبتیموزیسینهاکهیکدیگرراتقویتمیکنند.
درپروندهامروزاماقصدنداریمآهنگسازهارانقدکنیمیابهوالدینایرادبگیریم؛میخواهیمبگوییممیشوداز
بضاعتموجوداستفادهوبرایگوشبچهها،خوراکخوبتهیهکرد.درادامهپیشنهادهایمارابخوانیدوبشنوید.

معرفی  5آلبوم موسیقی برای بچهها
وقتی درباره موسیقی کودک حرف میزنیم ،چندین اسم و چهره شاخص را بهخاطر میآوریم؛ ثمین باغچهبان ،فریبرز الچینی ،حسن رادمرد و خیلیهای دیگر .بنابراین آنچه در ادامه میآید ،بهمعنی انکار قوت دیگر آثار
این حوزه نیست؛ صرفا سلیقه و پیشنهاد ماست ضمن آنکه برایمان مهم بود آلبومهای پیشنهادیما در نوعی از طبقهبندی بگنجند تا کار شم ا برای انتخاب راحت شود.نمونه هایی که از طریق کیوآر کد ارائه شده صرفا
برای این است که با آثار آشنا شوید و بعد آلبوم را به صورت قانونی بخرید.

در مزرعه

بازیهای آوازی3

سالم شیرین

این گوشه تا اون گوشه

دنیای شادی

موضوع محتوا :شناخت حیوانات
بخشی از شعر :زنبور زرد و سیاه ،پر
میزنه تو هوا
آهنگ ســازی ،تنظیم و اجــرا :گروه
آدمک ( 60دقیقه)
تقلید صــدای حیوانات و حــرف زدن
دربــاره محل زندگی و خــوراک آنهــا،
سرگرمیمحبوببچههاست.تیمآدمک
که هم موسیقی را خوب میشناسد و
هم بچهها را ،در آلبوم تــازهاش با 24
قطعه باکالم و بیکالم آنچه را در یک
مزرعه مـیگــذرد ،روایــت میکند .در
قطعههای باکالم بچهها ،زنبور ،اردک،
گــاو و حیوانات دیگر را میشناسند و
در بیکالمها ،میتوانند روی آهنگ
قطعاتی که قبال شنیدهاند آواز بخوانند و
بازی کنند .واژههای ساده و ملودی قابل
درک و همراهی برای بچهها ،مجموعه
در مزرعه را برای سنین پیش از دبستان
و سالهای ابتدایی ،مناسب کردهاست.
اگر فرزندتان از این آلبوم خوشش آمد،
میتوانید آن را به مربی مهدکودکش هم
مــعــرفــی کنید.
بـــا اســکــن ایــن
کیوآرکد« ،زنبور
زرد و ســیــاه» را
بشنوید:

موضوع محتوا :سرگرمی
بخشی از شعر :گل و گلدون ،سالم!
بلبل خندون ،سالم!
آهنگ ســاز :سودابه سالم ،شاعرها:
افـــســـانـــه شـــعـــبـــا ننـــژاد ،مصطفی
رحما ندوست و دیگران ،ناشر :آوای
ساز خورشید 60( ،دقیقه)
بــازیهــای آوازی ،یــک مجموعه چهار
قسمتی ترانههای شاد و سرحال آمیخته با
مضمونهای تربیتی است .قسمت سوم
ی
بازیهای آوازی اما وجه تربیتی و آموزش 
کمرنگتروجنبهموسیقاییومفرحبارزتری
دارد 12.قطعهاینآلبوم،شاملششقطعه
باکالم و شش قطعه بیکالم را هنرمندان
سرشناسی مثل شهریار فریوسفی ،پاشا
هنجنی و جمعی از کامکارها نوازندگی
کـــردهانـــد« .ســـام تــنــم»« ،هــاجــســتــم و
واجــســتــم»« ،ل ـیل ـی ل ـیلــی حوضک»
تعدادی از قطعات این آلبوم هستند که
فرهنگ شفاهی ایــران را بهطریقی نو و
خالقانهبه نسل جدیدمنتقل میکنند .با
اسکن این کیوآرکد« ،عروسکجون» را با
صدای بلند برای
فرزندتان پخش
کنید و از دیــدن
هیجانش ،لذت
ببرید:

موضوع محتوا:آموزشهای رفتاری
بخشی از شعر:من هم یک گلم ،هم یک
باغبان /با خودم هستم خوب و مهربان
آهنگ ســاز :ناصر نظر ،شاعر :مهری
ماهوتی ،ناشر :ماهور 39( ،دقیقه)
«ســـام شــیــریــن» ،شــامــل  13قطعه
لطیف و دوستداشتنی برای کودکان
اس ــت کــه بــراســاس کــتــاب «آمـــوزش
مهار تزندگی؛ ویژه پیش دبستان»،
نوشته شدهاند .روابط دوستانه ،نظم و
اجازه گرفتن ،احترام به خود و بهداشت
دهــان موضوع تعدادی از قطعههای
این آلبوم اســت .اگر دنبال موسیقی
خوب برای فرزندتان هستید ،حسن
شهرت «نــاصــر نظر» کــه سا لهاست
بهصورت تخصصی در حوزه موسیقی
کودک فعالیت میکند ،کافی است.
اگر برای آموزش رفتارهای درست ،پی
روشی غیرمستقیم و موثر میگردید،
ماهوتی » شاعر با ظرافت این
«مهری
ِ
کار را کردهاست .کار را گروه کر اجرا و
آقای نظر ،تنظیم کردهاست .با اسکن
ایــن کــیــوآرکــد،
قطعه «احــتــرام
بـــــه خـــــــود» را
همراه فرزندتان
بشنوید:

موضوع محتوا :ترانههای روایی
بخشی از شعر :میخوام بگم برای تو ،یه
ماجرا یه راز پنهون
آهنگ ساز و ترانهسرا :لیال حکیمالهی،
ناشر :ماهور 40( ،دقیقه)
«این گوشه تا آن گوشه» ،چیزی بین آلبوم
موسیقی و قصه صوتی است؛ ترانههای
رواییاینمجموعه،سازوآوازوقصهراباهم
دارند.نوآوریدیگریکهکار«حکیمالهی»
رامتمایزکرده،استفادهازسازهاوتصنیف
های ایرانی است که بهندرت در موسیقی
کودکانشنیدهمیشود.شماهماحتماال
با این پیشفرض که موسیقی دستگاهی
مال بزرگ ترهاست ،از شنیدن ترانههای
کودکانه در دستگاه ماهور یا مثال سهگاه
تعجبخواهیدکرد.آهنگسازامابهخوبی
از پس کار برآمده و  13قطعه گوشنواز
بــرای بچهها و البته بــزرگ ترها تنظیم
کردهاست .اگر دوست دارید فرزندتان از
سن کم با موسیقی ایرانی آشنا شود« ،این
گوشه»...پیشنهادخوبیاستالبتهقبلاز
آنبرایمطمئنشدنازسلیقهوعالقهاش
بـــا اســـکـــن ایــن
کـــــیـــــوآرکـــــد،
«گنجشک اسیر»
بـــــا هـــــم گـــوش
کنید:

موضوع محتوا :گوناگون
بخشی از شعر :زاغی کجایی؟ رو شاخه
درختها/ماهیکجایی؟توآبیهایدریا
تنظیم :ناصر نظر ،ناشر :ماهور57( ،
دقیقه)
دنــیــای شـــادی ،مجموعه  26قطعه اثر
چندین شاعر و آهنگ ســاز معتبر حوزه
موسیقی کودک است که ناصر نظر ،آنها
راگردآوریوتنظیمکرد هاست؛کارلارف،
ثمین باغچهبان ،شکوه قاسمنیا و ناصر
کشاورز ،بعضی از اسمهای آشنای این
آلبوم هستند .تنوع ترانه و ملودی ،کار ما را
برای طبقهبندی این مجموعه سخت کرد؛
ناگزیراسمشراگذاشتیم«گوناگون»،چون
هم شعر روایــی دارد مثل «گربه ملوس»،
هم آموزشی مثل «ماه تو آسمونه» و «زاغی
کجایی»کهکودکرابادنیایاطرافشآشنا
میکند ،هم شاد و مفرح مثل «چکچک
بـــاران»؛ ایــن تنوع البته ،مایه جذابیت
«دنیای شــادی» است .هر قطعه ،دنیایی
تازه و مستقل است که سلیقههای مختلف
راراضیمیکند«.زاغیکجایی»،پیشنهاد
مــن از ایــن آلبوم
است که با اسکن
این کیوآرکد می
توانید به آن گوش
دهید:

تأثیر موسیقی بر کودکان ،آمیخته است به افسانههایی درباره هوش و موفقیت؛
یک جنبهاش ،تالش واقعی پژوهشگران است برای ســردرآوردن از چیزها و یک
جنبهاش ،فعالیتهای تبلیغی است تحت تأثیر نگاه کارکردگرایانه ما به همه امور
مربوط به کودکان .در این نگاه از هر چیزی ،باید فایده آموزشی به دست آید .به این
ترتیب آنهایی که معتقدند موسیقی باعث نبوغ میشود ،بیتوجه به عالقه و استعداد
فرزندشان او را در موسیقی غرق و حتی گاهی از آن بیزار میکنند .آنهایی هم که
خاصیتی در ساز و آواز نمیبینند ،کودکشان را از آن محروم میکنند .موسیقی،
شاید واقعا باعث خالقیت کودک و موفقیت او شود ،شاید هم به هیچ درد زندگیاش
نخورد اما چه اهمیتی دارد؟ من میتوانم با یک تحقیق ساده در اینترنت یا مصاحبهای
بیدردسر با یک متخصص ،فهرستی از نظرات موافق و مخالف برایتان ردیف کنم
یا خالصهای از نتایج آزمایشها و پژوهشهای این حوزه را دراختیارتان بگذارم اما
شما قرار نیست از آن برای کار درمانی یا علمی استفاده کنید .شما قرار است نتیجه
بگیرید که برای فرزندتان موسیقی مناسب پخش کنید یا خیر و این از راه نزدیکتری
هم بهدست میآید؛ اگر فرزندتان به موسیقی ،واکنش خوبی نشان میدهد همین
کافی است تا بدانید بهتر است برایش موسیقی پخش کنید و الزم است مثل هر چیز
دیگری دنبال محصول مناسب سناش بگردید .من البته در این پرونده ،به طبقهبندی
فایدهانگارانه تن داده و درباره محتوای آموزشی و غیرآموزشی آلبومهای مختلف
نوشتهام اما پس ذهنم میدانستم دستهبندی درستی نیست .چرا این کار را کردم؟
چون میدانستم ،توجه خیلی از والدین را جلب و آنها را به خرید مجموعههای خوب،
مجاب میکند .محض تأکید و جلوگیری از بدفهمی ،باید بگویم هیچ ایرادی ندارد اگر
در یک قطعه موسیقی ،حروف الفبا و صدای حیوانات و رفتارهای صحیح به بچهها
آموزش داده شود؛ اتفاقا روش آموزشی قابل دفاعی هم هست ،حرفم این است که
موسیقی برای بچهها به همان دلیلی ضروری است که برای بزرگ ترها ،یعنی لذت و
سرگرمی و این فایده کمی نیست.

راهنمای تشخیص موسیقی مناسب
کودکان
اینترنتپراستازفایلدانلودآهنگهایکودکانه؛راحت،دردسترسورایگانولینه
لزوما مناسب .هر قطعه شاد و ریتمیکی که با صدای بچهگانه همراه شود و کلمههایی
مثل شادی ،بازی ،پروانه ،رنگینکمان و مثل اینها داشتهباشد ،موسیقی کودک
نیست .همانطور که در موسیقی بزرگ سال مجموع ذوق ،تخصص و تجربه ،کار
حرفهای را از غیر آن متمایز میکند ،در موسیقی کودک هم این سه باید حضور داشت ه
باشند .ب ه عالوه ،همانطور که آلبوم موسیقی بزرگ ساالنه هزینهبر است ،باید برای
محصوالت شنیداری کودکانه هم هزینه کرد .پیشنهاد مقرون بهصرفهام این است
که در سایتهای دانلود قانونی مثل بیپتونز -که آلبومهای پیشنهادی ما را هم
دارد -از هر مجموعه هرچند قطعه را که میخواهید ،تهیه کنید .غیر از اعتماد نکردن
به سایتهای دانلود بینامونشان ،برای پیداکردن موسیقی کودکانه خوب دنبال
اسمهای معتبر باشید .تعداد شاعرها ،آهنگ سازها و خوانندههای باتجربه و خوشنام
اینحوزهآنقدرزیادنیستکهسردرگمشوید.چندنفرشانرامادراینپرونده،معرفی
کردیم .نکته مهم دیگر آنکه بین آثار سرشناسها هم گاهی کارهای ضعیف و پر ایراد،
پیدا میشود .حتما نسخه دموی آلبومهای مدنظرتان را قبال خودتان بشنوید و تنها
به اسم اکتفا نکنید .ترانههای کوتاه ،کلمات قابل درک ،ملودی و ریتم ساده که برای
بچهها بهراحتی قابل تکرار و پیگیری باشدو بعضی از ویژگیهای موسیقی کودکانه
اصولی است که بدون تخصص هم قابل تشخیص است .بچهها تا پیش از سن درک
کلمات ،بیشتر مجذوب صدا میشوند و دوست دارند آن را تقلید کنند؛ بنابراین در
این سن ،آهنگهای ساده با حداقل کلمات که به کودک اجازه همراهی با ریتم را
میدهد ،انتخابهای خوبی هستند و الالییهای مادرانه ،بهترین انتخاب .بچهها در
سن پیشدبستان که عمده این پرونده برای آنها نوشته شدهاست ،خواندن را خیلی
دوست دارند و از شنیدن صدای خودشان لذت میبرند .موضوعات محبوبشان برای
ترانه ،همانهایی است که توجهشان را بیش از همه در جهان اطراف جلب میکند؛
حیوانات ،مشاغل ،اشیا و طبیعت .قطعههایی که به کودک ،اجازه همراهی با ترانه
رامیدهد و او را به عملی-بپر ،بگو ،اشاره کن ،پاشو -تشویق میکند ،برای او جالب
هستند .کودکان بعد از دوره پیشدبستانی ،حوصله و توانایی بیشتری در همراهی
با ترانه پیدا میکنند؛ آنها در این سن میتوانند موسیقیهای روایتگونه را دنبال
کنندوبهقصههایصوتیعالقهنشانمیدهند.بنابرایندرشناختموسیقیمناسب
کودکتان ،دانستن ویژگیهای دوره رشدی او و شناخت خصوصیات فردیاش هم
به کمکتان میآید.

