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امروز تولد فردی اســت که همه مان با او خاطره داریم. درباره بازیگر و کارگردانی حرف می زنیم که در شهر فرنگ

چنین روزی در  سال 1338 به دنیا آمد: ایرج طهماسب. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران است و فعالیت هنری اش را با بازی در فیلم »آن سوی مه« به کارگردانی منوچهر 
عسگری نسب در سینما آغاز کرد. شاید جالب باشد که بدانید آقای طهماسب در زمستان ۱۳۹۵ نخستین 
کتاب داستان خود را با نام »سه قصه« منتشر کرد. داستان های این کتاب طی دوران فعالیت های هنری 

طهماسب به عنوان کارگردان و بازیگر نوشته شده و نشر چشمه آن را منتشر کرده است.

»آقای مجری« 
سالم

شروعصفحهآرایی
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اتمامصفحهآرایی
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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی 

ضد سرفه، سرماخوردگی و ... 
باعث گیجی ناخواسته می شوند 

که ممکن است رانندگی را با 
مشکل روبه رو کند.

منتقدان چه می گویند؟

درسیماقالبشادیمعنویراپیدانکردهایم!

عبــداهللگیویان،اســتاددانشــگاهو
پژوهشگرحوزهدینورسانه:همانطوری
کهمادراوقاتدیگــرزندگیماننیازمند
ســرگرمیهســتیم،درماهرمضانودر
مناسبتهایمذهبیهمنیازمندسرگرمی
هستیم.شخصانســبتبهایندوگانگیکه
شــادیمعنایغیردینیدارد،یاشادیرا
بایدیکجورتبلیغکردکهباتوجهبهایامی
کهمامناسبتهایدینیداریمقابلتحمل
باشد،نظرمثبتیندارم.فکرمیکنمرفتن
بهاینسمتکهحتمایکبرنامهطنزویک
کارخندهداریبرایاینایامتولیدشــود،
کارشایستهاینیســت؛یعنیهمانطوری
کهمادراوقاتدیگــرزندگیماننیازمند
ســرگرمیهســتیم،درماهرمضانودر
مناسبتهایمذهبیهمنیازمندسرگرمی
هستیم.تفکیککردناینقلمروهابهشکل
افراطیکهدربرنامهسازیتلویزیونیانجام
میشود،ازنظرمنکاردرستینیست.کسی
نگفتهاستکهماهرمضان،ماهسوگاست.
امانبایداینطورهمتلقیشــودکهماباید
برنامههایبامزهایبرایایــنایامتولید

کنیم.
تبدیلکردنتلویزیــونبهبازنماییملت
میتواندشیوهایباشدبرایاستفادهازیک
رسانهدررسانهدیگر.اماشیوههاییکهفعال
برایاینبازنماییاستفادهمیشود،مطلوب
نیستندوازشیوههایدیگریهممیتوان
استفادهکرد.بههرحالمنبر،هیأتیاروضه
رسانههاییهستندکهتاریخوسنتخودرا
دارند.اگراینطورفکرمیکنیمکهمیشود
عیناآنهارادریکرسانهدیگراستفادهکرد،
ازنظرمنمحلتردیداست.درکشورهای
اســالمیدیگر،شــیوههایفرهنگیخود
رابــرایبازنماییمناســبتهایمذهبی
دارند.شــایدبهدلیلشیوههایخاصیکه
بهشــکلتاریخیدرجامعهماوجودداشته
ومحدودیتهاییکهتلویزیــوندارد،در

کشورمابهاینشکلاتفاقمیافتد.

جبارآذین،منتقد:ســالهاپیشدرماه
مبارکرمضــانبرنامههاییباســاختارو
مضامینطنزتولیدوپخشمیشدکهاتفاقا
درجذبمخاطبنیزبســیارموفقبودند،
امااالنچندسالیاستکهجایایندست
ازبرنامههادرتلویزیونخالیاستوجای
آنهارابرنامههاییپرکردهاســتکهحتی
اگرســاختارغمانگیزینداشــتهباشند،
امادرونمایهآنهابهنوعیبــاغمواندوه
گرهخوردهاســت.متاسفانهاینرویکردبه
دلیلنوعمدیریتونگاهسلیقهایکسانی
کهدستورکاربرنامههایکلیتلویزیونرا
طراحیمیکنند،بیشترشدهاست.طبیعتا
برنامهســازیدرتلویزیونکاریسلیقهای
نیســتوکاریملیوحرفهایاســتکه
برنامهریزیهایجامع و تحقیقات نیازمند
اســت،بهدلیلهمینرویکردسلیقهایو
غیرحرفهایدرحالحاضرجایبرنامههای
شادوامیدوارکنندهدرقابتلویزیونخالی

اســتواینموضوعحتیدرماهرمضانکه
بایدبرنامههاییشــادراهیآنتنشودنیز

دیدهمیشود.

میثمفکری،مدیرگروهمعارفشــبکهسه
ســیما:یکیازمهمتریندالیلبهحاشــیه
رفتــنبرنامههایمعارفــیتلویزیونضعف
برنامهسازانوگروههایمعارفیاستکهباعث
شدهســاختارهایکنواختباشدونوآوریها
درآنهاکمتراتفاقبیفتد.نکتهدومهمنگاهی
استکهنســبتبهگروههایمعارفیوجود
دارد،یعنیبایکبودجهاندکصرفایکبرنامه
گفتوگومحورسادهساختهمیشود.متاسفانه
ازطرفیفضایمعارفیرابهمناسبتهاتقلیل
میدهندوایننگاهوجودداردکهشمامتولی
مناسبتهاهستیآنهممناسبتهایشهادت
واعیاد.درتولیدبرنامهبرایاعیادومناسبتها،
گروههایاجتماعیجشنهاراتولیدمیکنند
وشهادتهابهماواگذارمیشــود؛البتهدر
یکسالگذشــتهاینرویکردکمیدرشبکه
سهســیماتغییرکردهاست.بهعنوانمثالما
برنامهایتحتعنوان»چراغانی«راداریمکه

دراعیادپخشمیشود.
گروهمعارفشبکهسهســیمادرطولاین
ســالهاتالشکردهاســتتغییراتیدرفرم
برنامههاارایهدهد.بهعنــوانمثالبرنامهای
همچون»مخاطبخاص«کهدرشبهایجمعه
پخشمیشودبابرنامههاییکهدرعتباتتولید
میشود،کامالمتفاوتاست،چراکهیکبرنامه
ترکیبیوفضایآنکمیاجتماعیتراستتا
معارفیصرف.یابرنامه»دیــنداتایآر«را
داشتیمکهکامالبهروزبودهوهدفگذاریآن
همپاسخگوییبهشبهاتفضایمجازیبوده
اســت.بهطورکلیمادردو،سهسالگذشته
برنامههایترکیبیدرحــوزهمعارفبادکور
جذابداشتیمونگاهمانپرداختنبهفضای
تربیتیودینیبودهاســت،ماتالشــمانرا
کردیم،اماموانعمتعددیوجودداردکهباعث
کمانگیزگیتهیهکنندگانبرنامههایمعارفی
شــدهاســت،بههمینجهتدیگربهدنبال
خالقیتجدیدنمیروند،البتهفکرمیکنماین

اتفاقدرتمامبرنامههاوجوددارد.
اکثربرنامههایتلویزیــونگفتوگومحور
هســتند،امابرنامههایمعارفــیمیانآنها
بیشتربهچشــممیآیند،مســألهایکهما
داریمایناســتکهمابرنامهسازمسلطبه
فضایدینینداریم.یکیبحثشهادتهاست
ودیگریبحثمناجــات.درارتباطبابحث
مناجاتازتاکیداتمابراینبودهاســتکه
مناجاتهایمانحزنانگیزنباشند.متاسفانه
آفتبزرگیکهداریمایناســتماهرمضان
راکهجشناســتدرنظرنمیگیریم.ماهنوز
نتوانستیمقالبشادیمعنویرادرتلویزیون
پیداکنیم.چندینسالپیشهمهمیگفتند
نودسیاسی،اجتماعیو…بسازیم.یکزمانی
دیگرمطرحشــدخندوانهدینیبسازیم،اما
واقعاکسینتوانستاینفضایبانشاطرادر

ماهبندگیبسازد.
برایبرنامهسحرگاهی»ماهمن«تالشهایی
کردهایمتابهلحاظفــرمجذابیتهایبصری
اتفاقجدیدیبیفتد.امابازهمدستمابسته
بود.نگاه»ماهمن«اینبودهاستکهجذابیترا
باحضورافراددربرنامهنداشتهباشیم،درواقع
یکویدیوکلیپوپادکســتتصویریداشته
باشیمکهمخاطبهمازصداوهمازتصاویربه
خوبیاستفادهکند.بهفراخورماموریتشبکه
۳درانتخابدکورآیتمومجریتالشکردیم

کمیمتفاوتترباشیم.

گاه
ن

 جناب صدفی؛ چرا برنامه های ماه رمضاِن تلویزیون 
با اندوه همراه اســت؟ انگار این رویکرد دارد به  یک 
دستورالعمل ثابت تبدیل می شود؛ دستورالعملی که 
می خواهد قیِد برنامه های شاد و  سرگرم کننده را از 

رمضان های تلویزیون بگیرد. 
زنده یاد قیصر امین پور در باب غم و اندوه شــعری دارد که 
شاید به گونه ای طنازانه پاسخ مجملی بر  پرسش شما باشد: 
»محیط تنگ دلم را شکسته رســم کنید/خطوط منحنی 
خنــده را خراب کنید.« بــه باور  مدیران رســانه ملی تأثیر 
برنامه های غمناک بیشتر از برنامه های طنز و کمیک است؛ 
به خصوص درماه  رمضان که از منظر مذهبی جایگاه خاصی 
دربین مدیران تلویزیون دارد. تجربه موفق  برنامه های شاد و 
طنازانه دهه 80 هم نتوانست تغییری در وضعیت برنامه سازی 
ســال های اخیر  ایجاد کند. البته خوشــبختانه برنامه های 
اندوهبار تلویزیونی از برنامه های ماورایی اواســط دهه  80 تا 
حدی فاصله گرفته که مایه خرسندی مخاطبان عام وخاص 
است؛ ولی همچنان رســانه ملی نیاز به  تغییراتی در نگرش 
به ساخت برنامه های  مناســبتی دارد؛ چراکه هنوز مدیران 
رسانه ملی نتوانستند شادی  و غم را در برنامه سازی تلویزیون 

بازتعریف کنند.  
 مشــکل کار کجاســت؟ ایــن بازتعریف چرا

 انجام نمی شود؟
 باید یک بــار برای همیشــه درسیاســت گذاری کالن 
برنامه سازی مشــخص شــود که کنداکتور ماه رمضان در 
 گزینه شادی افزایی قرار دارد یا غمباری. براساس باور و نگاه 
معنوی مخاطبان، ماه رمضان ماه ضیافــت  خدا نام گرفته 
است؛ هرچندکه بنا به نگاه عرفی و حرفه ای دست اندرکاران 
تلویزیون، ماه رمضان مخالف  نگاه بینندگان تلویزیونی است. 
معموال درضیافت با خدا شادی و معنویت جاری است نه غم 
واندوه. به  عبارتی دیگر مدیران رسانه اغلب قاب تلویزیون را 
با فضای مسجدوحسینیه اشتباه گرفته اند و تالش های  اندک 
صورت گرفته درحوزه تولید برنامه شادوکمیک درطول این 
سال ها، زیرنگاه شماتت بار هواداران غم  واندوه رسانه مدفون 
شده اســت. گاهی تصور می کنم برنامه ســازان تلویزیونی 
خندیدن راهم فراموش کرده  اند و صد البته هنوز نمی دانند 
چقدر در مخاطب گریزی رسانه ملی با تولید چنین برنامه های 

غمناک نقش  پررنگی دارند . 
 برنامه سازان تلویزیون چرا دنبال ساخت کارهای 
شاد و سرگرمی محور نمی روند؟ کار برای  ماه رمضان 

چه تفاوت هایی دارد؟
در دهه80 شبکه تهران باهنجارشــکنی در برنامه سازی 
جشن رمضان را به شکل یک برنامه مجری  محور راه اندازی 
کرد که بازتاب خوبی داشت. فارغ از بازخورد برنامه در جامعه و 
جذب مخاطبان، عنوان  برنامه نشان از نوعی خالقیت و نوآوری 
داشت. این برنامه درشــبکه های تلویزیونی فراگیر، تاثیری 
مثبت  داشت؛ هرچند دیری نپایید که باکج سلیقگی یکی 
از مجریان این برنامه هم لطمه خورد. در دهه80،  بازآفرینی 
ســریال های تلویزیونی با چاشنی طنز در رسانه ملی، خوب 
جواب داد.  ساخت برنامه های»خانه به دوش« و »بزنگاه« با 
کارگردانی و بازیگری رضا عطاران ازجمله کارهای  موفق این 
دوره بود. هرچند در نقطه مقابل، تفکر دیگری در تلویزیون 
مبلغ برنامه های ماورایی و عرفانی  چون »او یک فرشته بود« 

و »صاحبدالن« بود. خوشبختانه براساس برنامه ازقبل تعیین 
شده یا بدون برنامه، آن  سال ها درکنار برنامه های اندوهبار، 
برنامه های کمیکی هم از قاب تلویزیون پخش شــد که تا 

حدودی تلخی  برنامه های غمناک راخنثی کرد. 
 و چرا کارهای دهه 80 و سریال های طنز آن دیگر 

تکرار نشد؟
به نظرم ساخت برنامه های طنز مستلزم داشتن تیم قوی 
در پردازش متن و اجراســت. طبعا با این بودجه های  اندک 
و ســرعت تولید روزانه در رســانه ملی نمی توان کار قوی و 
مخاطب پسند ارایه کرد. فقدان برنامه سازان  و بازیگران  خالق 
هم خود مانع بزرگی بر ســر راه این نوع برنامه سازی است. 
درحالی که مدیران تلویزیون  می دانند با برنامه های طنازانه 
بهتر می تواننــد با تهاجم فرهنگی شــبکه های ماهواره ای 
مقابله کنند. تجربه  ساخت و پخش فصل نخست خندوانه 
و دورهمــی این موضوع را به خوبی اثبــات کرد. البته نباید 
سوادبصری  و رسانه ای مخاطبان را نادیده گرفت. خنداندن 
مردم دشوارتر از گریاندن آنهاست. شاید در مساجد یا تکایا 
 شاهد بودید روضه خوان هنوز وارد فضای تراژیک واقعه کربال 
نشــده، عده ای از مخاطبان از غم و اندوه ناله  سرمی دهند. از 
قدیم گفته اند »اشکمان کنارمشــکمان است.« به عبارتی 
 ســبک زندگی ما ایرانی ها بیشــتر با غم  واندوه گره خورده

 تا خنده . 
  به نظر شما اصال در رمضان نیازمند تفکیک سازی 

در محتوای برنامه سازی ها هستیم؟
رادیوگاهی برای تبلیغ برنامه هایش نمونه هایی ازبرنامه های 
پخش شــده درصبح، نیمروز، عصر و شب  را پخش می کند 

که  نشان دهنده شــناخت حرفه ای برنامه سازان 
و مدیران رادیو از تفکیــک زمان بندی پخش 
 برنامه و آشــنایی با نبض مخاطبان اســت. 
متاســفانه این نوع نــگاه حرفــه ای رادیو 
در تولیدوپخــش برنامه هــای  تلویزیــون 
مدت هاســت کنارگذاشــته شــده است؛ 
هرچند با تنوع شبکه های داخلی و خارجی، 
مخاطبان  منتظر برنامه سازان نمی مانند 
و در صورت عدم رضایــت از برنامه، کانال 
را عوض می کنند، لذا اگر منش  ومشــی 
مخاطب رانشناســیم مرگ رســانه ملی 
 را رقــم زده ایم. هیــچ مخاطب منصف و

 ایران دوســتی عالقه  نــدارد برنامه های 
شبکه های خارجی را تماشا کند، اما نداشتن 

ســواد حرفه ای در رسانه ملی باعث شده که 
ذائقه  و ســلیقه مخاطبان فراموش شود و تنها 

به نظرسازی آمار بینندگان فرضی شبکه های  
تلویزیون بســنده کنیم  و از ارزشــیابی واقعی 
برنامه ها توسط مخاطبان جا بمانیم. آفتی این 
روزها به جان رســانه ملی افتاده که  مدیران 
جوان به جای اســتفاده بهینه از فرصت ها، 
آن را بــه تهدیدهــای رســانه ای تبدیل 
می کنند. حذف برنامه  های مجری محور 
قوی و جذاب موجــب ریزش مخاطبان 
می شــود. با وجود نگاه هــای مخالف و 

موافق  در تلویزیون بر این بــاورم در ماه رمضان 

باید بین مدیران شبکه ها توافقی صورت گیرد که تم و بن مایه 
سریال  های تلویزیونی صرفا در فضای غم موج نزند تا بتوان 
مجموعه عالیق بینندگان جامعه را نســبت به برنامه  های 
متنوع جلب کرد. همان تقســیم کاری کــه هم اینک بین 

شبکه های نسیم، نمایش و شبکه های ملی  وجود دارد . 
  ویژه  برنامه های سحر و افطار صداوسیما را چطور 
ارزیابی می کنید؟ برنامه  سازی برای این دو زمان چه 

ویژگی ها و تفاوت هایی دارد؟
به نظرم باتوجه به ماهیت معنوی سحر نوع برنامه ها بیشتر باید 
صبغه معنوی و عرفانی داشته باشد و با حال  وهوای مخاطبان 
سحرخیزهمگون شود. درحالی که مخاطبان برنامه ها در افطار 
اعضای خانواده هستند که  عالقه دارند برنامه های سرگرم کننده 
و فانتزی را تماشــاکنند، بنابراین باید بین این دو زمان بندی 
متفاوت  و نوع مخاطبان برنامه ها تفکیک قایل شد. موضوعی که 
کمتر این روزها به تفاوت ماهوی این دو زمان بندی  در ماه رمضان 
و برنامه سازی آن توجه می شود. امیدواریم درسیاست گذاری 
آتی تلویزیون، برای تقویت  جایگاه رسانه ای به این تفاوت ها بیش 

از پیش توجه  شود . 
و  مجریــان  نبــود   
معمول  برنامه هــای 
رمضــان را در فضای 
فعلِی تلویزیون چقدر 

موثر می دانید؟
مجریــان  فقــدان 
آشنا به مسائل عرفی و 

همراه با هوشنگ صدفی، منتقد و کارشناس رسانه، در جست وجوی شادِی رمضانی در صداوسیما

خنداندن مردم، دشوارتر از گریاندن

ریما محمدزاده| حاال فقط یک یاد و خاطره خوش اســت؛ افطارهایی که همه 
اعضای خانــواده را ُدور هم  جمع می کرد تا برای لبخندزدِن دســته جمعی پای 
تلویزیون بنشینند. تلویزیون طی این سال ها رویکرد  دیگری پیش گرفته و »با 
گالیه برخی از صاحبنظران اصولگرا -که قاب تلویزیون و برنامه های ســرگرم 
 کننده آن در ماه رمضان را نوعی مقابله با رسانه منبر و مسجد قلمداد می کردند- 
رویکردش ازتولید و  پخش برنامه های طنز به سمت برنامه هایی با چاشنی غم و اندوه 

تغییر کرده.« محور برنامه سازی ها  به جای طنز و سرگرمی، اندوه است و غم. ماجرا 
طوری شده که تهیه کنندگان صداوسیما رقابت عجیبی  برای ساخت آثار اندوهناک 
دارند. ما برای پاسخ به این پرسش که »چرا دیگر خبری از شادی در  رمضان های 
صداوسیما نیست؟« سراغ هوشنگ صدفی رفته ایم. این منتقد و کارشناس رسانه 
نظرهای  جالبی درباره نگاه تلویزیون در برنامه سازی های مناسبتی به ویژه رمضان 

دارد. آن چه در ادامه می آید،  شرح گفت وگوی ما با صدفی است.  

اگر مشی  و منش مخاطب را نشناسیم، مرگ رسانه ملی را رقم زده ایم
آفتی این روزها به جان صداوسیما افتاده که مدیران به جای استفاده بهینه از فرصت ها، آن را به تهدیدهای رسانه  ای تبدیل می کنند

معموال در ضیافت با خدا شادی و معنویت جاری است، نه غم و اندوه؛ به عبارتی دیگر مدیران رسانه اغلب قاب تلویزیون  را با فضای مسجد و حسینیه اشتباه گرفته اند
تالش های اندک صورت گرفته درحوزه تولید برنامه شادوکمیک درطول این سال ها، زیرنگاه شماتت بارهواداران غم واندوه  رسانه مدفون شده است
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