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بسیاری از داروهای مورد استفاده
بدون نسخه از جمله داروی
ضد سرفه ،سرماخوردگی و ...
باعث گیجی ناخواسته میشوند
که ممکن است رانندگی را با
مشکل روبهرو کند.

«آقای مجری»
سالم

امروز تولد فردی اســت که همهمان با او خاطره داریم .درباره بازیگر و کارگردانی حرف میزنیم که در
چنین روزی درسال 1338به دنیا آمد :ایرج طهماسب .او فارغالتحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران است و فعالیت هنریاش را با بازی در فیلم «آن سوی مه» به کارگردانی منوچهر
عسگرینسبدرسینماآغازکرد.شایدجالبباشدکهبدانیدآقایطهماسبدرزمستان ۱۳۹۵نخستین
کتاب داستان خود را با نام «سه قصه» منتشر کرد .داستانهای این کتاب طی دوران فعالیتهای هنری
طهماسببهعنوانکارگردانوبازیگرنوشتهشدهونشرچشمهآنرامنتشرکردهاست.

نگاه

منتقدان چه میگویند؟

در سیما قالب شادی معنوی را پیدا نکردهایم!
اســت و این موضوع حتی در ماه رمضان که
باید برنامههایی شــاد راهی آنتن شود نیز
دیده میشود.
سریال متهم گریخت

عبــداهلل گیویان ،اســتاد دانشــگاه و
پژوهشگر حوزه دین و رسانه :همانطوری
که ما در اوقات دیگــر زندگیمان نیازمند
ســرگرمی هســتیم ،در ماه رمضان و در
مناسبتهای مذهبی هم نیازمند سرگرمی
هستیم .شخصا نســبت به این دوگانگی که
شــادی معنای غیردینی دارد ،یا شادی را
باید یکجور تبلیغ کرد که با توجه به ایامی
که ما مناسبتهای دینی داریم قابلتحمل
باشد ،نظر مثبتی ندارم .فکر میکنم رفتن
به این سمت که حتما یک برنامه طنز و یک
کار خندهداری برای این ایام تولید شــود،
کار شایستهای نیســت؛ یعنی همانطوری
که ما در اوقات دیگــر زندگیمان نیازمند
ســرگرمی هســتیم ،در ماه رمضان و در
مناسبتهای مذهبی هم نیازمند سرگرمی
هستیم .تفکیککردن این قلمروها به شکل
افراطی که در برنامهسازی تلویزیونی انجام
میشود ،از نظر من کار درستی نیست .کسی
نگفته است که ماه رمضان ،ماه سوگ است.
اما نباید اینطور هم تلقی شــود که ما باید
برنامههای بامزهای برای ایــن ایام تولید
کنیم.
تبدیل کردن تلویزیــون به بازنمایی ملت
میتواند شیوهای باشد برای استفاده از یک
رسانه در رسانه دیگر .اما شیوههایی که فعال
برای این بازنمایی استفاده میشود ،مطلوب
نیستند و از شیوههای دیگری هم میتوان
استفاده کرد .بههرحال منبر ،هیأت یا روضه
رسانههایی هستند که تاریخ و سنت خود را
دارند .اگر اینطور فکر میکنیم که میشود
عینا آنها را در یک رسانه دیگر استفاده کرد،
از نظر من محل تردید است .در کشورهای
اســامی دیگر ،شــیوههای فرهنگی خود
را بــرای بازنمایی مناســبتهای مذهبی
دارند .شــاید به دلیل شیوههای خاصی که
به شــکل تاریخی در جامعه ما وجود داشته
و محدودیتهایی که تلویزیــون دارد ،در
کشور ما به این شکل اتفاق میافتد.

جبار آذین ،منتقد :ســالها پیش در ماه
مبارک رمضــان برنامههایی با ســاختار و
مضامین طنز تولید و پخش میشد که اتفاقا
در جذب مخاطب نیز بســیار موفق بودند،
اما االن چند سالی است که جای این دست
از برنامهها در تلویزیون خالی است و جای
آنها را برنامههایی پر کرده اســت که حتی
اگر ســاختار غمانگیزی نداشــته باشند،
اما درونمایه آنها به نوعی بــا غم و اندوه
گره خورده اســت .متاسفانه این رویکرد به
دلیل نوع مدیریت و نگاه سلیقهای کسانی
که دستور کار برنامههای کلی تلویزیون را
طراحی میکنند ،بیشتر شده است .طبیعتا
برنامهســازی در تلویزیون کاری سلیقهای
نیســت و کاری ملی و حرفهای اســت که
نیازمند تحقیقات و برنامهریزیهای جامع
اســت ،به دلیل همین رویکرد سلیقهای و
غیرحرفهای درحال حاضر جای برنامههای
شاد و امیدوارکننده در قاب تلویزیون خالی

شادی رمضانی در صداوسیما
همراه با هوشنگ صدفی ،منتقد و کارشناس رسانه ،در جستوجوی
ِ

میثم فکری ،مدیر گروه معارف شــبکه سه
ســیما :یکی از مهمترین دالیل به حاشــیه
رفتــن برنامههای معارفــی تلویزیون ضعف
برنامهسازان و گروههای معارفی است که باعث
شده ســاختارها یکنواخت باشد و نوآوریها
در آنها کمتر اتفاق بیفتد .نکته دوم هم نگاهی
است که نســبت به گروههای معارفی وجود
دارد ،یعنی با یک بودجه اندک صرفا یک برنامه
گفتوگومحور ساده ساخته میشود .متاسفانه
از طرفی فضای معارفی را به مناسبتها تقلیل
میدهند و این نگاه وجود دارد که شما متولی
مناسبتها هستی آنهم مناسبتهای شهادت
و اعیاد .در تولید برنامه برای اعیاد و مناسبتها،
گروههای اجتماعی جشنها را تولید میکنند
و شهادتها به ما واگذار میشــود؛ البته در
یکسال گذشــته این رویکرد کمی در شبکه
سه ســیما تغییر کرده است .بهعنوان مثال ما
برنامهای تحت عنوان «چراغانی» را داریم که
در اعیاد پخش میشود.
گروه معارف شبکه سه ســیما در طول این
ســالها تالش کرده اســت تغییراتی در فرم
برنامهها ارایه دهد .بهعنــوان مثال برنامهای
همچون «مخاطب خاص» که در شبهای جمعه
پخش میشود با برنامههایی که در عتبات تولید
میشود ،کامال متفاوت است ،چراکه یک برنامه
ترکیبی و فضای آن کمی اجتماعیتر است تا
معارفی صرف .یا برنامه «دیــن داتایآر» را
داشتیم که کامال بهروز بوده و هدفگذاری آن
هم پاسخگویی به شبهات فضای مجازی بوده
اســت .بهطورکلی ما در دو ،سهسال گذشته
برنامههای ترکیبی در حــوزه معارف با دکور
جذاب داشتیم و نگاهمان پرداختن به فضای
تربیتی و دینی بوده اســت ،ما تالشــمان را
کردیم ،اما موانع متعددی وجود دارد که باعث
کمانگیزگی تهیهکنندگان برنامههای معارفی
شــده اســت ،به همین جهت دیگر به دنبال
خالقیت جدید نمیروند ،البته فکر میکنم این
اتفاق در تمام برنامهها وجود دارد.
اکثر برنامههای تلویزیــون گفتوگومحور
هســتند ،اما برنامههای معارفــی میان آنها
بیشتر به چشــم میآیند ،مســألهای که ما
داریم این اســت که ما برنامهساز مسلط به
فضای دینی نداریم .یکی بحث شهادتهاست
و دیگری بحث مناجــات .در ارتباط با بحث
مناجات از تاکیدات ما بر این بوده اســت که
مناجاتهایمان حزنانگیز نباشند .متاسفانه
آفت بزرگی که داریم این اســت ماه رمضان
را که جشن اســت در نظر نمیگیریم .ما هنوز
نتوانستیم قالب شادی معنوی را در تلویزیون
ن سال پیش همه میگفتند
پیدا کنیم .چندی 
نود سیاسی ،اجتماعی و… بسازیم .یک زمانی
دیگر مطرح شــد خندوانه دینی بسازیم ،اما
واقعا کسی نتوانست این فضای بانشاط را در
ماه بندگی بسازد.
برای برنامه سحرگاهی «ماه من» تالشهایی
کردهایم تا به لحاظ فــرم جذابیتهای بصری
اتفاق جدیدی بیفتد .اما باز هم دست ما بسته
بود .نگاه «ماه من» این بوده است که جذابیت را
با حضور افراد در برنامه نداشته باشیم ،درواقع
یک ویدیوکلیپ و پادکســت تصویری داشته
باشیم که مخاطب هم از صدا و هم از تصاویر به
خوبی استفاده کند .به فراخور ماموریت شبکه
 ۳در انتخاب دکور آیتم و مجری تالش کردیم
کمی متفاوتتر باشیم.

خنداندن مردم ،دشوارتر از گریاندن
اگرمشی ومنشمخاطبرانشناسیم،مرگرسانهملیرارقمزدهایم
آفتیاینروزهابهجانصداوسیماافتادهکهمدیرانبهجایاستفادهبهینهازفرصتها،آنرابهتهدیدهایرسانهایتبدیلمیکنند
معموالدرضیافتباخداشادیومعنویتجاریاست،نهغمواندوه؛بهعبارتیدیگرمدیرانرسانهاغلبقابتلویزیونرابافضایمسجدوحسینیهاشتباهگرفتهاند
تالشهایاندکصورتگرفتهدرحوزهتولیدبرنامهشادوکمیکدرطولاینسالها،زیرنگاهشماتتبارهوادارانغمواندوهرسانهمدفونشدهاست

ریما محمدزاده| حاال فقط یک یاد و خاطره خوش اســت؛ افطارهایی که همه
لبخندزدن دســته جمعی پای
اعضای خانــواده را ُدور همجمع میکرد تا برای
ِ
تلویزیون بنشینند .تلویزیون طی این سالها رویکرددیگری پیش گرفته و «با
گالیه برخی از صاحبنظران اصولگرا -که قاب تلویزیون و برنامههای ســرگرم
کننده آن در ماه رمضان را نوعی مقابله با رسانه منبر و مسجد قلمداد میکردند-
رویکردشازتولیدوپخشبرنامههایطنزبهسمتبرنامههاییباچاشنیغمواندوه
رمضان تلویزیون
جناب صدفی؛ چرا برنامههای ماه
ِ
با اندوه همراه اســت؟ انگار این رویکرد دارد بهیک
دستورالعمل ثابت تبدیل میشود؛ دستورالعملی که
میخواهد قیدِ برنامههای شاد وسرگرمکننده را از
رمضانهایتلویزیونبگیرد.
زنده یاد قیصر امینپور در باب غم و اندوه شــعری دارد که
شاید بهگونهای طنازانه پاسخ مجملی برپرسش شما باشد:
«محیط تنگ دلم را شکسته رســم کنید/خطوط منحنی
خنــده را خراب کنید ».بــه باورمدیران رســانه ملی تأثیر
برنامههای غمناک بیشتر از برنامههای طنز و کمیک است؛
بهخصوص درماهرمضان که از منظر مذهبی جایگاه خاصی
دربین مدیران تلویزیون دارد .تجربه موفقبرنامههای شاد و
طنازانهدهه 80همنتوانستتغییریدروضعیتبرنامهسازی
ســالهای اخیرایجاد کند .البته خوشــبختانه برنامههای
اندوهبار تلویزیونی از برنامههای ماورایی اواســط دهه 80تا
حدی فاصله گرفته که مایه خرسندی مخاطبان عام وخاص
است؛ ولی همچنان رســانه ملی نیاز بهتغییراتی در نگرش
به ساخت برنامههای مناســبتی دارد؛ چراکه هنوز مدیران
رسانه ملی نتوانستند شادیو غم را در برنامهسازی تلویزیون
کنند.
بازتعریف 
مشــکل کار کجاســت؟ ایــن بازتعریف چرا
انجامنمیشود؟
باید یک بــار برای همیشــه درسیاســتگذاری کالن
برنامهسازی مشــخص شــود که کنداکتور ماه رمضان در
گزینه شادی افزایی قرار دارد یا غمباری .براساس باور و نگاه
معنوی مخاطبان ،ماه رمضان ماه ضیافــتخدا نام گرفته
است؛ هرچندکه بنا به نگاه عرفی و حرفهای دستاندرکاران
تلویزیون ،ماه رمضان مخالفنگاه بینندگان تلویزیونی است.
معموال درضیافت با خدا شادی و معنویت جاری است نه غم
واندوه .بهعبارتی دیگر مدیران رسانه اغلب قاب تلویزیون را
بافضایمسجدوحسینیهاشتباهگرفتهاندوتالشهایاندک
صورت گرفته درحوزه تولید برنامه شادوکمیک درطول این
سالها ،زیرنگاه شماتت بار هواداران غمواندوه رسانه مدفون
شده اســت .گاهی تصور میکنم برنامهســازان تلویزیونی
خندیدن راهم فراموش کردهاند و صد البته هنوز نمیدانند
چقدردرمخاطبگریزیرسانهملیباتولیدچنینبرنامههای
غمناکنقشپررنگیدارن د.
برنامهسازان تلویزیون چرا دنبال ساخت کارهای
شاد و سرگرمیمحور نمیروند؟ کار برایماه رمضان
چهتفاوتهاییدارد؟
در دهه 80شبکه تهران باهنجارشــکنی در برنامهسازی
جشن رمضان را به شکل یک برنامه مجریمحور راهاندازی
کرد که بازتاب خوبی داشت .فارغ از بازخورد برنامه در جامعه و
جذبمخاطبان،عنوانبرنامهنشانازنوعیخالقیتونوآوری
داشت .این برنامه درشــبکههای تلویزیونی فراگیر ،تاثیری
مثبتداشت؛ هرچند دیری نپایید که باکج سلیقگی یکی
از مجریان این برنامه هم لطمه خورد .در دهه،80بازآفرینی
ســریالهای تلویزیونی با چاشنی طنز در رسانه ملی ،خوب
جواب داد.ساخت برنامههای«خانه به دوش» و «بزنگاه» با
کارگردانی و بازیگری رضا عطاران ازجمله کارهایموفق این
دوره بود .هرچند در نقطه مقابل ،تفکر دیگری در تلویزیون
مبلغ برنامههای ماورایی و عرفانیچون «او یک فرشته بود»

تغییر کرده ».محور برنامهسازیهابه جای طنز و سرگرمی ،اندوه است و غم .ماجرا
طوریشدهکهتهیهکنندگانصداوسیمارقابتعجیبیبرایساختآثاراندوهناک
دارند .ما برای پاسخ به این پرسش که «چرا دیگر خبری از شادی دررمضانهای
صداوسیمانیست؟»سراغهوشنگصدفیرفتهایم.اینمنتقدوکارشناسرسانه
نظرهایجالبیدربارهنگاهتلویزیوندربرنامهسازیهایمناسبتیبهویژهرمضان
دارد.آنچهدرادامهمیآید،شرحگفتوگویماباصدفیاست.

و«صاحبدالن»بود.خوشبختانهبراساسبرنامهازقبلتعیین
شده یا بدون برنامه ،آنسالها درکنار برنامههای اندوهبار،
برنامههای کمیکی هم از قاب تلویزیون پخش شــد که تا
حدودیتلخیبرنامههایغمناکراخنثیکرد.
و چرا کارهای دهه  80و سریالهای طنز آن دیگر
تکرارنشد؟
بهنظرم ساخت برنامههای طنز مستلزم داشتن تیم قوی
در پردازش متن و اجراســت .طبعا با این بودجههایاندک
و ســرعت تولید روزانه در رســانه ملی نمیتوان کار قوی و
مخاطبپسندارایهکرد.فقدانبرنامهسازانوبازیگران خالق
هم خود مانع بزرگی بر ســر راه این نوع برنامهسازی است.
درحالیکه مدیران تلویزیونمیدانند با برنامههای طنازانه
بهتر میتواننــد با تهاجم فرهنگی شــبکههای ماهوارهای
مقابله کنند .تجربهساخت و پخش فصل نخست خندوانه
و دورهمــی این موضوع را به خوبی اثبــات کرد .البته نباید
سوادبصریو رسانهای مخاطبان را نادیده گرفت .خنداندن
مردم دشوارتر از گریاندن آنهاست .شاید در مساجد یا تکایا
شاهد بودید روضهخوان هنوز وارد فضای تراژیک واقعه کربال
نشــده ،عدهای از مخاطبان از غم و اندوه نالهسرمیدهند .از
قدیم گفتهاند «اشکمان کنارمشــکمان است ».به عبارتی
ســبک زندگی ما ایرانیها بیشــتر با غمواندوه گره خورده
تاخنده.
به نظر شما اصال در رمضان نیازمند تفکیکسازی
درمحتوایبرنامهسازیهاهستیم؟
رادیوگاهیبرایتبلیغبرنامههایشنمونههاییازبرنامههای
پخش شــده درصبح ،نیمروز ،عصر و شبرا پخش میکند
که نشاندهنده شــناخت حرفهای برنامهسازان
و مدیران رادیو از تفکیــک زمانبندی پخش
برنامه و آشــنایی با نبض مخاطبان اســت.
متاســفانه این نوع نــگاه حرفــهای رادیو
در تولیدوپخــش برنامههــایتلویزیــون
مدتهاســت کنارگذاشــته شــده است؛
هرچند با تنوع شبکههای داخلی و خارجی،
مخاطبانمنتظر برنامهسازان نمیمانند
و در صورت عدم رضایــت از برنامه ،کانال
را عوض میکنند ،لذا اگر منشومشــی
مخاطب رانشناســیم مرگ رســانه ملی
را رقــم زدهایم .هیــچ مخاطب منصف و
ایران دوســتی عالقهنــدارد برنامههای
شبکههایخارجیراتماشاکند،امانداشتن
ســواد حرفهای در رسانه ملی باعث شده که
ذائقهو ســلیقه مخاطبان فراموش شود و تنها
به نظرسازی آمار بینندگان فرضی شبکههای
تلویزیون بســنده کنیمو از ارزشــیابی واقعی
برنامهها توسط مخاطبان جا بمانیم .آفتی این
روزها به جان رســانه ملی افتاده کهمدیران
جوان به جای اســتفاده بهینه از فرصتها،
آن را بــه تهدیدهــای رســانهای تبدیل
میکنند .حذف برنامههای مجری محور
قوی و جذاب موجــب ریزش مخاطبان
میشــود .با وجود نگاههــای مخالف و
موافقدر تلویزیون بر این بــاورم در ماه رمضان

باید بین مدیران شبکهها توافقی صورتگیرد که تم و بن مایه
سریالهای تلویزیونی صرفا در فضای غم موج نزند تا بتوان
مجموعه عالیق بینندگان جامعه را نســبت به برنامههای
متنوع جلب کرد .همان تقســیم کاری کــه هماینک بین
شبکههاینسیم،نمایشوشبکههایملیوجوددار د.
ویژهبرنامههای سحر و افطار صداوسیما را چطور
ارزیابی میکنید؟ برنامهسازی برای این دو زمان چه
ویژگیهاوتفاوتهاییدارد؟
بهنظرمباتوجهبهماهیتمعنویسحرنوعبرنامههابیشترباید
صبغه معنوی و عرفانی داشته باشد و با حالوهوای مخاطبان
سحرخیزهمگون شود .درحالی که مخاطبان برنامهها در افطار
اعضایخانوادههستندکهعالقهدارندبرنامههایسرگرمکننده
و فانتزی را تماشــاکنند ،بنابراین باید بین این دو زمانبندی
متفاوتونوعمخاطبانبرنامههاتفکیکقایلشد.موضوعیکه
کمتراینروزهابهتفاوتماهویایندوزمانبندیدرماهرمضان
و برنامهسازی آن توجه میشود .امیدواریم درسیاستگذاری
آتیتلویزیون،برایتقویتجایگاهرسانهایبهاینتفاوتهابیش
از پیش توجه شو د.
نبــود مجریــان و
برنامههــای معمول
رمضــان را در فضای
فعلیتلویزیونچقدر
ِ
موثرمیدانید؟
فقــدان مجریــان
آشنا به مسائل عرفی و

