
  درست اسرار تمرين

  نوشته استيو ماس
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  قسمت اول

ها تمرين كرده باشيد اما  اي را براي هفته ايد كه شما قطعه مسئله را تجربه كردهآيا تا كنون اين 

ي غلط را بنوازيد، يا حتي بخواهيد براي ها نتاي نگرفته باشيد؟ از كوك خارج باشد، يا  نتيجه

  كنسرت در دو هفته بعد آماده شويد و نگران اجراي خود باشيد؟ يك

هاي شما را در تمرين باال ببرد و  خواهيم رازهايي را فاش كنيم كه توانايي در اين مجموعه ما مي

  .افتد، جلوگيري كند درعين حال از اشتباهات رايجي كه در طول تمرين اتفاق مي

  چيست؟» تمرين كردن«معني 

بسته به نوع سيستم عامل، به صورت . كند ي ما كار مي ي رايانه لي متفاوت از حافظهمغز انسان خي

وارد   - نام -ذخيره به عنوان -فايل«: ه سازي يك فايل به اين صورت استركلي، نحوه ذخي

  .مگر آنكه رايانه دچار مشكل نرم افزاري يا سخت افزاري شده باشد 1»كنيد
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اگر . آورد عات را بر اساس تكرار كردن به دست ميدر تضاد با اين روند، مغز ما نگه داري اطال

دوران مدرسه خود را به ياد بياوريد، زماني كه شما مجبور بوديد چيزهاي مختلفي را ياد بگيريد، 

ميزان اشتباهات خود را كاهش دهيد آنها را به دفعات  اشعار، تاريخها، لغات و غيره شما براي آنكه

  .كرديد بسيار تكرار مي

كلمه را تنها با يك بار خواندن  100الي  50از مردم اين قابليت را دارند كه بتوانند  تعداد بسيارتنها 

  .به ياد آورند

  .تمرين كردن يعني يادگيري عملياتي كه كم و بيش پيچيده. تمرين كردن، چيزي جز اين نيست

 .گيريم ما با تكرار كردن كارها و حركات است كه آنها را ياد مي

تفاوتي . كنيم، چه غلط، چه درست گيريم كه دائماً تكرار مي ي ديگر ما چيزهايي را ياد ميبه عبارت

ها و  ندارد كه ما يك قسمت يا تمام قطعه را بنوازيم؛ اين اطالعات به همراه تمامي درست

  .شود ي ما دقيقاً ثبت مي ها در هر صورت در حين نواختن در حافظه نادرستي

 .بدون اشتباه باشد دفعه تكرار 5الي  4كه شامل تمرين خوب تمريني است 

، دير يا شود چون مغز ما بعد از دفعه پنجم در واقع تكرار بيشتر باعث رشد بيشتر كيفيت چيزي نمي

كه ما  گريزد ي بعد دهم حتي به جهتي مي بعد از دفعه. آيد زود به حالت خلبان خودكار در مي

  .درست يا غلط بودن آن نخواهيم بود كند كه ما ديگر قادر به تشخيص ديگر مي

نوازيم و اين در حالي است كه تنها داريم  حقيقت آن است كه ما بارها بدون هيچ گونه دقتي مي

ي مغزمان ذخيره  اي كه به تازگي در حافظه زمان خود را براي پاك كردن اشتباهات خسته كننده

  .كنيم ايم، تلف مي كرده

  تكرار اشتباه تكرار ناپذير دست بيابيم؟توانيم بر اين پنج  چگونه مي

  . اي است كه ما قرار است در اين مجموعه در اختيار شما قرار بدهيم اين جذابترين نكته



نت داريم كه قادر نيستيم بدون هيچ اشتباهي  32بگذاريد در نظر بگيريم كه ما پاساژي سريع شامل 

داريم كه آن را پنج بار بدون اشتباه تكرار  آنرا اجرا كنيم و در عين حال براي يادگيري آن نياز

  !ايم واضح است كه ما دچار مشكل بزرگي شده. كنيم

چه كسي روي زمين شما را مجبور كرده است كه تمام آن  :يك سوال تكان دهنده

  پاساژ را به طور كامل بنوازيد؟

ما حدود . را بنوازيم دهيم تا حدي كه قادر باشيم آنها ها را كاهش مي براي اين كار ما تعداد نت

آيا هنوز سخت است؟ اشكالي ندارد، باز هم تعداد را كمتر . كنيم را جدا مي ها عدد از نت 16

  .كنيم مي

وقتي كه  يا كنيم، در يك شرايط بحراني مانند موقعي كه روي يك تعويض پوزيسيون كار مي

يا . كنيم دو نت انتخاب ميما  ،خواهيم روي كيفيت صداي يك نت كار كنيم، مانند ويبراسيون مي

  .حتي يك نت

توانيم تعدادي نت ديگر نيز به پاساژ مورد نظر اضافه  ها را بنوازيم، حاال مي اگر توانستيم از آن نت

البته . كنيم تا آنجا كه قادر باشيم تمام پاساژ را بنوازيم ها اضافه مي سپس كم كم به تعداد نت. كنيم

  !بدون هيچ گونه اشتباه

  دومقسمت 

هاي كوچكي را انتخاب  ي مهم اين بود كه ما بخش همانطور كه در قسمت اول گفتيم، نكته

اگر ما مجبور  .ها را بدون هيچ مشكلي تكرار كنيم توانيم نت كنيم تا جايي كه مطمئن باشيم مي مي

ا را به الچنگ يا حتي سريعتر را بنوازيم، بايد سعي كنيم كه آنه هايي سريع مانند سه باشيم كه نت



ها به اين شكل  الچنگ گرچه در اغلب موارد، سه .تقسيم كنيم تايي هاي چهارتايي يا هشت گروه

  . ناميم مي» 2اي نظام پيمانه«را  اند كه ما آنها بندي شده نيز گروه

هاي نت چنگ را به دفعات و پشت سر هم تمرين كنيم، خيلي زود دچار  وقتي كه ما گروه

  :اينجا نگاهي بياندازيد به .مشكالتي خواهيم شد

  

كنيد كه شما در حال دويدن تجسم . ايم گروه يا پيمانه را براي تمرين در نظر گرفته 3در اينجا ما 

! افتد اگر ما پيمانه اول را به خوبي انجام داده باشيم؟ دقيقاً چه اتفاقي مي. خط قرمز هستيد در امتداد

  .افتاد و دوباره از نو پيمانه دوم را شروع خواهيم كردما به درون شكاف بين دو پيمانه خواهيم 

ها را جداگانه و بدون توجه به ارتباط بين آنها تمرين كنيم، اتفاق  اين مشكلي است كه اگر پيمانه

توانيم تمام  خواهيم تمام پاساژ را گردآوري كنيم، با وجود آنكه ما مي افتد و وقتي كه مي مي

  .بنوازيم، اما قادر نخواهيم بود كه تمام آنها را پشت سر هم بنوازيمعيب و نقص  ها را بي تكه

  :راه حل چيزي شبيه اين است
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رسيم كه اگر نت اول يا دوم پيمانه بعدي را  به اين هدف مي. پوشاني دارند ها با يكديگر هم پيمانه

يم داشت كه شكافي نيز هاي پيوسته خواه ي قبلي تمرين كنيم، زنجيري از پيمانه نيز همراه با پيمانه

  .بين آنها وجود ندارد

  شكل حقيقي اين قضيه چيست؟

  

با توجه به سرعت باالي . بسيار ساده با گروهاي هشت نتي داريم ماژور» دو«ما يك گام در اينجا 

بنابراين ما مجبور . آن غير ممكن خواهد بود كه بتوانيم چهار يا پنج بار آن را بدون خطا بنوازيم

  :ها را كاهش دهيم؛ كه نتيجه بدين صورت خواهد شد هستيم كه تعداد نت

  

ما اين گروه را چند . ي بعدي ي اولين نت از پيمانه اين پيمانه شامل هشت نت مي باشد، به اضافه

  .رويم ي دوم مي كنيم تا از آن رضايت حاصل كنيم و سپس به سراغ پيمانه دفعه تمرين مي

  

  :رويم چند بار تكرار، و به سراغ گروه سوم مي. كنيم دوباره، نت اول از گروه بعدي را ضميمه مي

  



  .دهيم به همين ترتيب ادامه مي

اما اغلب قادر خواهيم بود كه در همان حال . ما نياز پيدا كنيم كه تمام روند را تكرار كنيمشايد 

  .صبور باشيد! اين است يك كار ساختاري و اصولي. ادامه دهيم

اي ما هنوز حداقل يك مرحله  در سيستم پيمانه! تمام چيزها را همزمان با همديگر انجام ندهيد

  .مانده استمياني تا گردآوري نهايي باقي 

  :تقديم شما

  

پس از چند بار تكرار به . كنيم نت به همراه نت اول گروه دوم را جدا مي 16ما يك گروه شامل 

  .رويم سراغ بعدي مي

  

پوشاني دارند، در عين حال بسيار  ايم كه با همديگر هم با اين روش ما هشت نت را بدست آورده

كنيم و حاال ما تمام  باال شروع مي» مي«ي سوم نيز از نت  پيمانهدر . شوند آسان و مطمئن نواخته مي

  .ايم روند را انجام داده

اين راه حلي بسيار ! امتحان كنيد. توانيم كل جمله را بنوازيم حقيقت اين است كه اكنون ما مي

  .افتد مطمئن و تاثيرگذار براي مشكالتي است كه در مورد پاساژهاي تند طوالني اتفاق مي

  



  مت سومقس

  .ايم را خالصه كنيم بياييد مطالبي كه تاكنون درك كرده

مان پيشرفت كنيم، اگر ما بخواهيم در زمان خود براي  اگر ما واقعا بخواهيم كه در نوازندگي

جويي كنيم، ما نبايد دائماً تمام قطعه را دوباره و دوباره، از ابتدا تا  رسيدن به رضايت نهايي صرفه

تمرين  بدهاي  ما بايد از عادت! ي يادگيري يك قطعه جديد بخصوص در مقدمه .انتها تكرار كنيم

توانيم از چنگ آنها فرار  كردن، دوري كنيم چون بعد از گذشت چند هفته ديگر به آساني نمي

  .كنيم

  بهترين راه براي شروع چيست؟

به طور كلي، ما بايد . ي مورد نظر چقدر براي ما دشوار باشد اين مسئله بستگي به اين دارد كه قطعه

هاي كوچك  ما قطعه را به تكه. ها قرار دهيم در مراحل مقدماتي تمركز خود را روي كوك نت

يي كه البته، اين نگرش براي پاساژها. كنيم، شايد حتي اگر الزم باشد ميزان به ميزان تقسيم مي

  .تحت كنترل ما هستند نياز نيست

  :گيريم يك مثال از كنسرتو ويلن برامس را در نظر مي

  

بگذاريد بدترين حالت . فرسا براي ويلن است بدون شك اين يكي از قطعات بسيار سخت و طاقت

 ها مانند ها غلط و ناكوك باشند، تعويض پوزيسيون ممكن را در نظر بگيريم كه تقريباً تمامي نت



پس ما با چند تا نت اول شروع . بازي كردن التاري، و دور اكتاوها كه ديگر بايد خط كشيد

  .كنيم، نت به نت، و فواصل نيز به همين ترتيب مي

  

اما با اين حال من . ها را تكرار كنيم بستگي به ميزان دقت و تمركز ما دارد اينكه چه مقدار نت 

ي  اين بهتر است كه فاصله . كنم فتن به ميزان بعد، توصيه نميبار را قبل از ر 6يا  5تكرار بيش از 

  .ي اولي بازگرديد بعدي را تمرين كرده، سپس اگر الزم بود، به فاصله

هاي اصلي  خيلي اهميت دارد كه آرشه. ام ها مشخص كرده ها را براي تك تك ميزان من آرشه

شما دقيقاً بĤن گونه هست كه بعدها قطعه را سفت و سخت رعايت كنيد تا مطمئن باشيد كه تمرين 

ي چپ  ي راست و ميزان سوم را با آرشه بهتر است كه ميزان دوم را با آرشه. نيز بايد اتفاق بيافتد

  .هاي بعدي و به همين ترتيب نيز ميزان. شروع كنيد

  :به بخش بعدي تمرين برويم، تعويض پوزيسيون اول به پنجم

  

بايد به . شروع كنيم تا دقيقاً از ابتدا به درستي تمرين كرده باشيمي چپ  دوباره ما بايد با آرشه

ها در صورت ممكن بايد در دو جهت رفت و برگشت،  خاطر داشته باشيم كه تعويض پوزيسيون

  .ها راحتتر خواهد بود با اين روش يادآوري فاصله بين پوزيسيون. تمرين شوند

  :قطعه برسيم دهيم تا به اولين بخش واقعاً دشوار ادامه مي



  

. ها را يكي يكي تمرين كنيم ها، فاصله شايد در ابتدا مجبور باشيم كه وابسته به كوك بودن نت

در پوزيسيون » فا«اگر انگشت اول . رسد آسانتر است گرچه اكتاو از آنچه كه در اول به نظر مي

ضافه كنيم، فقط الزم است كه انگشت چهارم را ا. باقي بماند، مشكل خاصي نخواهيم داشت

  :تايي و اكتاو گردآوري ريتم پنج :رسيم به كنيم و حاال مي اين گروه را پنج بار تكرار مي! همين

  

ها را  ما قاعدتاً بايد خيلي خوب بتوانيم اين كار را انجام دهيم، از آنجا كه تمام تعويض پوزيسيون

  .از ابتداي قطعه تا اولين اكتاو را بنوازيم براي امتحان، توانيم ما مياكنون  .ايم جداگانه تمرين كرده

  3»!ستا اين يك نوع جادو« :در صحبت با فردي مركوري

  .اول نت به نت، سپس به صورت دوبل. اندازيم اگر از نتيجه راضي بوديم به اكتاوها نگاهي مي

  

با . صورت دوبلاين هميشه آسانتر خواهد بود كه در مورد اكتاوها، نت به نت بنوازيم، تا اينكه به  

  .گيريم ي بين انگشت اول و چهارم را ياد مي اين روش ما فاصله
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وقتي كه اكتاوها . كنيم ها را امتحان مي ها ما فقط، خيلي ساده، كوك نت در هنگام نواختن دوبل

  .گذاريم كوك بودند، همه آنها را كنار يكديگر مي

  

در . كنيم جهت رفت و برگشت، تمرين مي مادامي كه ما تعويض پوزيسيون داريم، آنها را در دو

  !تمرين خوشي داشته باشيد. دهيم العاده ادامه مي بخش بعدي باز هم با اين كنسرتوي خارق

  

  قسمت چهارم

بياييد . دهيم هاي تمرين كردن به شما، با اين كنسرتو ادامه مي براي نشان دادن بعضي از تكنيك

  :ي اول تمركز كنيم روي بخش باال رونده

  

كوك بودن دقيق و با . اين بخش واقعا سخت است اگر كه بخواهيم آنرا واقعاً خوب بنوازيم

ها بياندازيد و  در غير اين صورت، نگاهي به دوباره به اين تكنيك. ها بايد آماده باشد كيفيت نت

  .ها كامال پاكسازي شود روي تمرين كردن فاصله به فاصله تمركز كنيد تا كوك نت



بعد از تميز . اً سخت اين مرحله وصل از دوالچنگ آخر به آكورد بعدي خواهد بودي نسبت نقطه

بايست براي نواختن آكورد از پوزيسيون اول به پوزيسيون سوم  ها درون آكورد، ما مي كردن نت

  :گرديم دوباره به تمرين مرحله به مرحله برمي. برويم

  

  .كنيم را كمي بزرگتر ميدور تكرار كردن اين بخش، تكه  5يا  4بعد از يا 

  

. كنم به ياد داشته باشيد كه همواره آرشه و انگشت گذاري اصل را رعايت كنيد اما خواهش مي

در غير اين صورت چيزي را تمرين خواهيد كرد كه هيچ وقت در زندگي واقعي به آن نيازي 

  .نخواهيد داشت

هاي سريع چهارتايي  ه گروهدر مطالب گذشته نگاهي ب. گذريم اگر صدا خوب بود از آن مي

 ي بياييد با نسخه. حاال ما دوباره به آنها احتياج داريم. داشتيم و اينكه چگونه از عهده آنها برآييم

  :اول شروع كنيم

  



اما تكرار . توانيد از عهده آنها برآييد اگر آهستگي شروع كنيد رسد اما شما مي به نظر پيچيده مي

بينيد كه نتيجه عالي  ي خود متمركز شود و سپس مي وي آرشهكردن به تنهايي كافي نيست، ر

  .خواهد شد

نت را در سرعت اصلي نهايي  16كنيم بايد مطمئن باشيم كه بتوانيم  وقتي كه ما سرعت را زياد مي

اگر ما الگوهاي ريتميك به طور جداگانه . ايم را انتخاب كرده 60تصور كنيد ما تمپوي . بنوازيم

  . كند تغيير مي 8/12يا  8/3به  4/3يزان ما از تمرين كنيم كسر م

تنظيم  120بنابراين براي باقي ماندن در يك تمپو ما بايد مترونم خود را بر اساس چنگ برابر با 

  .رويم بعد از اينكه چند بار توانستيم اين الگو را با موفقيت تكرار كنيم به الگوي بعدي مي. كنيم

  

  :تر است الگوي بعدي ساده. كند تم نيز در اينجا تغيير ميتر است چون ري اين مقداري سخت

  

  .رويم اگر هنوز به قدر كافي انرژي داشتيم به سراغ الگوي نهايي مي

  

  .ها خيلي سخت است اين قسمت، بخصوص به خاطر وجود ضد ضرب



. بنوازيدسعي نكنيد كه تمام پاساژ را قبل از آنكه هر چهار قسمت آنرا جداگانه تمام كرده باشيد، 

اگر شما با سرسختي روي الگوهاي ريتميك تمركز كنيد من تضمين . ارزش امتحان كردن را دارد

كنيد احساس شادابي و تازگي خواهيد  كنم كه وقتي در نهايت تمام پاساژ را دور هم جمع مي مي

  .كنم بعد از الگوها باز هم تاكيد مي .كرد

  

  قسمت پنجم

 .بينيم العاده جذاب براي تكنوازي ويلن مي س ما يك پاساژ فوقاز كنسرتوي برام 246در ميزان 

خواهيم دوباره نحوه تمرين كردن دوبل  خواهيم نگاهي به اين قسمت بياندازيم چون اين بار مي مي

  .ها يا، به نوعي، حتي آكوردهاي سه صدايي صحبت كنيم نت

  

خواهم يك راه ممكن براي تمرين  ميام چون اول از هر چيزي  گذاري نكرده ها را انگشت من نت

اول همه ما بايد آكوردهاي سه صدايي را به صورت دوبل . كردن اين قسمت را به شما نشان دهم

  .نت خرد كنيم تا بتوانيم خيلي آسانتر از عهده آنها برآييم

  



ود فضا به خاطر كمب. ما هميشه بايد دو آكورد همسايه را به يكديگر وصل كنيم و آنرا تكرار كنيم

اما ما بايد در اينجا هم پايبند به همان قانون تكرار چهارتايي . ام من فقط يك تكرار را نوشته

ها وجود داشت، بايد بيشتر خرد  اگر هر گونه مشكلي با يكي از دوبل نت. خودمان باقي بمانيم

به رضايت وقتي كه ا ز تمرين خود . شود، همانند آنچه كه درباره اكتاوها انجام داده بوديم

  :ها را به صورت آكوردهاي سه صدايي جمع كنيم توانيم دوبل نت رسيديم اكنون مي

  

  :سپس به سراغ قسمت دوم خواهيم رفت. به مقدار نياز تكرار كنيد

  

پس . زماني كه كوك به حد يقين رسيد، نه قبل از آن، ما بايد خود ريتم اصلي را تمرين كنيم

  .كه وقتتان را برايش صرف كنيدصبور باشيد، اين ارزش دارد 

  

ها نيز نتيجه بگيريم بايد وقت  براي اينكه بتوانيم از باقي قسمت. باقي بمانيد 4/4براي ابتدا در ضرب 

  . بيشتري براي پيدا كردن جاي انگشتان صرف كنيم

  :و باز هم بعد از چند دفعه تكرار قسمت دوم، بدين صورت داريم



  

توانيم ريسك كرده و دو ميزان را با هم  نتيجه مطلوبي رسيد حاال مي اگر تمرينات ما تاكنون به

  .تركيب كنيم

  

اما . اگر تمام تمرينات باال را كامالً درست انجام داده باشيم، قاعدتاً نبايد مشكلي وجود داشته باشد

بدون . شود، بايد اين روند را دوباره تكرار كنيم چنانچه هنوز كوك ما در بعضي مواقع خارج مي

  .شود نظم و ترتيب در تمرين پيش رفتن، تنها باعث تثبيت بيشتر عادات بد و نادرست مي

  

  قسمت ششم

چطور است كمي به نحوه تمرين پاساژهاي سريع باالرونده بپردازيم؟ در اين بخش تصميم داريم 

  .مينور بياندازيم» سل«هاي كنسرتو ويلن بروخ در  كه نگاهي به بعضي از ميزان

  

خواهيم در اين بخش در مورد آن  بينيم كه مي چند ميزان جلوتر يك پاساژ پيوسته را ميدر 

  :صحبت كنيم



  

تايي، از جهت تمرين كردن  هاي هفت اين پاساژ بخش نسبتاً دشوار قطعه، بخصوص به خاطر نت

به . گيرد نميتايي معمول قرار  چون اين تقسيمات در قالب تقسيمات چهارتايي و هشت. خواهد بود

  .تايي وجود دارد عالوه در اين بخش زمان بسيار كمي براي نواختن يك الگوي هفت

بدين . بنوازم» مسير خالف جهت«ي  دهم كه پاساژهاي از اين قبيل را به شيوه من شخصاً ترجيح مي

  .كنم ترتيب كه روند را از آخر به اول شروع مي

ام قبل از آنكه به  ي كار، باالترين پوزيسيون، شروع كرده من تمرين خود از دشوارترين نقطه: مزايا

بدين شكل، ديگر هرگز اين تعويض پوزيسيون چندان دشوار نخواهد . هاي سريعتر بروم سراغ نت

  .بود

  :كنيم ما از انتها آغاز مي

  

درغير اين صورت شما چيزي را . گذاري اصلي پيروي كنيد دقت داشته باشيد كه حتماً از انگشت

  .آوريد، به آن نيازي پيدا نخواهيد كرد ايد كه هرگز وقتي تمام پاساژ را كنار هم مي رين كردهتم

  .ها را در سرعت اصلي بنوازيم اگر كوك مناسب بود، اكنون ما بايد سعي كنيم كه نت

  :بگذاريد ادامه دهيم



  

شخصي هر شخصي ام چون اين مسئله اغلب به سليقه  گذاري ننوشته من هيچ عالمتي براي انگشت

نوازند و براي نت  را در پوزيسيون سوم مي» ر«ها نت  با اين حال خيلي از ويلنيست. گردد برمي

  .روند م ميبه پوزيسيون هشت» سل«

  :كنيم اگر از اين قسمت راضي شديم دو نت ديگر به آن اضافه مي

  

  . زان دقت شما داردرسد امادر نظر داشته باشيد كه اين سادگي بستگي به مي به نظر ساده مي

  :كنيم همچنين چند نت قبل از اين بخش را نيز به تمرين اضافه مي

  

  :گذاريم ايم را كنار هم مي و تمام آنچه را كه تاكنون انجام داده

  

تايي،  هاي هفت همانطور كه در باال متذكر شده بودم، نت. رسيم ترين بخش كار مي حاال به جذاب

اين واضح است كه تجسم كردن  .تر هستند براي نواختن سختبخصوص به داليل ريتمي، 



تر است كه  اغلب اين ساده. باشد تايي مي تايي دشوارتر از تقسيمات هشت هاي هفت دهي نت صدا

توانيم آن  بدين صورت ما مي. آن را را به دو قسمت كه معموالً به آنها عادت داريم، تقسيم كنيم

  :مرسوم چهارتايي تقسيم كنيم را به يك گروه تريوله و يك گروه

  

كنيم و با توجه به آن  ما فقط آن را تصور مي. ها را مانند اين بنوازيم تايي توانيم هفت البته ما نمي

  :كنيم ها آغاز مي تايي بدين صورت كار خود را با هفت. كنيم تمرين مي

  

مجبور هستيم كه باز هم  اگر مشكلي وجود داشته باشد، ما. كنيم دوباره از آخر پاساژ شروع مي

وقتي كه توانستيم گروه چهارتايي را در سرعت اصلي و بدون . گروه چهارتايي را خردتر كنيم

  :رويم مان مي تايي مشكل بنوازيم، به سراغ گروه اول هفت

  

ما همواره . كنيم گاه خودمان را كه قرار است تمرين كنيم محدود نمي بينيد ما هيچ همانطور كه مي

ها  كنيم تا از بروز فضاي خالي بين پيمانه ي همسايه را به پيمانه اضافه مي يك نت از پيمانه حداقل

  . پيشگيري كنيم



ولي ما يك نت ديگر را  توان آن را كنترل كرد ه اگرچه بسيار سخت ميك همانند اين قسمت

  :كنيم اضافه مي

  

  :و يكي ديگر

  

ما . تكرار كنيد» به درستي«اين يك اصل است كه پاساژها را : كنم به ياد  داشته باشيد خواهش مي

 ها مثالوقتي شما قادر بوديد يكي از . گيريم هاي درست است كه  ياد مي توسط تكرار كردن نت

ذخيره  ي مغز شما گونه مشكلي بنوازيد، باز آن را چند بار تكرار كنيد تا در حافظه را بدون هيچ

  .شود

  .قبل را بنوازيد هاي تكهتنها در شرايطي ادامه دهيد كه بتوانيد 

  :ها را كنار هم بگذاريد تكه اگر موفق بوديد، تمام

  

هاي باال را تمرين كرده باشيد، در حقيقت حاال شما  اگر شما با سرسختي هر چه بيشتر تمامي مثال

  .توانيد تمام پاساژ را بنوازيد مي



  !موفق باشيد

  

  قسمت هفتم

كنيم  برخورد مي هايي در قطعاتي كه از نظر تكنيكي مقداري پيچيده هستند، ما اغلب  با دوبل نت

  . توان آنها را نواخت كه بسيار سخت مي

توان آنها بسيار موثر تمرين كرد،  در اين بخش توسط مثالي به شما نشان خواهيم داد كه چگونه مي

موومان اول كنسرتو ويلن شماره  Eبراي اين مثال من بخش  .كنيمبدون آنكه وقت زيادي را تلف 

  :ام يك پاگانيني را انتخاب كرده

  

در . ها تمرين كنيم ها را به همين شكل براي ماه اين واقعاً سخت خواهد بود مگر آنكه كه دوبل نت

كه ما مجبور  دليل آن اين است. توان نواخت ها را بسيار دشوارتر از اكتاوها مي حالت كلي، سوم

، در صورتي كه اكتاوها همواره يك شكل هاي بزرگ و كوچك حركت كنيم هستيم بين سوم

  .ي بين انگشت اول و چهارم را تغيير دهيم مانند و ما فقط نياز داريم كه فاصله باقي مي

  .كنيم بسيار خب، ما تمرين را با كوك شروع مي

  



پس نياز داريم همانطور كه در باال نشان دادم آنها را توانيم كه سوم را كوك بنوازيم،  اگر ما نمي

جايي به  بسيار مهم است چون به اين روش ما اين جابه» سل«اولين دوبل روي سيم . خرد كنيم

  .كنيم دوبل سوم را نيز تمرين مي

  :رويم كمي جلوتر مي

  

كنيم،  صل ميما دوبل نت اولي را به دومي و. كنيم هاي ديگر را تمرين مي همچنين دوبل نت

  .دومي را به سومي، سومي را به چهارمي و به همين ترتيب

اگر از نتيجه راضي بوديم، دوبل . دهيم با اين روش ما كوك خودمان را به خوبي پرورش مي

  :كنيم سازي تمرين مي ها را بدون آماده نت

  

  :و جلوتر

  

گرچه تكرار . هاست دوبل نتنكته مهم وصل بين . بينيد كه اصل همواره يك چيز است شما مي

  .ام موقتاً حذف كرده به دليل كمبود فضا كردن مثل هميشه مهم است، من آنها را



توجهي قرار گرفته است با  متاسفانه اين بخش اغلب مورد بي. رسيم ترين قسمت مي حاال به جذاب

  .وجود آنكه براي تكميل موفق كار ما بسيار ضروري است

آوريم بوسيله قرار دادن انگشتانمان در جايي كه بايد باشند، اما فقط  يكديگر ميها را كنار  ما تكه

نوازد اما دست راست فقط يك نت را  ها را مي بنابرين دست چپ دوبل نت. نوازيم يك نت را مي

  :شنويم ما چيزي مشابه اين را مي. كند اجرا مي

  

از جهت كوك وجود خواهد داشت، اما اين احتماالً مشكالتي . يا، ما بايد در عوض اين را بشنويم

هاي  همين طور در مورد نت .تر است براي آنكه بتوانيم آنها را تشخيص دهيم روش بسيار ساده

  :افتد بااليي اتفاق مي

  

دست راست فقط يك سيم را . نوازد ها را مي فقط دست چپ دوبل نت: اما به ياد داشته باشيد

  .نوازد مي

كوك به . گونه كه هست بنوازيم توانيم پاساژ را همان ات را تمام كرديم، ميوقتي كه ما اين تمرين

  .حتي بدون دو تمرين آخر. طور خاص بهتر خواهد شد

  

  



  قسمت هشتم

چه مقدار زمان براي تمرين بايد صرف كنيم؟ يا به عبارتي ديگر، : با اين سوال آغاز كنيمبگذاريد 

  دهي كنيم؟ سازمان چگونه بايد براي تمرين كردن زمان خود را

اما اين . »كه اغلب ممكن باشد هر چه بيشتر«ام كه جواب دهم  ن يك معلم، وسوسه شدهه عنوامن ب

  . تواند درست باشد جواب فقط تا حدي مي

بعد از آن كه تمركز ما كاهش پيدا  .دير يا زود از دست خواهد رفت ،تمركز ما در اين شرايط

در  .ي كار تمرين ما نيز آسيب وارد كند تواند در ادامه كند، اين مسئله به طور خاص حتي مي

حقيقت ما چيزهايي غلط را تمرين خواهيم كرد، فقط به اين دليل كه ما از بادقت گوش دادن به 

  .ايم زنيم به شدت خسته شده چيزي كه مي

هاي  به طور ميانگين كالس. كه اگر زمان خود را به مراحل زياد تقسيم كنيم بودخيلي بهتر خواهد 

 5توانيم  بعد از آن ما مي. اين زمان قابل توجهي است. كشد دقيقه طول مي 45درس مدرسه حدود 

  .دقيقه ديگر ادامه بدهيم 45دقيقه استراحت داشته باشيم و سپس 

  :رويم دقيقه و سپس ما به مرحله سوم مي 15يا  10سپس دوباره استراحت، شايد 

استراحت خود را قبل از آن كه كامالً خسته . تا وقتي كه خسته بشويد صبر نكنيد

تر خواهد بود كه در شرايطي كه سرحال باشيد  اين بسيار ساده. شويد، شروع كنيد

  .روي مشكالت خود تمركز كنيد

خيلي عاقالنه نيست كه سعي كنيم تمامي اين . ي مهمتر، كار روزانه با ساز است حتي مسئله

  .ي موسيقي خود را در طول هشت ساعت در روز شنبه برطرف كنيم مشكالت كنار گذاشته شده

  چگونه زمان خود را مديريت كنيم؟



آيا شما داريد . اين بستگي دارد به اين كه شما در چه سطحي از نوازندگي قرار داشته باشيد

ايد؟ آيا شما از  يد؟ آيا شما به تازگي معلم خود را عوض كردهآموز هاي جديدي را مي تكنيك

ي خود را تغيير  هاي آرشه هاي خود مطمئن نيستيد؟ آيا شما داريد تكنيك تعويض پوزيسيون

  دهيد؟ مي

  .گذارد تمامي اين مسائل روي نحوه مديريت زمان شما اثر مي

هاي جديدي كار  ز داريد روي تكنيكايد يا هنو بنابراين اگر شما چيزي را اخيراً تغيير داده

كنيد، بايد برنامه زماني خود را به سه بخش، شامل تمرينات تكنيكي، قطعاتي كه روي آن كار  مي

  .ها و قطعات، تقسيم كنيد كنيد، و اتودها به عنوان پلي بين تكنيك مي

  

دقيقه  45ها، سپس  آرشهدقيقه گام، تعويض پوزيسيون و  45اين بدين معني است كه به عنوان مثال 

در ادامه با  ، بستگي به سطح نوازندگي شما،8، جاونيز7، فيوريلو6، مازاس5، كايزر4اتودهاي ولفارت

  .كنيم ريزي مي دقيقه قطعات، برنامه 60الي  45

  .بدين ترتيب تمرين شما حدود دو ساعت و ربع الي دو ساعت و نيم طول خواهد كشيد

دقيقه كاهش دهيد و سپس  30ها و اتودها را به  د؟ قسمت تكنيكدقيقه وقت داري 90آيا فقط 

اگر مسئله جديدي براي تمرين وجود نداشت، هيچ تكنيك . ببينيد چه چيزهايي باقي مانده است

  :توانيد مديريت زمان خود را بر اين اساس تطبيق دهيد جديدي، شما مي
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اين تقريباً چيدماني است كه . هاي خود را در جهت خدمت به قطعات آن كاهش دهيد تكنيك

  .شود آموزان  يا دانشجويان موسيقي نيز توصيه مي براي دانش

  :آيا در آينده كنسرت، امتحان عملي يا امتحان ورودي داريد؟ بفرماييد

  

ي آينده  اين چيدمان تنها در صورتي منطقي خواهد بود كه شما بخواهيد در طول دو يا سه هفته

پس . ها و اتودها كمتر مورد توجه قرار بگيرند بنوازيد كه به خاطر آن تكنيكچيز بسيار مهمي را 

. از اين كه به خواست خدا امتحان خود را با موفقيت طي كرديد به نسخه دوم برگرديد

  .هاي تكنيكي شما قدردانتان خواهند بود مهارت

يا  9اهي از ساسمنشاسمعموالً آنها با قطعات كوت .كودكان كمي متفاوت استمديريت زمان براي 

را  10»كتابي يكسيستم آموزشي «وقتي كه آنها  .كنند قطعات بسيار ديگري از اين قبيل، شروع مي

  .برگردند كه در باال گفته شد، تمام كردند بايد به نسخه اولي

شان و براي به حداقل رساندن ميزان خستگي، نسخه دوم يا  در اين حالت آنها بايد وابسته به سن

  .سوم را تمرين كنندحتي 

                                                           
9
 Kurt Sassmannshaus 

كه از  شوند بندي مي طبقه ها قطعات، اتودها و تكنيك ، منابع آموزشي به سه دستهبزرگساالن در سيستم آموزش موسيقي براي 10

اما در مورد كودكان تمامي اين . گيرند ميور تفكيك شده، مورد بررسي قرار قطعات مختلف، به طها و  تمرين كردن كتابطريق 

ي ا كودكان پس از اتمام سيستم يك كتابي، وارد سيستم آموزشي سه طبقه. شود تنها از طريق يك كتاب آموزش داده ميسه طبقه 

  .شوند مي



هايتان كم  كندكه شما قصد داريد چه كاري با سازتان انجام دهيد، هرگز به تكنيك اما تفاوتي نمي

قطعات شما حتي . ها و اتودها بايد قسمتي از تمرينات روزانه شما باشند تكنيك. توجهي نكنيد

  !بيشتر نيز خواهند شد

  قسمت نهم

  .نواختن كنسرتو ويلن بروخ بپردازيمخواهيم به چگونگي  اين بخش مي در

اول به خاطر اين كه مطالب بسياري براي گفتن وجود دارد كه اگر من . ي سختي است مسلماً قطعه

بخواهم تمام نكات اجرايي موجود در مورد اين قطعه را بنويسم، ناچار خواهم بود كه يك كتاب 

يلنيستي مشكالت متفاوتي دارد، بدون دوم، از آنجا كه هر و. جداگانه را براي آن اختصاص دهم

ها يك مقاله جداگانه در رابطه با مسائل اين كنسرتو  بايست براي تك تك ويلنيست شك من مي

  . بنويسم

اما من سعي خواهم كرد كه روي . مسلماً به دليل محدوديت زمان و مكان، ممكن نخواهد بود

  .كل دارند، تمركز كنمپاساژهايي كه اغلب نوازندگان به طور مشترك با آن مش

  :هاي ابتدايي شروع كنيم بياييد با ميزان

  

رسند و  آنها خيلي ساده به نظر مي. اند اين چند ميزان اغلب خيلي كمتر مورد توجه قرار گرفته

  !اين غلط است... بنابراين نواختن آنها خيلي راحت است



اي تبليغاتي روزانه را تصور يك فض. هاي يك كنسرتو به طور خاصي اهميت دارند اولين ميزان

آن شخص به شما كارت تبليغاتي خود . كنيد كنيد كه شما فردي را كه براي اولين بار مالقات مي

  . دهد را مي

برداشت كلي شما چگونه است؟ ظاهر كارت چگونه است؟ آيا ظاهر تميزي دارد يا به كارت 

  داري شده باشد؟ جيب شلوارش نگهها و بدون هيچ مراقبتي درون  ماند كه براي هفته شخصي مي

  !هاي يك ويلن كنسرتو همان كارت تبليغاتي شماست اولين ميزان

وقتي آن را در شرايطس بسيار تميز و آراسته به شنوندگان خود تعارف كنيد، آنها ! اش نكنيد مچاله

  .نگري بيشتري به آن گوش فرا خواهند داد با مثبت

براي . را بدون ويبراسيون شروع كنيد و سپس با ويبراسيون به صدا گرما ببخشيد نت اول

مواظب . توان يك اكتاو باالتر را روي سيم باالتر ويبراسيون كرد ويبراسيون يك سيم دست باز مي

  .ويبراسيون خود باشيد و از دو ميزان اولي جلوتر نرويد

. آنچه كه در قسمت سوم گفته بودم، عمل كنيداگر در مورد كوك به مشكل برخورديد، مانند 

از آنجا كه مقدمه، بسيار بسيار كند و تقريباً . تنها در صورتي كه از نتيجه راضي بوديد، پيش برويد

. توانيد هر مقدار كه الزم داريد براي آن زمان در نظر بگيريد بدون همراهي اركستر است، شما مي

  !ن بنوازيدهاي مقدمه را با ويبراسيو تك تك نت

وقتي آنها را با هم بنوازيد كه از كوك . بيشتر از دو ميزاني كه در متن آمده است، تمرين نكنيد

  . بودن آنها مطمئن باشيد

  !در مرحله دوم، آنها را همان طور كه هستند بنوازيد اما مواظب ويبراسيون خود باشيد

  :شود واقعاً وارد مي حاال بياييد نگاهي بياندازيم به اولين ميزاني كه اركستر



  

انگشت . گاهي اوقات سخت است كه يك فاصله سوم را به طور ناگهاني در جاي خودش بنوازيم

اين روش آسانتر خواهد بود كه وقتي كه در . مهمترين انگشت است) »ر«در اينجا نت (اول ما 

س ابتدا با پ. پوزيسيون سوم هستيم ابتدا جاي انگشت اول را درست كنيم و سپس انگشت سوم

  :كنيم پرهيز از هر گونه اشتباهي انگشت اول را تمرين مي

  

بدين صورت ما اطمينان . رويم كنيم و بعد به پوزيسيون سوم مي ما از پوزيسيون يك شروع مي

به اين خاطر چندين بار . گيرد كنيم كه انگشت اول كامالً دقيق در جاي خودش قرار مي حاصل مي

ديگر مشكلي براي سوم بعدي وجود نخواهد داشت . كنيم تمرين مي اين تعويض پوزيسيون را

  .چون انگشت اول در جاي درست خود قرار گرفته است

  چگونه پاساژ بعدي كه من در قسمت ششم نيز آورده بودم را آماده كنيم؟

باال » سل«چگونه ما اكتاوي را كه بعد از . تر نيز خواهد شد در كمي جلوتر موضوع باز جذاب

  آيد را آماده كنيم؟ مي

  



گاهي اوقات اكتاو . كند ام، تفاوت مي گذاري با آنچه كه من پيشنهاد كرده در بعضي موارد انگشت

اما از آنجا كه در پوزيسيون هستيم، كه چندان هم باال . توان گرفت هاي يك و سه مي را با انگشت

يك و چهار بگيريم، كه خيلي  هاي نيست، هنوز امكان اين وجود دارد كه اكتاو را با انگشت

  .پس با انگشت يك و چهار امتحان كنيد. تر خواهد بود ساده

آيا قسمت تمرينات تعويض . خواهيم از پوزيسيون هشتم به پوزيسيون ششم برگرديم اكنون ما مي

پوزيسيون را بياد داريد؟ ما آخرين انگشت نواخته شده را روي سيم تا پوزيسيون مورد نظر 

  . كشيديم مي

بعد از آن . حركت كند» مي بمل«است، بايد به سمت » سل«در اينجا انگشت دوم ما كه روي نت 

توانيم انگشت يك را روي  سپس به راحتي مي. گذاريم مي» سل«ما انگشت چهارم را روي نت 

  :بگذاريم» ال«روي سيم » سل«

  

در پوزيسيون هشتم شروع هاي سفيد  جويي در وقت، بهترين حالت اين است كه با نت براي صرفه

  .تر خواهد شد اگر كه اين گونه انجام دهيد بدين صورت اين پاساژ بسيار ساده. كنيد

  !تمرين خوشي داشته باشيد و موفق باشيد

  

  

  



  

  قسمت دهم

ما اغلب با اين قبيل . خواهيم به آكوردهاي كنسرتو ويلن بروخ بپردازيم در اين قسمت مي

توانيم پايه تمرينات خودمان را بر اساس  كنيم، بنابراين مي مي آكوردها در ادبيات ويلن برخورد

  .12يا واكسمن 11كستمپسووي ،فرقي ندارد كه بروخ باشد. اين الگوها قرار دهيم

  :حاال بياييد نگاهي به اين بخش بياندازيم

  

مديريت براي . بينيم كه بايد مرتب شوند اي را مي هاي آشفته ما در نگاه اول هرج و مرجي از نت

  .تر خواهد بود كه اگر آنها را به دوبل نت خرد كنيم كردن آنها ساده

  

شويم كه  توسط خطوط اتصال ما مطمئن مي. آكوردها بايد در اصل با آرشه راست نواخته شوند

ي راست  و همچنين با اين روش، هر آكورد را نيز با آرشه.ايم آكوردها را به درستي خرد كرده

  .ايم كردهتمرين 

  ...اگر نياز بود آكورد به آكورد. ما بايد تمام پاساژ را بدين صورت بنوازيم و آن را تكرا كنيم

  :دهيم بخش بود ادامه مي اگر نتيجه رضايت
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ايم، با آرشه فقط يك نت  ما با دست چپ آكورد را گرفته .تمرين رسيديم  ذاببخش ج حاال به

. اين كار در ابتدا سخت خواهد بود اما تاثير بسزايي بر روي كوك خواهد گذاشت .نوازيم را مي

  .نوازيم را مي» مي«ما تنها سيم . ام هاي بااليي را مشخص كرده به خاطر همين من نت

اين مسئله خيلي مهم است چون در غير . گذاري اصلي را رعايت كنيد گذاري و آرشه اما انگشت

به ياد داشته باشيد كه انگشتان خود .  متفاوت را تمرين خواهيد كرداين صورت شما چيزي كامالً

  .را مانند هميشه قرار دهيد اما روي نت بااليي تمركز كنيد

  :دهيم هاي مياني انجام مي اگر در اين كار موفق شديم، همين كار را با نت

  

  .هاي پاييني مورد نت به همين ترتيب نيز در. كنيم درست مثل باال روي انگشت مياني تمركز مي

توانيم كل پاساژ را با وصل آكوردهاي مختلف به  وقتي تمام اين مراحل را انجام داديم حاال مي

  :يكديگر شروع كنيم

  



اگر هر گونه مشكلي . توانيم كل پاساژ را آن گونه كه هست بنوازيم اگر نتيجه خوب بود حاال مي

  .در مورد آكوردهاي مورد نظر تكرار كنيم در اين بين پيش آمد، ما بايد مراحل باال را

هايي كه در اختيارتان قرار دادم را عمل كنيد، خواهيد  اگر شما با پشتكار تمام اين راهنمايي

  .توانست كه در زماني كوتاه تمام پاساژ را با كيفيتي خوب بنوازيد

  !خوش باشيد

  

  قسمت يازدهم

ايم، مقداري  گذاري برخورد كرده ذاري و آرشهگ تاكنون ما هر گاه كه با نكاتي در مورد انگشت

ي  اي وابسته به سليقه ايم، از آنجا كه آنها مسائلي بسيار شخصي بوده و تا اندازه درنگ كرده

  .شخصي ما هستند 

گذاري كه با آنچه  اما پاساژ خاصي در كنستو ويلن بروخ وجود دارد كه با يك حالت انگشت

ي  ، كه در ادامه13پاساژ الرگامنته. تر خواهد شد سيار سادهاغلب چاپ شده است تفاوت دارد، ب

  .آيد مي) كه در قسمت قبل بررسي كرديم(پاساژ آكوردها 

شود همه چيز بسيار  نواخته شده است كه  باعث مي» سل«بعضي مواقع كل اين پاساژ را روي سيم 

  :كنم گذاري ديگري را توصيه مي من انگشت. تر از حد نياز باشد سخت
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اگر ما به مقدار كافي آرشه مصرف كنيم، از تعويض پوزيسيون بزرگي به پوزيسيون هفتم براي 

  .ايم، بدون اين كه صداهاي بسياري در اين بين قرباني شوند پرهيز كرده» سي بمل«گرفتن 

  

تر  مايهبسيار بهتر، پر» ال«ي  نت كشيده. را نياز پيدا خواهيم كرد» سل«هاي بعد سيم  البته، براي ميزان

من انگشت سوم را ترجيح . نواخته شود» سل«تر صدا خواهد داد، اگر كه روي سيم  و عميق

گرچه اين به سليقه شخصي . تر خواهد بود دهم چون ويبراسيون با اين انگشت آسان مي

  .گردد برمي

  :بياييد تعويض پوزيسيون به سمت باال را امتحان كنيم

  

  :د كنيدهنوز مشكوك است؟ آن را بيشتر خر

  

ي قبلي را دوباره  اگر مشكل برطرف شد، نسخه. كنيم فقط روي تعويض پوزيسيون تمركز مي

  .كنيم امتحان مي

  :حاال ما بايد به سمت پوزيسيون دوم به پايين بازگرديم تا بتوانيم تريل را به خوبي بنوازيم



  

بينيد كه روند تمرين  ميشما . كنيم كه مشكالت را تا حد ممكن كوچكتر كنيم باز هم سعي مي

  .كردن در اساس، همواره يك چيز است

  :ها قرار دارند ، درست قبل از جايي كه تريل14اندكي قبل از پوكو پيو لنتو. بياييد جلوتر برويم

  

برخورد شده  به صورت تفنني با آندر بيشتر مواقع رسد، اما شايد  در نگاه اول سخت به نظر نمي

  .باشد

  .بگيريم و سپس براي تريل به پايين برگرديم» ال«روي سيم را » فا«ما بايد 

  :كنيم اين تعويض پوزيسيون را تمرين مي
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راضي بوديم، نگاهي به اين قسمت » فا«اگر مشكلي وجود نداشت و ما از ويبراسيون روي 

  :دهد جان صدا مي اندازيم كه اغلب خيلي بي مي

  

و مشخص باشند اما در عين حال بدون آكسان نواخته ها بسيار شفاف  يقين پيدا كنيد كه دوالچنگ

  .شوند

  :آوريم و در آخر تمام پاساژ را كنار يكديگر مي

  

ها با دقت گوش داده  همواره اطمينان حاصل كنيد كه در برخورد با هر پاساژي، به تك تك نت

  .مطمئن باشيد ارزش اين همه تالش را خواهد داشت. باشيد

  

  پايان

  

  

  


