چگونه تمرين كنيم؟
بهمن مهآبادي
آموزش موسيقي در تمام نقاط دنيا داراي ظرايفي است كه آگاهي از آنها ،هنرجويان را در مسير يادگيري
ياري ميكند؛ اين موارد در شيوه صحيح آموختن و كسب مهارت براي نواختن ،بسيار مهم و تأثيرگذار
است.
همانطور كه همه ميدانيم در سرآغاز قطعات موسيقي آكادميك ،عناوين مختلفي از قبيل آندانته ،آلگرو،
آلگروويواچه و بسياري ديگر ،نوشته ميشود؛ اين در حاليست كه گاه آهنگساز تمپوي موردنظر خود را نيز
براي اجرا ،تعيين ميكند؛ مثالً آندانته = 79؛ در اين مرحله نياز به وسيلهاي براي اندازهگيري احساس
ميشود؛ مترونوم ،دستگاهي است كه زمان را متر ميكند و براي اين منظور طراحي و ساخته شده است؛
مترونوم توسط مائتسل 1در سال 1111جهت ايجاد فضاي ثابت در تمپوهاي مشخص ،ساخته شد و بعدها
كارايي بيشتري يافت؛ با بكارگيري مترونوم ،ميتوان تمرينات مفيدي را براي دستيابي به سرعت
موردنظر آهنگساز انجام داد؛ بيشك ،سرعت درخواست شده از سوي مصنف ،سرعت نهايي قلمداد ميشود
كه براي رسيدن به آن بايستي از تمپوي پايينتري تمرينات را آغاز نموده و با كوشش و ممارست شتاب
قطعه موردنظر را افزايش داد و آنگاه آرام آرام به تمپوي نهايي رساند؛ نواختن يك قطعه در بسياري از
اوقات و در اولين نگاه و اجرا ،با سرعت خواسته شده ،امكانناپذير است و اين موضوعي است كه اغلب
هنرجويان بدون توجه به آن ،اقدام به نواختن يك قطعه با سرعت نهايي ميكنند كه در نتيجه كل كار
خراب و امكان رسيدن به نتيجه مطلوب ،تقريباً از بين ميرود؛ لذا ،همانطور كه براي باالبردن سطح هر
مهارتي ،ممارست الزم است ،در هنر موسيقي نيز وجود تمرين ،بسيار مهم و نوع آن در حصول به نتيجه،
داراي اهميت ويژهاي است؛ بعد از مفهوم تمپو و ارتباط آن با مترونوم ،سلفرژ كردن نتهاي يك اثر ،از
اهميت خاصي برخوردار است.
اگر سلفرژ را به دو قسمت عمده تقسيم كنيم و يكي را سلفرژ كانتات و ديگري را سلفرژ پارالت بناميم ،به
اين مهم دست پيدا ميكنيم كه قبل از نواختن يك قطعه ،بايستي موضوع سلفرژ آن ،حل و فصلل شلود؛
سلفرژ كانتات نوعي خواندن است كه از ديدگاه آوايي هر نتي جاي خود قرار گيرد و مفهوم پلكاني يك گام
و فواصل آن رعايت گردد كه در بسياري از اوقات ممكن است چنين نشود؛ واژه كانتلات در مقابلل كلمله
سونات قرار دارد؛ كانتات مفهوم آوازي و سونات ايدهي سازي را در ذهن ما تداعي ميكند؛ لذا ،در اجلراي
سلفرژ كانتات ممكن است مشكالتي به وجود آيد كه مفهوم ژوستس يا پاكي آواها را زير سوال ببرد؛ اما در
سلفرژ پارالت كه موضوع آواز منتفي است ،ميتوان به روابط نتها ،ريتم ،ضدضرب ،كشلش نتهلا ،ارتبلاط
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ميزانهاي موسيقي ،مفاهيم ديناميسم مانند پيانو ،فورته و غيره و هماهنگي موسيقي و ريتم توجه نمود و
قطعه را با تلفظي غيرآوازي جهت درك مطالب ،آناليز كلرد؛ در ايلن رونلد ملرور مفلاهيم گراملري زبلان
موسيقي يا تئوري موسيقي از ارزش فوقالعادهاي برخوردار است و در صورت دقت الزم ،كمك ارزشمندي
را براي درك وجوه كلي اثر و اجراي آن فراهم ميكند؛ بيشك به دنبال چنين تعمقي ،نوبت نلواختن فلرا
ميرسد؛ در اين بخش ،تمركز بر خواندن نتها در حد تلفظ يا آرتيك ،گلوش دادن بله ضلربات مترونلوم،
نداشتن عجله ،خسته نبودن ،سفت نبودن دستها ،بلند نشدن بيش از حد انگشتان از روي ساز و بسياري
از مسائل ديگر ،مهم و اساسي به نظر ميرسد؛ مثالً در ساز ويلن ،آرشهكشلي نقلش عملدهاي را در ايجلاد
صداي مطلوب بازي ميكند؛ بنابراين با توجه به موارد ياد شده ،تمرين موسيقي آغاز ميشود و بلا دقلت و
زمانبندي خاصي كه به ديسيپلين هنري و البته موسيقي مشهور است ،ادامه مييابد؛ اين تمرينات روزانه،
ميبايد با دقت و جديت الزم پيگيري شود كه در اين مسير ،گامهاي موسيقي از اهميت ويژهاي برخوردار
هستند؛ نواختن گامهاي موسيقي در اصل مثل نرمش قبل از ورزش به حساب ميآيند؛ آنها امكان تميلز
نواختن را به ما اعطا ميكنند و در بعد صدادهي ،پاكترين صدا را با كيفيت سونور عالي ،از طريق تمرين و
اجرا تدارك ميبينند؛ سونوريته يا صدادهي شخصي هر نوازنده ممكن است با نلواختن گلام روزانله شلكل
بگيرد ،اجراي گامها يكي از راههاي رسيدن به سونوريته محسوب ميشود؛ نواختن گامها به وضوح نقايص
تكنيكي ما را برجستهتر ميكنند؛ اجراي گامها ،عالوه بر قدرت و استقالل در كاربرد جدا از هم انگشلتان،
امكان دسترسي به حركات صحيح را نيز فراهم ميسازند ،گامها قدرت و سرعت را به انگشتان دستهلاي
ما برميگردانند ،گامها بين حركات دو دست تطابق و هماهنگي الزم را به وجود ميآورند؛ گامها به نوازنده
كمك ميكنند تا در اجراي ريتم دقيق باشد ،گامها براي تجربه صلداي پلاك و در نهايلت تربيلت گلوش،
نقش موثري را بازي ميكنند ....،اما بعد از تمرين گام ،برنامه روزانه نواختن اتود و قطعات ،اعم از سلونات،
كنسرتو و غيره فرا ميرسد ،در اين مرحله الزم است مواردي براي سهولت كار پيشنهاد گلردد ،تلا نتيجله
مطلوب را براي نيل به هدف اجراي خوب و تميز فراهم كند ،اين مراحل به شلش قسلمت مجلزا تقسليم
ميشوند:
 -1شناسايي و تشخيص نقاط سخت و دشوار در يك قطعه موسيقي
بيترديد همه ما در هنگام تمرين با سختي و دشواريهاي خاصي در قطعات خود مواجله ميشلويم؛ ايلن
نكات پيچيده براي هركس ،در بخشي خاص و متفاوت است؛ بنابراين توصيه ميشود بلا كملك گلرفتن از
يك دستگاه ضبط ،امكان شنيدن صداي ساز خود را فراهم كنليم و آنگلاه اشلكاالت و اشلتباهات خلود را
شنيده و در روي نت با مداد عالمتگذاري نماييم تا در تمرينات بعدي با دقت و توجه كامل آن بخشها را
اجرا كنيم ،و با تامل و صبر ،موانع را منتفي سازيم؛ اين كلار ضلريب دقلت ملا را بلاال بلرده و در نهايلت،
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هوشمندي خاصي را در هنگام نواختن به ما اعطاء خواهد كرد تا ضلمن اجلراي قطعله ،گلوش هلوش بله
صداي ساز خود بسپاريم و با تعمق از خطاهاي احتمالي جلوگيري كرده و آنها را با تكرار ،مطيلع تكنيلك
خود سازيم.
 -2كشف علت اشتباه در نقاط داراي مشكل
در مواقعي از تمرينات روزانه ،گاه نتي جا ميافتد ،ممكن است دليل آن لغزيدن دست ،انگشلتان و يلا هلر
چيز ديگري باشد ،اما در صورت دقت به اين موضوع ،متوجه ميشويم كه اين اتفاق فقط يكبلار بله وقلوع
نپيوسته و در هر بار نواختن ،در همان نقطه تكرار ميشود؛ دليل آن هرچه باشد ،بايستي ريشهيابي شده و
اصالح گردد؛ براي مثال ممكن است ما منطقه موردنظر را در روي ساز درست انتخاب نكرده باشيم ،يا نت
خواسته شده را با نت ديگري اشتباه بگيريم(مثل سي وسل)؛ يا در تغيير پوزيسيون ،محلدودة جغرافيلايي
ساز خود را دقيق لحاظ نكنيم ،همچنين از لغزيدن انگشتي كه ضعيف است ،غافل شلويم ،يلا ريلتم را در
هنگام نواختن از دست بدهيم ،يا در تغيير پوزيسيون ،تند يا كند عمل كنيم ،جابجايي سيمها و آرشله در
زماني زودتر يا ديرتر از حد معمول ،اتمام آرشه قبل از تمام شدن نت ،اشتباه كردن در دو فراز شلبيه بله
هم ،و غيره؛ سلسلهاي از مشكالت و مسايل تكنيكي هستند كه وظيفه ما يافتن دليل اشتباه و رفع آنهلا
براي رسيدن به صافي و پااليش الزم در صدا است.
 -3يادگيري نواختن بدون اشكال و نقص در نقاط داراي مشكل
اين كار بيشك مستلزم تالش و كوشش بسياريست؛ شناسايي و متمركز شدن بر روي نقاط داراي اشلكال
قبل از پرداختن به تكرار و تمرين كل قطعه از اهميت فراواني برخوردار است؛ بسيار ديده شده اسلت كله
قسمت اشتباه بارها و بارها ،به همان شكل نادرست تمرين ميشود و گاه براي پيدا كردن جاي صحيح يك
نت به جاي محاسبه و دقيق شنيدن ،با مالش آرشه و انگشت و ايجاد سر و صداهاي اضافي و نادرست ،بله
زعم خود به نت موردنظر دست پيدا ميكنيم كه در اصل سلسله اعصاب گوش به علت ايجاد نويز(صداهاي
اضافي و مخرب) خسته شده و در نتيجه كل موضوع اشتباه به پيش ميرود؛ لذا ،امكان پيدا كلردن جلاي
صحيح يك نت ،تنها از راه محاسبه و درست شنيدن ميسر است؛ نواختن فرازي مشكل ،بدون حل راستين
معضل پيش رو و عبور از آن با سختي و سفتي ،يا نواختن آن ابتدا با اشتباه و بعد اقدام به تصحيح ،درست
به مانند اين است كه ما ،يك قطعه را به كل اشتباه بنوازيم و در اشتباه خود پافشاري كنيم ،و گاه با بيان
اينكه اين قسمت معموالً هميشه درست بوده به نوعي فرافكني غيرمسئوالنه تن دهيم؛ به عنوان مثال ،اگر
مشكل در جابجايي انگشت هنگام تعويض پوزيسيون است ،بايد آنقدر اين كار به طور صحيح در آن منطقه
تكرار شود كه دشواري برطرف گردد؛ سختيهايي از اين دست ،مثل قرار گرفتن انگشتان در جابجاييهاي
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مختلف ،يا تعويض آرشهها ميبايست با تمركز ،يادداشت كردن و تقويت روحيه آكادميك ،بررسي و حل و
فصل شود.
 -4تكرار بخش دشوار به درستي و شفافيت
تجربه نشان ميدهد كه با چندين مرتبه تمرين و تكرار صلحيح ،مشلكل نلواختن در بخلش دشلوار حلل
خواهد شد؛ قسمت مشكل قطعه را كه گاه حتي ميتواند يك يا چند ميزان باشد ،با دقت و حوصله ده بار
تكرار كنيد و با خود صادق باشيد كه اگر در اين تكرار دهتايي ،باز هم اشتباه نواختيد ،آن را به حسلاب ده
بار خود نگذاريد؛ در صورتي كه امكان نواختن صحيح هنوز وجود ندارد و اشكال همچنان پابرجاست ،بهتر
است به توصيه شماره  3بازگشت نماييد تا مشكل حل شود؛ در اين مرحلله شلرط الزم ،درسلت نلواختن
است.
 -5قراردادن بخش دشوار در داخل قطعه براي نواختن
قسمت داراي اشكال ،مثل يك قطعه از يك دستگاه بايد تعمير شود؛ مراحل تعمير در شمارگان قبل ذكلر
شد؛ حال قطعه تعمير شده را در جاي خود قرار دهيد تا مورد آزمايش قرار گيرد؛ براي اين منظور در يك
قطعه موسيقي به چند ميزان قبل از قسمت اشكال برگرديد و نواختن را از سر بگيريد؛ اگلر مشلكل حلل
شده باشد ،بايد درست بنوازيد ،اين بار از ابتداي قطعه شروع كنيد و تا انتها پيش برويد ،اگر اشكالي بلود،
همان منطقه ،مثل قطعهاي معيوب از يك دستگاه بايد تعمير شود؛ در غير اين صورت كار با موفقيت انجام
شده است.
 -6فردا دوباره اين تمرين را تكرار كنيد
معموالً در برخورد اول چنين تصور ميشود كه همه چيز حل و فصل شده است؛ اما اگر اين تمرينات ادامه
يافت ،مشكالت در صورت وجود ،خود را نشان داده و ما با تكرار و حوصله آنها را برطرف خواهيم ساخت و
به يك اجراي صاف وبدون اشكال دست پيدا خواهيم كرد.
در پايان الزم است ذكر شود كه تمرين و ممارست موسيقي يك حركت علمي ،آكادميلك و آزمايشلگاهي
است؛ در صورتي كه كليه عوامل درست سرجاي خود قرار نگيرند ،نتيجه مثبت و پربار نخواهد بود؛ استيل
ايستادن ،نشستن و نوع گرفتن ساز يا قرار گرفتن در پشت آن ،از اهميت ويژهاي برخوردار اسلت بنلابراين
پيشنهاد ميشود با استفاده از يك دستگاه دوربين فيلمبرداري ،غير از مفهوم صدا ،نوع ايستادن ،حركلت،
نگاه كردن و كليه عوامل مرتبط را با دقت مرور و ارزيابي كنيد.
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