
  چگونه مفید تمرین کنیم ؟

  
استفاده درست از وقت به هنگام تمرین ساز، از مهمترین عواملی است که پیشرفت شـما را در نوازنـدگی تضـمین مـی     

   کنــــد، بــــه نکــــاتی کــــه یکــــی از مدرســــین موســــیقی در ایــــن بــــاره بیــــان کــــرده اســــت دقــــت کنیــــد.  
، اسـتاد دانشـگاه و همچنـین     saxophone) پروفسـور موسـیقی و نوازنـده توانـاي     Jerry Cokerجري کوکر (

در ارتباط با روشهاي تمرین کردن موسیقی نظریـاتی مفیـدي دارد    Jazzکتاب در زمینه موسیقی  20نویسنده بیش از 
 :که در اینجا به نکات مهم آن اشاره می کنیم

دقیقـه. بسـیاري از مـا ممکـن      75او معتقد است که هنرآموز براي موفقیت باید تمرین منظم داشته باشد، حداقل روزي 
   است بیش از این مقدار طی روز تمرین داشته باشیم، اما نکته اینجاست که بهره الزم از زمان صرف شده را نمی بریم.

   دقیقه یک ملودي آرام را که دوست دارید تمرین کنید. 5ابتدا براي اینکه وارد دنیاي موسیقی شوید به مدت  -1

   رین گام و آرپژ انجام دهید.دقیقه تم 15به مدت  -2

   انجام دهید. Riffدقیقه تمرین الگوهاي ملودیک یا  10به مدت  -3

   کنید. Improviseدقیقه روي ملودي هاي جدید با آکوردها  5به مدت  -4

گفته مـی   Transcriptionکار کنید به اینکار  CDدقیق روي در آوردن ملودي از روي نوار یا  15براي مدت  -5
   شود.

دقیقه روي نقطه ضعف هاي جدي خود کار کنید. مثآل اگر در بعضـی از گـام هـا ضـعف داریـد یـا بـا         10به مدت  -6
   سرعت هاي زیاد مشکل دارید به آنها بپردازید.

دقیقه نیز وقت خود را صرف یاد گیري یک آهنگ جدید بکنید که شامل ملودي و تحلیل هارمونی  15براي مدت  -7
  باشد.

  



  مهمی که یک نوازنده باید رعایت نماید:نکات 

قبل از تمرین سازتان سعی کنید تا دستهایتان را گرم کنید. به هیچ عنوان در هنگام شروع تمرین قطعـه اي سـخت و یـا تکنیکـال را اجـرا      
تـی کشـیدگی هـایی در    ننمایید در بسیاري از موارد عدم توجه به این نکته باعث میشود تا فشـار زیـادي بـر عضـالت شـما وارد شـود و ح      

عضله ایجاد نماید؛ یکی از روش هاي بسیار خوب اجراي گام و آرپژ با سرعت بسیار پایین میباشد و سپس اجـراي قطعـه اي سـاده بـراي     
  شروع تمرین.

به سـراغ کـار   یک: یکی از اشتباهاتی که برخی از هنرجویان و نوازندگان انجام میدهند این است که به یکباره دست از تمرین میکشند و 
بایستی ابتدا و انتهاي تمریناتتان را مشخص نمایید و در انتها نیـز سـعی ننماییـد تمرینتـان را بـا اجـراي قطعـات تکنیکـی و          دیگري میروند!

 سرعتی به پایان برسانید، بگذارید آرامش در دستان شما خود را نشان بدهد، پـس بـا اجـراي قطعـه اي مالیـم (مـثال در حالـت آندانتـه یـا         
  آداجیو) تمرینتان را پایان دهید.

دو:در نوشته فوق شیوه شروع و خاتمه تمرینات بررسی شد اما باید توجه نمایید که یک نوازنده حرفه اي به دستان خـود اهمیـت بسـزایی    
بـا سـاز مقـداري    میدهد، پس شما هم حرفه اي فکر کنید و حرفه اي ساز بزنید، مهم نیست که یک هنرجو باشید. قبل از شروع تمرینـات  

  تمرین کششی انجام دهید و سعی نمایید تا با نرمش و ماساز انگشتان، آنها را براي تمرین آماده سازید.

دقیقـه از جـاي خـود بلنـد بشـوید و بـراي چنـد دقیقـه کوتـاه تمرینـات            15سه:بعد از هر تمرین سختی و یا در دوره زمانی مشخصی مـثال  
یکی از نکاتی که بسـیاري از هنرجویـان فرامـوش میکننـد،      یق انرژي تازه اي را به خود منتقل نمایید.کششی را انجام دهید و با تنفس عم

تنفس در طول قطعه است! سعی نمایید تا با کمک استاد خود یاد بگیرید تا در چه وقت و در چه قسمتهایی باید تـنفس نماییـد، ایـن نکتـه     
آسـیب   ثرات خود را نشـان میدهـد و خسـتگی زیـادي بـراي شـما بـه ارمغـان مـی آورد!         در قطعاتی با سرعت باال و در مدت زمان زیاد، ا

دیدگی تنها احساس درد در عضالت نمیباشد بلکه خستگی ناشی از عدم تنفس صحیح در هنگام نواختن نیز جـزو صـدماتی میباشـد کـه     
  در طوالنی مدت عوارض بدي را بر بدن شما میگذارد.

ز با یک سري تمرینات کششی سعی نمایید تا از فشاري که بر روي عضالت آمده بکاهیـد. اسـتفاده از آب   چهار:پس از پایان تمرینات نی
  گرم و ماساژ انگشتان یکی از روشهاي بسیار خوب براي این کار میباشد.

ینکه هـر چنـد سـاعات    پنج:یکی از عادتهاي بد در نوازندگی اینست که وقتی معین را براي تمرینات خود اختصاص ندهید و بدتر از آن ا
یکبار تمرین کوتاهی را با شدت زیاد بر روي ساز انجام دهید و دوباره به سـراغ کارهـاي دیگرتـان برویـد و ایـن کـار را در طـول زمـان         

ن چندین بار تکرار نمایید. جدا از نرسیدن به پیشرفتی مناسب در نوازندگی عضالت و بدن شما نیز در برابر این نـوع تمـرین واکـنش نشـا    
    میدهند که خود آسیب پذیري شما را باال میبرد.

شش:تمرین تنها فیزیکی نیست بجاي اینکه تنها با عضالتتان ساز بزنید قبل از شروع هر تمرینی چه گام و چه قطعه با نگـاه کـردن بـه نـت     
ینـات عضـالنی تنهـا وقـت شـما را      قطعه مورد نظر، ذهن خود را براي تمرین آماده سازید. بـه عقیـده شخصـی (نگارنـده) بسـیاري از تمر     

میگیرند و کار مفیدي را انجام نمیدهند! درواقع تنها شما خسته میشوید و حس کـاذب پیشـرفت را بـه شـما دسـت میدهـد؛ در حالیکـه بـا         



اند که به دلیـل ایـن   تمرینات ذهنی میتوانید با فشار کمتر و بازدهی باالتر از تمرینات خود استفاده ببرید.بسیاري از نوازندگان مشهور بوده 
فشار بیش از حد دیگر از نواختن ساز عاجز مانده اند.دیگر زمان تمرینهاي فیزیکی با صـرف سـاعت هـاي زیـاد بـه پایـان رسـیده اسـت،         
تاثیري که یک ساعت تمرین ذهنی بر روي شما دارد بیش از ساعتها تمـرین فیزیکـی اسـت؛ (ایـن گفتـه بسـیاري از ویرتوزهـاي معاصـر         

  د گلن گولد است) در مقاالت اتی برخی از این تمرینات معرفی خواهد شد.است مانن

هفت: تمرینات کششی بر روي ساز نیز بسیار مفید است اما توجه کنید که این تمرینات حتما بایـد بعـد از گـرم کـردن انگشـتان صـورت       
  گیرد.

معنا نیست بلکه بایـد سـعی نماییـد تـا تمرینـات خـود را        هشت: از تمرینات خود لذت ببرید! تمرین تنها ایجاد صداهایی گوشخراش و بی
متنوع سازید و در هنگام اجرا با لبخند و بدون هر گونه تنش خاصی در عضالت فک و چهره به تمرین بپردازید. تابحـال شـاید برخـی از    

فشار میدهند یا حتی شاید خود شـما نیـز از    نوازندگان را دیده اید که در هنگام نواختن یک نت اشتباه اخم میکنند و یا دندانهاشان را بهم
  ان دسته نوازندگان باشید!

نه :نوازنده حرفه اي کسی است که حتی در زمانی که اشتباه میکند طوري با مخاطب رفتار کند که هیچ اتفاقی نیافتاده است و بـا آرامـش   
یـز عجیـب و غیرقابـل تحملـی نیسـت و بسـیاري از برجسـته        خاصی کار خود را ادامه دهد. اشتباه در اجرا یکی از نکاتی و یا فراموشـی چ 

ترین نوازندگان دنیا نیز در اجراهاي خود اشتباهاتی را صورت میدهند اما فرق آنان بـا دیگـر نوازنـدگان در چیسـت؟ مهـم نحـوه برخـود        
ن است که در هنگـام نـواختن دهانتـان    شما با این مساله است. یکی از شیوه هاي رفع این مشکل (اخم کردن و یا بهم فشار دادن دندان) ای

را باز نگه دارید؛ شاید کمی عجیب باشید اما روشی کامال کاربردي و علمـی میباشـد و جـدا از آن کمـک شـایانی بـه بهبـودي وضـعیت         
  تنفسی خود مینمایید!

تکنیـک هـاي    -کینزولـوژي   ده:از تکنیک ها پیشگیري کننده و آرامش دهنـده نیـز اسـتفاده نماییـد. اسـتفاده از تکنیـک هـاي موزیـک        
  الکساندر و یوگا و تاي چی بسیار موثر میباشد.

یازده: ورزش را فراموش نکنید! ورزشـهایی از قبیـل دوچرخـه سـواري و شـنا و کـوه پیمـایی بسـیار مفیـد میباشـد. امـا ورزشـهایی چـون              
ایی مانند گیتار و پیانو مناسب نیست بلکـه ورزشـهاي   بدنسازي بدلیل بر هم زدن تعادل و باالنس میان عضالت انگشتان براي نوازنده سازه

  هوازي (آیروبیک) بدلیل باال بردن گردش خون و افزایش میزان تنفس بسیار مناسبتر میباشد.

دوازده:مهمترین نکته در تمرین و بطور کل در نوازندگی داشتن هدف میباشد. بـراي تمـرین هـر قطعـه و هـر اتـود و هـر گـامی هـدف و          
  آن میخواهید را مشخص نمایید. تمرینات بر حسب عادت و یا اجبار بیشترین آسیب ذهنی را بر شما وارد می سازد. نکاتی که از

نکته آخر: به هیچ وجه فکر این را نکنید که نمیخواهید یک نوازنده حرفه اي بشوید! و اگر امروز تنها براي ساعاتی کوتاه تمـرین میکنیـد   
 ست. رعایت این نکات شرط اول نواختن هر سازیست.احتیاجی به رعایت این مسائل نی


