شرح دروس
.1.1

شرح درس تار و سه تار ،دوره مبتدی

کلیات
.1.1.1
دوره مبتدی سه تار (و یا تار)از مبتدی ترین مرحله اموزش یعنی مضراب زدن و انگشت گذاری شروع میشود ،ریتم
خوانی و نت خوانی آموزش داده میشود ،و مبانی عملیی اجیرای رییتم آموختیه میشیودز سوزیسییونخای مختلیو بیر روی
دسته و تغیر سوزیسیون نیز آموزش داده میشودز
مراجع
.1.1.1
 کتاب اول تار و سه تار هنرستان ،روح هللا خالقی
 کتاب اول و دوم و سوم سه تار ذوالفنون








محتویات
.1.1.1
آموزش مضراب
آموزش ریتم ،ریتمخای مختلو ساده و ترکیبی  2/4و  6/8و غیره
آموزش انگشت گذاری
اجرا در سوزیسیون اول
اجرا در سوزیسیون سل
اجرا در سوزیسیون دو و سایینتر
تغییر سوزیسیون

نتیجه آموزش
.1.1.1
دوره مبتییدی سییه تییار از نییه مییاه تییا یییی سییال بییه پییول مییی انجامییدز در سایییان دوره هنرجییو میبایسییتی در بح خییای زیییر
تخصص کافی به هم بزندز به پوری که آهنگخای ساده و مشابه را به صور صحیح بتواند ساز صدا دهی کندز ولی در
این دوره اجرای اتودهای سیچیده و حرکتخای تند گام نوازی مد نظر نیست هر چند که میبایسیتی گامخیای سیاده و تغییر
سوزیسیون را انجام دهدز






مضراب زدن صحیح به همراه ریز
انگشت گذاری صحیح بر روی دسته
صدا دهی صحیح همزمان مضراب و انگشت
توانایی خواندن نت و اجرای نت به پور صحیح ،ریتمخای ساده  4/4 ،2/4و بخصوص ریتم ترکیبیی  6/8و
توانایی اجرای انواع ترکیب واریاسیونخای ریتمی
توانایی تغییر سوزیسیون از باالی دسته به سایین و بالعکس

فرمت آموزش
.1.1.1
آموزش شامل ،آموزش عملی ،تکلیو هفتگی ،آموزش مضراب زدن گروهی برای تقویت انگشت و مضراب میباشدز
در هر جلسه نکات جدید آموزشی تدریس شده و به هنرجیو تفخییم میشیود ،تمرینیات درس بیه هنرجیو جخیت تمیرین در
پول هفته تعیین میشیودز هنرجیو میبایسیتی در هفتیه بعید دروس را بیه پیور صیحیح آ یار را اجیرا نماییدز وییا توصییه
میشود که هنرجو تمرینات را با د ت و صحیح اجرا کند تا به سیشرفت الزم دست یابدز چنانچه هنرجو نتوانید از عخیده
اجرا بر آید مکن است از ایشان خواسته شود تا آ ار را دو باره تمرین کندز

مصالح کمک آموزشی
.1.1.1
 ساز :در آموزشگاه جخت آموزش موجیود اسیت ولیی هنرجیو جخیت تمیرین نییاز بیه سیاز مناسیب داردز بسییار
مسپلح است بین مردم که مبتدی از ساز مشقی ابتدا استفاده کندز ولی چنانچه سیاز مبتیدی سیازی خیوب باشید،
باعث صدا دهی بختر میشود و هنرجو جخت ادامه کار بیشتر تشویق میشودز ولی در ابتدا هنرجو توانایی صدا
دهی مناسب را ندارد و اگر ساز نیز خوب صدا ندهد هنرجیو ممکین اسیت احسیاس کنید کیه عییب از اوسیت و
دست از ادامه بکاهدز
 سی دی و نوار :اجراهای کتابخای مرجع موجود است ،هیم بصیورت نیوار هیم سیی دی ،امیروزه ضیبپ صیدا
توسپ یی مبایل مناسب نیز امکان سذیر استز ویا توصیه میکنیم که هنرجو از این ابزار استفاده کند چرا کیه
با گوش دادن به اجرای صحیح پعات م یتواند خود را در حیپه اجرا و تجربه انیدوزی یرار دهیدز ابیل ذکیر
است که با وجود انواع ابذار کمی آموزشی حتی فیلم چنانچه هنرجو تمرین کافی و مستمر حمت نداشته باشید
به سیشرفتی دست سیدا نمیکندز به هر حال حتی بیا وجیود تکنولیوآی آمیوزش جدیید و امکانیات ضیبپ و سخیش،
هنوز هیچ کدام جایگذین کاملی برای یی استاد و هنرجو نیستز هنرجو و مربی نیاز بیه ارتبیاپ رو در رو و
درک متقابل دارندز گاها ممکن است کیه هنرجیویی از نظیر خلقییات شخصیی بیا هیر مربیی نتوانید بیه سیشیرفت
دست سیدا کند و بختر است که با استفاده از اساتید متنوع به یی مربی کیه از نظیر روحیی بیا شیما سیازگار تیر
است تمرین کنیدز
 آموزش آنلین :با توجه به اینکه هنوز استاد کامال متبحر ممکن است در دست نباشید آموزشیگاه بیه پیور آنلیین
امکانات آموزش را فراهم می آوردز در زمینه سه تار همزمان بیا کیالس هیر دو هفتیه ییی بیار آمیوزش آنلیین
توسییپ دکتییر ریییاس الشییمس از سییو د انجییا م میگیییردز میبایسییتی هماهنگیخییای الزم بییل از کییالس و امکانییات
اینترنت و وبکم و میکرفن توسپ مربی فراهم شودز کالس میبایستی کامال به پور مستمر و زمان بندی د ییق
صورت گیردز
شرح سر فصل دروس کتاب هنرستان
.1.1.1
آموزش دوره مبتدی بیشتر بیر اسیاس کتیاب هنرسیتان موسییقی روح هللا خیالقی بیوده و دروس ایین کتیاب دارای نکیات
آموزشی زییر اسیت کیه میبایسیتی توسیپ مربیی آمیوزش داده شیود و هنرجیو میبایسیتی بتوانید مباحیث هیر درس را ییاد
گرفته و به پور صحیح به اهداو دروس با تمرین مستمر دست یابدز
سپوح تعیین شده در این سر فصلخا میتواند به عنوان استانداردی بیرای ارزشییابی و اجیرای هنرجیویی اسیتفاده شیودز
میتوان با اجراهای هنرجوی و ر ابت بین هنرجویان به ارزشیابی آنخا ا دام کرددز
نتیجه آموزش (هنرجو میبایستی به اهداو زیر در آموزش بعید
هدو درس
دروس
از اجرای تمرینات دست یابد)
ت یییوری موسیییییقی نییت ،خپییوپ حامییل ،نمییایش نتخییا بییر هنرجییو سیییش از شییروع دروس سییه تییار میبایسییتی بییه ت ییوری
سیییییش از شییییروع روی خپیوپ حامییل ،میزانخیای سییاده ،مقیدماتی موسییقی آشیینایی یابید ،نتخیا و نحییوه نمیایش آنخیا را یییاد
گرفته ،ریتمخای ساده را یاد بگیرد و از نظر مفخومی بیه نحیوه
ریتم ،تمسو
دروس
ضرب گیری با آنخا را آموزش دیده باشد
مضراب زدن ،ریتم خیوانی و ضیرب توانییایی :نحییوه مضییراب زدن ،دسییت گییرفتن سییاز ،ریییتم زدن
6–1
میییزان سییاده ،تفییاوت نییت سیییاه و چن ی  ،اجییرای اییین نتخییا بییا
سا یا مترونم میزان ساده 2/4
ضرب گیری ،میبایستی جخت آمیادگی دروس بعیدی هنرجیو از
عخده نواختن ریتمخا بر آید
توانییایی :انگشییت گییذاری صییحیح ،صییدا دهییی صییحیح انگشییت
انگشت اول در روی سیم دو و سل
11-7
اول ،ادامه ریتم زدن نتخای چن و سیاه ،انگشتخا جخیت درس
بعدی میبایستی به درستی صدای نت را بیرون آورندز همچنیین
اجییرا در زمییان میبایسییتی از ابتییدا تییا انتخییا بییه درسییتی صییورت
گیردز
توانییایی :اجییرای نتخییای سییفید بصییورت ریییز ،بپییور سیوسییته و
نواختن ریز
12-11
ممتییدز بییه پییور کلییی دسییت یییابی بییه ریییز صییحیح میبایسییتی هییر
روزه تمییرین شییود و محییدود بییه اییین دروس نیسییتز در دروس

آتی نیز میبایستی تمرین شودز
انگشت گذاری دوم بر روی سیم دو و سل
انگشت دوم
14-11
اجرای هم زمان ریتم و ریز و شروع توانایی :اجرای همزمان ریتمخای مختلیو و اجیرای رییتم ،ایین
17-11
آهن ی از سیییم سییل بییه دو و بییر عکییس انتقییال میابییدز همچنییین
حرکت بر روی دو سیم
اجییرای در زمییان بییدون مکییث میبایسییتی بییه درسییتی صییورت
گیردز
اییین درس انتقییال بیشییتری بییر روی دو سیییم دارد و هنییوز اجییرا
انتقال از سیم سل به دو و بر عکس
18
در زمان میبایستی به درستی صورت گیرتز این درس شروع
حرکت گام میباشدز
توانییایی اجییرا بییا انگشییت سییوم (و یییا چخییارم توسییپ بعضییی از
اموزش انگشت سومز
21-11
اساتید) بعد از این درس هنرجو میتوانید بیا انگشیت سیوم کیوک
کندز با تمرین زیاد میتواند بیه ایین هیدو ناییل آیید ولیی در ابتیدا
ممکن است به سادگی به به کوک خوب دست سیدا نکندز
در این دروس ملودیخا با حرکتخای سیوسیته و سیرش دار میباشید
اجرای ملودی و حرکت انگشتان
22-21
که هنرجو ملودی صحیح میبایستی اجرا کند تا به درک بختری
از یییی ملییودی و جمییالت و نیییم جملییه و سریودهییای موسیییقی
دست یابدز
توانییایی :اجییرای سیییاه ،چن ی و دوال چن ی و درک و اجییرای
اجرای دوال چن
21
صحیح ریتم و نمایش صحیح آنخاز
توانییایی :اجییرای حرکییت گییام واره انگشییتان ،اجییرای صییحیح
جمالت موسیقی پوالنی
21-24
ملودی و نمایش روند یی ملودی موسیقی
آشیینایی و اجییرای نییت بمییل بییر روی دسییته سییاز در سوزیسیییون
نت بمل
26
اول
توانییایی :اجییرای سیییاه ،چن ی و دوال چن ی و درک و اجییرای
 27سایییییان سییییپح دوال چنگخا
صییحیح ریییتم و نمییایش صییحیح آنخییاز تییا سایییان اییین درس جخییت
یی
آمادگی برای درس بعدی -1 ،اجرای ریتم انواه نتخیا بیا ضیرب
زدن میبایسییتی بییه پییور کامییل ت بیییت شییده باشییدز  -2انگشییت
گییذاری در سوزیسیییون اول میبایسییتی بییه خییوبی بییا صییدا دهییی
مناسب صورت گیردز  -1اجرای صحیح یی ملودی از ابتدا تا
انتخییا بییدون مکییث و بییا درک و دریافییت مناسییب و بییا نمیییایش
مناسب میبایستی صورت گیردز
توصیه میشود یی امتحان دوره ای تا این درس گرفته شودز
این دروس در نوازنیدگی موسییقی ایرانیی بینخاییت مخیم هسیتندز
آموزش ریتم های ترکیبی 6/8
آغاز سپح دو
مربی میبایستی به پور صحیح نوازندگی ریتم ترکیبی  6/8را
دروس 21-28
توضیح دهید ،ضیرب گییری و اجیرا و انتقیال بیر روی دو سییم
شییییییییروع ریییییییییتم
میبایستی به درستی صورت گیردز
ترکیبییییی (بسیییییار
مخم)
نتخیییای دو ال چنییی و واریاسییییونخای توانییایی :تفییاوت شییمردن و ضییرب زدن نتخییای چن ی و دو ال
12-11
چن در ریتم 6/8
ضربی ریتم 6/8
توانییییییایی :درک ملییییییودی پییییییوالنی در ریییییییتم  ،6/8اجییییییرای
اجرای ملودی
11
واریاسیونخای مختلو ریتمیی در این مییزان و نمیایش مناسیب
این ملودی بسیار اهمیت دارد
واریاسیونخای بیشتر در ایین رییتم ،میبایسیتی انگشیتان تیا بحیال
واریاسیونخای بیشتر در ریتم 6/8
16-14
به اندازه کافی درت اجرای ایین واریاسییونخا را داشیته باشیندز
در غیییر اینصییورت توصیییه میشییود کییه کلیییه دروس از ابتییدای
کتییاب هییر روزه تمییرین شییودز و چنانچییه الزم باشیید هنرجییو بییه
عقب برگردانده شده تا به تکنیی الزم دست سیدا کندز
( 17سایییان سییپح واریاسیییون چنیی نقپییه دار – دو ال اییییین واریاسیییییون در موسیییییقی ایرانییییی بسیییییار مخییییم اسییییت و
کاربردهای فراوانی داردز توصییه میشیود هنیر جیو ایین دروس
چن (بسیار مخم)
دو)
را مرتبا تکرار کندز
توصیه میشود ییی امتحیان دوره ای تیا ایین درس گرفتیه شیودز
حتییی هنرجییو میتوانیید دسییت بییه اجییرای سییاده هنرجییویی بدهیید و
مورد ارزشیابی رار گیردز
آشییینایی بیییا نتخیییای وسیییپ دسیییته بیییر روی هیییر دو سییییم در در
سوزیسیون وسپ دسته
41-18

سوزیسیون وسپ دستهز
شروع سپح سه
مکان نتخای بمل در وسپ دسته
نتخای بمل
41
در وسپ دسته واریاسیونخای مختلو ریتم ساده در ایین پعیات
واریاسیونخای ریتمی
44-42
اجرا میشود
آشنایی با نتخای سایین دسته بر روی هر دو سیمز
سرده شناسی سایین دسته
41
تییا بییل از اییین دروس دسییت تغییییر سوزیسیییون نمیدهییدز از اییین
تغیر سوزیسیون (بسیار مخم)
11-47
درس به بعد تغییر سوزیسیون و حرکت دست صورت میگییردز
شیییییییروع سیییییییپح
هنرجو میبایستی به نحوه حرکت بیین سوزیسییونخا بیا انگشیتخای
چخار
مختلو آشنا شودز این حرکات از حرکات ساییه محسیوب شیده و
تا آخر عمر نوازنده با او استز بنابر ایین بسییار مخیم اسیت کیه
این حرکات را یاد گرفته و در پعات مختلو اجرا کندز
شروع گام نیوازی و درک کیار بیرد ایین تغیییر سوزیسییون ساییه
تغییر سوزیسیون و گام نوازی
12-11
اصییلی اجییرای بسیییاری از آهنگخییایی اسییت کییه هنرجییو ممکیین
است با آن در آینده برخورد کندز
واریاسییییون جدیییید ریتمییییی در رییییتم اجییرای واریاسیییون جدییید در ریییتم سییاده و ترکیییب آن بییا انییواع
11
ریتمخییای دیگییرز هنرجییو میبایسییتی تمییرین بسیییار نماییید تییا بییه
ساده 2/4
اجرای صحیح در زمان دست سیدا کندز
گییامی مینییور ،نتخییای بملییو و ترکیییب اهییداو اییین دروس :اجییرای واریاسیییونخای مختلییو ریییتم ،6/8
16-11
گام مینور ،تغیر سوزیسیونخای متنیوعز ایین دروس دارای تنیوع
سایان سپح چخار واریاسیونخای مختلو ریتم ترکیبی
بسیار خوبی میباشدز
ارزشیابی و اجرای هنرجویی توصیه میشودز
منبعد هدو اجرای موسیقی استز هنرجیو میبایسیتی بیه ترکییب
 17شییروع سییپح اجرای پعات موسیقی
واریاسییییونخای ریتمییییی ،تغیییییر سوزیسییییون ،مضیییراب زدن،
سنجم
انگشت گیذاری و در نخاییت اجیرای ییی ملیودی صیحیح دسیت
سیدا کندز
ملودیخای متنوع جخیت آشینایی بیا نیواختن وا عیی موسییقیز ایین
اجرای ملودی
61-18
اتودها جخت انتقال از نوازندگی ابتدایی بیه ملیودی وا عیی زدن
هسییتز از اییین بییه بعیید هنرجییو بییه مییرور تکنیکخییای نوازنییدگی
خود را بسپ داده و تمیام تکنیکخیای ابتیدایی در آ یار را اسیتفاده
میکندز
آشیینایی بییا کییوک جدیییدز ربییع سییرده هییاز اییین آ ییار بییه رشیید رونیید
ملودیخای ایرانی در کوک جدید
66-62
همزمیییان بیییا شیییروع ایییین نیییوع آ یییار درک روند ملودیی آهنگخای ایرانی کمی میکندز
میتییوان کتییاب ذوالفنییون نیییز آمییوزش
داده شود
آشنایی با میزان و ریتم جدید و دنباله ملودی نوازی ایرانی
میزان 1/4
68-67
ادامه ملودی نوازی ایرانیز در دشتی
ملودی در دشتی
71-61
تریل همراه با ترکیب در ملیودیز در ایین درس تمیرین اسیتفاده
تریل
72-71
درست مضراب و انگشت در تریل آموزش داده میشودز
ملودیخای متنیوع و تغییر سوزیسییونخای متنیوع در فیرم دادن بیه
ابو عپا
77-71
انگشتان کمی میکند
به سرده شناسی در دشتی کمی میکند
آهنگی در دشتی
78
آشنایی با گام نوازی در ر مینور و تغییر سوزیسیونز
ر مینور
71
در این زمان اجرای هنرجویی و ارزشیابی توصیه میشودز

