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  مقدمھ مترجم
  
  
  

اب  كتاب حاضر بخش      انو«ھاى اول و دوم و سوم از كت دگى پی م» در مورد ھنرنوازن تاوویچ نیگاو«یادداشتھاى معل ریخ گوس  1»سگن
ھاى پیانو است و نوازنده آماتورباید در نظر داشتھ باشد كھ براى درك درست و عمیق مطالب  روى سخن این كتاب با پیانیستھا و معلم.است

یقى  ارس عالىھاى پیانو در مدارس و مد دلیل نیست كھ معلم تواند كافى باشد بى این كتاب مسلما یكبار خواندن آن نمى ا و ) مسكو(موس بارھ
  .كنند خوانند و بھ شاگردان خواندن آن را توصیھ مى بارھا این كتاب را از نو مى

    
ان و ... و » در مورد پدال» «در مورد كار روى تكنیك«ھاى بعدى كتاب ؛ ،  با این امید كھ بخش   نیز در آینده نزدیك در دسترس ھنرجوی

ان . معلمان پویا قرار بگیرد ھ ھم تن آورده ب ى در م ر از روس ھ غی انى ب ھ زب نده ب ھ نویس الزم بھ توضیح است كھ اصطالحات و جمالتى ك
  .اند صورت منتقل شده

  
ى   ھ خودم م ا وظیف ا ایرینایوگنیون انم تمچنك ایم خ ا از معلمھ ھ در اینج م ك ارم ق 2دان اب را در اختی ن كت لى ای تن اص ھ م ك ك د و كم رار دادن

  .سپاسگزارى كنم 3ھاى خانم بت ناتالیا گریگوریونا وراھنمایى
  

     
  مسكو 14/12/97  كاترین
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 .Heinrich Neuhaus (1888-1964) 
 

2
.Temchenka Irina Yevgenievna 

 
3

. Bat Natalia Grigorievna 
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  بیوگرافى مختصرى از نویسنده
  

  پدرش گوستاو. موسیقیدان بھ دنیا آمداى  پیانیست، معلم، موسیقیدان ونویسنده روس در خانواده» گنریخ گوستاوویچ نیگاوس««     
ُویچ نیگاوس پی ى او ویلھلم ود دائ یقى ب م موس د.م.فانیست و معل ود و و. 1بلومنفل ر و آھنگساز ب تانى از  2شیمانوفسكى. ك.رھب آھنگسازلھس

  .اقوام نزدیك او بود
     
در آلمان   1904 - 1906 ھاى در سال:(اش را آغاز كرد كنسرتىاز نھ سالگى فعالیت . در شروع كردى نوازندگى پیانو را نزد پدر كودك  

  ادامھ داد  4كالس پیانو را نزد گدوفسكى. گرفتھنگسازدر برلین درس آ 3ف یوون.نزد پ 1906در ). در ایتالیا 1909و در سال
  .كنسرواتوار پتروگراد را بھ شكل اكسترن تمام كرد1915سال ). در آكادمى وین 1912-14در برلین و سال  1906سال (

     
  در 1922تا  1918در تفلیس، از سال  RMOمدرسھ موسیقى در  1918تا(اى كنسرت شروع بھ تدریس نمود در كنار اجر 1916از سال   

ف و از  راتوار كی ا ع 1919كنس رواتوارب ین كنس ور در ھم وان پروفس ىن رد تدریس م ا  1922از . ك ور در  1964ت وان پروفس ا عن ب
ل سال  و 1922از سال ) عھده داشت مدیریت  این كنسرواتوار  را بھ 1937تا  1935كرد ، از  مسكو تدریس مىكنسرواتوار دت چھ بھ م

كرد و ھمچنین با  در كیف ھمنوازى مى 5كخانسكى.ھمراه ویولنیست پ. (را كرددر مقام تكنواز و ھمنواز در روسیھ اجھاى زیادى  كنسرت
  ).كرد و كوارتت بتھوون ھمكارى مى 7اویستراخ.ف.د. 6پلیاكین. ب.م
    
  و ھمچنین سنت روسى 8ھنر نیگاوس تحت تأثیر لیست . داشتبطور مشخص گرایش بھ رومانتیسیسم  نیگاوس در مقام پیانیست  
  ،10توجھ بھ شیوه نوازندگى رمانتیك او شامل آثار بتھوون، شومان رپرتوار عظیم نیگاوس با. فلد بودو گرفتھ شده از بلومن 9)روبینشتاین(

  و ھمینطور 13اسكریابین) ھنر پیانویى در نیمھ اول قرن بیستم استھا برامس توسط نیگاوس از بھتریناجراى ( 12مس، لیست، برا11شوپن

                                                        
1

. F. Blumenfeld (1863 - 1931)  
 

2
. K.Szymanowski (1882 - 1937) 

 
3

 P. F. Joun(1872-1940)كرد دنیاآمدو تحصیل بھ درروسیھ كھ االصل سوئیسى دان موسیقى.
 
 L. Godowsky (1870-1938)لھستان.4

 
 P. Kochanski (1887-1934)لھستان . 5

 
 M. B. Poliakin (1895-1941) ویولنیست روس . 6

 
 D. Oistrakh (1908-74) یست روس ویولن. 7

 
 F. Liszt (1811 - 86) آھنگساز و پیانیست مجار .8

 
 A. Rubinstein (1829 - 94) روس  پیانیست و آھنگساز.9

 
 R. Schumann (1810 - 56) آھنگساز آلمانى .10
 
 F. Chopin (1810 - 49) آھنگساز و پیانیست لھستانى .11
 
 J. Brahms (1833 - 97)آھنگساز آلمانى .12
 
 A. Scriabin (1872 - 1915) پیانیست و آھنگساز روس . 13
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  .و دیگر آھنگسازان ھم عصر وى است 2شوستاكوویچ ،1پروكفیف
  ،»4گیللس. گ.اِ «، »3ریختر. ت.س«پیانیستھاى برجستھ و نامدارى مثل؛گذارى كرد و  پیانیستیك را پایھ نیگاوس بزرگترین مكتب    

ا« اوس. گ.س«، »5زاك. اى. ی الینین.و.ى«، »6نیگ رد،» 7م ت ك ف.و.و«ھمچنین را تربی ف.ب.آ«، »8كراینی دكین.آ.آ«، »9لوبیم ، »10ناس
ل » 11ماگیلوفسكى.گ.ى« ى مث ُف.ن. ل«، »12گوتمان.د.ت«و معلمھاى معروف ااوم د»13ن ده .، از شاگردان او بودن ر ش ھ از او منتش ارى ك آث

  :است
  1958و  1961مسكو  -یادداشتھاى معلم -در مورد ھنر نوازندگى پیانو

  »197514مسكو  -نشھا بھ والدی یادداشتھاى روزانھ، گزیده نامھ -تفكرات و خاطرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 S.Prokofiev (1891 - 1953) پیانیست و آھنگساز روس .1

 
 D.Shostakovich (1906 - 1975)روس .2

 
 S.Richter (1915 - 1997) پیانیست روس .3

 
 E.Gilels (1916 - 1985) پیانیست روس .4

 
 Y.Zak (1913 - 1976)پیانیست روس .5

 
 S.Neuhaus (1927 - 1980) پیانیست روس .6

 
  Y.Malinin (1930 -  ) پیانیست روس .7

 
   - V.Krainev (1944  (  پیانیست روس.8

 
 A. Lubimov (1944-     )پیانیست روس .9

 
 A. Nasedkin (1942-    ) پیانیست روس.10
 
 E. Mogilevsky (1945-    ) پیانیست روس .11
 
 T.Gutman (1905 -  )پیانیست روس .12
 
 L.N.Naumov (1925 -    )پیانیست روس . 13
 
 935جلد سوم صفحھ  1976» دایرة المعارف شوروى«انتشارات  -المعارف موسیقى  دایره. 14
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  مقدمھ نویسنده
  

  :بسط خواھم دادپردازم كھ در ادامھ آنھا را  ه مىبراى شروع بھ چند قضیھ ساد
    
  چھ نوجوان یا بزرگسال باید از درون صاحب یك موسیقى باشد؛ اگرد كودك باشدساز دلخواه، چھ ش قبل از شروع بھ یادگیرى ھر - 1   

ز خود دارا دھم؛ یعنى با تر توضیح مى واضح ش جارى ید آن موسیقى را در مغ د در روح د موسیقى بای را باش ش آن ا گوش درون د و ب باش
ً زنده در مغزشان جاریستتمام راز نوابغ در این است كھ موسیق.بشنود راى .ى كامال ا ب آنھا قبل از آنكھ براى اولین بار پشت پیانو بنشینند ی

ال توانست خرد 1است كھ موتسارت بھ ھمین دلیل. شنوند گوش درون مىرا در دست بگیرند موسیقى را با  اولین بار آرشھ اره«س م » یكب ھ
  .ھم ویولن بنوازدپیانو و 

    
ن (یقى ھر اجراى موس - 2    ودمشكالت اجرا موضوع اصلى ای د ب تھا خواھ تاز س) یادداش ده اس ر اصلى تشكیل ش شونده اجرا: ھ عنص
  در وھلھ اول،(كامل بر این سھ عنصر تسلط فقط با . یابد تجسم مى، و سازى كھ توسط آن اجرا)وازندهن(، اجرا كننده)موسیقى(

  ، طبیعتا، اجراى آثار پیانویى توسط تكنواز پیانو»سھ عنصر«مثال این ترین  ساده. رى دست یافتاى خوب ھنتوان بھ یك اجر مى) موسیقى
ل و غیره(است  ِ   ).یا سونات براى تكنواز ویولن یا ویولن س

      
  شود، پرداختھ مىآید كھ بھ یكى از این سھ عنصر بیشتر  اغلب پیش مىر دارند چرا كھ در حین كار تعلیم این مسائل ساده احتیاج بھ تكرا 

بعبارت دیگر (، است كھ كار روى محتواى قطعھ، و خود موسیقىبارتر از ھمھ ھنگامى  تأسف. شود ىدر حالى كھ عنصر دیگر فراموش م
ھ ك.است» تكنیك«فقط تسلط بر ساز و  شود، و ھدف فراموش مى) »ھنرىتصور« ىاشتباه دیگرى كھ البت اق م ر اتف ھ  مت ھ ب ن است ك د ای افت

ھ، این اشتباه 2بھ خود موسیقى، مسئلھ تسلط بر ساز را ساده فرض كنیم رداختن خاطر پ ر حرف راى غی ھ اج ھ  مسلما منجر ب اى و آماتورگون
  .شد خواھد

   
  .تر است ، وسیلھ دستیابى بھ آن مشخصتر باشد مشخص) اجراى كاملمحتوا، موسیقى،( ھدفھرچھ  -چند كلمھ در مورد تكنیك - 3    

  این قضیھ. خواھد بود ]و كیفیت آن[آن چیز تعیین كننده  ]كار[چگونگى است اگر چھ درنھایت  ]بھ آن رسیدن[چگونھ ، تعیین كننده چھ چیز
ً در این مورد بدیھى احتیاج بھ ثابت كردن ندارد ن بھ طور  روش كار من. صحبت خواھم كرد و من باز ھم مفصال ارت از ای مختصر، عب

  تصور«آن چیزى را كھ ما ) چرك نویسفراگرفتن آن حداقل بھ شكل بعد از آشنایى مقدماتى با اثر و(كھ نوازنده بتواند ھر چھ سریعتر است 
ا موسیقى بتواند آنچھ  را بھ وضوح دریابد، و از نظر تئورىتوا، معنى و خصلت شعرگونھ موسیقى نامیم یعنى ھمان مح مى» ھنرى را كھ ب

بھ طرف آن جھت گیرى كند و دھد كھ  نوازنده این امكان را مىشناخت واضح مقصد بھ . و توضیح دھدسروكار دارد درك كند بیان كند آن 
  .در واقع ھمین است» تكنیك«بحث  –بھ آن جامھ عمل بپوشاند  آن حركت كند و در اجراى خودبھ سمت 

    
را، صحبت خواھد شد و من پیش بینى ترین مرحلھ از اصول اج اصلىبھ عنوان » محتوا«ب در مورد ن اغلھاى م از آنجایى كھ در نوشتھ   
رىتصور ھ«، »محتوا«كنم كھ كلمات  مى ا » ن وم شاعرانھ«ی ىو غیره،» مفھ اد پیانیست  م رار زی ر تك د در اث ن توان د م تھ كن جوان را خس

وا«. بلى. شود مىخالصھ » محتوا«فقط در ھمھ چیز «: كھ او اینطور بھ خود تذكر میدھدكنم  تصور مى ر من! »محت ل  اگ ام فواص وانم تم بت
رامس  دیگر را در واریاسیون اكتاوھا و قسمتھاى مشكل ویرتئوزىسوم، و ششم و نم ھاى ب را ك انینى خوب اج م پاگ و در ضمن از روى ت

ر كثیف و خواھد» محتوا«اجراى من بیان كننده موسیقى غافل نشوم پس  ى اگ ود ول ى  ب ِ نت ط ا غل یچ صحبتى از ب زنم ھ وا«ب ین » محت در ب
  .»نخواھد بود

   
ً درست است       یعنىاستیل كامل كردن «: ھا این طور نوشتھ است سنج در مورد نویسندهیك نویسنده نكتھ ! خنان طالیى استاین س! كامال

  من اغلب بھ! است) استیل(این ھمان فھم درست تكنیك . »وجود نداردبا این اصل مخالفت كند راه نجاتى و براى كسى كھ  تفكركامل كردن 
ر«شده است و تخنھ در این زبان یعنى گرفتھ » تِخنھِ «از ریشھ یونانى » تكنیك«كنم كھ لغت  شاگردھا یاد آورى مى ل. »ھن ك  كام ردن تكنی ك

وا و نیست بجز كامل كردن خود ھنر یعنىچیزى  ى نھانى«، تكنیك بھ محت ى» معن روز م ان ب ر امك ان دیگ ھ بی د، ب م  دھ ِ تجس ك عنصر تكنی
تكنیك فقط سرعت، روانى، یك نواختى و پر طنین زنند برداشتشان از لغت  پیانو مى متأسفانھ عده زیادى از كسانى كھ. استبخشیدن بھ ھنر

انى كل تكنیكجداگانھ تكنیك ھستند و نھ ى آنھاست، در حالیكھ اینھا اجزاء ھدف اصل» ھیاھو و درخشش«دن است وبو را  طورى كھ یون ا آن ھ

                                                        
  W.A. Mozart (1756 - 1791) آھنگساز اتریشى .1

 
 .اى یعنى برترى پیشرفت موسیقى، بر تكنیك حرفھ. 2
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ىبودند و طورى كھ ھنرمند واقعفھمیده  د ى آنرا م ك . فھم ھ«-تكنی ھ مراتب سخت-» تخن زى ب ده چی ر و پیچی ت ت ن حرفھاس ر از ای احاطھ . ت
رىك تواند تأمین الى آخر بھ تنھایى نمىدرخشش، حتى اجراى صحیح موسیقى و بر كیفیتھایى مثل سرعت،داشتن  راى ھن ك اج د،  ننده ی باش

تعداد تعبھ ھمین دلیل است كھ . بخش است امكھ نیازمند كار عمیق، واقعى و الھاجرایى  ا اس ى ب ار روى براى اشخاص خیل ین ك رز ب ین م ی
دتى اگر مجبور شوند یك قسمت را درح(روى موسیقى مشكل است تكنیك و كار  رار كنن ار تك ار، ). طى تمرین صد ب ا در طى ك راى آنھ ب

م كھ . شود یكى مى موسیقى و تكنیك ّ ِ یادگیرى است« این واقعیت مسل ر  قانونى» تكرار، مادر راى ضعیف و قوى در اینجا ھ است یكسان ب
ودگرچھ نتیجھ كار (گیرند  قرار مىدوى آنھا در یك موقعیت  د ب اوت خواھ لما متف روف ).  مس د قسمت مع ور ش ھ لیست مجب یار است ك بس

ن براى من اجرا كر) است كھ بھ او تقدیم شده( پروكفیف را 9ى كھ ریختر سونات شماره وقت. كندمشكل اثرى را صد بار تكرار  د، توجھ م
  این قسمت در موومان سوم فقط ده(فونیك و زنده قطعھ جلب شد  پلىبھ یك قسمت خیلى مشكل 

ھ او . العاده خوب اجرا كرد او فوق كھ) داد میزان را بھ خود اختصاص مى ن روى ا« بھ من گفت ك ار م ھ ك دون وقف اعت ب ن قسمت دو س ی
  .»كردم

  
ار یابى بھ بھترین نتیجھ، كار مى دستپیانیست برا. دھد جھ عالى ھم مىبلھ، این است روش درست كھ نتی    دف ك ھ ھ ا رسیدن ب د و ت را  كن

ار در طى صحب. كند وقفھ دنبال مىبدون  رو ك ام نی ا تم ىت با شاگردى كھ ب ام  نم ادى را ھنگ رد و وقت زی ىك در م ھ ھ رین ب ن از  تم داد م
رف ب. ظرف آب را بھ جوش بیاوریدخواھید یك  در نظر بگیرید كھ مى« :روزمره براى او این مثال را آوردمزندگى  د ظ ار بای ن ك راى ای

ا ولى شما درجھ . اید آنرا برنداریدبگذارید و تا وقتى كھ بھ جوش بیرا روى آتش  ى 50، 40حرارت را ت انید و بع م را خاموش  د آتشرس
ن  آب سرد آنرا دوباره بھ جوشكنید  افتید و شروع مى یاد ظرف مىپردازید آنوقت دوباره بھ  دیگرى مىكنید و بھ كار  مى در ای آوردن و آنق

ىحالى كھ اگر یك بار تا جوش آمدن در . شوید كنید تا خستھ مى مىكار را تكرار ل آب صبر م د كام ان ھ كردی ن زم ىای ت در نم ن. رف ھ ای  ب
  .»آورید پائین مىخود را تا حد زیادى » ن كار مفیدمیزا«دھید و  زیادى را ھدر مىشكل شما زمان 

    
  طى كردن مسیر مستقیم بدون ھدر) براى سنجش بلوغ ھنرى پیانیست كھ محك خوبى است(یك قطعھ  مھارت در كار فراگیرىھاى  از نشانھ   

ر چھ . دادن وقت، در بین راه است ار ھ ا پشت ك ىو دقت بیشترى در مسیرب رى م رویم نتیجھ بھت ریم و پیش ب رك خود  گی ھر چھ از تح
تمام این . ھد رفتقطعھ نیز براى نوازنده از بین خوازم خواھیم داشت و ناگزیر جذابیت ترى براى فراگیرى قطعھ ال طوالنىبكاھیم، زمان 

  .بدیھى است ولى یادآورى آن ضررى نداردھا واضح و  گفتھ
  
ایى » داشتنشنونده «و براى » گفتن« براى - 4 داین كافى نیست كھ توان ز بای ر چی ل از ھ ھ قب یم بلك تھ باش تن داش تن  گف راى گف تھ حرفى ب داش

نوازنده در مقابل این قانون میتوان ثابت كرد كھ صدھا و ھزاران ساده است با این حال بھ راحتى  »دو دو تا چھار تا«این مسئلھ مثل . باشیم
  .ارندگناھكساده 

    
  ولى آیا سخنرانھاى بزرگ یونان و نویسندگان بر جستھ فرانسھ. نویسندهھا سخنورند و ھمھ فرانسویھا  نانىبھ گفتھ دانشمندى ھمھ یو   

گفت كھ در زمان ما ) حاكى از تأسفبا لحنى ( 1آنتون روبینشتاین. استھستند؟ بحث فعلى ما در ھمین مورد از تعداد انگشتان دست بیشتر 
  بتوانند خوب بزنند تا اینكھ بد بزنند ولى صحبت» ھمھ«است كھ این بھ ھیچ وجھ بد نیست بھتر این البتھ . توانند خوب بزنند مى» ھمھ«

  .دھد دست نمىاز بھ ھیچ وجھ معنى خود را روبینشتاین با حالت غمگین شبھھ آمیزش
       

نویسنده و چھ شاعر، موسیقیدان در مقابل انسانھاى خیلى بزرگ، چھ ھمیشھ : یك احساسى باقى مانده استاز جوانى تا بھ امروز در من     
ز  براى من مھمشوم كھ  متقاعد مى 4آنژ یا میكل ، بتھوون3یا پوشكین 2نقاش، تولستوىیا  ر از ھر چی ن از ا عظمتت ھ م ت و اینك ن انسان اس ی

بد یا در شعر یا ثر تجلى مىكند كھ عظمت او در ن برایم فرقى نمىتوانم بگویم حتى  م و تا حدودى مىبین ھنر، عظمت یك انسان را مىطریق 
تبتھوون موسیقى خود را در غالب خوردم كھ چرا  ودم از این تأسف مىوقتى پانزده سالھ ب. مرمر یا در صدایا در رده اس ان نك فھ بی . فلس

  7.است 6و ھگل 5فلسفھ كانتتر از تر و انسانى تر، صادقانھ قكردم فلسفھ او بھ مراتب عمی فكر مىچرا كھ من 
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ن (شود كھ در باال بھ آن اشاره كردم  ان سنینى مىاین مربوط بھ ھمنویسم؛  ام مى ھاى دوران كودكى مىدر اینجا در مورد یكى از سرگر   م
ودمرد الھ ب انزده س ان پ ر در مو). آن زم ا تفك ا ب ل آنھ م، رابطھ متقاب ر و عل ھ ایرد ھن ى ب ھ دلیل ن ب ھ و تضادشان م ودم ك یده ب ن نتیجھ رس

م ش مرز محدود مىدھند و روح انسان بھ این دو ل مىموسیقى دو قطب روح انسان را تشكیریاضیات و ھ عل ود و تمامى آنچھ انسان در مقول
درت. شود قطب واقع مى بین این دودھد  مى و ھنر انجام ن ق ھ نوشتن یك   این فكر طورى در م روع ب ت كھ ش الھ«گرف ورد » رس ن م در ای

ھ زودى  جالبى را طرح مىآمد كھ مطلب تازه و  طور بھ نظرم مىدر ابتدا این . كردم ى ب نم ول فانك ن نتیجھ منص ھ ای یدم كھ داب ش و ھ رس ن
عیف ن ض رى م ر از آن  نظام فك ث روانت ین بح وانم چن ھ بت ت ك ئولوژیك اس ى گنوس اید حت ا ش انھ، ی نم«را  1شناس م ك َ ل ن . »عَ ورد ای در م

م «: پوشكین گفت كھھجویات  جملھ را از قول آپولون درتوان فقط این  مى) ضمن گم شدهكھ در( ام  ى ناتمام دوران كودكىیادداشتھا ل ك عق
رسد  ھم بھ نظرم مىچرا كھ تا بھ امروز) ا پوشى دارمو از خواننده تقاضاى خط(اینجا آوردم  من این افكار كودكانھ را در» ...و عالقھ زیاد

ی ھ ریاض ان را ك ب روح انس یقى دو قط ىات و موس ر ز تشكیل م اید اگ د و ش ىدھن یش م رى پ ور دیگ ن ط دگى م ھ ن ت ب ر و  رف ھ تفك ادام
  . پرداختم پردازى در این مورد مى خیال

  
با ثال را اینجا آوردم چرا كھ االن،حقیقت ھم در آن وجود دارد و من این ماى است وجھى از قط ھذیان كودكانھصرف نظر از اینكھ این ف    

  با استعدادى كھ از عھده تمام تكالیف ھم بر اغلب، حتى شاگردھاىدانم كھ  تدریس دارم خیلى خوب مى وجود تجربھ زیادى كھ در زمینھ
ى آیند نمى مى ھ پ ن نكت ھ ای ى از روح بب توانند ب ده عظیم ا چھ پدی ھ ب د ك درن ار دارن ت. انسان سر و ك ن شاگردھا  مشخص اس كھ اجراى ای

  .مانددر حد صنعتگرانى خوب باقى خواھند نخواھد بود و بھترین آنھا فقط ھنرمندانھ 
       
زر«و » عظیم«كلمات وقتى بھ     ى» گب ر م ھ من  ب د ك د تصور نكنی ل«دایعھ فلسفھ خوری ی«(، »2كارلی ل اوقھرمان و تعظ را )»م در مقاب

رده قدیمى قھرمان و عامھ مردم سالھاداستان . دارم  ھ خوبى مىست كھ ھمراه با توھمات دیگر م ا ب ت؛ م یم ك اس ر ادان زرگ و ھ ھ نسان ب
ىدیگر محصول زمان خودش استمعروف، مثل ھر پدیده  ین م ا ھمچن ى م ن ، ول ھ ای یم ك ا موتسارت نا» محصول«دان ر پوشكین ی ده اگ می

دهزمین حقیر ما بھ خود دیده است ،  ھایى است كھ ترین پدیده پیچیدهترین و  شود از گران قیمت مى الم افال پیچی ر از ساختمان ع تھت  ك و ھس
رانكید كنم كھ شاگرد را از آغاز كارخواھم روى اھمیت این نكتھ تأ مىبا گفتن این مطالب . اتم ده گ ا چھ پدی یم كھ او ب د كن ر  متقاع در و پ ق

د  ار خواھ ر و ك ا ارزشى س دگى خود را واقع ر زن دداشت اگ ر كن ف ھن یش مى. وق اھى پ د كھ  گ اس آی گفتى«احس ر» ش ھ اث دتى ك ام م  تم
ایى م سعى مىدھم، تمام مدتى كھ ما با ھ توضیح مىرا براى شاگردى  موسیقیدان بزرگى د توان یم در ح ان  كن رویم و م رو ب ر ف ا اعماق اث ت

ى. كند نمى ببریم و تا قلھ آن اوج بگیریم مرا تركشف كنیم و بھ قانونمندى آن پى رموز آنرا ك ین احساس  م ھ ھم م ك ا » شگفتى«دان راه ب ھم
ام  -آن  ادى دانستن و دركش -شادى  ى تم ىمعن ن است و وادارم م دگى م ا زن ھ ك د ب ادى كن دریس در ابع ر از  وسیع«ر و ت رم رسمى و ت ف
  .كنمھیچ تاسفى خود را وقف آن آن بپردازم و بدون » معمول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 علم معرفت م= گنوسئولوژى . 1

 
 Carlyle (1795-1881) .مورخ و فیلسوف انگلیسى .2
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 بخش اول 
  

   1یقى اثر موس تصور ھنرى
  

  چند كھ مفھوم آن مورد قبول عموم بوده و ھمھ از این كلمات چیزىشود، ھر ن موجب شك و تردید من مىاعتراف میكنم كھ این عنوا     
ً معقول و مفھوم و واقعى بر رى اثر«ولى . داشت میكنندكامال ى» یقىموستصور ھن ا  چھ م د؟ آی د باش یقى، توان ر از خود موس ھ غی زى ب چی

رم ا قانونمندى و اجزاء تشكیل دھنده عنصر زنده صدا، گفتار موسیقایى بھمان  ا ف ره ب ونى و غی ولى ف ارمونى، پ ودى، ھ خودش، شامل مل
  رجویانى كھ واقعا مدرسھ موسیقى راام چطور ھن بارھا شنیدهو شاعرانھ مشخص است؟ من بارھا و  مشخص و محتواى احساسىنى ساختما

یقى در سرا آموزش ندیده و ) استتیك(شناسى  اند یعنى زیبایى نگذرانده ت، سعى مىشناختشان از موس ایین اس د آثار طح پ آھنگسازان كردن
  رده ریزھاى نامفھوموبھ جاى گفتار، غرغر و بھ جاى مفھومى واضح خبراى آنھا نامفھوم بوده  گفتار موسیقایى! بزرگ را انتقال بدھند

  اى غیر شاعرانھ و بھ جاى سیماى شاعرانھ پس مانده» تقلید كوركورانھ«شھایى ناموفق، بھ جاى منطقى قوى بھ جاى احساسى عمیق تال
  تحریف شده، ھدف اصلى نیست یا حتى اصالً » سیماى ھنرى«آن این اجرایى است كھ در. ناقص» تكنیك«و مسلما با  2.رسد بھ گوش مى

  .د نداردوجو
      

ھ  ا دشیفر مىاى ر حالى كھ او براى اولین بار قطعھدر. است» ریختر«مثال، نوازندگى  نقطھ مقابل چنین اجرایى براى    ن قطع كند خواه ای
ر قطعھ دلخواه، او چھ اثر پیانویى باشد، خواه اپرا، سمفونى یك  ا ھ نونی ھ ش واى قطعھ ب ال محت ر انتق ارتاز نظ اى  ده و چھ از نظر مھ ھ

 ).شوند مىدر این مورد ھر دو یكى (دھد  ھ مىدفعتا قطعھ را تقریبا كامل ارائتكنیكى 
  
ر از (در دست است » ھنرىتصور «ھایى كھ در مورد  و گفتھھا  تمام نوشتھ :اوالً خواھم از این مقایسھ بگیرم؟  اى مى من چھ نتیجھ     ھ غی ب

ابرطرح ریزى ) خیالى(متوسط یك گروه  بر طبق نیازھاى) توضیح از بزرگانچند  ا بن ھ مى شده است، در حالى كھ م ین  تجرب ھ ب یم ك دان
ا استعدھم ) وى وجھ ھنرى موسیقى كار كنندیعنى كسانى كھ باید ر(موسیقى ھنرجویان  ى ب م خیل م استعداد و ھ د، اشخاص ك اد وجود دارن
ر شده و چھ جور ھم بى استعدادترین و مستعدترین آنھا پرجات بین دھایشان، طورى كھ تمام دجور آدم با تنوع بى حد در استعدایعنى ھمھ 

ً متفاوت استصدھا و ھزاران مورد متنوع كھ ھر كپر از! پر شده اص : نتیجھ واضح است. دام با دیگرى كامال ار روى«در ھر مورد خ  ك
  .گیرد متفاوتى بھ خود مىشكل » تصور ھنرى

     
  كار روى محتواى قطعھ مشكلموسیقى براى او درك شده تر باشد، تر باشد ھر چھ  تر و پختھ ا تجربھب موسیقیدانھر چھ  :ثانیاً     

  قطعھ شود كھ عمالً در این خالصھ مى» كار«براى كسانى مثل ریختر تمام رسد،  ود طورى كھ تقریبابھ ھیچ مىش تر و كوچكتر مى بى معنى
ى كھ در مىوع  از ھمین جاست كھ كار اصلى شر ولى دقیقا» فراگرفتھ شود« ق  شود، كار پر شور و عمیق ھ ح زرگ ب دان ب دگى ھنرمن زن
ن  3»وروبل«اینكھ . نام گرفتھ است» خالقیتدرد « ُ ِم ھ از روى  را نقاشى) اھریمن(چھل بار چھره د ود و ن ھ خاطر نبوغش ب رفا ب رد ص ك

  .بى استعدادیش
      

ید چ       د پرس ن خواھن ا از م ىمطمئن حبت م ر ص ورد ریخت ن در م نم  را م ىك تعداد ب ك اس ورد ی ر، در  در م ا و نظی ا معلمھ ھ م الى ك ح
امتوسط قرتر از  اى متوسط یا حتى كمى پایینباید مبناى كارمان را استعدادھ» ھا متدیست«  ار دھیم و ریخترھا خارج از بحث ما ھستند آنھ

  .ولى من قطعا با چنین طرز فكرى مخالفم. ھستند» طبیعتحوادث «جزء 
     
  گذشتن از كنار آنھا یعنى اینكھ ما بزدالنھ از مواجھ شدن با بزرگترینو» نظیر استعداد بى«و » نبوغ«نى بى تفاوت بودن در مقابل معا    

  من معتقدم كھ فكر زنده و پیشروى متد آموزش باید تمام. ایم كردهلى بھ آن بپردازد شانھ خا وھلھ اولمحقق باید در  - اى كھ متدیست مسئلھ
  موسیقى بھ عنوان صالح فرھنگى مساوى با -موسیقى راآموزش ببیند چونكھ آنھا ھم باید (فكرى گرفتھ  درجات استعداد را، از معلولین

زار فرھنگى ھ اب ا نواب) بقی ر بگت ردغ درب د آموزش روى بخش . ی ده مت ر ای ط(محدودى از واقعیت اگ تعدادھاى متوس ز بشود، ) اس متمرك
ُضر و در نتیجھ فاقد صالحیت است ارزش، بى د از (متدیست باشیم  اگر قرار است. غیر فعال و م ت متدیست بای دواقعی روى كن د ) پی س بای پ

امل تمام افقھا باشد و نھ از كھ شامتدیست تمام و كمال باشیم با دیدى بیك  دود خودم تم مح ر سیس زنیماینكھ دور و ب ا ! ن دور ب ار واقع ن ك ای
                                                        

 م.انگلیسى آمده است imageروسى یا    образتصور در مقابل كلمھ -1
 
چیزى كھ «شوپن را اجرا كرد كھ من العالج گفتم  1لرزاننده آخر باالد شماره » فریاد«غت دوبھ قدرى فاقد لطافت و بال) كھ بعدھا موسیقى را كنار گذاشت و مھندس خیلى خوبى شد(یكبار در كالس من شاگردى  -2

 .»!مواظب باشید: زند توزدى شبیھ صداى جیغ مأمور زن مترو بود كھ جیغ مى
 
3 . Vrubel (1856 -1910) ِرمانتُف از جملھ ُن«نقاش روس كھ بسیارى از شخصیتھاى آثار ل ِم  .اھریمن را بھ تصویر در آورد »د
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ن ب. اتم شكافتھ نشده است براى فیزیكدانبزرگ براى معلم پژوھشگر مثل یك  تھر پیانیس! است، خیلى سختسختى  ھ ای وان ب راى اینكھ بت
ھ و استعداد زیادى مغزى، دقت، دانش پیچیده داخل شد، انرژى روحى، ارگانیزم  ت ك ارى اس د انجام الزم است و این ھمان ك متدیست بای

ھر متد آموزش ھنرى  .ھستند سر نبردواقعى موسیقیدان  -و حوصلھ آنھایى را كھ پیانیست  باالخره از پیلھ خودش بیرون بیایددھد تا بتواند 
د و آموزنده باشد در غیر اینصورت بیر مبتدى جالب مبتدى و ھم براى غ استاد، و ھم براى شاگرد و ھم براىباید ھم براى  د است بتوان عی

  . عملى باشدصحیح و  
   

م را در مورد عنوان  براى راحتى بیان، من موافقم كھ     ّ رىكار روى «شك ار بگذارم و آ» تصور ھن ا كن ل موقت ى ق وان ب ل یك عن را مث ن
ىدر این صورت این طور ادامھ . كنموغش قبول  ار م ھ؛ ك م ك رى از  دھ ا موسیقروى تصور ھن نایى ب دمھاى آش ین ق روع اول ى و ساز ش

ر دانند كھ براى آموزش  بھ خوبى مى معلمھاى ما در مدارس موسیقىبھترین . شود مى د را در الفباى موسیقى بھ كودكان باید ھ عالمت جدی
ایى صورت اینكھ راحت براى(ى كودك آشنا باشد بگنجانند كھ تا حد امكان برا) تمرین خشكو نھ (یك ملودى  ین شنوایى و بین ق ب ر تطبی  ت

ودى را ، و بھ كودك )بگیرد ا عال(طریقھ اجراى این مل اد گرفتھ شدهب ازه ی ت ت دروى ساز ) م ار روى . نشان دھن ن روش ك را  موسیقىای
ان. كنند ھمراھى مىتمرینھاى اولیھ و ساده تكنیكى  ا پی دم از راه طوالنى شاولین آشنایى ب ین ق ازناخت و اول ت س ر آن اس ردن ب . و احاطھ ك

یقى  زندگى مىما وجود  موسیقى  در.          اجرا: ساز، سنتز: موسیقى، آنتى تز: كنم؛ تزاصل دیالكتیك زیر تأكید  خواھم روى مى كند،موس
ىدر قوه ادراك ما، در احساس ما و  در مغز ما د تصور و تخیل ما زندگى م ھ موسیقى در آن زنكن ىدگى ، جایى را ك ى م د م ا  كن وان دقیق ت

ى ساز مستقل از ما . ماحس شنوایى : مشخص كرد اى بیرون یم و وجود دارد، بخشى از دنی د بشناس ھ بای ر آن احاطھ و اطراف ماست، ك ب
  . پیروى كنددنیاى درونى ما و اراده خالقھ ما كنیم، طورى كھ از 

      
انونوكار روى تصور ھنرى باید از اولین قدم آموزش       روع شودو سواد  اختن پی ى ش ُت ى 1.ن ىخواھم بگویم ك م ر كودك م ك  ھ اگ د ی توان

واى«(بر كاراكتر  ، باشد یعنى كاراكتر اجرا دقیقاگویا» یھاجراى اول«د یاد بگیرد كھ اینخیلى ساده را روى ساز تقلید كند بایملودى  ) »محت
ى این موسیقى بھ شود، چرا كھ بیان احساس محلى توصیھ مىھاى موسیقى  وصا استفاده از ملودىمنطبق باشد، بھ این منظور خصآن ملودى 

كار باید از كودك خواست  از ھمان آغاز. اند شدهكودكان نوشتھ ترین تصنیفھایى است كھ حتى مخصوص تر از بھ تر و مفھوم واضحمراتب 
ا سعىمگین اجرا كند، ملودى شاد را شاد آموزش داد كھ ملودى غمگین را غو بھ او  ره، ب ر  اجرا كند و موسیقى با شكوه را باشكوه و غی ب

یقائى را در و-منظور ھنرىاینكھ ایده و  اندموس ھ گوش شنونده برس ل ب ھ . ضوح كام ا تجرب اى ب دارس موسیقى تمعلمھ ىم دیق م د؛  ص كنن
تند موسیقى مھایى كھ داراى  بچھ ى بیشترى استعداد متوسط ھس ا شوق و ذوق خیل ى را ب ىحل را م ا درسھاى خش اج د ت كى كھ ھدفشان كنن

ً تمرین تكنیكى  ثالً . (است» فكرى«خشك و صرفا گ و م اتو، دوالچن تكاتو، لگ كوت، اس رهس ن ) غی راى پیای الیف كھ انجامشان ب رفت تك ش
ً بى تأثیرند و ھیچ گریز ناپذیرند در روح و قدرت تخھا  غزى و انگشتھاى بچھم   2.كنند حركتى در آن ایجاد نمىیل كودك كامال

      
خواھم  است،ولى من مىآن قدیمى بھ اندازه خود موسیقى و آموزش نم، تمام این حرفھا ز اى نمى براى ھمھ روشن است كھ من حرف تازه    
  . دیدى نو بھ این مسئلھ  نگاه كنم و حرف آخر را بزنمبا 
   

ى    ا م ھ م رفت د ھم ھ پیش یم ك اخھدان دگى  ر ش ى نوازن وع و غن اى متن تیك و ھ راى پیانیس راى اج ت الزم ب ت و دق ھ ظراف ا توجھ ب انو ب پی
انویى مشخص  این موسیقى وفقط بھ وسیلھ خود گیرد  در بر مى كھ تمام ادبیات غنى و وسیع پیانویى راندانھ ھنرم ات پی ین ادبی آموزش ھم
تواند بھ میل خود، تند یا كند  نوازد او مى روى پیانو مىاى فاقد محتوا را  یا درس و قطعھ كھ كودك تمرین یا اتودتا زمانى  3.استپذیر  امكان
نگى و بى دقتى ناشى گریز ناپذیرى دچار خود سراد یا نكند، یعنى نوازندگى بھ شكل بلند یا كم صدا بزند، نوانس را اجرا كن، با صداى بزند

انى«از فقدان ھدف  د خ» بی د ش ھ خاطر پ(واھ انو زدن ب ھ خاطر پی انو زدن ب ھ پی انو زدن و ن نیدنی وان ). موسیقى ش ى را میت ین اجرائ چن
و » دربیاید«براى اینكھ چیزى ). آید نمىاین در واقع ھمان چیزى است كھ در اغلب (» زنم چیزى كھ دربیاید مىھر «: رداینطور توصیف ك

ز ) ساز و تمرین دست تسلط بركار روى : یعنى(این كار تكنیكى  راى شاگرد، گری ح ومشخص ب مفید واقع شود؛ قرار دادن یك ھدف واض
ك اجراى : مثالً . و كاست اجرا شودكم  ناپذیر است و این ھدف باید بى ا ی اتود یا تمرین با یك سرعت مشخص و نھ ھیچ سرعت دیگرى و ب

ل » آكسان«ھاست از یك  و یكنواخت اجرا كردن نت و اگر ھدف اتود یكدست. دیگرىو نھ ھیچ نوانس  قدرت تعیین شده اتفاقى و یا یك تعجی
ى(این بى دقتى را باید ھمانجا اصالح كرد یا تأخیر در ریتم ھم نباید گذشت،  ن م م  بنا را بر ای ھ معل ذاریم ك رین را گ رین وھدف تم اه تم آگ

  ).كند مناسب با توانایى شاگرد انتخاب مى
    
ً وضع روحى و اجرا كند چھ اتفاقى مى) قدر ھم ساده باشدھر چھ (رس، یك اثر ھنرى واقعى را تودیادحال اگر كودك بھ جاى ا      افتد؟ اوال

  و این عامل روحى نقش مھمى را(زند  و اتودھاى خشك را مى» مفید«احساسى او كامالً متفاوت خواھد بود نسبت بھ زمانى كھ تمرینھاى
ى  ا م ار ایف د در ك ب ) كن ھ مرات ا ب تثانی ى راح ر م رد ت د ك وان او را متقاع ا (ت اء ی ھ او الق ودك ب ش خود ك م و دان دكردفھ ھ ) خواھ ا چ ھ ب ك

                                                        
 .منظور من مطمئنا این نیست كھ از اولین جلسھ درس باید این كار صورت بگیرد ولى تا حد امكان باید زودتر بھ آن پرداخت. 1

 
ر  فاده شود و در كالسھاى باالتر از آلبومو بقیھ آھنگسازان است» گلینكا«، »چایكوفسكى«،»وبر«، »موتسارت«، »ھایدن«ھاى ساده موجود در موسیقى  مسلما بھ غیر از موسیقى محلى باید از ملودى. 2 ھاى كودكان نظی

نھا ھدف اجراى ھنرى ما را تأمین مى  . كند آلبوم چایكوفسكى یا شومان كھ موسیقى فوق العاده زیباى آ
 
ِدُكسیون است. دھد مطمئنا ھر پیانیست عاقل در حد الزم وضرورى تمرینھاى تكنیكى مخصوصى را براى فراگیرى بخشھاى تكنیكى قطعھ انجام مى. 3  از كل بھ جزء رسیدن. این ھمان اصل تفكر د
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ح و مفھوم و باید قطعھ » نوازندگى«ا چھ اسلوب ببھ تبع آن چھ تمپو و چھ نوانسى و اى،  سونوریتھ ا آن قطعھ واض مورد نظر را نواخت، ت
م ب(كار كودك روى یك اثر ھنرى موسیقى این . اشدقطعھ منطبق بر محتواى آن باجراى بلیغ باشد یعنى  رى و تجس ى روى تصور ھن خشیدن یعن

ھنرمند بالغ آنراتوضیح  -بحث پیانیست ھاى متنوع خود كھ در باال در  یوهكار غنى و ھدفمند و دقیقى است با شنطفھ ) بھ آن در صداى پیانو
  .دادم
ھ فكر مى      ن نكت ن ب كنم حدس زدن ای ىكھ توضیحات م د  ھ كجا م ى شانجام ھ موضوعى خیل د، ب ده و در حد خستھ سخت نباش ناختھ ش

ا حد امكان روى یك انجامد، سعى من بر این است  تكرارى مىاى  كننده ھ ت ىك یچ انحراف دون ھ تقیم و ب دون  مسیر مس از مسیر اصلى و ب
شیدن و زندگى صوتى دادن بھ موسیقى و حیات بخادبیات بھ ھدف برسیم، و ھدف اجراى ھنرى  در جا زدن روى مراحل آنمعطل شدن و 

  .صامت نوشتھ شده روى كاغذ استنتھاى 
  

  .صحبت كنمگدوفسكى . ل. د پیانیست بر جستھخواھم كمى در مور در اینجا مى     
     

  از صحبتھایش در كالس .برجستھ متعلق بھ دوره بعد از روبینشتاین بودویرتئوزھاى  –من یكى از پیانیست  نظیر گدوفسكى معلم بى. ل   
  توانم بگویم درخشش و سرعت و و این در حالیست كھ من مى) بودو واقعا ھم ھمینطور ( ھیچ وقت گام تمرین نكرده استشد فھمید كھ او  مى

  شكل اجراشد او بھ بھترین  بخشھایى كھ بھ شكل گام در قطعھ ظاھر مى. ام د كھ من بھتر از آنرا نشنیدهخوش صدایى گام زدنش طورى بو
یك جزء كوچك ولى پر معنى  او بھ گام مثل. ال اجرا كند حد ایدهدر نیز  1»بھ عنوان گام«كرد و بھ ھمین ترتیب یاد گرفتھ بود كھ گام را  مى

  .كرد مالحظھ در قطعھ نگاه مىو قابل 
    
  این» ein Hexenmeister der Technik«( معروف بود » جادوگر تكنیك«بھ سى بود؟ الزم بھ گفتن نیست كھ او متد آموزش گدوفسكى بر چھ اسا   

نیا براى دریافت یك نسخھ كھ ھاى جوان از گوشھ و كنار د پیانیستز و بھ ھمین دلیل عده كثیرى ا). دنیا بودنظر واحد منتقدین آلمان و ھمھ 
  اى از تكنیك بھ آن معنى كھ در ذھن این جوانان گدوفسكى حتى كلمھ! آمدند ولى حیف د كند، نزد او مىرھنمو» تكنیك ویرتئوزى«را بھ آنھا 

ان نمى ر زب ود ب ذ ب ام ت ت كرآورد؛ تم ط در جھ ام آموزش فق راى ھاى او ھنگ واقص اج ود، تصحیح ن ھ  موسیقىموسیقى ب تیابى ب راى دس ب
د مفصل توضیح داده ، كھ خو یقیرعایت دقیق متن موسعھ و واضح اجرا كردن آن بر پایھ قانونمندى در اجرا و دقت در شنیدن قطحداكثر 

رام تر بھ موسیقیدادر كالس از ھمھ بیش. شد مىشد و تفسیر  مى ىنھاى واقعى احت تھایى كھ ا م ا پیانیس ت گذاشت و ب ك حرك نگشتھایشان چاب
ود و او در مقابل ). تایى از آنھا بودنددر زمان من چند (كرد  بر خورد مى مغزشان سخت، با تمسخرى فاحشكرد ولى  مى ھ كمب شاگردى ك

ىنقصى در شنیدن  ار كداد قطعھ ھنگام اجراى آن نشان م ورا شوق و ذوق ك ىردن را از ، ف ت م ت دس ار پیانیس ك ب ھ ی ھ داد، طورى ك ى ك
دو « OP 10ما قبل آخر اتود شماره ھفت فقط بھ خاطر اینكھ در میزان » شد رد«كرد در اولین جلسھ درس  و مىھایى اجرا كرده بود  كنسرت
  :آكورد دست چپ گرفت، بھ این ترتیب شوپن یك نت اضافھ در» ماژور

  

  بھ جاى 
  

  توانست متوجھ اشتباھش بشود و در حالى كھ پیانیست بھ ھیچ وجھ نمىد، وقتى گدوفسكى  از او خواست كھ این آكورد را تصحیح كن     
ات  زن دست اجرا مىو دوباره با تمام و آكورد را دوباره رد سعى در اثب ھ داشت كھ آكورد را ك ن نكت ز«ای ت» تمی رده اس د از . اجرا ك بع

دیدا درس  خند ش ا نیش ید؛گدوفسكى ب ن پرس خرآمیزى از م رت در «تمس روف چنظ ت مع ن پیانیس ورد ای ت؟م ھ انتظار (» یس انطور ك ھم
  ).عصبى شداختھ شد و دچار مشكالت ه ضعیفى شنبعدھا این پیانیست نوازندرفت  مى

  نواختن با وزن و» Geiwichtsspiel« شد جملھ خالصھ مىدر مورد متد نوازندگى اغلب در دو تمام توضیحات گدوفسكى      
»vollstandige Freiheit» «ل ھ . »آزادى كام ار . 2sapientisatو البت ى دو سھ ب ان توصیھبول ر جوی ى ھن اژور  ھ بعض ود فام ھ روى ات رد ك ك

ا  گذاشت او فرض را بر این مى مسلما. كار كنند و مختصر توضیحى در این مورد داد) 3تنظیم تاوزیگ(كلمنتى  ھ تنھ كھ براى ھنرجویان ن
ھ خصوص  پرداختھى نظیر او در ب ھاى كار ویرتئوزى جالب است بلكھ نتایج موفقیتتكنیك  ار آھنگسازان ب ھ آث ایش ب » Chopin studien 50«ھ
ھمچنین تبصره و مالحظات كھ در آنھا نھ فقط خود تكست بلكھ كارھایى  4.كار تكمیلى روى اتودھاى شوپن ھم برایشان جذابیت داردپنجاه 

یقایى و . (روش گدوفسكى استسلما با دھنده یك مكتب كامل و ھمھ جانبھ تكنیك ویرتئوزى معاصر مآن ارائھ  ا از نظر موس ى از آنھ بعض

                                                        
 .اول گام را بھ طور مجزا یاد گرفتن و بعد آنرا در قطعھ اجرا كردن -توجھ كنید كھ این ھمان ددكسیون است؛ بھ جاى روشى كھ بیشتر رایج شده و ھمھ جایى است ولى كمتر معتبر و كمتر درست است . 1

 
 التین .ھمین براى كسى كھ بفھمد كافیست. 2

 
3

.Clementi - Tausig : Etude in Fmajor 
 

نامیده «باشند وا ز روى تواضع  ى فراگیرى موسیقى و پیانویى مىنظیرى كھ وسیلھ پر اقتدارى برا ھاى پیانویى بى اصل خود ھستند؛ پوئم تر از نسخھ این اتودھاى معروف از نظر سطح ھنرى شدیدا پائین. 4 اتود 
 در این كارھا آن مفھوم واالى ھنرى شاعرانھ كھ شوپن و بھ دنبال او لیست، اسكریابین، راخمانینف و دبوسى بھ اتود بخشیدند حذف شده ولى. شوند، فقط اتود در دستھاى گدوفسكى بھ اتود خالص تبدیل مى» اند شده

 ....افیست زدن این اتودھاى گدوفسكى را امتحان كنیدك
 



 16

  )مشكل ھستند اجرایى بسیار پیچیدگیھاى
     
  بود یعنى ھمان چیزى كھ براى ھر پیانیست، معلم موسیقىپیانو باشد، وفسكى قبل از آنكھ معلم نوازندگى كنم در ھنگام درس، گد تكرار مى  

  .ھنرمند و موسیقیدان واقعى در مقام یك معلم گریز ناپذیر است
   

ھ طكنم براى ھمھ واضح ا فكر مى     ا ب را در اینج ھ چ ت ك ر س ردمور مختص یم ك ى گدوفسكى را ترس د آموزش م .مت ھ ك ن را ب دوارم م امی
ا نھ فقط » من«براى ھر انسان متفكر نویسم؛ چرا كھ مورد خودم مىتكبر متھم نكنید اگر حاال كمى در تواضعى و  ھ توأم ت بلك سوبژكت اس

ردن  خود كھ واقعلبتھ یك ابژكتِ  مخصوص بھ ا. است شناختِ واقعیات دنیاى اطرافاى براى  در مقام وسیلھ ھا اوبژكتیكى از  اه ك ھ نگ بینان
  .»كار روى تصور ھنرى«نویسم و در رابطھ با  ورد خودم مىدر م. ھاست تر از دیگر ابژكت سختبا آن » غرضانھ بى«آن، و برخورد  بھ
    
ن رسپدرى و ھم در خانواویروس موسیقى ھم در خانواده . شدممن از كودكى بھ موسیقى مبتال    ادرى م ود ده م رده ب ا (وخ ك ھر دوى آنھ

  از كودكى و قبل از آنكھ خودم را بھ خاطر بیاورم دائما موسیقى  ).معلم پیانو بودند 1الیزاوت گراد یعنى ھمان كیراوگراد در شھر
ُھ(شنیدم  برخوردار بوده كھ ضمن تدریس والدینم مىاز این موسیقى از كیفیت بدى  یادىام، در ضمن مقدار خیلى ز شنیده   دھم شاگردھا، ن

  و واقعا موسیقى خوب درجھ یك) پرداختند درس و سواد دیگرى مىمتوسط بودند كھ بھ موسیقى مثل ھر ھاى معمولى با استعدادھاى  بچھ
  .ناچیز ھم كمتر بودو استعداد من از  براى قریحھ» یقىمحیط موس«. شنیدم تقریبا اصالً نمى

     
  كنم ھیچ وقت فراموش نمى. میخائیلویچ بلومنفلد از پترزبورگ بودو خانوادگى ما آمدن دائى، فلیكس  بزرگترین واقعھ موسیقیایى  

او ) اجازه داشتم دیر بخوابمدر زمان اقامت او . (دادم او گوش مىالعاده  ھاى شب بھ نوازندگى فوق ھچطور در سنین كودكى از عصر تا نیم
ان بیشتر و. كرد مى، اجرا 4، لیادف3، باالكیرف2گالزونفشوپن، شومان، لیست و آثار خودش و پیانویى زیادى از جملھ آثار  لى در آن زم

ل كھ ا» زیگفرید«، »تریستان وایزولده«» خوانندگان استاد«. أثیر گذاشتندروى من ت 5ھمھ چند تا از اپراھاى واگنراز  ھ طور كام و گاھى ب
» باریس گادونف«و » یكدام پ«من براى اولین بار ت وجود او از برك. ردك اندازه ما اجرا مى ظھر در مقابل وجد و شعف بىدر یك بعد از 

. دادیم فراوان گوش فرا مى زدیم و بھ تذكرات او با احترام مىمسلما من و خواھرم براى او پیانو. را شنیدم 6ریمسكى كورساكفو اپراھاى  
ى لحظھشد و احساس شادى و خوشب مىزندگى تبدیل بھ یك جشن بزرگ ! دندبوروزھایى فراموش نشدنى اینھا  اى  ختى از صبح تا شب حت

  ! كرد را ترك نمىما 
     
ط       ا ولى حیف كھ این خوشبختى فق ھ سراغ م ار ب ار سال یكب ىھر سھ چھ ھ طول نم م یش از دو ھفت د و ب اره . كشید ىآم د از آن دوب بع

  . گذراندیم زندگى را مىكردیم و  د با قدرت شخصى پرشان مىكھ بایشدند  عادى شروع مى روزھاى
      

دریج ب پیانو و عالقھدم شروع كردم بھ بداھھ نوازى روى نھ سالھ ش -وقتى من ھشت      ھ ت ار ب ن ك ىام بھ ای د یشتر و بیشتر م ا . ش اھى ت گ
ً تمام روز ادامھ را، و  خودمشنیدم، موسیقى  سیقى مىموز خواب بیدار نشده از درونم صداى رفتم، ھنوز ا سودازدگى پیش مىمرز این تقریبا
ھ  اھھ نوازى مىكردم و فقط وقتھایى بد پدرم پنھان مىاین كارم را از دیگران و بھ خصوص ولى من بھ دلیل نامعلومى . كرد مىپیدا ردم ك ك

تمرین كنیم و كمتر مجبور بودیم بھ درس شاگردھا گوش نستیم توا ما بیشتر مى. رحم كردندبعدھا بھ من و خواھرم . (خانھ نبودندوالدینم در 
  ).بدھیم

      
اریخ و  بھ وضوح بھ یاد دارم زمانى را كھ     وامم پبراى یادگیرى ریاضیات و ت زد اق ان فرانسھ ن ى و زب تم،  رژیشیخوفسكىجغراف ا رف ھ

دم،  كھ واقعا از آن بھ تنگ مى شد طورى سرم از موسیقى لبریز مىگاھى اوقات  ك آم ى ی ی Adagioوقت زم طن ر شكوه در مغ ىپ ن م د  ن افك ش
ارس ت ھاى خلوت مى نعل در كوچھشد چھار  شروع مى Allegro Con Fuoco و  Presto furiosoداشتم و وقتى  مىآرام و متین قدم بر  اختم و صداى پ
باین دوره مسرت و. ھم بھ دنبال منسگھاى جور و واجور خانگى كردنھاى خشمگین  ود وھخوش دنى ب ات و ختى فراموش نش ا اتفاق راه ب م

ھفده سالگى من طول كشید، یعنى زمانى كھ مصمم  -تا حدود شانزده  (»himmelhoch jauchzend, zu Tode betrubt«)» و غریبشھاى عجیب  پرش«
رداختم بھ موسیقى بھ موسیقى خودم پشت كردم و فقط» قفل كردم و كلید را بھ دریا انداختم صندوق خودم را« ران پ ك . دیگ د ی ھ بع از آن ب

                                                        
 Kirovograd (Elisavetgrad)شھرى واقع در اوكراین در شوروى سابق. 1

 
  A. Glazounov (1865 - 1936) آھنگساز روس. 2

 
  M. Balakirev (1837 - 1910) آھنگساز روس.3

 
  A. Liadov (1855 - 1914) آھنگساز روس.4

 
  R. Wagner (1813 - 1883) آھنگساز آلمانى.5

 
  Rimsky - Korsakov (1844 - 1908) آھنگساز روس.6
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زى نمثل این بود كھ از آسمان . ل كشیددردناك شروع شد كھ چند سالى طودوران بحرانى، سخت و  ود روى زمین افتاده باشم و چی ده ب مان
رد شوم ُ زد پروفبعدھا من دوره كامل تئورى و . ردمام را دوباره بھ دست آو سالمتىخیلى كند . كھ خ ودرویچ «سور آھنگسازى را ن اول فئ پ

تعدااو . در برلین گذراندم 1»یوون ا اس ھ حساب مىكھ من را خیلى ب ھ  د ب ن روى آورد اصرار داشت ب ى م ردازم ول تصمیم آھنگسازى بپ
د جلسھ جا. خواھم بھ دالیل آن بپردازم اینجا نمىخودم پا بر جا ماندم كھ در  الب است كھ بعد از چن د ت راى پروفسور چن ن ب ى م  درس وقت

زهز نظر فرم ھماھنگ و منظم بود ولى سونات كالسیك بردم كھ گرچھ اكانن و فوگ در استیل معاصر و یك  اى بود  فاقد ھرگونھ وجھ ممی
ھ كوچك ضابھ ا) نوشتم و نھ متأثر از الھامات روحىمن این كارھا را بھ عنوان تمرین  چرا كھ( د آواز و قطع انویى، فھ چن ا (پی ام اینھ و تم

الی ار تك ھدر كن ا ) ف مدرس د از شنیدن آنھ وون بع تی ن گف ھ م ھ آ«: ب ل شما ھم ىدر اص ن م ھ م زى را ك ھ شما  ن چی وانم ب دھم ت آموزش ب
  من موافقت» ال مفید استكنیم، كھ بھ ھر ح جدى روى كنترپوان كار مىخواھید بھ عنوان ورزش مغز بھ طور ولى اگر ب. دانید مى

  براى دوازدهالتین  یقیمتن  موسمادریگال پرداختم و حتى یك قطعھ روى ار بقیھ تمرینھا بھ نوشتن موتت وكردم و ده ماه بدون وقفھ در كن
  .صدا نوشتم

      
  ھ والدین من با تعصب خاص ھمھ پدر وبا وجود اینك. واگذار شدمدر واقع از دوازده سالگى بھ خودم در مورد كار نوازندگى پیانو، من      

دیدم؛  زیادى را در وجود خودم مى تر بودم و ھمیشھ نقایص واقع بینخود من (اى داشتند،  العاده ى فوقمادرھا در مورد استعداد من بلند نظر
ً غیر عادىك«گرچھ گاھى در خودم یك چیز  ردم احساس مى» امال انواده.) ك ر خ ھ در اكث انطور ك ى ھم اى  ول ده ھ ا دی ىمعلمھ ا  م شود، آنھ

ى بچھاگردان بودند كھ عمالً وقتى براى از صبح تا نیمھ شب مشغول كار شطورى  ن . دمان ھاى خودشان باقى نم ھ توضیح در ای اجى ب احتی
ىنیست چرا كھ من را بھ عنوان مورد  ند و وجوه  یك پیانیست ھمھ م وان نوازنشناس ھ عن ن ب د م ن است و خوب و ب ر ھمھ روش راى ده ب ب

استقالل زودرس من دچار  نكتھ اشاره كنم كھ در نتیجھ اینخواھم بھ این  ابیتى ندارد فقط مىزندگى من جذ» ما قبل تاریخ«دوران ھیچكس 
ىاشتباھات  تم  زیادى شدم در حالى كھ م زم اگر سھ توانس تباھات بگری ن اش یا -از ای ر ھوش ر نظ ر ھم زی ار سال دیگ م چھ ك معل  -رانھ ی
ن اسولى . قررات مدرسھ و دیسیپلین بودچیزى كھ من كم داشتم، م. بودم مىتجربھ  پیانیست با پید است، ای ارى پایان شب سیھ، س تقالل اجب

تبو واپیچ و فقط با فكر و مغز خودم گاھى، حتى اگر شده از راھھاى پیچ من را وادار كرد كھ  ى اش نم  و حت دھا خیلى چیزھا پیدا ك اھاتم بع
د وا ده و مفی ع آموزن ھ در كارق ا ك دند و از آنج ایزات ش ردى و تم یات ف رى خصوص اى ھن ز اھ ھ چی ر نگوییم ھم رد اگ ھ ف ر ب ت منحص س

ً ھمھ  مى   .آوریم تالش خودمان بھ دست مىنر، تجربھ شخصى است و آنچھ كھ با چیز است پس تنھا پایھ محكم در ھتوانیم بگوییم تقریبا
      
ھ     ش ك ین بخ ال را در ھم رح ح ن ش ن ای اب مرى است در موردتصور ھن م ده كت دوارم خوانن دآوردم و امی ى. را ببخش ر م ن  فك نم ای ك

ار پیانیبھ طور » تصور ھنرى«وانم در مورد ت است براى خواننده كھ چرا من نمىتوضیحى  ا ك را ب نم و آن ت و موسیقى مجزا صحبت ك س
اه ام خصوصا وقتى سنم بیشتر دادهرا انجام اغلب این تجزیھ اى، بھ ھنگام كار  بھ عنوان یك پیانیست حرفھالبتھ من .كنم یكى مى ر  شد و آگ ت

ا یك پیانیست دیگر گاھى مدت زیادى شدم، من ھم مثل ھر  ھ ساده موسیقى را بھ تكرار یك بخش تكنیكى ی ثالً (جمل اى  م ى از مازورك بخش
  .وسیقایى آنرا اجرا كنمم -تر مفھوم ھنرى  ین ھدف كھ، واضحام با ا پرداختھ) موتسارتشوپن یا سونات 

     
ردیمموسیقیدانان برجستھ، با قطعھ » رداولین برخو«قبالً در مورد اینكھ      ت صحبت ك ھ اس ھ آ. موسیقى چگون ً و ب ا ا دفعت شكارا، در اینج

ان استشود، و خود اجرا  انجام مى» ھنرى تصور«ناخودآگاه كار عظیمى روى شكل  ھ اش. (گواه واضح این جری راى اینك م ب تباھى در فھ
ىزیادى وجود دارند كھ » ندگان ماھرنواز«كنم كھ  یادآورى مى(پیش نیاید، طلب این م خت م د س رین قطعھ توانن دو ت ا را ب ا ھ ھ و ی ك وقف ن ی

ً معمولى یا اجرایىكنند ولى با اشتباه نتى دشیفر  ر  پیانیستحتى بد و بھ درد نخور، این گروه  كامال ال ریخت ا امث ا ھا را نباید ب اجراى كھ دفعت
ام ىك ھ م د  لى ارائ رددھن ھ ك م رتب ھ ) ھ ال قھرمانان ا از اعم ھ م ت«ھم ار » لیس ك ب ثالً او ی ریم؛ م ا خب اوال«ب و» كارن ر شومان را در حظ

  .2دِشیفر كرداى   العاده مستمعین بھ طرز فوق
  
رده باشم، نبوغ بر ھمھ آشناى نوادر دنیاكنم كھ در مورد  تكرار نمى براى اینمن این حقایق دنیاى موسیقى را     ادآورى ك یقى ی ھى موس  بلك

د  ھاى واقعى چھ نتایجى مى و متدیستھا از این پدیدهگذرد؟ معلمھا  ، واقعا آنجا چھ مىخواھم این سئوال را مطرح كنم كھ مىمن  د بگیرن توانن
  شاگردھاى متوسط و براى ھمھ ھنرآموزان مفید واقع شود؟براى كھ 
      
  بین معلمھاى حرفھ. است، بلكھ قابلیت تجزیھ و تحلیل شدن ھم داردگونھ بودنش نھ تنھا قابل توصیف راز با وجود» نبوغ«كنم  گمان مى    

م3qoud licet Jovi non licet bovi: كندنباید بھ ھیچ وجھ از نوابغ تقلید ما خیلى رایج است كھ شاگرد متوسط  د و آنھ د  تقلی ھ تقلی كوركوران
ھ 4یاد گرفتنمسلما مُضر است ولى ) البتھ خیلى ھم رایج استكھ ( د است از كسانى ك د، ھمیشھ مفی ش بیشترى دارن ائى و دان رم . توان ھ نظ ب

                                                        
 .»یوون.ف.ك«تانیف و برادر ھنرمند معروف ما. اى.شاگرد س. 1

 
ھ . شوھر او را اجرا كرد و او فقط از روى ادب اطاق را با انزجار ترك نكرد یلى بدى كوینتتكند كھ لیست در منزل آنھا بھ طرز خ كالرا شومان نقل مى: عیب نیست ولى ھیچ گلى بى. 2 د فراموش كردك در ضمن نبای

 .غرضى نسبت بھ لیست نداشت ھیچ وجھ دید بى كالرا بھ
 
 .چیزى كھ بر ژوپیتر روا است برگاو نر روا نیست. 3

 
 .یاد گرفتن بھ معنى پیروى كردن كھ تا حدودى سرمشق قرار دادن راھم در پى دارد. 4
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ت شوند؛  تر مى شاگردھاى ضعیفتر باعث پیشرفت  كھ شاگردھاى قوى داند ھر معلم بنابر تجربھ مى. استقضیھ واضح  ن مقایسھ و رقاب ای
ھ وجود مىطلبى، آگاھانھ  ود حس جاهكند و البتھ از بركت وج بدون واسطھ بروز مىخود بھ خود و  د ب ا. آی ر و قضاوت م ك  فك وان ی ھ عن ب

ل من . آن بشودث توقف جریان كمك كند و نھ اینكھ باعمتدیست باید بھ این  ھ ھمین دلی م  گمان مىب راى معل نم ب ى در جری(ك ا حت ار ب ان ك
ك لحظھ ھاى نبوغ دنیاى موسیقى  نظر گرفتن بلندترین قلھدر ) ترین شاگرد معمولى ى ی ر نیسو حت ا مض ھ تنھ ھ فراموش نكردن آن ن ت بلك

یقایى پیشرفت موسیقى  ھا مشخص كننده مسیر كھ این قلھالعاده مفید است، چرا  فوق ا در مو زندگى موس ھ م تند كھ تالشھاى روزان سیر ھس
ً من را بھ خوش بینى بى(كنم  خالصھ من گمان مى. آموزش نیز بخشى از ھمان است تھم اساس  لطفا دم ھ ك) نكنی ن نكت ر ای ا سعى ب ى ب ھ حت

یم شاگردھاى متوسط پیدا مىراى اى حتى ب مفید و قابل استفادهبرجستگان داخل شویم ھمیشھ نكتھ نبوغ » مكانیزم«المقدور در  ر متك. كن ى ب
ن شود و حس درونى من ناشى مىاین اصل كھ در ضمن از عقیده  دریس موسیقى م ت ت ایىھیچ وقت ، در حین فعالی ابر توان ھ را بن اى  قطع ھ

  .شاگرد گران تمام شوداى من و ھر چند ھم كھ این كار بر كنم شاگرد را در جھت قطعھ پیش ببرم، مىكنم بلكھ ھمیشھ سعى  د انتخاب نمىشاگر
     
ت دارم،وجود دارد، من او » بتھوون« از در مغز من، در روح من یك تصور مثالً      ل  را دوست دارم، در حد پرستش دوس ن از او مث م

ل را آفریدچنان بیانھایى داشتھ و چیزى دانم كھ او چنین و  كنم و مى س مىمن احسا. ام متأثر ھستم واقعھ زندگىترین  پرمعنى ه است كھ تا قب
ن وا آیا من مى. منتقل كردتوان آنرا  دانم كھ چطور مى دم مىنداشتھ است و در حد استعداد خواز او ھرگز وجود  وانم از ای ح و ت قعیت واض

ى او ھ توانم تسلیم ضعف كنم؟ آیا مىروشن صرف نظر  ت راحت زاى شاگرد بشوم و در جھ دھم؟ ھرگ ن با. واقعیت را تخفیف ب ى ی ھ معن
ھ شاگرداحترامى است ھم بھ  بى م. خودم و ھم ب ا، معل ای بارھ نیدهھ ن را ش ھ كالسھاى م ھ  ى ك د ب ن طان ھ زدهم ار نوعى دُن  عن ن ك د كھ ای ان

ا خواھم  در توان او  مى) د بھ خصوصاین شاگر(كارى كھ من از شاگرد بازى است و بھ ھر حال كیشوت  ھ آنھ ن در جواب ب نیست ولى م
  .1» شوم، خیلى خوشحال مىسود عایدم شود خوشحال % 10من اگر خواھید ولى  مى% 100بازرگانان عزیز، شما سود«: گویم مى
      
ھ مشخص مفھوم و فایده این روش تدری. علم با تجربھ گریز ناپذیر استبراى م» خوشبینى ھمراه با شك«این     راى ھم ھ ب انطور ك س، ھم

ت در این نكتھ است كھ براى شاگرد ھاست  ن، دور دس ا (دفى روش ایى و تصور اودر مقایسھ ب ىو مشكل تر) توان یم م ن ھ س د و ای دف كن
ن سودھاى خوب و من .اوست و تنھا ضامن پیشرفت اوفعالیت پر ثمر و  جھت حركتمشخص كننده  ھ بع% 10مى دانم كھ ای ایج ب ا نت ى وقتھ ض

ر ھنوز ھم از و من حقی 2خالف میل مایاكوفسكىكھ بر » اى برگزیده و صیقل خورده«ھا با روشھاى %100دھد از آن  مىترى  مراتب غنى
  3.استاى ارزشمند  دید عده

     
ین  الى آخر، پایینو! گوش موسیقىمدركھ، قدرت تخیل و ات و قوه ھنرى، یعنى معلوم -ین، ھر چھ سطح موسیقایى بنابرا    د و ھمچن تر باش

م سخ» ھنرىتصور «اشد، بھ ھمان نسبت كار روى توانایى تكنیكى شاگرد كمتر ب راى شاگرد و معل ى تب ر م ك  ت ھ ی تیابى ب ى دس شود، یعن
م ھم برخوردار  شاگرد از تكینك خوبىشود، حتى اگر  تر مى ى شاگرد مشكلوجھ برااجراى قانع كننده و قابل ت ر ھ باشد و با احساس و با فك

توانند ساز  ھمھ مى«گوید  در ضمن تاسف آنتون روبینشتاین كھ مىمعنى است؛  بىبراى مستمعین اگر اجرا فاقد جذابیت باشد نواختن . كندكار 
  »بزنند

ى مىمفھوم پنھانى آن این است كھ ھمھ  شود و مى جا ناشى نیز از ھمین     ر كسى م ا كمت د ام د  توانند ساز بزنن دتوان ن در .موسیقى اجرا كن م
ِ  راخمانینف حرف نمى ھایى مثل مورد پیانیست ھزنم، حتى من ر قطع ا ھ ین برخورد ب ى حقیر ھم در اول را درم ل و ماھیت آن ابم و  اى اص ی

ھ روح«شود در  مى اجراى نھایى قطعھ خالصھاولیھ و » دریافت«تفاوت بین این  ام. »لباس جسم پوشاندن ب یلھ تصور، آ تم ھ وس ً ب بال نچھ ق
د مود مىو در نوازندگى پیانو ن اجراى قطعھبھ شود  تعیین شده، تبدیل مى) شناسى درك زیبایى(گوش درون و ادراك احساس،  ن . كن منظور م

ً نیست    !! شود، بھ ھیچ وجھ نمىافزوده آن دریافت و فكر اولیھ كھ، با كار روى قطعھ ھیچ چیز بھ اصال
     
  .زندگى، مثل رابطھ یك اراده مصمم است بھ كارى، و نتیجھ واقعى كاررابطھ قانون است با اجراى آن در  رابطھ بین این دو پدیده مثل  

ت و جامھ عمل پوشاندن وجودبراى اجرا كردن نباشد، چیزى » تصمیم«نباشد اگر » قانون«منظور من این است كھ اگر  د داش ن . نخواھ ای
ھ  د روىنكت ى بای ر و مرب م، رھب ت و معل لى اس ل  اص ن اص خص ای ار كند؛مش اگرك ود ش ھ وج واردى ك ت در م ن درك اس ار از ای د سرش

یچ  حتى توصیھ مىگاھى . تر مشاور و ھمكار با تجربھشود بھ یك  است نقش معلم تبدیل مىشناسى  زیبایى م ھ ل شود كھ معل د، مث التى نكن دخ
  .طرف بىت یك دوس

     
  موفقیت در كار روى تصور ھنرى فقط در صورتى قابل دستیابى است كھشود كھ؛  ھ خود این نتیجھ حاصل مىھاى من خود ب از تمام گفتھ  

  ورت بھ نتیجھ واقعى نخواھیمبدون وقفھ توسعھ دھیم و در غیر این صھ تبع آن رشد پیانیستیك شاگرد را و ب رشد فكرى، ھنرى، درك موسیقایى
ھ شكل وسیع، وادار ھاى  گسترش دادن توانایى: رى یعنىھن -توسعھ درك موسیقایى ! رسید  یقى ب ات موس ا ادبی گوش، آشنا كردن شاگرد ب

ھ بی پنج سونات از بتھوون مى شاگردى كھ(شاگرد بھ این كھ مدت طوالنى با یك آھنگساز خو بگیرد  كردن ا شاگردى ك نجشناسد ب  ست و پ
                                                        

 .یجھ متفاوت استدانم در مورد شاگردھاى مختلف نت شوم، در حالیكھ بھ خوبى مى قائل نمى ھایم تخفیف من بھ ھیچ وجھ درخواستھ: كنم الزم بھ توضیح است كھ در اینجا من ضد و نقیض گویى نمى. 1
 
 V. Mayakovsky(1893-1930) شاعر روس. 2

 
ار شدید كارى  مى دھد این حالت بیشتر در ضمن كاربا شاگردھایى پیش گاھى سختگیرى و پرمحصولى كالسھاى من جاى خود را بھ آرامش مى. 3 تگى و فش ر اثر خس یا ب تند و  ت شده ھس تند و تربی آید كھ بزرگتر ھس

 . آید مى پیش
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ال ، دكند فرق مىشناسد  بتھوون را مىسونات  ھ دنب ت را ب ردن ق) داردر اینجا كمیت، كیفی ظ ك ھ حف ردنش ب ت و وادار ك ط از روى ن طعھ فق
اى  فونیك قطعھ ىفرم، تم و ساختمان ھارمونیك یا پلاست ، از كودكى آشنا كردن او با  براى پیشرفت تصور و شنوایى او مفیدبدون ساز كھ 

د باید بتواند در مورد موتسارت یا بتھوون را خوب بنوازتواند سونات  سالھ است، مى 10یا  9اگر شاگردى با استعداد كھ (. كند ھ اجرا مىك
رانگی)توضیح بدھدوجود دارد تى از نظر تئورى موسیقى و آنالیز قطعھ و اینكھ در آن سونات چھ نكانكات اصلى  اه؛ ب ى در  ختن حس ج طلب

ن حس در شاگرد نیستاگر (اش  حرفھ رین؛ مقایسھ )ای ا بھت ردن او ب وه  ك ا، گسترش ق تفاده از استعارهھ ا اس ل شاگرد ب ب و  تخی ھاى جال
ت و زھاى شاعرانھ و  كنایھ ردن تشبیھات موجود در طبیع دگى اطراف و توضیح و تفسیر ك ن تشبیھات ن ھ كمك ای ھ ب در عین حال (قطع

راز از تصویر سازى  ی(احت ذل) ونایلوستراس رو)مبت ام نی ا تم ھ ؛ ب اى  عالق ھ ھنرھ ردن شاگرد ب د ك ى و من ھ خصوص شعر، نقاش ر ب دیگ
ممعما ھ شاگرد  رى و مھ ن ك ھ ای ر از ھم دت د در آن ھنرھا ارزش و برازن د و بتوان د را احساس كن ى ھنرمن ئولیت و گى اخالق ھ و مس وظیف

  ).آغاز شود بھتر استتر  سنین پاییناین درك ھر چھ از . (د را درك كندحقوق ھنرمن
     
دخواننده كتاب كھ تا اینجا م     اید بگوی ى«: طالب را دنبال كرده، ش ین و مشخص ز مع یچ چی االخره ھ رى  ب ار روى تصور ھن در مورد ك

  ».ن كافى باشددریافت كنید كھ تا مدت زیادى برایتا معینیك پُرس ید یك ماه سر كالس من بنشینید تا بیای«: گویم من در جواب مى» نشدگفتھ 
     
ھ شمارى الزم است ھاى نتى بى مثالرا بھ متقاضى آن ارائھ بدھم »  ینمع«براى اینكھ بتوانم این مطلب       ل اینك ا توضیح مفص راه ب ، ھم

اب را ا شاگردھاى متفاوت چگونھ است ولى روى ھر قطعھ با یك شاگرد و یا بكار  ىاین توضیحات كت رد ب یم خواھد ك دازه حج چون، . (ان
ً د كار مىساعت با شاگردى روى یك صفحھ تكست كھ یك ساعت و نیم یا دو آید  پیش مى ر جلسات اول كار من با شاگرد كنیم، و این معموال

اورم؛ توصیھگویم ب براى یادگیرى قطعھ بھ شاگرد مىھایم را كھ  م بخش كوچكى از توصیھتوان من حتى در اینجا نمى). دھد مىروى  ھایى  ی
  .كنم ھا را اینجا ذكر مى توصیھسھ تا از این  -ولى بھ ھر حال دو . ، و قدم اول آن است»روى تصور ھنرىكار «مھ كھ الز

     
ىطور روى قطعھ پیانویى كار كند كھ كنم ھمان من بھ شاگرد پیشنھاد مى    ار م ارتیتور ك ا  رھبر اركستر روى پ ا ب ھ تنھ د، ن اه كلىكن ر  نگ ب

بلكھ ھمچنین با كار ) تاحساس وحدت از بین خواھد رفھ شود، در غیر اینصورت باید بھ آن پرداخت قبل از ھرچیزو اول است این قدم (قطعھ 
تر مثالً خط  ھاى مھم خشقطعھ، ھمچنین كار جداگانھ روى بى ساختمان ھارمونیك یا پلى فونیك كار رو -بخشھاى اصلى قطعھ روى تك تك 

ً بخش ھمراھى كننده، و ببخشھایى كھ اھمیت ثانویھ دملودى، و  یش ا توجھ ارند مثال ھ پ ایى كھ در قطع ر تغییرھ ىخاص ب د م ر  -آی ً اگ ثال م
ا توجھ شود و یا كودا تكرار مىشود یا جایى كھ تم اصلى دوباره  ىشروع م 1كند، جایى كھ تم كمكى  مىروى سونات كار  ، و بھ طور كلى ب

البى را در نتیجھ این كار، شاگرد جز. و الى آخر فرم و ساختمان قطعھاجزاء اصلى خاص روى  ات ج ىئی دا م اه  در قطعھ پی ھ در نگ د ك اول كن
ھ . ندشو آھنگسازان بزرگ بھ وفور یافت مىقابل تشخیص نیستند و در آثار  ىھمچنین شاگرد پى بھ این نكت رد كھ، قطعھ م ھ در  ب اه اى ك نگ

منطق است و بلیغ است و یا داراى معنى و » جزء«خود ھم داراست، و اینكھ ھر  اجزاء تشكیل دھندهالعاده را در  است این زیبایى فوقزیبكلى 
ھ روكنم روى این روش با جدیت بیش مىمن توصیھ . ارگانیزم كلى اثر است بخشى از ج كار جداگان ى ترى كار شود تا روش معمول و رای

پ و راس ت چ ى دس وارد خاص ط در م ن آن را فق ھ م ىت ك نھاد م اگرد پیش ھ ش ى ب ر م نم و فك انى ك ِ ھمگ ن روش نم ای ل  ك روج در «مث خ
   2.وقایع غیرمنتظره الزم استاختمان در مواقع آتش سوزى و دیگر است كھ براى س» اضطرارى

     
ھ «كند و بھ قول معروف  مىیده شده، شاگرد آنرا از حفظ اجرا اگر قطعھ یاد گرفتھ شده، فھم     دهقطع ى» درآم ھ م ار اصلى ك س ك د  پ توان

براى (ار، جالب و قابل فھم باشد؟ توان كرد كھ این اجرا تأثیر گذ مىرار است جا بگیرد؟ چھ كار ھد كجا قارزش ھنرى واقعى را بھ اجرا بد
من ) نایى و قدرت خود بھ آن برسندكنند، بقیھ باید در حد توا اجرا مىكنم كھ بعضى دفعتا قطعھ را كامل  سومین یا چھارمین بار یادآورى مى

  .توانند، ھمین و بس توانند این طور اجرا كنند برخى دیگر نمى برخى مىشود،  ستعداد مربوط مىاین بھ ادھند؛  دانم كھ بھ من جواب مى مى
ردن «. گیرم تا این جملھ را نشنوم ا مىولى تا وقتى من معلم ھستم گوشھایم ر رواز ك ال فریب پ در سایھ حضیض حقیقت نشستن، بھ از با ب

  »است
      
  ...یا حداقل گرم كند، یا كمى بھ تپش درآورد؟» بسوزاندقلب مستمعین را «است تا ازنده الزم پس ببینیم چھ چیزى براى نو    

  ھمھ. كشیدن، گروه سوم، جان نثارى در كار، و خیلى عقاید دیگراى دیگر عاشقانھ درد  ار سخت، عدهگویند صبر و ك اى مى عده     
  تمام این عقاید... آمده باشد نقش مھمى براى ھنرمندان جوان داردگى بدست اتفاقى باشد چھ با شایست دانند كھ موفقیت و شھرت چھ مى

خواھم تا این حد دور بروم و  نمى ولى من در اینجا. دارد، وجود داردحرفى براى گفتن درست است و تمام اینھا ناگزیر در بیوگرافى كسى كھ 
آور  ا نواختن ادبیات عالى و شگفتاست؛ كار م) حال خیلى وسیععین و در (محدوده كار ما كوچكتر  بپردازم» روانشناسى«خواھم بھ  نمى

  ھایش را تر بھ زندگى عشق بورزد و قوى ترحس كند و خواستھ قوىتر و  د شنونده قرار بگیرد و عمیقپیانویى است طورى كھ مورد پسن
  ...تر بفھمد تر بخواھد و عمیق قوى

   
  

                                                        
 م.براى آشنایى با فرم سونات بھ توضیح مختصر آخر كتاب مراجعھ كنید. 1

 
 .ولى در كنار كار اصلى كھ در باال توضیح دادم -باید استفاده كرد  كنم از در اضطرارى داگانھ توصیھ مىالبتھ شاگردھایى ھستند كھ من شدیدا آنھا را بھ كار روى ھر دست ج. 2
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  چرا كھ ھمیشھ و ھمھ معلمھا. معلم نیست بلكھ تربیت كننده استھد تنھاد خود قرار مىمسلما معلمى كھ چنین ھدفى را در مقابل     
  العاده بود ولى كالس پیانوى او با نظیر و فوق اگر چھ گدوفسكى، بى. نھاممكن است تربیت كننده نباشندتربیت كننده نیستند حتى بھترین آ
د یھ بیشترى مىھر چھ كم استعدادتر بودند شھرخصوصى، كھ مخصوصا با شاگردان (ود بعضى شاگردان كامالً فرمالیتھ ب كالس ) پرداختن

چند و   تانگش  شمارهسھ  -دو كرد،  ترسیم مى 1دینامیك و آگوگیك ن كھ گدوفسكى روى تكست چند عالمت شد بھ ای اغلب محدود مىدرس 
ار ت. بودن بود و بعد از آن نوبت درس بعدى كرد كھ شبیھ نسخھ داد گوشزد مىنكتھ را  ردى او در ك اوتى و س ى تف ودب ذیر ب ر ناپ ھیچ . غیی

ل او ) رآورددرون مالل آور او را بھ حركت د(ر بنگرد، در آن تغییرى ایجاد كند ت براى اینكھ در روح شاگرد عمیقذوق و شوقى  در مقاب
ھ ن ناراحتى نھ خشمگین مىكرد نھ  او نھ ابراز خوشحالى مى. احساسى سختى قرار بدھد، نداشتلیف ھنرى و تك د و ن اھى  رمش ط گ خو، فق

حدى بود كھ ولى اعتبار او در . كرد گوشزدى مىزد، او با یك شوخى تمسخرآمیز  مى اندازه كسل كننده یا غیر معقول بىھنگامى كھ شاگرد 
در مثل  شاگرد این درس را ذیرفت مىیك چیز خیلى پرمعنى و گرانق ا . پ ایى ب ك شاگرد آمریك ىی ھ  He wasgreat today«2«:گفت شعف م ط ب فق

  .آمیز تا در خروجى بدرقھ كرده بود محبتھاى  خص كرده بود و او را با شوخىمش انگشت  شماره گدوفسكى براى او دو خاطر اینكھ
     

  واقعى و بیست نفر Meisterschülerھشت نھ نفر آماده نواختن، یعنى (بود ، جایى كھ تعداد حضار بیشتر Meisterschuleالبتھ در كالسھاى درس    
Hospitanten با استعداد حضور) نواختند باشند ولى نمىتوانستند در كالس حضور داشتھ  مى مستمع آزاد كھ فقط ً   و جایى كھ افراد واقعا

ً آدم دیگرى مىداشتن یا كارى مشابھ آن ھیچ وقت از  موجود در شاگرد،» كردن انرژى اتمىآزاد «ولى من ھیچ تالشى براى . شد د او كامال
ى(منكر قادر و توانا بودن معلم بود اى  ندیدم؛ ظاھرا او بھ شكل مخفیانھاو  ورد نم ن م ر دانش و در ای وان منك د ت رد او ش ام ) خ ا وجود تم ب

ن آموزش  فكر مى» گدوفسكى« ندازه من نسبت بھ استاد بزرگا بىاحترام  ىكنم ای ار خود م اھى شیوه ك ھ او گ رد،  ك در حال حاضر در ك
  3).آنان داده شدهیقدانانى برجستھ كھ این آگاھى بھ البتھ از جانب معلم، موس.(اجراستكشور ما غیر قابل 

      
انو زدن«دفمان فقط را قوى كنیم و در ارتباط با شاگرد ھشاگرد را گسترش دھیم و تخیل او قریحھ كنم این ھدف كھ  من فكر مى    » خوب پی

تر شدن او  تر و ثابت قدم تر و باانصاف و باوجدان ھدفمندترتر و  و پر احساستر و وفادارتر بھ كار و درستكارتر  تر و دقیق بلكھ عاقلنباشد 
ھ طوركند  نر و زمان ما بھ ما دیكتھ مىباشد، قانونى است كھ ھ!) دھم نمىادامھ ( ر چھ ب ى  قانونى كھ اگ ده ول انده نش ل پوش ل جامع عم كام

ھكند صحبت ك مىھ مرا راضى ك» %10سود «ھا را وقتى در مورد  در اصل من ھمھ این. استواقعى  ن ردم، گفت ى خواستم روش ر  ام ول ت
  .توضیح داده باشم

    
  واداشت كھ مثل یك ھنرمند بنوازد یعنى تاثیر گذار و 4»زند خوب مى«توان شاگردى را كھ  آیا مى: یم كھگرد دوباره بھ این سئوال بر مى    

ى) باشدط متفاوت ى كھ از استاندارد متوسطور(قابل فھم و خارق العاده بزند  ن جواب م ھ، : دھم م تبل ان پذیراس ن كار امك ا حدودى . ای ت
  بھ یاد بیاوریم در موردرا  5»ستانیسالوسكى«قضاوت قابل تحسین ز آن بھ نتایج استثنایى ھم رسید، توان ا مىگاھى  پذیر است، امكان

تنابغ» گانھ جشنھاى دوازده«فقط در ولى بھتر است . نابغھ ھستند» گانھ جشنھاى دوازده«بازیگرانى كھ فقط در  یچ وق ا ھ ند ت یلھ . ھ باش وس
  !تأثیر نھ تنھا فكرى بلكھ احساسى ھمچیست؟ 

    
ر«گ اكثر بزراشتباه . میل شدید بھ  اضافھ ھوش نبوغ عبارت است از عالقھ و     تھاى رشتھ ھن ط بخش  »متدیس ا فق ت كھ آنھ ن اس در ای

دركھ را فھمیدهدوم  ّ ى یعنى اینتلكت و قوه م ھ  اند و سعى م د روى آن مباحث ھكنن د، در حالى ك أثیر بگذارن ق ت ن طری د و از ای  و قضاوت كنن
یھ  ر قض رف دیگ ىط وش م ً فرام امال ن  را ك د، ای ا» x«كنن ىناخوش م م ا از قل د و  یند را آنھ ىاندازن د نم ھ كنن ا آن چ د ب ین . دانن ھ ھم ت ب عل

وه مىاین طور تو خالى » ھا متدیست« د  جل ھ امروز اینط(كنن ا ب ودهحداقل ت ت ور ب ز ) اس خرآمیز گری د تمس م لبخن ن عل ل ای ین دلی ھ ھم و ب
  .یزدانگ در زمینھ فعالیت ھاى ھنرى كوشا ھستند، بر مىدر كسانى كھ آگاھى كافى دارند و  ناپذیرى را

     
د این دو كلمھ را كھ ب. استو طبیعى ساده ترین موجبات دستیابى بھ اجراى زیباى ھنرى بیان  یكى از مھم    تند، بای نا و مفھوم ھس ھ ظاھر آش

  كشد بھ معنى ھستند، ولى توضیح در این مورد چند صفحھ طول مىعین حال خیلى پیچیده و داراى چند شكافت و توضیح داد چرا كھ در 
ار موشكافد  كتاب خود این معانى را مى ین دلیل و با این امید كھ خوانندهھم ى در ك ىو تأثیر و مفھوم آنھا را وقت رار م تفاده ق د،  رد اس گیرن

  .كنم  كند، سكوت مى مىاحساس 
      

                                                        
 م. agogicsآید  عالمتھایى كھ در رابطھ با تند یا كند شدن قطعھ در داخل تكست مى. 1

 
 .العاده بود او امروز فوق. 2

 
 .كند و نھ من كنم، این زمان ماست كھ نقد مى بخشد كھ او را نقد مى نظیر من، مرا مى مرحوم معلم بى. 3

 
 !زند داخل گیومھ نوشتم یعنى خیلى خوب نمى. 4

 
 K.S.Stanislavsky (1863-1938) بازیگر و معلم تئاتر روس -كارگردان . 5

 



 21

    
ر در پرداختن و تجسم بخشیدن موسیقى ریان است، با تمام قوا بھ موسیقى تمام كارى كھ در كالس من در ج    ان دیگ نوازندگى پیانو، بھ بی
رى«روى  ركا ك پ» تصور ھن انو استو تكنی ھ معلمى . ی در ھم ك ر بھھر چھ ق د اگ ا سواد باش د و ب ورد  خردمن ، »تصور«توضیح در م
م اكتفا ك» نظم«، »ایده«، »حالت«، »محتوا« ل تجس را مشخصا و در عم دىند ولى آن ھ بن داى ساز، جمل ھ، نوانس نبخشد و در ص ھا و قطع

ط . خورد نمىپیانو آنرا دنبال نكند بھ درد تكنیك نوازندگى  ى كھ فق ى شیوهھمین طور معلم دگى را م اى نوازن د و  ھ اىت«بین انو را  » كنیكھ پی
  .خورد مندى آن تصور مبھمى دارد ھم بھ درد نمى موسیقى و قانونولى از مفھوم 

     
رى«كار روى در كالس، یعنى  مشخصى از كار خودمبراى اینكھ بھ ھر حال مثال      ان ھن ھ اضافھ مو» بی انو ب ھ اضافھ تكینك پی یقى ب س

فحھ . نویسم مىcis mollop.27 ، بتھوونQuasia una fantasiaباشم در مورد كار با شاگردى روى سوناتآورده  ك ص تن  موسی ً بتھوون   یقیم امال ك
  .بھ دست آورد عھ پیانویى دلخواهكار روى ھر قط خواننده كتاب تصور واضحى از طریقھتا  كافیست

       
  كند مشكل اصلى اغلب در اجراى موومان دوم این سونات بروز مى.نوازدیمنامند،  خوب، شاگرد سونات بتھوون را كھ مھتاب مى   

Des-dur.Allegretto  بیان اندوھى عمیق است و موومان سوم آن ناامیدىموومان اول این سونات : مشخص است و دلیل آن )disperato .(این دو  
غ خود  قوى تر و تر و مشخص موومان واضح واى بلی ھ ظریف،تر بیان گر محت ھ موومان دوم ك تند نسبت ب زل و در »محجوب« ھس ، متزل

یستند ر اجراى شاگردانى كھ دقیق ند) Consolationبا روحیھ (دوم حالت آرامش دھنده موومان . زن استو اندازه ساده و تقریبا بى حال بىعین 
ا را Staccatoشود كھ شاگرد  اشتباه از آنجا ناشى مى. متناقض استكھ از ریشھ و اصل  با مفھوم اثر  ،سکرزندوشود بھ یك  كمیك  مىتبدیل  ھ
  :كند خشك اجرا مىخیلى 

  
  
  .گیرد خیلى تند مىتباه دیگر او این است كھ تمپو را و اش) ھاى مشابھ ھمینطور در قسمت( 

       
ان و اغلب این جملھ معروف لیست را در مورد مووم. ام بار شنیدهھا  توانم بگویم ده م صدھا بار مىمن اجراھاى این چنینى را اگر نگوی    
بدھم كھ این استعاره، اتفاقى و بى كنم بھ شاگرد توضیح  وسعى مى une fleur entre deux abimes «1« :كنم كھ براى شاگرد یادآورى مىور مذك

 :ھاى ملودى میزانكند چرا كھ اولین  راھم منتقل مى اثر فرمفقط روح بلكھ  انگیزى، نھو با دقت شگفت  2دلیل نیست
 

  
  

ى شماره (آن كند و ادامھ  از شدن است تداعى مىناخودآگاه كاسھ گلى را كھ در حال ب     ال نت ھ مث د 1ب اه كنی اى آوی) نگ اقھ برگھ زان از س
ى» ایلوستراسیون«وجھ موسیقى را  اشید كھ من بھ ھیچلطفا توجھ داشتھ ب.را نم، نم ن   ك ن مورد خاص م ثالً در ای ى م ن  نمىیعن ھ ای گویم ك

ىتواند تصور بخش گل باش مىكھ این موسیقى گویم  موسیقى، گل است من مى ى و بصرى   د، م ر روح د از نظ د توان ل باش ده گ داعى كنن ت
انى چرا كھ م. خود آن موسیقىطعھ موسیقى چیزى نیست بھ غیر از ھر ق. گل را القاء كندتصورى از شكل  ، دھنده آن باشدشان ن وسیقى بی

ا داراى مفھوم مشخص و خاص خودش كھ  بھ حد كمال رسیده و واضح،كامل است كالمى است   احتیاجى بھ ھیچ تعبیر و توضیح شفاھى ی
  .تصویرى ندارد

  
  ، و تمام دیسیپلین)آنالیزفرم(ھارمونى، كنترپوان، ساختمان موسیقى شده موسیقى، تئورى موسیقى، آموزش ھم آن علم شناختھ براى ف     

رىانش مثل ھر د(دائما در حال توسعھ و پیشرفت موسیقى وجود دارد  ا ع). دیگ ز م ى در مغ ل ول ھ مث م ھست ك ر دیگرى ھ دستگاه «نص
  حتى امواج طرح ریزى شده روى. دریافتى دیگر در دنیایى دیگر درآوردھاى یك دنیا را بھ صورت  دیدهند پتوا كند، و مى كار مى» عكاسى

ً روح انسان كمتر و ! ودتواند بھ صوت تبدیل ش نوار مى   البتھ كھ نھ، و بھ ھمین دلیل! تر از آن نوار دست ساز بشر است؟ توخالىآیا واقعا
                                                        

 »یك گل بین دو مغاك«. 1
 
 .یا چیز دیگرى مشابھ آن» لبخند بین دو سیل اشك«توانست بگوید چرا كھ مى. 2
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دون (ام دارد موسیقى در آن واحد ھم پرو گرل خالق ھستند ھر نوع قریحھ و تخی است كھ براى كسانى كھ داراى حتى موسیقى خالص و ب
ن كننده محتواى خود در حد تمام ندارد، چرا كھ خود گویاترین بیاو ھم احتیاجى بھ ھیچ پروگرامى !) پروگرام ھم در ذھن آنھا اینطور است

  .د داردوجو» دوگانگى درونى«بلھ در ھنر ما چنین .   كمال استو 
      
 .داشت گاھى من را بھ تفكر در مورد نقش گل در ھنر وامى» Une fleur enter deux abimes«این جملھ لیست . بھ كالس درس بر گردیم     
ن ال م ارى و  مث ى از معم راى شاگردان ھاى معروف ى ب ىمجسمھ سازى و نقاش ھ. آوردم م ن جمل ا و موتیف م ای ھ ال ھ یقى را مث ى از موس
  .كرد بتھوون بود، یعنى گل را تداعى مىAllegretto كاراكتر آنھا مثل این ردم كھ آو مى

  
ھاى دلفریب  ، بوى آن و خصلت»تأثیر گل«نھ فقط . وجود داردرد، ھمانطور كھ در بقیھ ھنرھا ھم چرا كھ گل در موسیقى ھم حضور دا    
اشاعرانھ آن بلكھ فرم و ساختمانش ھم مثل یك و  ا  روی دهو ی ىپدی د  ، نم لتوان ھ عم ر اصوات جام اى ھن ھ  در دنی ایى ك اند، دنی ھ خود نپوش ب

  . از فكر بگذراند داردتواند حس كند، درك كند و  نسان مىتجسم بخشیدن بھ تمامى آنچھ را اقدرت 
       

ده در . 1ست موزیكال استكنم كھ ھر چھ درك شدنى ا مىاینطور فرمولھ » ادراك«ام را با  من بھ عنوان یك موسیقیدان رابطھ        ن عقی ای
دول  كھ؛ مگر مى كنند با من مخالفت مى. دانند مىزد چرا كھ آنرا مخالف عقیده عموم انگی برخى خنده تمسخرآمیزى بر مى ً ج توان گفت مثال

  آیا درك این. است و سونات بتھوون تجسم بخش قوانین موسیقى استجدول مندلیف قانون شیمى . لما بلىاست؟ مس» موزیكال« 2مندلیف
  كھ ھنرمندان با آن در( درك طبیعتیك حركت بزرگ عقل بشر در جھت ندلیف بھ عنوان یك كشف، بھ عنوان نكتھ مشكل است، كھ جدول م

قیدانى كھ این نكتھ را بیابد گذرد و موسی از مرزھاى علم شیمى مى) دھند حقیق قرار مىى ھستند تا دانشمندان كھ آنرا مورد ترابطھ نزدیكتر
  كھ این ھم اشتباھى مثل -تشبیھات سطحى و سبك مغزانھ نشود و گرفتار (در معنى وسیع  آن باشد قادر بھ درك ارتباطات و تشبیھات اگر 

  بى حد و مرز ھنرش حتما بارھا و بارھا از جدول مندلیف یاد خواھدونمندى چنین موسیقیدانى با عمیق شدن در قان )است» ایلوستراسیون«
  ).آمد سالگى پیش مى 16-17ھمانطور كھ براى من در سنین . (كرد

  
ىغی) آن» حضور ھمھ جایى«و (انسان سلطھ داشتن موسیقى بر عقل ! شود ىولى حرف من بھ اینجا ختم نم      ل توضیح م ر  ر قاب ود اگ ب

ا ترین، از خرید سی آنھا گرفتھ تا پر معنىترین  از بى معنى(مال و افكار ما طبیعت خود انسان نداشت، تمامى اعریشھ در  ب زمینى گرفتھ ت
ك ساشوند و ھمھ  آمیزى مى گاھانھ، رنگتوسط یك طیف غریزى و ناخود آ) فراگیرى فلسفھ تثناء داراى ی دون اس ا ب تند یھ آنھ ى ھس احساس

ى حضور آن ھمیشگى استمكن است براى خود شخص قابل تشخیص گاھى م. 3حاصل از یك نتشبیھ اصوات فرعى  د ول د  نباش و از دی
ن اشناس بھ راحتى  یك روان انھ احساسى. ستقابل تعریف و ثابت شده و روش ن نش ھ (ای را ب ھ آن رار دادى حالت ك اهشكل ق  روح ناخودآگ

دای حساب شدهترین و  حتى از عقالنى) منامی مى م ج ال ھ رین اعم واى ت ھ محت د ب ذیر است، چھ برس راى ى ناپ ھ ب ى موسیقى ك ى احساس غن
ىسیاسى گرفتھ تا  -، كمپلكس معنوى ھاى زندگى را دارد، از فلسفھ جنبھوسیقیدان حكم ادراك  و معرفت ھمھ م وم طبیع و  علوم محض، عل

ىوسعت روحى متفاوتى موسیقیدانھاى بزرگ، آھنگسازان و نوازندگان از ھ دلیل نیست ك بى. غیره و غیره  برخوردار بودند و توجھ خاص
ھنر خود بودند كھ تقریبا امكان ن برجستھ بھ قدرى شیفتھ و گرفتار البتھ اكثر موسیقیدانا. دادند نشان مىبھ تمام مسائل زندگى روحى انسان 

ین دانشى  پتانسیلھاى دیگر روح انسان بپردازند نداشتند ولى  ھحیطاین را كھ عمیقا بھ تحصیل ) و وقت( ده چن زى ش ى ری در وجودشان پ
ا در. (»انسان ھستم% 15فقط وجود من موسیقیدان است، من % 85« :كنم راخمانینف را یاد آورى مىدر اینجا این گفتھ قابل توجھ . ودب  م

ركھ دریافت مىموسیقیدان تو آنچھ كھ) خواھیم كردآینده باز ھم بھ این كلمات رجوع  بھ كند و  ھنرش یا اجرایش بیان مىكند در  سط قواى مدّ
ان ). البتھ براى موسیقیدان(ھر چھ درك شدنى است موزیكال است  مخالفت برانگیز را ابراز كنم كھ؛توانم این فكر  این دلیل من مى ھ بی یا ب

نتیجھ عدم حضور . موسیقى استموسیقیایى دارد و متعلق بھ حیطھ  سرنوشتىثرى ھر تأاست و مانند تر ھر درك و دریافتى نوعى تأثر  قدقی
دون جذابیتتأثر، موسیقى فورمالیتھ و بى روح این  ى توخالى و ب اگفتنى، تصویر . است و اجرای ام آنچھ، ن ل«نشدنى و تم ل ح ر قاب » غی

اه«چھ در ائما در روح انسان وجود دارد، ھر است، و د ا (گنجد  مى» ناخودآگ ھ غالب افوق درك«ك ھ) است» م ق ب ت متعل اى موسیقى اس و  دنی
ُرگان روح است: شاعر را یاد آورى نكنم 4پاسترناكتوانم این گفتھ  نمى. (شمھ آن استاینجا سرچ   ).شنوایى ا

    
  مكالمھ. (موسیقى بھ خصوص باخ و بتھوون و برخى دیگر سخن گفتآثار توان از محتواى فلسفى خیلى  بھ ھمین علت است كھ مى     
  ).بھ یاد بیاوریمیان تفكرات فلسفى در موسیقى را در مورد امكان ب» 5دالكروا«و » شوپن«

                                                        
بقیھ» گوش موسیقى«مسلما فقط براى كسانى كھ . 1  .دارند و نھ 

 
 D.Mendeleev (1834 - 1907) شیمیدان روس .2

 
3

.Oberton 
 

  B.Pasternak (1890 - 1960)نویسنده و شاعر روس.4
 
   E. Delacroix (1798 - 1862)نقاش فرانسوى.5
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رد  قشھایى كھ طى آن بتوان ھر چھ عمیتالآمد در مورد  شاگردان زیاد پیش مىھایى مشابھ بین من و  صحبت      ى ب تر بھ محتواى قطعھ پ

  .است، پرداختقابل درك موسیقى و تمام آنچھ در آن ھ پژوھش در مرزھاى بالغت و فصاحت شد ب شوقى كھ طبیعتا ایجاد مىو با 
  

اجرایى شاگردان پیش ھاى  عروف و ناتوانىدر رابطھ با این اثر مكردم كھ  محدود مى» فتگوھاى مطبوعگ«ولى اگر من خودم را بھ این     
بعد از این . كنم دریس مىكنسرواتوار مسكو، جایى كھ ت» 29«بود و نھ در كالس شماره  مى 1» آزادى استتیك«جاى من در جلسات آمد،  مى

ار ھا  صحبت ابھ، ك حبتھاى مش ر زحمت من ریا ص ق و پ ل دقی ىوى قطعھ و ح ى آن شروع م ن  مشكالت تكنیك دن ای ا برطرف ش د و ت ش
  . كرد رسیدن بھ نتیجھ دلخواه ادامھ پیدا مىمشكالت و 

      
  تر و قشود و كار پیانیستیك دقی تر مى ھا طوالنى ھا و توضیح صحبتترى باشد تمام  اگرد در سطح پاییناحتیاج بھ گفتن ندارد كھ ھر چھ ش   

  )بھ وضوح بھ خاطر دارم(موردى ھم بود كھ . گفتم مىAllegretto سھ كلمھ در مورد این -شاگردھایى بودند كھ من بھ آنھا دو . گیرتر پى
ط  صحبت كردم وقت گذاشتیم و كھ در مورد آنبتھوون   یقیمتن  موسمین ساعت تمام من و شاگرد روى ھسھ  ا فق ود م بھ ھر زحمتى كھ ب

  .و چتر را سر جایش بگذاریمر داریم پالتومان را آویزان كنیم م كھ وارد پا گرد بشویم، كالھمان را بكردیفرصت 
     
  و حل مسائل پیانیستیك در آزمایشگاھى بھ نام» بیان ھنرى«روى كھ خواننده بتواند تصورى از كار  كنم این مثال كافى است فكر مى    
  .داشتھ باشد» كالس پروفسور نیگاوس«
      
  در آمده باشد و شیفتھ وار روى ساز كار كند كسى كھ با شوق وافرعماق روحش از موسیقى بھ ارتعاش كسى كھ تا ا: گویم در خاتمھ مى    

  تواند محتواى ھنرى قطعھ را انتقال دھد و ویرتئوزى تسلط یابد، مىتواند بر تكنیك  رد، چنین كسى مىرا دوست بدا ساز موسیقى و
  .واند نوازنده شودت چنین كسى مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .شد فرھنگى ھنرى تا قبل از انقالب روسیھ اینطور نامیده مى جلسات. 1
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 بخش دوم
  

 گفتنى ھایى در مورد ریتم
 
  

Am Anfang war der Rhythmus.       
1Hans von Bulow       

      
ان موسیقى،     ا و نھ یك حالت ثابت، موسیقى در زماست و نھ لحظھ » جریان«دقیقا عین ت، اصوات اس جری ین ج ت و از ھم ان جارى اس

ایىاساس كار موسیقى ھستند و در رابطپایھ و  -صدا و زمان  -دو مقولھ  این: رسیم كھ نتیجھ منطقى ساده مىبھ این  ى،  ھ با توان اى اجرای ھ
  . آید ھ در پى مىبنیاد كار و مشخص كننده تمام آنچاساس و 

     
و من قصد ندارم ) بد، ھم خوبھم (اند  خیلى زیاد نوشتھ) استامحدود ، كھ براى ھنر گریزناپذیر پریودیزه كردن زمان ن(در مورد ریتم     

  .آن بپردازم ترین عنصر سازنده ریتم موسیقى بھ عنوان اصلىھایى در مورد  خواھم بھ گفتنى مى فقط. اعماق این بحث پیچیده بشوموارد 
      
ا  كنند، نھ با حركت پاندول مقایسھ مىستى با نبض ارگانیزم موجود  زنده ریتم اثر موسیقى را اغلب و بھ در    اك ساعت و ی ا تیك ت ھ ب و ن

در  2.باد و غیره تنفس، امواج دریا و حركت گندمزار در اثرھایى مثل نبض،  بلكھ با پدیده) تمتمام اینھا متر ھستند و نھ ری(مترونوم ضربھ 
 ِ ِ مو مارش، بیشتر از گونھموسیقى ىھاى دیگر ر ھمسان م تم و مت م ن(شوند،  سیقى، ری از ھ ى ب ھول ل ھ ب دم روى ) طور كام ھ ق انطور ك ھم

ز ربازھا نی انیكى س ھ حركت مك د ب ا آخرین ح ربھ ت ك  و ض ق متری اى دقی انتقسیمات (ھ ى) مساوى زم ود نزدیك م الم  3.ش بض انسان س ن
ىیكنواخت  ى  م ى در نتیجھ بعض د ول نشزن ا احساسى(ھا  واك ى ی د  4)فیزیك د و كن ىتن م ع. شود م تدر موسیقى ھ ا ھمینطور اس ى . ین ول

  در اجراى اثر موسیقى ھم ریتم باید بیشتر بھ متر نزدیك باشد داردرگانیزم زنده تمایل بھ نظم متریك ساختمان ریتمیك ھر اھمانطور كھ 
ن » سالم«یكى از خصوصیات ریتم . نگار در زمان زلزلھ شده توسط زلزلھھ بھ نبض سالم باشد تا امواج ثبت تا بھ آریتمى، بیشتر شبی در ای

انگریتمیك در قطھا و اصالً تغییرات  ا و كند كردنھ اصل است كھ مجموع كل تند كردن ین عھ مساوى با یك مقدار ثابت باشد، طورى كھ می
ً سیاهى اثر تقسیم بر زمان واحد شمارش، یعنى زمان الزم براى اجرا(ریتم    .نیز ثابت باشد و مساوى با كشش متریك پایھ قطعھ باشد) مثال

 (Rubato)تغییرات خیلى زیاد در تمپو با وجود . بررسى كنیدراى خود آھنگساز را از نظر ریتم، اسكریابین اجop32 جالب است پوئم 
ھ. ماند نشان داده باقى مىوى با آنچھ مترونوم در آغاز قطعھ دقیقا مسا -كشش سیاه  -میانگین   ى در قطع را وقت طالح  اكث ا اص » rubato«اى ب

اگزیر م خورد مىبر دھم كھ   ىكنیم من ن ھ شاگردان توضیح ب ى » rubato«شوم ب ایى یعن ان ایتالی ھ » دندیدز«در زب ان قطع ر شما از زم اگ
زایش و آنرا بھ قطعھ بازنگردانید دزد ھستبدزدید  د، آدم دید ولى اگر ابتدا سرعت را اف د از آن بكاھی د و بع ىدھی اقى م تكارى ب د و  رس مانی

  5.اید ھارمونى را برقرار كردهتوازن و 
      

د یعنى فاقد منطق زمان و بسط بھ موقع(ى  موسیقى فاقد اساس ریتمیك باشد باید اعتراف كنم كھ اگر اجرا      زى ) آن باش ن چی در نظر م
ر قابل شناسایى نیست، در واقع آنقدر بھ ھم ریختھ است كھ دیگگفتار موسیقایى ر چنین اجرایى از یك ھیاھوى موزیكال نخواھد بود،دبھ غیر 

ر است و نھ امواج باشكوه زلزلھ نگا» آمیز فاجعھ«یادآور تشنجات ھاى ناھماھنگ حركات متشنج  ن لحظھدست رفتھ است بھ رشتھ كشیداز 
م من اولى را ترجیح مىمتریك و اجراى آریتمیك  ختى اجراىاز بین دو بدب. نتیجھ نواسانات باددریا در  ى اجر. دھ ى ول ھ واقع اى ھنرمندان

د و اجراى بعضى نوازندهدر . ھا بھ یك اندازه دور است ختىاحساس است از ھر دوى این بدبكھ زنده و با  ردن ھا كن د ك ھ  تن امعقول ب اى ن ھ
طالح  ت» rubato«اص ھ بیش ت ك اد اس درى زی ھ ق امالً ب اى ك اد  ر از اجراھ ك ایج ىمتری ت م واختى و مالل ده  یكن دف نوازن ھ ھ د، در حالیك كن

اوت است» جذاب« مشخصا اجراى ان . و متف تم(در اینجا زم ت) ری ن جنای ل ای ى در مقاب ام م ك را  انتق ر ریتمی نج غی ن تش ان ای رد، زم گی

                                                        
 H.v.Bulow (1830 -94)موسیقیدان آلمانى .1

 
 .كنم كھ داراى تناسب مكانیكى است برم یعنى تقسیمات متناسب زمان، متر را من نوع خاصى از ریتم معنى مى را من در اینجا در معنى كلى آن بھ كار مى» ریتم«مفھوم . 2

 
 .در توكاتا و امثال آن» Perpetuum mobil«ھایى با كاراكتر  ھمینطور در قطعھ. 3

 
ً متریك را فقط در اموات مى= ریتم. 4 ھم احمقانھ است چرا كھ نبض كامال ّ  .توان یافت و نھ موجودات زنده متر، یك تو

 
یكھ تقریبا ھمھ جا بھ معنى تند كردن ابتداى جملھ است » rubato«در ضمن،. 5  .طلبد و بھ دنبال آن افزایش سرعت را اغلب درآغاز كاھش سرعت را مى» Passionato«در حال
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  .بھ توان دو استشنج  این ت -شود  مى» مرتب«ئمى و اى مزمن و دا تبدیل بھ پدیدهكند، تشنج  مى» پریودیزه«
       
تواقعى در اجرا» rubato«ولى       در زیباس ر اینجا رابطھ دیالكتیك واقعى حكفردر ! ى ھنرمندان بزرگ چق ماست؛ ھر چھ پیانیست بھت

تر منتقل  نرا قوىبخشى آ كشد و خاصیت حاكمیت ونظم مىگاھى از آن كنار  خود را گاه تر منطقىتر و  ریتمیك را احساس كند، آزادانھساختار 
ى د م انینف. كن دگى راخم و 1نوازن ى 2و كورت د و برخ اد بیاوری ھ ی ر را ب ر . دیگ ن فك ىم د  م م بای تم ھ نم كھ در ری ارمونى ك د ھ ا باش حكمفرم

ب ھمھ قسمتھنگى و ھنر باید ھماھمانطور كھ در كل  ق و تناس ا تواف ى وجود داشتھ با ھ د ول ز ش ل از ھر چی ارمونى قب ارمونى چیست؟ ھ ھ
دت  اس وح تاحس اى . اس ك اسبن ن ھارمونی ارتنون در آت ك پ الژن ھارمونی یلى ب اى واس ارت ت، كلیس ت، عم لیقھ«اس ى س ز » ب دُژ در ونی

  .كنم ھارمونیك نیست در آن زندگى مىدر خیابان چكالوا كھ من  16/14 خانھ شماره. ھارمونیك است
     
ِ ریتم حرف زدن در مورد       ھ ھارمونى اخیلى مشكل است، در حالیك طھ آن فوق الع دون واس تم درك ب ارمونى ری ت چرا كھ ھ ده ساده اس

تم  گوش مى دگى  ریختروقتى من بھ نوازن. احساسش كنندتوانند  اجرایى وجود دارد ھمھ مى شدیدا تأثیر گذار است، وقتى در ب دس م اغل دھ
ھ  كند؛ خود بھ خود شروع بھ رھبرى مى ى ونیروى قھار ریتم در اجراى او ب ان منطق تم چن درى قوى است، ری نظم و  ق ده و م انیزه ش ارگ

ى آن با حركت دست خوددارى ھمراھى شود در مقابل وسوسھ  و چنان منطبق بر مفھوم اثر است كھ نمىآزاد است  ن ھمراھ رد، گرچھ ای ك
ىقدرى مسخره  اطر م ھ خ ت را ب ھ از فاوس ن جمل ت و ای م، . 3n und du wirst geschoben)schiebe (Du glaubst zuآورد كھ اس نظ

ل ریختر سھ بار گریز از ریتم در دست كسانى مثدو! این ھمان آزادى واقعى است - ھارمونى، اعتماد بھ نفس و تسلطھماھنگى، دیسیپلین، 
غبھ مراتب تأثیر گذارتر و  ر  بلی ى دارت ر و معن ت از ت ف«اس ت در دست» ھاى ریتمیك تخل ن احساس وحدت و  پیانیس ھ درك ای ایى كھ ب ھ

ار ھمراه باشد.نوع ھنر از تشویش و سراسیمگى بھ دور استال خدمت بھ رب .اند ھارمونى نائل نشده ا وق ى. زیبایى باید ب ن سخنان ب اب  ای ر ھم در ب نظی
  .ریتم گفتھ شده است

      
  . دھم گیرد توضیح مى كالس ما صورت مىچطور در ) ارگانیزه كردن زمان(تم كمى در مورد اینكھ كار روى ری      
  و» ritardando«،»accelerando«،»rubato«ریتم، تمپو یا تغییرات آن مثل خواھم بھ شاگرد  ولى من وقتى مى ددانم این خوب است یا ب نمى     

  دست گاھى خیلى رساتر و گویاتر از یك حركت ساده). جلوى من استدرست مثل اینكھ اركستر (برى نكنم توانم رھ غیره را نشان بدھم نمى
دارد چرا كھ ا طبیعو این البتھ تناقضى ب. گفتار است یقى ن ت، ژست ت خود موس ا حركت ماھیچھ(احساس حرك ھ ) ھ و ماھیت رقص گون

ً ھم گفتم مفھوم . ھمراه موسیقى استھمیشھ  اگرچھ رھبر در اینجا  .را ھم در خود دارد» رھبر«من مفھوم براى » پیانیست«ھمانطور كھ قبال
ردگ ولى ھمھ حركت از او سرچشمھ مىنامرئى است  ن مصرانھ. ی ھ شاگردان توصیھ  م ىب راى فرا م ادگیرى قطعھ و ب راى ی نم ب رى ك گی

ارىساختمان ریتمیك آن یعنى ھاى مھم از جملھ  جنبھ د رھبر روى پارتیتور انجام مىبكنند كھ ، دقیقا ھمان كارى را ارگانیزه كردن زمان ج : دھ
ُت را روى پوپیتر بگذارند و  ىگار كس دیگرى، مثالً یك ورى كھ انآنرا از اول تا آخر رھبرى كنند، طن را اجرا م د  پیانیست تصورى آن كن

احالیكھ رھبر خواستھ خود را یعنى  در ھ جزئی ھ بقی و و البت دقبل از ھر چیز تمپ اء كن ھ او الق راى . ت اجراء را ب ن شیوه، بھ خصوص ب ای
ً ررا » ارگانیزه كردن زمان«توانایى شاگردانى كھ  ارتقسیم «لى خوب و درستى براى وش خیندارند گریزناپذیر است، و كال ردن ك در » ك

ر است،شاگرد . باشد یان فراگیرى قطعھ مىجھت ساده شدن جر ھ اث ھ پای امالً  4اغلب، در حالیكھ ریتم و تمپوى قطعھ را ك ى ك ھ  نم د، ب شناس
 ِ و را  قطعھ دلیل مشكالت تكنیكى رى تمپ ىیا بھ دلیل دیگ ر م د تغیی ر . دھ ق ب رى كھ منطب اس اصل موسیقى تغیی ھ و اس ى آنطور (نیست پای یعن

ا در  و نھ آن طور كھ مى» آید پیش مى«زند كھ  مى د ی ن دارد و خواھ ھ آن مھمذھ ھ ن ر از ھم تھ استت از خواس ى ). طور كھ آھنگس ین حت چن
و » فاوست«در والس از  5پیانیست ویرتئوز بزرگى مثل پترى  ت  -گون د قطعھ دیگر(لیس دتر از  ھاى قسمت) و در چن ن ُ ان ك او را ناگھ اكت

ودكرد بلكھ بھ  یقى اینطور ایجاب مىقطعھ اجرا كرد، نھ بھ خاطر اینكھ موسبقیھ  ن  خاطر اینكھ تكنیك اكتاو او ضعیف ب ھ ای م ب و خود او ھ
راف  ھ اعت ودنكت رده ب ام . ك ورد او در مق ن م ھ خود سختدر ای ك پیانیست ب رده  ی رى ك ود گی د -ب ھ در بیای د ھمھ قطع ام ول -! بای ى در مق

انكنم روى  خالصھ اینكھ من توصیھ مى. گیرى نكرده بود قدر كافى سختموسیقیدان و ھنرمند بھ  دا از تمام جری ردن زمان، ج  ارگانیزه ك
ا آھنگس تر و مطمئن راحتفراگیرى قطعھ كار شود، تا بتوان  ا خود و ب ر ب ل در ت ق كام ید، تواف ق رس ھ تواف و و تمام از ب تم و تمپ مورد ری

  .گریزھا وتغییرات آن
      
ىتوانایى شنیدن با گوش درون است كارى  براى دستیابى بھ چنین شیوه الزم بھ گفتن نیست كھ شرط الزم       ھ ھمین . و نھ شنیدن فیزیك ب

ِ كم و بیش آشنا تجربھ شود یعنى بھتر است این روش در مورد موسیقدلیل  ط شاگرد درك  قطعھى ار شده و توس ش ك ا حدودى روی اى كھ ت

                                                        
 S. Rachmaninov(1873 - 1943) آھنگساز روس . 1

 
 A. Cortot (1877-1962) پیانیست فرانسوى  .2

 
 .ترجمھ بھ روسى خاالدوفسكى. دارد كن این ھمھ اطراف توست كھ تو را بھ حركت وا مى نگاه - توانى حركت كنى   كنى خودت مى تو فكر مى. 3

 
 .»در ابتداى خلقت ریتم آفریده شد«:شود شروع مى كتاب مقدس موسیقیدان این طور: ام این جملھ قصار خردمندانھ بولؤ را بھ خاطر بیاوریم كھ من اپى گراف این بخش قرار داده. 4

 
 E. Petri (1881-1962)پیانیست آلمانى  .5
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  .شده باشد
      
  پیانیستى كھ این درك را ندارد اگر. شود دستى بھ وضوح مشخص مىھاى چھار  قطعھ 1موقع دشیفرھا  در پیانیست» درك زمان«تفاوت      

  كند در حالیكھ موسیقیدانى كھ جریان موسیقى را كند، تكرار مى مىشود تصحیح  كاھد، متوقف مى رعت مىمشكلى در راه پیش بیاید از س
  اندازد ولى بھ ھیچ وجھ متوقف حتى اگر شده قسمتى را از قلم مىرا فھمیده باشد،  2)اكلیتھر(» ھمھ چیزجاریست«احساس كرده باشد و 

ن مورد ( . شود خارج نمىشود و از ریتم  نمى ازى در ضمن الزم بھ گفتن است كھ تجربھ در ای ش مھمى ب ىنق یفر  م د، دش ) ىنت خوان(كن
  ).بھ موسیقى ھم موثر استالبتھ عالقھ . طلبد ن زیاد نیز مىاحتیاج بھ قریحھ دارد بلكھ تجربھ و تمریخوب دست آوردى است كھ نھ تنھا 

  
كند  آید ما را وادار مى یر مىمتر صرف نظر كرد، مشكالتى كھ در زدر حیطھ ریتم و ) تیپیك(باه رایج اشت توان از تذكر چند در اینجا نمى   

رد البتھ تمام مشكالت و اشتباھاتى و . است ساده باشند یا مشكل باشندھا و مترھا ممكن  قبول كنیم ریتمكھ  كھ در موردشان صحبت خواھم ك
م ھست در شكل وسیع خود در » ریتم«مفھوم  باید متریك نامید ولى از آنجا كھرا  ر ھ ىبرگیرنده مفھوم مت ظ ژارگون  م ت حف وان در جھ ت

  .مرسوم موسیقى از ھر دوى آنھا استفاده كرد) مخصوصزبان (
      
 ریتمیك است كھ بعضى مواقع چقدر اجراى دقیق فیگوراز رھبرھاى اركستر بھ خوبى روشن  ھا والبتھ خیلى بر ھمھ معلم - 1    

ً در آخرین شماره(براى نوازنده مشكل است                      ود سمفونیك شومان، 3»كریسلریانا« مثال نجم از ات یون پ ، واریاس
ره وون و غی تم بتھ مفونى ھف مت اولس ره قس ور ). و غی ن فیگ د ای رعت تن ھ در س كل دادن ب ر ش ھ تغیی ل ب ك تمای اده     ریتمی تم س         ری

اده. داردرا       یا              وق الع ى پیانیست ف ل كو حت رین شماره كریسلریانا اى مث و آخ ً آرت امال اجرا  2/4شكارا را ك
اید .  6/8كند و نھ  مى وده باشد؟ ش دى ب ن عم دشاید ای رده كھ شومان ای ان ك و گم ت روى كاغذ كورت یقایى خود را درس ن ه موس اورده؟ م نی

  4.گذرم ضربى بشود نمىھ ریتم سھ ضربى تبدیل بھ ریتم دو شخصا از این اشتباه ك
  

  .كنم توصیھ مى 5توسكانینىاجراى سمفونى ھفتم بتھوون را با رھبرى آل گوش بدھد  تم را در اجراى ایدهخواھد این ری بھ كسى كھ مى    
د توصی سرعت تند اجراى آن مشكل است بر نمىاین فیگور ریتمیك كھ بھ خصوص در  اگر شاگرد بھ ھیچ وجھ از عھده ت آی ن اس ن ای ھ م

تر نگھ دارد طورى كھ  ىضرب اول را كمى طوالن. استفاده كند) میكآگوگیك و نھ دینا -ق ریتمیك در اینجا اغرا(شیوه اغراق كردن كھ از 

ً یك        آن فرمات كوچكى استانگار روى  تم     و ھمینطور چند بار كامال ا ری ى ب ت یعن ر  نواخ د  نیتم ا کن    ت
  .ریتم سھ ضربى را بھتر درك كند

  
ار  ھمچنین مفید خواھد بود اگر این     د ب ا حذف دوالچنگ چن رریتم را ب د  نیتم زان (  کن ر فیگور در می ا اگ ذف چ 3/4ی ا ح گاست ب  )ن

  : این شكلبعد بھ . 

ً دوالچنگ                        ).ھم اغراقباز (را بھ نت زینت تبدیل كند ) گیا چن(عمال
       
  بدھم و نتیجھ خوبى ھم ھاى مشابھ را با شاگردانى انجام آمده كھ تمرینورم براى من پیش خ قسم مى:نى ھستمفكر نكنید من آدم خورده بی     

  .ام گرفتھ
       

  
  تواند راه حلى براى ھر مشكل ریتمیك كھ در سر راه نوازنده قرار مىء ریتمیك پرداختم چرا كھ این روش من عمدا مفصل بھ این جز      

                                                        
 نُت خوانى. 1

 
 م.توان دوبار وارد یك رودخانھ شد نمى: فلسفھ او حاكى بر حركت دائم است و این اصل كھ  -ھراكلیت فیلسوف یونانى اواخر قرن ششم تا اوایل قرن پنجم قبل از میالد . 2

 
3

."Kreisleriana" 
 

چ وجـھ نمى ى شماره پنج بتھوون را با اركستر خیلى ضعیفى كار مىمن كنسرتو. یك مورد فراموش نشدنى را بھ یاد دارم. 4  تـوانست ریتـم قسمـت  كـردم و نوازنـده فاگـوت بـھ ھـی
 

 ...والى آخر زد بلكھ از آن ھم بدتر یعنى ھم نمى   او حتى      .را درست بزند              
 .را خواندم با آكسان خیلى پر انرژى روى ضرب اول شیوه مرسوم رھبرھاى اركستر و كارمان بھ نتیجھ رسید Ams - terdamو   Klem-pererھا برایش  د من چند بار روى این نتبع
 
 A.Toscanini (1867 - 1957) رھبر اركستر ایتالیائى  .5
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ً قسمت اول سمفو. (گیرد باشد مى  1)نى شماره چھار چایكوفسكىمثال
  

ى دوم(را آورد    توان مثال فیگور مى از ھمین خانواده و شبیھ فیگور    م كمك ال در ادامھ ت سونات در قسمت اول  2براى مث
»h.moll «زنند كھ اكثر شاگردھا بھ اشتباه اینطور مى). نشوپ:      

        
  در اینجا چھار دو ال چنگ دست چپ این اغواء را -) ھمراه با سنكوپ(كنند  ضربى را بھ دوضربى تبدیل مىیعنى باز ھم ریتم سھ         

  در اینجا(كھ ھر ریتم سھ تایى فقط یك آكسان روى ضرب اول دارد، نكتھ را یادآورى كنیم و درك كنیم باز ھم كافیست این  -ورند آ پیش مى
ىموارد استثنائى مثل مازوركا و غیره ر ل از ھر ) آورم ا بھ حساب نم اده   و قب تم س ار ری د از آن   ك ط بع زنیم و فق                               3 را ب

ر ا.و اجراى درست ریتم ضمانت شده استرا  ِ ِر ِمپ م  درلبتھ مثل مورد كل ات ھ مھا و كلم تم مىاینجا از بعضى اس راى درك ری وان ب ك  ت كم
   4.گرفت

  
      

ھ (است     صورت  بھ      ھا اجراى ریتم  تر شاگرد از جملھ اشتباھات ابتدائى - 2        ربى ب تم دو ض دیل ری ى تب یعن
  ).سھ ضربى

  :كرد شوپن را دقیقا این طور اجرا مى» b.moll«عزا از سونات ھاى كنسرواتوار را شنیدم كھ مارش سال پیش من یكى از شاگرد 30     
  

  
  

  :بھ جاى   

  
  
  

  
  5.كند تبدیل بھ والس مالل آورى مىحركت عظیم مراسم بھ خاك سپارى را بدون توجھ بھ اینكھ او با اینكار         

اھى در قطعھ » اغوا شدن بھ سمت ریتم سھ ضربى«     م اول(شوپن » h.moll«سونات از » largo«گ ىگریب) ت شود و در  انگیر شاگردان م
مانس مالل انگیزى  دكن پنجره بھ خیابان مالل آورى نگاه مىشود كھ از  دختر ملولى مجسم مى» نمارش عزاى خدایا«آن بھ جاى نتیجھ  ُ و ر

  !).كھ در بعضى مواقع ریتم بیان كننده ھمھ چیز استام چرا  ر نشدهكنم ولى خیلى از واقعیت دو شاید غلو مى(كند،  زمزمھ مىرا زیر لب 
     

                                                        
 Peter Tchaikovsky (1840-1893) آھنگساز روس  . 1

 
  .براى آشنایى با فرم سونات بھ توضیح آخر كتاب مراجعھ كنید. 2

 
 ) و نھ عالمت(در ضمن آكسان روى چنگ اول در اینجا بیشتر مفھوم آگوگیك دارد تا دینامیك . 3

 
چكا«یعنى عزیزم و »میالیا«در اینجا نویسنده دو لغت . 4 ان  زند كھ طبق قاعده را مثال مى) یعنى احمق(»دورُ د روى مى(زبان روسى ھر دوى آنھا با تاكید روى بخش اولش تأكی ا  ا ب د روى دو میالی ا تاكی ا ب ) و دورچك

 )م. (كند دھد و از آنھا براى درك ریتم استفاده مى ین لغات تطبیق مىشوند و مثل مورد كلمپرر ریتم مورد نظر را با ا تلفظ مى
 
  .توانست اینطور تغییر شكل بدھد ھم مىبراى كامل كردن تصویرش دست چپ را . 5
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  . چرا كھ خیلى واضح  ھستندماند  چیزى براى گفتن نمى» ى ریتمحفظ سالمت«ھاى  در مورد شیوه     
      
تم  مثال رایج دیگرى از عدم دقت كھ - 3       ا ری تقیم ب ر مس ھ البتھ رابطھ غی م تجرب ھ شاگردھاى ك ن است ك اقوى دارد ای راه ب اغلب ھم

م مىه با ضعیف كردن صدا از سرعت قطعھ كنند و ھمرا سرعت را ھم تند مىكردن صدا  د ھ اھیم . كاھن ا مف » accelerando«و» Crescendo«آنھ
ا ھر سعى در تشخیص و تفكیك . را نیز» diminuendo«و» ritardando«م مفاھیكنند و  را یكى مى ق ب رد مطابق و مواف اھیم و عملك ن مف ل ای كام

  !كدام گریزناپذیر است
  
»Crescendo « كند افزایش پیدا مىو  شود نزدیك مى) بھ ما(یعنى صدا.  
»diminuendo « یابد كاھش مىو  شود دور مىیعنى صدا.  

  این موارد اكثرا توسط خود» accelerando ed Cresando«دارد كھ بر عكس وجود » Crescendo ma non accelerando«نقدر موارد در موسیقى ھما     
ً متفاوت است باید خیلى مواظب بود كھ شوند و از  خود بھ خود فھمیده مى اند ولى گاھى آھنگساز مشخص شده   آنجا كھ این دو مفھوم كامال

  .اشتباه نشوند
نطور برعكس تغییرات تمپو شود و ھمی تغییرى در تمپو ھمراه نمىھم ھست كھ تغییر قدرت صدا با ھیچ طبیعتا بھ ھمان اندازه مواردى      
ىبھ  وط نم اھیم . شود قدرت صدا مرب ره » Smorzandó« و » Morendo «مف اھیم و غی ا مف وارد مخالف ب ى م ا » ritardando«در خیل » rallentando«ی

ھ  د آورى مىمن اینجا در بخش مربوط بھ ریتم یاھمھ این اشتباھات را . م یكى كنندشاگردھا دوست دارند آنھا را با ھولى ھستند  را ك نم چ ك
  .شود كمتر بھ اشتباھات مشابھ دچار مىتر باشد  قطعھ عمیق» ساختار جارى«نوازنده از ساختمان زمان یعنى ھر چھ درك 

     
. كنند شناسند و اغلب شاگردھا آنرا درك نمى خوب اركستر آن را مىكند كھ رھبرھاى  ن مشخصى پیروى مىیتغییرات تمپو از قوان - 4     

ثالً  و  م دریجى در تمپ ر ت ر تغیی ور ) »ritardando«و» accelerando«(ھ وانس و ھمینط ى) »diminuendo«و» crescendo«(ن دتا نم ان  قاع د از ھم توان
تثن(شود  ضعیف میزان شروع مىقطعا كمى دیرتر و ترجیحا از ضرب  ھشروع شود بلك) یا میزان(جملھ آغاز  ھ اس ى ب ن مورد خیل ا در ای

ود  درت وج انون ). داردن ن ق ردن ای ت نك ھ » ritardando«رعای دیل » meno mosso«را ب ىتب د و  م ھ » accelerando«كن ت . »Piu mosso«را ب حرك
  »accelerando«یا » ritardando«بھ خصوص وقتى  .دھد مى» subito«منتظره و ناگھانىجاى خود را بھ یك حركت غیر ("Poco a Poco") تدریجى
دیلشود خیلى مشكل است كھ  ن مربوط مىخیلى كوتاھى از موسیقى و زما بھ بخش ره و ناگھانى تب ر منتظ ھ حركت غی یم آن را ب ن . نكن م

ھم كھ شاگردان ا ھ این اختصاص دادهام ب زیادى را در طول فعالیت معلمىزحمت و دقت  ل رس جمل اھى مث االد ھاى كوت یتاتیو آخر قطعھ ب
  :را درست و بلیغ اجرا كنند» g - moll«شوپن شماره یك 

  

  
  
  

  اجرا كنند تبدیل بھ یك كمدى» Presto«بھ شكل » accelerando«جاى ولى اگر آنرا بھ ) انھدام(نھایى  این یك شیون تراژیك است قبل از فاجعھ
  »فرصت كنیم«عمالً در این بخش كوتاه و مختصر باید ). كنم مىاین اشتباه تأسف بار را یادآورى  من دومین بار است كھ. (خواھد شد

»ritardando « و»accelerando « و»Piu accelerando «دو» ناگھانى«و » تدریجى«ت ثابت كنم كھ مفاھیم كنم احتیاجى نیس مىگمان . انجام بدھیم  
  .بھ معنى لغزش جدى ھنرى استند و بھ ھمین دلیل یكى كردن آنھا كن معنى و احساس مخالف را بیان مى

  
  عد ازتر از ھمھ، مواردى است كھ فرمات ب راحت. شوند ھُل داده مىآنھا اغلب اشتباھا . كنند طلب مى ھا ھم دقت خاصى را فرمات - 5     

»ritenuto «ھ  در این. گیرد قرار مى رار دارد نیست بلكھ در واقحالت فرمات افزایش كشش صدایى ك ر آن ق و زی اھش تمپ ى ك ھ منطق ع ادام
ات ). بشماریم» ritenuto«یعنى قبل از مات را طبق واحد شمارش اصلى قطعھ ھاى زیر فر دراین مورد نباید نتو(است،  وارد فرم ن م در ای

ھ انن وده دارد ر» Piu ritenuto«و » ritenuto«رساندن جام قش ب ل از آن ب ھ قب ى، تصاعد (ا ك اھش طو) »ancora Piu ritenuto«ھندس ن ك رى كھ ای
ىتمپو را در آخرین  ا درجھ خود م ھ منتھ كال بروز. اندرس نت یا آكورد ب َش ى از ا ط یك ن فق ات استای دون . فرم ان و ب فرماتھایى كھ ناگھ

ت كشش نتمال شمرده شوند و فقط باید، پایھ كنند باید بر پایھ تمپوى نر بروز مىبلى در تمپوافزایش ق كاھش یا ر عالم ده زی  ھاى نوشتھ ش
مطلب است كھ فرمات در كجاى خیلى مھم دیگر در نظر گرفتن این  در ضمن نكتھ. حتى چھار برابر كردفرمات را دو برابر، سھ برابر یا

ا  اى كلى فرم قطعھ قرار مىھ در مرز تقسیم بندى.گرفتھ استرقطعھ قرا) نساختما(كمپوزیسیون  دگیرد ی ھ دارن ت ثانوی ھ اھمی یماتى ك . تقس
ھ كشش در ق  »op10 no3»D-dur بتھوون در سونات شماره ھفت : براى مثال ا وجود اینك ا یكسان سمت اول سونات ب ھ ج ا در ھم ر فرماتھ زی

اتى رط دوكنم كھ فق نوشتھ شده من توصیھ مى ل از فرم ھ قب ل«ا ك تند دو  1»پُ د وھس ر كشش نوشتھ شده نگھ دارن ر براب فرماتى كھ در آخ
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  این نشانھ در نظر. آمده چھار برابر كشش آن نگاه دارند 2»رپریز«قبل از و) آكورد دمینانت معكوس اول( 1»بخش گسترش«
  :قسمت آخر ھمین سونات وجود دارند بھتر است این طور اجرا شوندھایى كھ در میزان چھارم  فرمات. تگرفتن فرم و ساختمان قطعھ اس

  

  
  
  
  كنم مندان توصیھ مى بھ عالقھ) گفتیم» ritardando«فرمات بعد از لف قانونى است كھ در باال درمورد بینید این مورد مخا ھمانطور كھ مى(

  .دقیقا مشخص كنندكنند و در ھر مورد كشش الزم را  خودشان موارد مشابھ و مخالف را پیدا
  

ت نیستند »منطق زمانى موسیقى«ھم از نظر طعھ چند قسمتى ھاى یك ق نھ فقط فرماتھا بلكھ فواصل بین موومان      م اھمی ھ ھیچ وجھ ك . ب
ثالً اجراى روى صحنھ یا از شدت دلھره یآورد كھ چطور شاگردھا در ھنگام  ىمعلم سرد و گرم چشیده بھ خاطر مھر اربُرى م ا از روى ك

رده است خاموش ) شاد» Allegro«(اول قسمت كنند كھ  از سونات را ھنگامى شروع مى) محزون» Adagio«یك (قسمت دوم ت نك وز فرص ھن
ھ . شوند مى» شاخ بھ شاخ«دقیقا اى  در نتیجھ چنین اجراى عجوالنھ ھاى متفاوت یا متضاد آنھا حالت.بشود م ھنگامى است ك رعكس آن ھ ب

ل شاگرد  ا تأم ك ی ىطدر وضع مشابھ دچار شُ ین  والنى م ت مشود، طورى كھ فاصلھ ب ھ آنتراك دیل ب ان تب دت . شود ىدو مووم ن م در ای
  :كھتوصیھ من بھ شاگرد این است . كرد روشن كرد یا با بغل دستى مشورتىشود سیگارى  مى

   
تنداینھا ھم موسیقى ! ا باید گوش دادھا ر ھا و توقف ھا، فاصلھ سكوت      ھ!ھس د چ و اگر گوش داده شوند ھم ده و درست خواھ انع كنن ز ق ی
  . رھبرى كنیداصل بین دو موومان را در ذھن خود ھمچنین مفید خواھد بود كھ فو.بود

  
ھ توان اجرا فقط زمانى مى: تكرار كنم كھین واقعیت آشكار را براى شاگردھا شوم ا من اغلب مجبور مى - 6      ھ باشد ك د خوب و ھنرمندان

ا از ىم زار ب ام اب دازه تم ً مواف ان امال یم كھ ك تفاده كن ى طورى اس اوت اجرای واى آن و ق متف وم و محت ر و مفھ ا اث رم و ب ز ف ر چی ل از ھ قب
د دركمپوزسیون آن و ھمان عناصر صوتى ارساختمان آن،  ھ بای ر ك ى اث ت گانیزه شده واقع اوریم«نھای ار در بی ك د. باشد» از ك ر مورد ی

امالً در«جواب دادم كھ من » كند ودش را بھ قطعھ اضافھ مىاو خیلى خ«: بھ من اینطور گفتندنوازنده خیلى خود محور ى ك ت است و خیل س
ذف  از ح ىھم از آھنگس د م وزنى » كن ول فروچوب ھ ق ھ ب یون  3البت ود نوعى ترانسكریپس را خ ر اج تھ یون ···  اس ى ترانسكریپس ل(ول  مث

رین شعارھاى  یكى از رایج. باشد »بد«خوب باشد یا از آن دور باشد و نزدیك بھ اصل و تواند مى) ترجمھ ھت ر اینست ك ا حاكى ب : كالس م
  5!ایندیویدوالیزمدور باد  4باد ایندیویدوالیتھ، زنده
      

ِ محتواى قطعھ و تحریف ساختمان زمان را در واقع باید درنیت آھنگساز و   یقیمتن  موسریشھ بزرگترین انحراف از        ِ اصل كج فھمى
ئلھ ارگانیزه كردن زمان مثل اشتنوازنده در-اشتباه موسیقیدان. ردبرداشت ناقص از قطعھ جستجو كقطعھ و) جریان( باه ارشیتكت در حل مس

  .روشن است كھ این اشتباه از بزرگترین خطاھاست. بناستفضابندى 
  

  اصلى قطعھ را از ھمان آغاز قطعھ تثبیت كنند این تمپوى نامشخص یاھا مشكل است كھ تمپوى  و پیانیست براى بعضى از رھبرھا - 7     
ولى بھ ھر حال یكپارچگى اجرا  كند مسیر درست خود را پیدا مىگاھى در ادامھ كار، تمپو. گذارد اشتباه گاھى روى ادامھ اجرا ھم تأثیر مى

  .ھایى بكند تواند كمك در اینجا مى» مترونوم منفور«. پذیر است امكانكردن این نقص اگر چھ سخت است ولى رطرف ب. دست رفتھ استاز
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ا قبل از شروع بھ اجرا خوب است كھ .ھاى مكرر، تمپوى اولیھ چك شود نخوب است در حین كار با قطع كرد ھ ب در ذھن تمپوى اول قطع
ت ب. شودھاى میانى تطبیق داده  قسمتیكى از م اس ى مھ ن (ھ خصوص خیل ھ شاگردان و م ھ را ب ن نكت ب ای ىاغل نم توصیھ م ل از ) ك كھ قب

د بیشتر پیش مىمشخص اشتباھات در این موارد خیلى بھ دلیلى نا(» largo«یا» Adagio«شروع یك  ھ را د) آین ِ قطع ل اول ا قب د ت ن بخوانن ر ذھ
  .شود بودن تمپوى اولیھ، بھ مراتب كمتر مىصورت امكان تقریبى در این . كنند اجرا، خود را در ریتم درست حساز شروع بھ 

  
  شود، از عدم حساسیت بھ حالت و نیت و بیان ناشى مى» آرتیستیك«تقریبى بودن تمپو از نقصان اجراىاحتیاجى بھ گفتن نیست كھ این      

ِ «ھمھ مشكالتِ بنابر این معلم در این مورد مثل  .گیرد احساسى موسیقى سرچشمھ مى   1» پاناكیا«دیگر باید دوباره و دوباره بھ سراغ» جدى
أ ل و تأثیربرود؛ قواى روحى شاگرد را تحت ت وه تخی رار بدھد، ق ھ عنثیر ق ر ب ھ از ھن د ك د، او را وادار كن دار كن ذیرى را در او بی وان پ

  .احساس كندأثر باشد و بھ آن بیندیشد و آنرا زندگى مت entium ens  2ترین  مطمئنوترین  واقعى
      
ھایى  لند و باالیى از قسمتتوانم لیست ب من مى. كامل بر پُلى فونىھ ھمان اندازه مشكل است كھ احاطھ احاطھ كامل بر پُلى ریتمى ب - 8      

نم  آورند ذكر كنم ولى در اینجابھ چند مثال و توصیھ كھ فكر مى مىود اطر وجود پُلى ریتمى مشكالت بزرگى براى نوازنده بھ وجخكھ بھ  ك
  .كنم شود قناعت مى واقع مى مفید
یات«توان از راه  كل پُلى ریتمى را مىترین ش واضح است كھ فقط ساده       رد» ریاض ل ك ً در مورد. ح ثال ل م رج  تركیب تریُ ُل مخ و دوا

تم ). آیند ھمھ بھ راحتى از عھده آن بر مى(قیق این پُلى ریتمى ساده است و شمردن د 6شود  مى 31/و  21/كسرھاىمشترك  ولى تركیب ری
ر در ھر و اگ 12شود مى 41/و 31/مخرج مشتركاین راه حل كھ : یات قابل حل نیستدوالچنگ بھ این راحتى از راه ریاضتریُل با چھار تا 
داد بشماریم  12ضرب از یك تا  گ روى اع اى دوالچن ى 7,10 ,4 ,1نتھ ل روى  م اى تریُ د و نتھ داد افت اجور  9 ,5 ,1.اع ھ و ن ى احمقان خیل

   3.است
ا  5نت را با  9كرد یا مثالً نت در یك طول زمانى واحد اجرا  7 نت را با ,11در مواردى كھ باید         ا  نت 17نت ی ره،  4را ب نت و غی

یچ  ھ ھ یادیگر ب ازوجھ روشھاى ریاض ود ت چاره س د ب ھ . نخواھ ن طور موارد ب ى و ای ار اسكریابین خیل م خصوص در آث ھ چش اد ب زی
ُل كھ در كارھاى اسكریابین و لیادُفحتى تركیب . خورند مى ل اجراشود  بھ وفور یافت مى  4تریُل و كوینت رفتن قاب  از راه مخرج مشترك گ

ا  مىكند من اغلب بھ او توصیھ  اجرا مىاى را بھ سختى  ھاى ساده ریتمىاگرد حتى چنین پُلى اگر ش. نیست  ھ ب ك را جداگان كنم فیگور ریتمی
ً این فیگور كھ در اتود ) باردست راست دوبار دست چپ یا چند یا دوبار (چپ و راست بزند  دست   :وجود دارد op8. no4اسكریابین مثال

 دست راست                               
  

                دست چپ                              
   

  ھمینطور تقسیمات داخلى آن كھ در یك دست تریُل است و در دستھر دست دقت كند كھ كشش نت سیاه وو در حین اجراى ریتم در 
 . دیگر كوینتل دقیقا رعایت شود

  
 :زنند طور كھ نوشتھ شده نمى را آن) قسمت اول(شوپن » b.moll«سونات  5»بخش گسترش«شاگردھا % 90بنابر تجربھ میدانم كھ         

  

  

                                                        
 )م).(ھمچنین نام یكى از خدایان یونان باستان بھ ھمین معنى(ھا  داروى شفا بخش ھمھ مرض. 1
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  :كنند شاگردھا بھ راحتى ریتم غلط زیر را جایگزین ریتم درست مى

  

  
  

ھ اجىواحتی)6/4و6/4(كند مطابقت مى، ریتم دست راست دقیقا با دست چپ است» تر راحت«این طور           ردنف ب ھماھنگى «در مورد  كرك
تم  خراب مىآھنگساز  یقیموس  متنرود و  پیش مىو درست  وھمھ چیز صاف واحدنیست انزم سیاه دریك چھارسیاه و شش» پیچیده شود و ری

  .شود تحریف مى
ط یبراى رسیدن بھ اجراى درست اھ در باال ذكر كردم بھترین وسیلھ تجربھ بھ من ثابت كرده، روشى ك      ن قسمت پُلى ریتمیك است ، فق
چند بار پشت سر ھم كار كنند،  میزان دست چپ و بھ ھمین شكلرتیب دو میزان دست راست و بعد دو كنم بھ ت این مورد من توصیھ مىدر 
  .پُلى ریتمى فائق شوند توانند بر مشكل و پاترین شاگردھا ھم مىبا این روش حتى بى دست . كنند مى رھبرى alla breve  2/2حالیكھ در ذھن در 
       

ھ كنم بھ ھمین  ، توصیھ مى)آید پیش مىكھ البتھ چنین حالتى كمتر (شود  ىاگر پُلى ریتمى با یك دست اجرا م         دا را جداگان روش ھر ص
ا  ىدر اینجا مشكل پُلى ریتم(است   - Es dur«op55«مثال این مورد، دوئت در دست راست نكتورن شوپن  . كار كنند م در یكج ا ھ وپُلى فونى ب

  1!)اند شدهمتحد 
  
  
ً، قسمت - 9         آن قسمت دچار تحریف در ریتم) آكروباتیك(خت بھ دلیل تكنیك ساى ندارند نیز فقط  ھ ریتم پیچیدهھایى از قطعھ ك معموال

 :لیست» Mephisto - Valse«شوند، بھ عنوان مثال این قسمت از  مى
  

  
  

تم  مت ری ن قس پ ای ت چ ب در دس تم       اغل اى ری ھ ج ت   ب ى  درس نیده م ود ش تباه. ش ن اش ل ای ح  دلی ى واض ریتم
پ ) بھ طرف باال(از چپ بھ راست ریبا ھمزمان است كھ در دست راست مشكل، اجراى دو پرش تق:است ھ چ ت ب ت چپ از راس و در دس

ی» بى دقتى«ست متوجھ این اشتباه بشویم و این كافى ا. شود انجام مى)طرف پایینبھ ( ا وس دھیم ت ذكر ب دا شودرا ت م پی ل آن ھ ك راه . لھ ح ی
  :نیست آورم كھ البتھ بھترین راه  زیر مىرطرف كردن این مشكل را در براى بحل 

  

 
 
 
  
  

  ھایى با ملودى یا تم آرام و شاگردھا نادرستى اجراى ریتم را در قطعھام بھ  بار پیش آمده كھ مجبور شدهبراى من صدھا و صدھا  - 10     
ردترى بر مىھا فراخ كھ در آنھا ناگھان بھ كشش ُ گ چنگ مثالً . (تذكر بدھم 2)در موسیقى باخبھ خصوص (خوریم  ى  خ ا دوال چن ھایى  ھا ی

ردتر را ناگھان تندتر  اغلب شاگردھا، این كشش .)ھاى سیاه یا سفید وجود دارند یك تم ساختھ شده از كششكھ در  ُ   از) تر عجوالنھ(ھاى خ

                                                        
 .تر است است، در حالیكھ روش دوم عاقالنھ ھاى ساده مناسب است و روشى تحلیلى و حساب شده واضح است كھ روش اول فقط براى پُلى ریتمى. 1

 
 J. S. Bach (1685 - 1750) آلمانى آھنگساز .2
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  :اصالح كنمرا   ام چنین اشتباھاتى مجبور شدهمن چقدر . كنند كل تم اجرا مى
  

 »b - moll«باخ فوگ 
  

  
  

  » gis - moll«باخ فوگ 
  

  
  

  »dis moll«باخ فوگ 
 

  
  

  ھا در تمپوھاى آرام چقدر ھا و دو ال چنگ دوست داشتنى روى چنگھاى  ام، این تعجیل كھ معلم بوده آخ اگر بدانید در طول سالھایى     
  .اند خون من را سیاه كرده

  
ج        ِ رای تباه ن اش لما (ای ھ مس ىك ده م ط دی اگردھاى متوس ین ش ود ب ل ) ش ھ قب وش دادن ب اتوانى گ ھ در ن ز ریش ر چی از در آواز از ھ س

د » تر طویل«ھایى كھ كشش  نتتباه این است كھ نوازنده با دیدن و دلیل دیگر این اش. تر دارد سریعھاى  حركت ل«دارن  كندترى» عكس العم
ش  ھایى كھ و در مقابل دیدن نتدھد  نشان مى اه«كش ر كوت د عكس العمل » ت ر سریعدارن روز ، و ایت اه ب ھ طور ناخودآگ ل را ب ن عكس العم

  .دھد مى
  

ر نوازنده بھ سختى از ھر صدا بیشترى اجرا كنند طورى كھ انگاھاى كوتاه را با تأنى  كنم كھ كشش در این طور موارد من اصرار مى      
  :كند توصیھ من بھ شكل پادزھر زیر جلوه مى. شود مىجدا 

  
  

لیستھا و ویولن  ھا و ویلنیست خوانندهكنم  ھمچنین من قویا توصیھ مى ِ   ھاى آواز گونھ را اجرا ھایى را كھ در حد تمام و كمال این ملودى س
  بیرون كشیده شده است و از» تركوتاھ«ھاى  آھنگ ملودى از ھمین نتاھایى تمام زیبایى فریبنده و خوش در چنین اجر. كنند گوش دھید مى

ندى، و نھ تندتر اجرا كردن آنھا راه تمایل این نت ُ   1.ھا بھ تأنى و ك
  
    

  ناپذیر ھستند و چطور یك اندازه كیفیت ریتم و صدا در اجرا جدایىتوضیح دادم كھ تأكید كنم تا چھ   تمام این بند را بھ این دلیل مفصالً        
  .شود اشتباه كھ  ماھیتا مربوط بھ صدا است منجربھ اشتباه در ریتم مى

  .اصل وحدت: دوباره و دوباره
  

ل روح آھنگساز و خیلى از نواقص ریتم بھ  - 11         تدلیل عدم درك كام ىاس یش م ان ھ یل او پ د در نتیجھ بی اقى آین امفھوم ب ر ن رى اث ن
                                                        

كالیز راخمانینف را با اجراى آ. 1 ُ نوا. و.و  .بھ یاد بیاورید* نژدا
 A. Neghdanova  (1950 - 1873)روس - خواننده سوپرانو * 
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  ھمانطور كھ یكبار یكى از شاگردان من این قسمت از راپسودى.بینند ھاى ریتم ھم آسیب مى ھمین دلیل ویژگىمانده و بھ 
  :دوازده لیست را

  
  

  ھاى اول از دو تا دوال چنگ متصل، نواخت كھ عین فیگور چنگھاى دقیقى روى تمام دوال  ن آكسانكدست و دقیق و با چنابھ قدرى ی

َیپزیكى قرنمحلى مجار لیست بھ نظر من در لناگھان این راپسودى .   :ریتمیك مخصوص باخ از آب در آمد ُرگانیست ل   باس یك ا
ان اول پرلود فوگاز دفتر  Cis - Mollھمان شاگرد پرلود . ھجدھم با كاله گیسش جلوه كرد زون و نوانس ھاى باخ را با چن اى  كششھاى مح ھ

  . نوازد مى شد كھ رومانسى احساساتى را نرم نرمك مىاخ در نظر من دختركى والیتى مجسم كرد كھ بھ جاى چھره ب اجرا مىلطیفى 
      

تیل «و » روح آھنگساز«م درك كھ بگویم چطور عد) شود مىموارد در خاطره من بھ وفور یافت  امثال این(آورم  این مثال را مى        اس
  .گذارند مىصر موسیقى یعنى ریتم و صدا تأثیر ترین عنا روى اصلى» دورهیك 

  
ك  1ھایى كھ فرم سیكلى قطعھ - 12      ل ی ر مث ده نشونددرك و  واحددارند، اگ ای. فھمی اگزیر خطاھ ا ى دران تم آنھ و و ری جراى درست تمپ

ى  جاى قابل مالحظھ op53 3»والدشتین«و op57 2»آپاسیوناتا«: در این مورد دو سونات معروف بتھوون. كند مىبروز  اى را در تجربیات معلم
ُندتر اایسھ را در مق» آپاسیوناتا«اغلب، موومان اول . دھند خود اختصاص مى من بھ كنند،  ز حد الزم اجرا مىبا فینال، زیادى پر ھیجان و ت

ندو(» فینال«اكثرا ھمینطور  ُ جور مشابھت بین بخشھاى  در نتیجھ یك. شود تند زده مىقایسھ با موومان اول سونات زیادى والدشتین در م) ر
ا ABC نیست بلكھ ABA دو سونات در حالیكھ چھار چوب اصلى این  4)تشابھ از نظر حالت(آید  وجود مىكنارى بھ  د ی ل واح  Dاست كھ یك ك

ِ شوق تحركش با تمام جنب و جوش و» آپاسیوناتا«سازد چرا كھ قسمت اول  مىرا    قبل از ھر چیز عظیم و با شكوه است و فینال، طوفان
یلى خروشان است،  ِ   .شود پاتتیك قرائت مىاى  تند بادى است كھ روى آن دكلمھاست، س

  
بنم كم طلوع مى شود، خورشید كم مىمجسم  » شفق گلگون» «Allegretto moderato» «والدشتین«در رندوى        ى كند، ش ا محو م ا آی. ..شوند ھ

  در حالیكھ آھنگساز ! آورند؟ دوستدار آن براى من بھ ارمغان مىولیداتى اجرا كرد كھ اغلب جوانان توان با چنان شتاب ت موسیقى را مىاین 
  بخش پایانى. »Allegro Vivace«دیگر چھ برسد بھ » Allegro«و مسلما نھ » Andante«یعنى تقریبا» Allegretto moderato«دقیقا ذكر كرده است 

  در غیر این صورت جشن ملى از) با استفاده از اصطالحات شومان(كرد اجرا » Prestissimo possibile, so schnell wie möglich und schneller«راباید
ذكر او ھا از لج بتھوون و  ولى بعضى! آید آید، رقص طبیعت در نمى آب در نمى ر» Allegretto«برخالف ت دتر از س دازه تن ھ ھمان ان عت راب

 .كنند فینال شاعرانھ و بى نظیر را بھ یك اتود تبدیل مىكندتر از سرعت الزمش، و در نتیجھ را » prestissimo«زنند كھ فینال  مىالزم 
  
  

انتزى  (h.moll)ھایى مثل، اسكرتزو شدم تذكر بدھم كھ در قطعھ من اغلب مجبور مى      ا ف ش(f.moll) شماره یك شوپن ی ر بخ اصلى  شوپن اگ
د داداجرا شود معنى خودش را از  A-A-Aشود با طرح  كھ سھ بار تكرار مىھ قطع ت خواھ د. دس ھ وح ى ك ىكس ر را م د و احساس  ت اث فھم
ن اسكرتزو طرح بھتر براى . كند ایش پیاده مىرا در اجر-A -A1- A2 بدون شك طرح كند  مى ت و  AÄA1ÄA2ای ن مشخصا اس انتزى م راى ف ب

  :كنم زیر را تصور مىطرح گرافیك 

                              
  

  

                                                        
مثل . شوند بھ ھم مرتبط مى ایده ھنرى واحدو در جھت بیان یك . كنند رمى است متشكل از چند قسمت كھ ھر یك از نظر فرم مستقل ھستند و از نظر كاراكتر عموما با ھم ایجاد كنتراست مىفرم سیكلى ف. 1

 م. فرمھاى سوئیت، سونات، كنسرتو
 

2
. Appassionata  

 
3

.Waldstein 
 

ً متفاوت ھستند ولى در یك اجراى نادرست مى موومان. ى وجود نداردمسلما این تشابھ در خود موسیق. 4  .توانند مشابھ جلوه كنند اول و آخر این سونات كامال
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  .كنم موافق و منطبق بر طرح آھنگساز صحبت مىبیانى  -یعنى احساسى  » اجرایى«ح مشخص است كھ من در مورد طر
  

ر و تكنیك عالى دستھایى معجزهشناختم با  ا مىویرتئوزھایى ر -ت ام پیانیس من در طول زندگى - 13      د آن  گ ى فاق ف ول ل و ظری و كام
ل سوناتھاى بتھوون یا شوپن یا مث(داراى فرم سیكلى ھستند ن دلیل ناتوان در اجراى آثارى كھ و بھ ھمی. نامیم مى احساس وحدتكھ ما چیزى 

رده ریزھاى كم و بعھ وسیع در ھر قط. اء كننده باشندطورى كھ از نظر بیان فرم ارض) كنسرتویك  ُ د  یش جذابى تبدیل مىدست آنھا بھ خ ش
رده ریزھاى (ود، نكتورن، پرلود كارھاى كوچكترى مثل والس، اتو بھ عنوان  ُ ن سانخ ا ماشكوفسكى 1آھنگسازان رده دوم مثل سَ وق ) 2ی ف
  3.نقص بودالعاده و بى 

   
  فكرل در مورد او. باشد بدتر تر كندذھنآید و ھر چھ  فرمھاى سیكلى بر مىباشد بھتر از عھده تر  تیزھوش تر، ھر چھ پیانیست بھ بیان خشن      

اهحاكم است در مورد دوم ) افقى(طوالنى  ین ) عمودى( فكر كوت ھ ھم تم در اجراھاى ریخب ھ ری ل است ك ىدلی را شگفت زده م ر م د ت ھ : كن ب
ات در نظر او مثل یك منظره وسیع ا -در ھم كھ ابعاد عظیمى داشتھ باشد شود كھ تمام اثر ھر چھ ق احساس مىوضوح  ست كھ با تمام جزئی

ى مثل دید ع. شود طور واحد دیده مى دفعتا و بھ اع خیل رواز، از ارتف ام پ ىقاب ھنگ اور نكردن ا وضوح ب اال و ب راى . ب ار و ب ا یكب در اینج
دهشن ھایى كھ مى ھیچ یك از پیانیستنین تبحر موسیقایى ھنرى را من در بگویم كھ چنین وحدتِ ارگانیك، چنم دا ھمیشھ الزم مى ام و  اسم ندی

زنتال ، 5بوزونى ، گدوفسكى، كارنو 4ام، ھوفمان من ھمھ بزرگان را شنیدهھ این در حالیست ك ُ  10، ساپلنیكف9، اسیپوا8زائور، 7آلبرت. ، د6ر
ى نشنیدهھ فقط دو نفر را متأسفان) سل جوانھاى ن گذشتھ از پیانیست(دیگر ھاى  و خیلى 11متنر 10ساپلنیكف نیدم ح ام كھ اگر م ا بیشتر از ش تم

  12.راخمانینف واسكریابینداشتم؛  ھمھ دوست مى
  

ىمن این را براى تمجید و تحسین ا     ر نم ت(نویسم  ز ریخت ایى  پیانیس ر ھ دازه ریخت ھ ان ا ب ا را تقریب ن آنھ ھ م تند ك ھ ) ارمدوست دھس بلك
ھ  نامیده مى ریتم -زمان تا توجھ خواننده را بھ این مشكل مھم و بزرگ نوازنده جلب كنم كھ نویسم  مى دازهشود، این جایى است ك رى  واحد ان گی

  .شوند مى جایى كھ اثر موسیقى و ریتم آن تقریبا یكىان نیست بلكھ تمام كل قطعھ است، میزان و جملھ و پریود و مووم، ریتم موسیقى
  
  

. آمده استكند   ال كھ او چگونھ آھنگسازى مىنامھ پاسخ موتزارت بھ این سئونایان موتزارت وجود دارد در این یك نامھ آپكریف از آش     
د موسیقى در  تصنیف مىدر حالیكھ یك سمفونى رادر ذھنش   گوید گاھى موتزارت مى:  كنم فقط اصل مطلب را بازگو مى من در اینجا كن

  ! شنود تمام سمفونى را از اول تا آخر دفعتا و در یك آن مىكند   كشد تا جایى كھ احساس مى مىو بیشتر زبانھ شود و بیشتر   ور مى او شعلھوجود 
كھ ین بھترین لحظات زندگى او ھستند  كند كھ ا اضافھ مى او ھمچنین) وست كھ انگار یك سیب در كف دستشسمفونى طورى جلوى روى ا(

  .طرشان باید ھر روز پروردگار را شكر بگویدبھ خا
  

ھیك كتاب قطور و كھنھ آسالگى در   13 - 12را من در سنین این گفتھ موتزارت       ھ در آن لطیف دم ك اى   لمانى خوان ادى در مورد ھ زی
                                                        

 C. Saint- Saens (1835 - 1921) آھنگساز فرانسوى .1
 
 M. Moszkowski (1854 -1925) موسیقیدان لھستانى .2

 
 .پاخمان است كھ در دوره خودش معروف بوده است.مثال این نوع پیانیست  و. 3

 
 J. Hofmann(1876 - 1957)پیانیست لھستانى .4

 
 T. Carreno(1853-1917)پیانیست ونزوئالیى .5

 
 M. Rosenthal(1862-1946) پیانیست لھستانى .6

 
 E. d’Albert(1864-1932)پیانیست آلمانى .7

 
 E. v. Sauer (1862-1942) پیانیست اطریشى  .8

 
 A .Essipova (1851-1914) پیانسیت روس .9

 
 V. Sapellnikoff (1867 -1941) پیانست روس .10
 
 N. Metner(1879/80-1951) پیانیست روس .11
 
 .شناسم فقط از طریق صفحھ گرامافون آنھا را مى. 12
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ا فراموش نشدنى بر من  ات موتزارت از ھمان موقع تأثیرىاظھار. آورى شده بود جمعانان بزرگ وخیلى از بیانات آنھا  موسیقید گذاشت ت
یش   30 - 20اینكھ  رت رضایت بخشىسال پ ا حی ره در مجموعھ   ب ر منتظ ھ طور غی ق اى» De musica«و ب ل و عمی ل مفص ف . تحلی ِبُ گل

ین سخنى نمىھم   ھم براى گلبُف و. ریف خواندمرا در مورد ھمین نامھ آپك 1)آسافیف.ب( ن است كھ چن ن روش ق نباش براى م د موث د توان
ت استوارچرا كھ این  ك حقیق ا  سخن بر پایھ ی ھ تنھ ھ ن ت موتزارت، ك ااست، حقیق ا موتزارت آن طور كھ م دگى و  تضادى ب از روى زن
ر . داردآن اى با  است و ھماھنگى فوق العاده ندارد بلكھ در جھت تائید و تأكید آنشناسیمش  ھنرش مى ھ ھن ا روحی ى ب براى ھر كس كھ كم

خارج است است تواناییھایى كھ از قدرت بیان ھاى روح انسانى  ترین توانایى ظیمكند مثال ع موتزارت در اینجا بیان مى آشناباشد، چیزى كھ
  2.آن سر تعظیم فرود آورد و آن را ستایش كرد و پرستش كردتوان در مقابل  و فقط مى

  
د، و مى ھجوم مىمثل ھمیشھ افكار زیادى بھ سر من  در مورد نامھ محرمانھ موتزارت     ان موسیقى، در مورد خواھم در م آورن ورد زم

ھ موتزارت را در  .دور خواھد كرداین كار من را از بحث اصلى خیلى  ھنر و غیره شروع بھ نوشتن كنم ولىریتم و  من این نامھ محرمان
ردن در بر گرفتن و احاطھ كردن بركل اثر و ا -اصلى پیانیست تواند در كار  جا آوردم چرا كھ مىاین انیزه ك ان رگ ان زم ك  -جری ھ او كم ب

  .كند
  

ا مربوط مى علمنكتھ كوچك را در مورد ریتم كھ بھ مخواھم چند  لى مىا بھ پایان برد وشد صحبت را در اینج مى - 14      ا ھ  شود در اینج
  .كنمذكر 
  .یكدست را باید بھ طور مبرم با تغییرات ریتمیك متفاوت تمرین كردین عقیده ھستند كھ اكثر پاساژھاى ھا مصرانھ بر ا بعضى از معلم     

  آیند تشكیل شده آنرا با ریتم زیر و ریتمھاى مشابھ دیگر تمرین مىیكنواخت پشت سر ھم ال چنگھایى كھ مثالً اگر پاساژ از یك سرى دو 
  :كنند مى

  
  

ھ استخراج شدهھاى مش تھمچنین تمرینھایى كھ از قسم(دانم  مجاز مى» تمرین دست«ار روى ولى من این روش را فقط در ك     ) كل قطع
ت را بھ ندرت مى طى فراگیرى قطعھ موسیقى این شیوهدر  ود شماره . توان مجاز دانس راى چھ پرل ً ب ثال ر اول از » D-dur« 5م ود «دفت پرل

ى  ست یابى بھحالیكھ ھدف اصلى در اینجا دشھاى ریتمیك دیگر تمرین كنیم، در و یا چرخ» دار نقطھ«با ریتمھاى باخ را » ھاى فوگ اجرای
ودتر كردن كششھا فقط مزاحم خو طوالنىھا و  ھر ضرب سیاه، در واقع نقطھ است با رعایت دقیق ھر فیگور درصاف و یكنواخت  . اھند ب

 ھاى باخ را باز كنید دارد دفتر دوم پرلود فوگ     :روى فیگورھاى ریتمیك تیزترى مثل اگر شاگرد نیاز بھ كار 
نم  ناجورتر و نامتناسبتوانم ھیچ چیز  من نمى. در بیاید پیدا كنید و آنقدر كار كنید تا قطعھرا » g.moll« 16پرلود شماره   تر از این تصور ك

 :كننداینطور كار از دفتر اول را » F.moll«كھ پرلود 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  ):پذیرد احمقانھ این را مى» منطق«فقط یك (ال از آن یاد شد اینطور كار كنند از دفتر دوم را كھ در با» g.moll«یا پرلود  

 

                                                        
 B. Asafiev (1884 - 1949)محقق روس   -موسیقیدان .1

 
ن. 2  پوشكین؟» پیامبر« رسم اگر اعتراف كنم كھ این جمالت ساده موتزارت براى من ھمان معنى را دارد كھ مىبھ نظر مسخره 
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  كنم ام را یادآورى مى در اینجا نصیحت ھمیشگى. كھ باخ نوشتھ استھدف اصلى است، مخالف آن چیزى است چنین كارى درست مخالف 
ان : كھ دف نشانھتا حد امك مت ھ ھ س تقیم ب ت آن مس د و در جھ رى كنی انطور كھ  گی د ھم ت كنی ِال«حرك ط 1»ستر راد در خ ھ لنینگ  از مسكو ب

تكند، و از آن بھتر  حركت مىمستقیم  ھ جھ ى ك رى  مثال ھواپیماست وقت د  مىگی ھ(كن ت ك ذیر اینس ھ شرط گریزناپ ار، خود  البت ده قط رانن
ر  وصیھ مىمن حتى خیلى ھم تھاى مختلف را  و شیوه» روشھا«این تمام) و خلبان صحیح و سالم باشندقطار، ھواپیما  ا اث كنم ولى نھ وقتى ب

د» تمرین دست«ھاى آن یعنى با  اتم و كار دارید بلكھ وقتى با مولكولھا ورى موسیقى سر ھن ار داری ال كالسیك آن. (سرو ك رین اول تم: مث
راى  ولى نھ براى بچھ) لیست چاپ وینتربرگ استھاى  تمرین -از دفتر اول  ط ب ھ فق االنھابلك ار ! بزرگس ك ك ن ی ى ای  و 2صنعتى  -تكنیك

  .تواند از آن شانھ خالى كند ھیچ كس نمىفید است و بسیار متحلیلى 
  

ھ      ً ب امال وز ك ھ ھن تى ك ى پیانیس دى  وقت ھ جدی یده در قطع رى نرس وغ ھن ىبل ر م ھ قسمتى مشكل ب ھ ب ب ت، خورد ك ناختھ اس رایش ناش
ناآشنا تبدیل بھ آشنا شود و وآنقدر روى این تمرین كار كند تا ل را بھ یك تمرین مفید تبدیل كند ت كھ این قسمت مشكراه این استرین  عاقالنھ
ودقسمت  ر پای. سخت براى او راحت ش ن ب ر موسیقى م ئلھ تكنیكى كھ در اث دا مىھ مس راى خودم و شاگردان پی ادى شود ب م تمرینھاى زی

ممولكول و «موقتى موسیقى زنده بھ  بعد از تبدیل مھم در اینجاست كھنكتھ . ساختم مى زاء جداگان» ات ن اج ھ روى ای د از آنك د و بع ار ش ھ ك
  .اعضاء زنده ارگانیزم موسیقى تبدیل كردباید آنھا را دوباره بھ 

  
ولى را تبحھ ھنرى دارد و قادر است خوب روى واضح است پیانیستى كھ قری      ھ قطعھ كار كند یك اتود معم ر ھنرى ویرتئوزى دیل ب اث
  .كند نیست اثر ھنرى را بھ اتود تبدیل مى) كردنیعنى خوب فكر (عھ در حالیكھ كسى كھ قادر بھ خوب كار كردن روى قطكند  مى

  
گینى كھ دارد اگر كم صداتر سنكوپ، با چنان مفھوم ریتمیك سن. رسد ریتم و صدا بھ نظر زائد مى صحبت در مورد رابطھ متقابل - 15     

ك غیر سنكوپ كھ قبل یا بعد ز نت ا وداز خودش یا ھمزمان با خودش در ی رار دارد، اجرا ش ر ق ود صداى دیگ ر سنكوپ نخواھد ب ، دیگ
ى تعجب نیست كھ در این مورد گاھى بجاى . دھد نامیك خود را از دست مىكاراكتر ریتمیك و ھم كاراكتر دییعنى ھم  اید بھ شاگردھاى خیل

آید و  زند كھ در مى ىدارد كھ در نتیجھ، شاگرد آن چیزى را مچنین نقصى ریشھ در مشكالت تكنیكى . ھم تذكر داد  و خود جوشبا استعداد 
نیده شودنھ آن چیزى  د ش ھ بای ھ سونات  .ك ن ك ال از ھر ده شاگرد م راى مث ىبتھوون   d - moll «no 17«ب ا را م د ھشت نفرش م «ن در زنن ت

 :زدند دست چپ را اینطور مى 3)بخش گسترشقبل از ( قسمت اول سونات» پایانى
 
  

  
 :در حالیكھ درست آن اجراى زیر است

 
 

  
 
 
 
  

ىشدم كھ  ات در مورد سنكوپ خستھ مىگاھى بقدرى از تكرار مكرر      ھ  بھ شاگردان م پارند ك ھ خاطر بس راى ھمیشھ ب ار و ب ك ب تم ی گف

                                                        
 لنینگراد -سكو نام قطار م. 1

 
 .منظور از صنعتى غیر ھنرى است م. 2

 
 م.براى آشنایى با فرم سونات بھ آخر كتاب مراجعھ كنید. 3
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ت و  شده مشخص و تعیینبیان مشخص و كاراكتر و معنى ، حال ھر كجا كھ ظاھر شود، داراى شخصیتى مشخص استسنكوپ جناب  اى اس
  1.نباید با شخص دیگرى اشتباه گرفت حال ھر كس كھ باشداو را 

  
وح در  - 16     ھ وض تم ب دا و ری ین ص ھ ب ى» rubato«رابط روز م د ب دون . كن ھ موسب ت جمل وانس درس ك آن درك ن یقى، آزادى ریتمی

ھ  نار ھم مسئلھكنند و فقط ھر دو در ك مىبھ ھم كمك ، كنند بھ دست ھم عمل مىصدا و ریتم دست . فھمیدتوان  رانمى اجراى بلیغ و ھنرمندان
ادهمن در م: كنم تكرار مى. كنند مىرا حل  ا افت یش پ ان مسائل پ ىاى  ورد چن ت آور م انش خجال ى بی م كھ حت ت و در عین حال نویس .... اس

ل  )یا برعكس(د لنگ كند و كل مى را حل مىكھ شاگرد فقط بخشى از مسئلھ اجرا ام  من در كالس بھ این نتیجھ رسیدهچندین بار  ین دلی بھ ھم
اھنگى گریزناپھم ھست كھ  ا در مورد ھم د دائم رد بای ادآورى ك ر اجرا ی ردذیر تمام عناص را جستجو ك ل آن ر روز در عم اره و . وھ دوب

ھ استعداد دست نوابغ این وحدت خود بھ در . اصل وحدت: دوباره ایى ك ىخود وجود دارد آنھ د م رى دارن د از راه كسب دا كمت نش و توانن
  .این مورد نوشتھ شده استانید در آنجا خیلى خوب و مفصل در كتابھاى ستانیسالوسكى را بخو... ووى و كار و تالش پیگیر ارده ق

  .در ابتداى خلقت ریتم آفریده شد: شود مىكتاب مقدس موسیقیدان اینطور آغاز و ھیچ وقت فراموش نكنید كھ      
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
تیا)mf(را با ماریا فئودرونا  mpنبایدماریا پاولونا: ھمانطور كھ در مورد اشارات دینامیك. 1 ِ ِدیا ) pp(را با پیترپترویچ ) P(، پ ھ این شوخى... اشتباه گرفت و غیره) ff(را با فئودور فئودوریویچ ) f(ف ھ گاھى  ھاى بچ گان

 .خیلى براى بزرگساالن مفید ھستند
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              بخش سوم
                در مورد صدا   
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  بخش سوم
  

  در مورد صدا
  

  ولى موسیقى بھ. بلكھ تنھا با صدا بیان شدنى است. قابل بیان استدیدن است و نھ با كالم و مفاھیم  نھ قابل .موسیقى، ھنر اصوات است     
اگوید  ھمان وضوحى سخن مى ات و مف ھ لغ دنىك دازه ق. ھیم و اشكال دی ان ان ھ ھم ات و ساختمان موسیقى ب ھ ساختمان ادبی د است ك انونمن

  كننده این قانونمندى ھستند كھ توسط كنترپوان و آنالیز فرم، روشنتئورى موسیقى، ھارمونى، . معمارى كمپوزسیون نقاشى و یك بناى 
  .گرفتھ استشكل طبیعت، تاریخ و پیشرفت بشریت آھنگسازان بزرگ و مطابق با 

  
ىكن ھا موسیقى را آنالیز نمى نوازنده      ھ نم یقى  ند، تجزی ا موس د، آنھ ى اش و كنن دت طبیع ر صوتىرا در وح ت و وضوح عنص اش  تمامی

ىتمام نتایج الزم را كھ خود ست باید از این اصل ساده و بدیھى پیانی. آفرینند بخشند و از نو مى مىتجسم  ل م ھ خود حاص د  شوند درك ب كن
   .كند متأسفانھ در اكثر موارد او چنین كارى نمىولى 

  
  كنم چیزى از این فكر نمى. باشدكار روى صدا نگرانى اصلى او باید ین و مھمترین تكلیف ھر نوازنده و است پس اولصدا  اگر موسیقى،     

  یك در معناى محدود آن یعنى سرعت و پرطنینى،پرداختن بھ تكنبا این حال، اغلب در بین شاگردھا ولى . تر وجود داشتھ باشد واضح
  . دھد اھمیت قرار مىشود یا آنرا در درجھ دوم  مىكار روى صدا یعنى مھمترین وظیفھ جایگزین 

  
ت«توان بھ دو  پیانو مىابطھ با درك و بازآفرینى صدا روى ھا را در ر ھا و پیانیست اشتباه معلم      رد » جھ یم ك تباه گروه: مخالف تقس  اش
تباه اول . بھ آن استزیادى بھا دادن بھ صدا و اشتباه گروه دوم دادن كم بھا  اول جاش ر است رای ھ . ت ده ب ن مورد نوازن امیكى در ای ات دین امكان
ى » تكنیك«وجھ او تماما بھ كند و ت و تنوع صداى پیانو فكر نمىالعاده غنى  فوق اال در معن ھ در ب دود آن ك ردم مح ھ آن اشاره ك م ب ى یعن(ھ

ھ ) درخششو ھیاھو و » پرسروصدائى«سرعت،  لمعطوف شده است، گوش او ب ھ نیست، تخی افى پخت دازه ك وى  ان افى ق دازه ك ھ ان او ب
م(وش بدھد خودش گ ]اجراى [تواند بھ  نمىنیست، او  ً او بیشتر ).  و مسلما بھ موسیقى ھ ا » faber homo« 1اصوال در  homo sapiens«2«است ت

ك بافت م). بر اولى برترى داشتھ باشد و دومى كمى(باید ھر دوى اینھا باشد حالیكھ ھنرمند  ى ی ین اجرای اھوت نتیجھ چن ھ م بیھ ب وسیقى ش
تاین. استلباس سربازى  رار مىرا در  3براى چنین شاگردھایى من اغلب سخن آنتوان روبینش انو تك ورد پی ى م نم كھ م ر «: دگوی ك شما فك

ا ساز استكنید پیانویك ساز  مى د ت انو ص ى. »!است؟ پی ارل چرن ھ نا 4ك د زده ك ل پیانیستبغھ خشك و مت ام نس ى تم ا سیل ب ان پا ھا را ب ی
ف صد توان  واداشتھ است ثابت كرد كھ با پیانو مىو اتودھایش بھ عذاب ھا  تمرین رز مشخص درجھ دینامیك مختل ین دو م رد كھ ب ایجاد ك

ت«و » ھنوز صدا نیست«: كنم  نامگذارى مىمن اینطور  شوند این دو مرز را مى واقع ب اینكھ دو شخصیت كامالً متضاد . »دیگر صدا نیس جال
  !القول ھستند متفق 100روى عدد روبینشتاین و چرنى مثل 

5Cela donne a penser  
  .كم بھا دادن بھ صدا بود -این مختصرى در مورد اشتباه اول      

  
  از آن غرق در لذت بردنشوند كھ زیاده از حد مجذوب صدا و  مرتكب مىاین اشتباه را كسانى . ن بھ صداستاشتباه دیگر، زیادى بھا داد     
  بھ. شنوند، و از دریافتن كل موسیقى غافل ھستند صدا را مى» قشنگى«زیبایى حسى صدا یعنى در واقع  قبل از ھر چیزشوند، این گروه  مى

  ھم دیده» بالغ«ھاى  تھا و پیانیس بھ این پیانیستھا كھ بین آنھا معلم. توانند جنگل را ببینند ختھا نمىعبارت دیگر این عده بھ خاطر وجود در
  و در نتیجھ(بھترین صدا : استتیك نیست، بلكھ مفھومى دیالكتیك است  -مفھومى احساسى » زیبایى صدا«:  شوند باید توضیح داد كھ مى

                                                        
 homo faber = انسان ماھر .1

 
 = homo sapiensانسان خردمند .2

 
 A. Rubinstein   ( 1894-1830) وسآھنگساز و پیانیست ر. 3

 
 C. Czerny (1791-1857) پیانیست اتریشى .4

 
 فرانسھ. این مطلب ارزش تفكر را دارد. 5
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ك . نظر باشدترین شكل بیان كننده محتواى مورد آن است كھ بھ بھ) »زیباترین صدا« تن  موسممكن است صدا یا صداھایى جدا از ی  یقیم
ھ (باشد، » ناخوشایند«یا حتى » زیبا نباشد«بھ نظر كسى  یعنى بدون در نظر گرفتن محتوامشخص  ده را ب ً صداى ترومپت سوردینھ ش مثال

ار قدیمى را یا جرنگ جرنگ كردن رویال ترك د in Esكالرنت ، یا صداى تیز 1بیاوریم یا خرخر كردن كنترفاگوت را در رگیستر پائین یاد
رد اركستراسیون را دارد این صداھا را بى اگر یك آھنگساز خوب كھ توانایى ول) مثالھاى مشابھ دیگریا خیلى  ار گی ھ ك خص ب ا ھدفى مش
داھاى مورد نظر  یقیمتن  موسآنھا در  ھ شكل ص ده الزمب ان كن بترین  و بی رین و مناس رد ت د ك داھا نمود خواھن ال (ص ر از روی ھ غی ھ ب البت

ب  آنھا و ھستند فقط باید توانایى استفاده ازید ھمھ صداھاى اركستر خوب و زیبا گو مى 2كھ ریمسكى كورساكفدلیل نیست  ىب). قدیمى تركی
ود  ى مىكسانى كھ صداى زیبا را ھدف نھایاگر . آنھا را داشت وم نب دهدانند حق داشتند معل ا خوانن ھ فیزیك چرا م دایش  اى را ك دتر«ص » ب

تواند  ساز بد مى نبود چرا یك پیانیست خوب بامعلوم . ولى ھنرمند است و دومى نھدھیم چرا ا است ترجیح مى» بھتر«است بھ آنكھ صدایش 
اى خوب بگیرد ولى  تواند از یك اركستر بد نتیجھ مىیك رھبر خوب اركستر  زند؛ چرا مى پیانیست بد با ساز خوب ھم بدبنوازد ولى  خوب

ھا را در ذھن  كنم این مثال خواننده كتاب توصیھ مىبھ . تواند بگیرد باید و شاید نمىاى را كھ  یك اركستر خوب ھم آن نتیجھرھبر بد حتى از 
  .مھ دھدخود ادا

  
  را 3شود؛ وقتى لیست اولین بار نوازندگى ھنزلت مربوط مى) پیانویىنقش صدا در آثار (بھ ھمین موضوع  داستانى از زندگى لیست     

  :نواخت، گفت  مى» مخملین«العاده نرم و  گوش داد كھ با صدایى فوق
« Ah! j'aurais pu aussi me donner ces pattes de velours! 4»  

ان      دگى  براى لیست با چن اى غول آسایى در نوازن ین«اش  ھنرمندانھمھارتھ زار تكنیكى  5»لمس مخمل ى از مخزن اب ط جزئ شمرده فق
ام اینھا را مى. اصلى بودھدف » خملینصداى م«شد در حالیكھ براى ھنزلت این  مى ا تم ا دوب ین نویسم ت دا اول نم ص د ك اره تأكی و ره و دوب

  ).اى ھم ردیف با ریتم وسیلھ(است و نھ ھدف  وسیلھاى است كھ پیانیست باید دارا باشد ولى فقط  مھمترین وسیلھ
  

  اما» ترین كار است و تقریبا ھمھ چیز بھ خود شاگرد بستگى دارد سختیاد دادن صداى خوب «ام كھ  شنیده ھاى پیانو بارھا از معلم     
ذیر ین مسئآن است و گریز ناپذیر بودن حل ااھمیت این مسئلھ نیست بلكھ  سخت بودنچیزى كھ براى من جالب است  ان پ ھ امك ا ك ر ج لھ تا ھ

. روح شاگرد است -ست بگویم رورا -كیفیت گوش موسیقى و ر است چرا كھ در ارتباط نزدیك با ترین كا البتھ، كار روى صدا مشكل. باشد
ر چھ  ختھ اگرد س ر و خام گوش ش ر ب ت الىت د صداى ساز او توخ د  اش ر خواھ ودت رورش گوش . ب راى آن ھم(پ ھ ب ھ مك د  ىانطور ك دانی

ت روى صدا كار مىساز گذارد، ھنگامى كھ با  بدون واسطھ روى صدا تأثیر مى) وجود داردھاى زیادى  روش ذیر كنیم و بھ شكل خس گى ناپ
  . گذاریم ھستیم ما در واقع بر گوش و تكامل آن تأثیر مىبھ دنبال بھتر شدن صدا 

  
د چرا كھ صدا ن تكلیف بین ر صدا اولین و مھمتریتسلط داشتن ب: مختصر  و مفید       د انجام دھ بقیھ تكالیف تكنیكى است كھ پیانیست بای
 ِ ِ موسیقى را تا است؛ با بھتر كردن و كامعنصر موسیقى خود   .دھیم حد زیادى ارتقاء مىل كردن آن ما خود

  
اطى  حلقھ ب طبیعىگفت ترتیتوان  مى. اختصاص داردارم كار با شاگرد بھ كار روى صدا در كالس من، بدون اغراق، سھ چھ      ھاى ارتب

ھ  »تصور ھنرى«اول : این شكل است كار بھ  زى ك وا و آن چی وم، محت حبت«یعنى مفھ ت» موضوع ص ان«دوم . اس ى » 6صدا در زم یعن
راى تكنی: و باالخره سوم . »تصور«این  مادیت بخشیدن بھ زارى كھ ب وع اب وان مجم ى پك بھ عن رى الزم است یعن ئلھ ھن ن مس ل ای انو ح ی

تبندى كلى كالسھاى م استخواناین طرح و . تى خود و مكانیزم سازاى حرك تسلط بر دستگاه ماھیچھو » بھ عنوان پیانو زدن«زدن  . ن اس
دا  من تكرار مى رار مىكنم ولى عم نم  تك ا . »7Repetito est mater persuadendi«ك رح دائم ن ط ل ای ائین مىدر عم اال و پ ھ نی ب تھ ب از و شود و بس

ظ شكلى پنھانى و مستور مثل یك اصل  ولى بھ» خورد پیچ و تاب مى«ھاى مختلف  احتیاج در موقعیت ارگانیزه شده ھمیشھ شكل خود را حف
  .ندك مى

  
  )تر بررسى كنم كنم این تعریف سطحى را كامل در آینده سعى مىمن (شود  ى خوب یا زیبا نامیده مىبراى دستیابى بھ چیزى كھ صدا     

                                                        
 .قرارداده استop12 » و براى چھار فاگوتاسكرتز«پركفیف این سخنان گریبایدُف را اپى گراف » فاگوت، این خرخروى خفھ شده« . 1

 
 Rimsky - Korsakov (1844-1908) آھنگساز روس .2

 
  Adolph von Henselt (1814 - 1889) آلمان.3

 
ینى داشتھ باشم من ھم مى« . 4  فرانسوى» !توانستم بھ خودم اجازه بدھم كھ چنین پنجھ مخمل

 
 )م) (انگلیسى (Touch. نسوى آمده استفرا Toucherدر مقابل كلمھ » لمس«. 5

 
پذیر ھستند» صدا -زمان «گفتیم كار روى  تر بود اگر مى دقیق. 6  .چرا كھ رتیم و صدا از یكدیگر جدایى نا

 
 التین. تكرار، مادر یادگیرى است. 7
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اره شعر«اگرمایاكوفسكى در  .پشتكار، مداومت و كار سخت و طویل المدت روى ساز الزم است ات درب أمور وصول مالی ا م  1»گفتگو ب
ود چراغ خورد و دلیل آن پیانیست شدن باید سالیان سال دگویم براى  دود چراغ خورد، من مى براى شاعر شدن باید روزھا و شبھا گوید مى

ھ ( انونوازندگى پیدر سر پروراند در حالیكھ از شھر یا ھنگام حركت در اتوبوس  توان ھنگام گردش خارج شعر را مى: روشن است  ھ ن البت
ھبیشتر از یك جعبھ مكانیكى نیست،  پیانو چیزى. پشت پیانو تمرین كردتوان را فقط می) موسیقى ھ جعب ھ البت ز و داھیان رت انگی ت  اى حی اس

ال است و براى آنكھ جعبھ چیز را بیان كرد و بھ تصویر كشید ولى بھ ھر حال توان ھمھ  كھ بھ وسیلھ آن مى سعى  شود» انسانى«تمام و كم
غت توانایى بیان ھر چیز را دارد و بالم زنده و انعطاف پذیرانسان ، كھ انسان، كال كالمكند در مقایسھ با  مىوكوشش بمراتب بیشترى طلب 

  .ترین مخلوق بشر است آورترین و انسانىشناسد و شگفت  آن حد و مرز نمى
  

  روى پیانو بھ طور اخص، موضوع بحث ما در این بخش است منت و صداى حاصل از دست پیانیس» كلىبطور «از آنجائى كھ صدا      
ادآورى ترین قوانینى ر خواھم در اینجا ساده مى د ی د بدان ت بای ھ پیانیس ھ دانستن آنا ك وانینى ك نم، ق راى ك ا ب دول  ھ ل دانستن ج پیانیست مث

  .قواعد دستور زبان براى یك آدم با سواد ضرورى استضرب یا 
   

تصداى پیانو ھم از این در این دنیا آغاز و پایانى دارد و اى  ھر پدیده      ت. قانون مستثنا نیس داول كھ از  عالم امیكى مت اى دین ا » PP«ھ ی
یچ وجھ  امھ پیدا مىاد) اغلب در آثار چایكوفسكى(ffff و خیلى بھ ندرتfff گاھى  f ،ffشوند و تا  شروع مى» PPPP«یا » PPP«ندرتا  ھ ھ د، ب كنن

نھاد براى مطالعھ این مقیاس دی. كنند نمىت آورد مطابقت توان از پیانو بدس میك واقعى كھ مىدرجات دینابا  ھ شاگرد پیش ن ب نامیك واقعى م
ى ت  م ھ دق نم ب د صدا«ك ین تول د(...PPPPP) » اول دا كن از پی ن . را روى س د از آنای ھ بالفاصلھ بع ت ك دایى اس رین ص ھ  كمت تچ دا نیس وز ص  ھن

ربھ  مىچكش بلند  -آید  كالویھ بوجود مىار دادن خیلى آرام فشصفرى است كھ در اثر » صدا نیستھنوز «. (گیرد مىقرار شود ولى بھ سیم ض
رز  2hو ارتفاع بلند شدن دست  Fبا افزایش تدریجى قدرت ضربھ ) زند نمى ھ م ا ب ىم دا م االیى ص یم  ب د  (...ffff)رس ھ بع از آن دیگر صدا ك

انیكى نیست بلكھ كوبیدن  ھ ساختمان مك ى(است، چرا ك انو س) اھرم د را پی یش از ح یش از حد رعت ب راه وزن ب ھ  ىنم قبولm ھم د و ب كن
آكورد سھ یا یا روى دو صدا ) موسیقىعنصر » اتم«(توان یا روى یك صدا  این مطالعھ را مى. 3را» بیش از حد«خصوص تركیب این دو 
با پایین . كند حد و مرز صداى پیانو ایجاد مى اھمیت این تجربھ در اینست كھ شناخت دقیقى از. انجام داد) مولكول(صدایى یا چھار صدایى 

اگر دستم را خیلى قوى و با سرعت روى ھنوز صدا نیست، آورم و این  آرام و ضعیف كالویھ، من صفر را بدست مىخیلى ) فشاردادن(بردن 
ن  صداى كوبش حاصل مى) و خارج از پذیرش ساز» حدبیش از « hو v(الویھ بیاندازم ك تدیگر شود و ای اگون  .صدا نیس ام درجات گون تم

ھنوز صدا «: مرز است زنند قرار بگیرد ھمین دو  یانو مىكھ باید مورد تحقیق و تجربھ كسانى كھ پآنچھ . بین این دو مرز قرار دارندصدا 
م داند، پیانیست  زار كار خود را مىدھى و قدرت اب كارگر منتھا درجھ بھرهھمانطور كھ ھر . »دا نیستدیگر ص« و» نیست انو «ھ ا پی ھ ب ك

د . ز خود را و ابزار خود را بشناسدباید سا» كند كار مى ن بگوین ھ م دهچھ اف: ممكن است ب ار خشك و خستھ كنن ھ فرض ! اى ك ن ب اینكھ ای
وافقم من » اند دارد؟ سطھ دست پیدا كردهوا ویرتئوزھاى بزرگى كھ بھ لذت بى -نوازندگى پیانیست د چھ ربطى بھ افكار درست باش با شما م

د كارشان را انجام مى«فقط كنند، آنھا  ھ چنین مسائلى فكر مىنوابغ بزرگ بھ ندرت ب:  ا بیشتر در » دھن تعداد آنھ ردن «اس وانینوضع ك » ق
آنھا ولى این تشابھ ظاھرى  كنند اصالً بھ چنین مسائلى فكر نمىاستعداد ھم  یا بىر اشخاص كم استعداد از طرف دیگ. ناست نھ پیروى كردن از آ

ً سط(با نوابغ  ھ آن) حى ھم ھستكھ البتھ كامال یچ سودى ب ا  بھ نفعشان نیست و ھ ىھ اند نم م در ا.  رس ك معل وان ی ھ عن ن مورد شعارمن ب ی
  .گیرد حاصل تجربھ است بھ كار نمىتى این دانش دقیق را كھ مغز سرد حو » قلب گرم و مغز سرد«: اینست 

  
ھھا و نكات تكنیكى را من از روش  تقریبا تمام پیشنھادات و تمرین      ِدُكسیون نتیجھ گرفت ى كھ. ام د ثالً روش د  م ر ش اال ذك در مورد (در ب

ھایشان صدایى  ضى قسمتكردم، قطعاتى كھ در بع ر مىكاكرم رسید كھ روى قطعات اسكریابین وقتى بھ ف) و الى آخر» تولد صدااولین «
ً محو  ده  شده الزم است یعنى صدایى كھ تقریباكامال ھ (بھ طور كامل ناپدید ش ى ب ر حال ول ت» صدا«ھ رین دیگ). اس اھى تم ن گ رى كھ م
 : است و ھم براى لمس درست كالویھ این است » مفید«براى گوش كنم و ھم  توصیھ مى

  

  
 
  

  صداى قبلى بھ جا ماندهخاموش شدن اى نواختھ شود كھ در اثر  دھىینست كھ ھر صدا با آن قدرت و صدا ھدف و مفھوم تمرین باال در ا     
ان  ا ھم ھ ب ت و ن ربھ«اس ىچھ (اى »ض ھ مكروھ ا آن ) كلم ى ب داى قبل ھ ص ودك ده ب روع ش ھ. ش رین ك ن تم ارزه ای لت  مب ا خص ت ب اى اس

را و نھ  »بخوانیم«چرا كھ روى پیانو قبل از ھر چیز باید بتوانیم (پیانو » بودناى  ضربھ« زنیم«اینكھ فقط آن ن رسید ) »ب ر م ھ فك ى ب ھ وقت ك
تر بھ صداى انسان  ھر چھ شبیھ ساز صدایىكردم از  بتھوون سعى مىd.moll (op31.No2) نظیر قسمت اول سونات  بىضمن كار روى رسیتاتیو 

                                                        
 )م( 1926ار مایاكوفسكى نام یكى از اشع. 1

 
 .بخشند درست و استفاده از امكانات فیزیكى را روى پیانو بھ عنوان یك جسم مكانیكى سھولت مىام آنھا فھم  ارتفاع را من از فیزیك و مكانیك گرفتھ hو ) سرعت( v، )جرم( mنیرو،  Fھاى  عالمت. 2

 
نیكى این پدیده را در اینجا بسط نمى. 3  .تواند در این باره چھ بسا بھتر از من ھم توضیح دھد خوب مىانویپ نیسیتکندھم چرا كھ ھر  دالیل صرفا مكا
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 (filar un suono). بیرون بكشم
  

  
  

ن) مثالً در آثار شوپن(یك زیبا را كھ پاساژھاى ملوداینست   منتوصیھ       ن ای د؛ م ار كنی ى آھستھ ك وى خیل راردادى  در تمپ ھ طور ق را ب
ابھ زیبایى و عشق ورزیدن نتیجھ  این توصیھ. 1نامم مى) اسلو موشن(آھستھ بردارى  لمفی ھ خصلت ملودیك و بالغت پاس ل ب » تماشاى«ژ و می

و ھارمونى و دقت  منظور كھ حداقل كمى بھ ھماھنگىبین، بھ این  زدیك یا حتى زیر ذرهاست، مثل تماشاى یك نقاشى زیبا از نآن از نزدیك 
  .جریان در زمان استدر فضا دقیقا عین كند كردن ماده  بزرگ كردن. ببریم ھاى نقاش بزرگ پى دستتراشھاى قلم در 

  
ھاى  بھ غیر از فعالیت(سال فعالیت تدریس  44در طول  .اند دست آمدهمن با ھمین روش ددكسیون بھ » موزشمتد آ«تقریبا تمام جزئیات      

ن آ(گرفتھ  ھاى موسیقى الخلقھام درجات متفاوت استعداد از ناقص صدھا و صدھا ھنر آموز با تم) مىغیر رس ىزمانى م ا را ردنم ردم  نھ ك
ھ  طبیعتبرخورد با واقعیت گوناگون و غنى تجربھ زندگى و . اند تان من گذشتھتا نوابغ از زیر دس) باید امتحان كردچرا كھ ھمھ را  ن را ب م

  .ستا 2»برگزیده«رھنمود شده است كھ تا حدى متفاوت از متدھاى نتیجھ متدیكى 
  

گ عمومى است آموزش موسیقى و سواد  :از طرفى باید این نكتھ را درك كرد كھ،      ِ فرھن ا  و در(موسیقى جزء ر تنھ انو اگ اینجا ساز پی
ھ، ریو فراگیرى موسیقى ) رین وسیلھ استنباشد بھترین و جایگزین ناپذیرتوسیلھ  وم پای ان، عل وم بھ اندازه دانستن زب اریخ، عل اضیات، ت

ِ دروس موسیقى و پیانو را در مدارس مآمد آموزش  اگر از دست من بر مى( براى یك آدم بافرھنگ الزم استو غیره طبیعى  طھ جزء توس
ً گوش موسیقى  ھاى موسیقى الخلقھ حتى ناقص) كردم اجبارى مى اھالى كره  -ستند و البتھ چنین افرادى زیاد نی( ندارند یعنى كسانى كھ اصال

را داراى  ا اكث یقىذو«م تند» ق موس ى) ھس د م وریكى از موسیقى را درك  توانن وم تئ دگى معنمفھ ك در زن دون ش ھ ب د ك ورد كنن ا م وى آنھ
منطق . اكم ھستندانسان است و ھمان قوانین بر آن حھاى بشرمحصول فكر  مثل ھمھ ساختھ گرفت، چرا كھ موسیقى ھماستفاده قرار خواھد 

  .نتیجھ و ادامھ منطق طبیعت استھمھ ابعاد زندگى معنوى، مثل ) ھم و در نتیجھ منطق موسیقى(ھنر  
  

ره خابع و نوادرى را ھم كھ سرنوشتشان آموزش موسیقى نو :از طرف دیگر       راى موسیقى گ ق و اج ل َ ا خ ىب رد ورده در برم آموزش . گی
انو » نقش«اوت عینا در ارد و این تفدتفاوت طور خاص، گ عمومى مسلما با آموزش نوابغ بھ موسیقى بھ عنوان جزئى از فرھنھمگانى  پی
ر از آ دهترین ساز است كھ  ترین و در دسترس پیانو از طرفى عمومى: شود  مىھم دیده  ون نف ىھا و شاید صدھا میلی تفاده م د  ن اس چرا (كنن

و از طرف ) انسان براى ھر است كھ زبان، كالم و گفتارند بھ موسیقى ھمان قدر ضرورى م پیانو براى ھر موسیقیدان و عالقھكھ شناخت 
  .ترین ساز است و مشكلایندیویدوال ترین ) نفر بیش نیست ھا كھ تعدادشان ده(پیانیستھاى بزرگ دیگر در دستھاى 

  
ھ  3بلوك.زیباى آتوانم در اینجا كلمات ساده و  نمىبزرگ چھ كسى است؟  پیانیست      ادآور نشوم ك ىرا ی د  م ت؟ «: گوی ى اس شاعر چھ كس

اعر نویسد  نویسد؟ نھ، مسلما او شعر مى كھ شعر مىكسى  تبھ خاطر اینكھ او ش ات و واژه اس ھ خاطر اینكھ او كلم ا را ب م در مى ھ ھ نظ آورد  ب
ك كسى كسى است ؟ آیا پیانیست پیانیست چھ : بھ این شكل بیان كردتوان  فكر را با تغییر كلمات آن مىاین طرز » ... ھ صاحب تكنی است ك

ھ،  ت ؟ ن ت اس ك اس احب تكنی لما او ص ھمس اطر اینك ھ خ ت ب ت اس اطر . او پیانیس ھ خ واى شب وم و محت ھ او مفھ یقى را و اینك ھ موس عر گون
  .كند ھماھنگى آنرا با صداى پیانو بیان مىقانونمندى و 

  
ت و وضوح تصورات روحى  و وسعتكى كھ با قدرت بھ این علت است كھ وجود تكنیك الزم است، تكنی      ن عل ھ ای د ب رى كن انسان براب

ازه ر مىھاى تازه قرا در مقابل خود ھدفكشند و دائما  آخر روى آن زحمت مىھاى بزرگ تا روزھاى  كھ پیانیستاست  اى  دھند و مسائل ت
  :اند  ین دلیل است كھ خیلى از آنھا گفتھكوشان ھستند و بھ ھم سختلیل است كھ بزرگان ھمیشھ از میان و دقیقا بھ ھمین د. كنند مىرا حل 

ت  گویم الزمھ اجراى من مى» .استالزمھ نثر قبل از ھر چیز ایده «: گوید پوشكین مى. نبوغ یعنى پشتكار كنسرتى قبل از ھر چیز محتواس
  .براى نشان دادن محتوا تكنیك الزم است، تكنیكو 
  

ن را ولى ج. یمى استاین مطلب بھ اندازه خود ھنر قد      ب ای ا اغل ىوانھ ى نم د و اشتباھا سعى م ھ«د كنن فھمن ى وارون ھ روش ر » ب ر ھن ب
  .تواند سخن گوى خوبى باشد تفكرش باشد مسلما نمىتر از عمق و درستى  براى او مھم» زیبایى سبك«سخن گویى كھ . كننداحاطھ 

      
                                                        

ش در مى ھمھ مى. 1 س از دیگرى بھ نماـی د  آیـد و شما مى دانند كھ وقتى دستھ آپارات بھ سرعت چرخانده شود تصاویر خیلى زیادى روى صحنھ سینما یكى ـپ ـا را در حال تاختـن ببینـی ً اسبھ با سرعت  -توانیـد مثال
Adagio  یاLargo 

 
 Chrestomatheia یونانى .2

 
 A.Blok (1880-1921) شاعر روس.3
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خنھ را در نظر داشتكند باید این مطلب  پیانیستى كھ كنسرت اجرا مى       ھ او ھم س را ك غ  باشد چ ت. استگو و مبل راى پیانیس ھ  ب ایى ك ھ
یفتھ  ك ش وزى«تكنی ی» ویرتئ تند ھ ار ھس ھ آث ت ك ن نیس دتر از ای ود آچ چیزمفی راى خ ا اج زرگ را ب ازان ب ن آھنگس د، ای وش بدھن ا گ نھ

انو«اینكھ بھ شكل تخصصى روى آھنگسازان با  ى» تكنیك پی ار نم ى م ك د ول ىخود را عوسیقى كنن ل م د الى منتق ت و  علت. كنن ن اس روش
  .نیستاحتیاجى بھ توضیح آن 

  
ترش چیز ماھیتا وفادار بھ خودش و قابل تغدم را دارم، اگر متد را بتوان یك بھ این ترتیب من ھم متد آموزش خو      ییر و قابل بسط و گس

ین ى تد آموزش دانشم. نامید -در من و خارج از من  -قانون كلى زندگى مطابق با  ى تجربھاست كھ از راه ددكسیون و ھمچن . شود كسب م
ان بى بھ سمت ھدفى شناختھ شده است كھ اى راسخ و جھت گیر ارادهسرچشمھ آن  تمشخص كننده كاراكتر و جھ د اس ى ھنرمن دھاى . ین مت

ده داراى قواعد از پیش تعیین شده منتخب كھ  داھستند حتى اگر درست و امتحان ش م باشند ھمیشھ ابت دیى و ھ د مان اقى خواھن . ساده شده ب
  .شان  خوانده است فاتحھعیت و تحول دیالكتیك زندگى واقعى متدھایى در برخورد با واقچنین 

  
ى آنھا شیوهكھ در ) نوازنده خوب است -ك معلم منظور ی(فعالیتھاى آموزشى       ر م ا تغیی دون انتھ ھ و ب دون وقف د ھاى كار با شاگرد، ب  كنن
  .كاملى ھستند بر آنچھ گفتھ شدحفظ بكنند، تأیید  ھدفبندى درست خود را بھ سمت  جھتصورتى كھ در 

  
  .مسئلھ صدا و بیرون كشیدن آن از پیانو. گردم خودمان باز مىبھ مسئلھ عمومى بعد از این گشت و گذار در حیطھ متد آموزش      
رھا ھا ناگزیر ھستیم دائما از استعاره ما معلم      اوتى ب ردن شیوهاى مشخص ى متف ان ك ا پی یمھاى صدا دھى ب تفاده كن ا از . و اس ل «م وص
ت گوئیم، گو سخن مى) راخمانینفبھ قول (انگشت » روئیدن«گوئیم از  سخن مىھا بھ كالویھ  انگشت» شدن ل ارتجاعى اس اده قاب ھ م یى كالوی
تف فات و تعریفصاستعارات و ھا از خیلى  ، ما معلم»غوطھ ور شد«توان آزادانھ در آن  مىكھ  ى دیگر اس اى تقریب امى  اده مىھ ھ تم یم ك كن
كل  د را بارور مىشك مفید ھستند چرا كھ ذھنیت شاگرھا بدون  آن ھ ش ایش داده شوند كنند و اگر ب ده نم یقایى و دستگاه زن روى گوش موس

  .گذارند شود تأثیر مى نامیده مى Touchاى او كھ  المسھحركتى 
  

ك آكورد : نى من اینست وست داشتیكى از پیشنھادات د      ا ی انیك نت ی ا زم د و ت ى بگیری درت معین ا ق ت را ب ً از دریاف امال ھ گوش ك ى ك
امواج حاصلھ (ممتد پیانو فقط كسى كھ بھ وضوح صداى . داریدتا خاموش شدن كامل صدا آنرا نگھ  حاصل از سیم باز نایستاده یعنىامواج 
ً مى مىصدا  را با تمام تغییراتش در قدرت) از سیم ن (زیبایى تام صداى پیانو را درك كند تواند متانت و  شنود، اوال ھ ای داد«چرا ك در » امت

ت» ضربھ«مراتب زیباتر از واقع بھ  ھ اس ى 1)اولی ا م د صاحب صداھاى  ثانی راى اجراىتوان ط ب ھ فق ھ ن ولى متنوعى باشد ك ار پ ك  آث فونی
ز جملھ این ا. خیلى نكات دیگر نیز ضرورى استارتباط بین ملودى و بخش ھمراه، و بلكھ براى بیان واضح ھارمونى و گریزناپذیر است 

راى . آنھا ایجاد پرسپكتیو در صداستز ھمھ تر ا نكات و مھم ھ در نقاشىپرسپكتیو در موسیقى ھمانقدر ب ت ك ى اس م گوش واقع راى چش . ب
تند وواضح است كھ پرسپكتیو  ط  بینایى و شنوایى عینا یكى ھس ا تفاوتشان در اینست كھ توس ده تنھ اوت درك و فھمی ى متف دو عضو فیزیك

  .چشم و گوش:  شوند  مى
  

ا فیگورھا كھ در : عمیق و پالنھاى گوناگون یادآور تابلویى است با پس زمینھ  نوازندگى اساتید بزرگ پیانو غالبا      پالن اول ھستند تقریب
ل ! شوند عقب بھ زحمت دیده مىزنند در پالن  ھا كھ بھ كبودى مى در حالیكھ ابرھا یا كوه» اند بیرون زدهاز تابلو « ى مث حداقل نقاشان بزرگ

ن3رافائل، 2پروجینو ِ ُر   6.ن را تحت تأثیر قرار دھندشما و صداى سازتابیاورید، باشد كھ آنھا نوازندگى  ، را بیاد5، لئوناردو4، كلود ل
     
شما «: بھ شاگرد یادآورى كنم ھ درباال ھم ذكر كردم مورد پیانو را كشوم گفتھ آنتون روبینشتاین در  حداقل دو بار در ھفتھ من وادار مى    

د كھ كسى جسارت  مىالبتھ بعید بھ نظر » !دتا ساز استكنید پیانو یك ساز است ؟ پیانو ص مىفكر  رفتن رسیدن«رس ى گ ون » و پیش از آنت
  .داشتھ باشد ولى بھ ھر حال گفتھ او را باید در نظر داشتبزرگ را 

  
  ساز پیانو اختصاص داده شده است در این توضیحات تحت عنوانبھ »  7Uber die Einheit der MusiK«بوزنى .اب فیك صفحھ و نیم از كت     

                                                        
پیانو ھمانقدر كھ براى اجراى : البتھ ھمھ چیز در جاى خودش . 1  .منتقل كردن یك قطعھ آوازى لطیف ھم مناسب استمناسب است، براى » كسیلوفون«ھا ویا حتى تقلید صداى »توكاتا«ساز 

 
 P. Perugino (1445-1523) نقاش ایتالیایى.2

 
 Raphael (1483- 1520) نقاش ایتالیایى .3

 
 C. Lorrain (1600-82)نقاش فرانسوى.4

 
 Leonardo da Vinci (1425-1519) نقاش ایتالیایى.5

 
 .پس یعنى زحمات من بھ ھدر نرفتھ است: نامید و با این ارزیابى من را قلباخرسند كرد كھ » استریوسكپى«اى، یكبار نوازندگى من را  یك شخص خیلى فھمیده. 6

 
 در مورد یگانگى موسیقى. 7
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»Man achte das klavier«1 ابى شده ح ارزی ھ  ساز پیانو بھ قدرى درست و واض د است ك ان خالصھ و مفی ل و مطلب چن ھ سختى در مقاب ن ب م
ىكنم و بھ آوردن  اینجا خوددارى مىبازنویسى كامل این متن در وسوسھ  ا م نم قسمتھایى از آن اكتف وز. ك اى ب ھ كمبودھ ونى ضمن اشاره ب
  عت استثنایىوس: شمارد امتیازات این ساز را اینطور برمى -اى  پرده نیمو سرسختى غیر قابل تخفیف تقسیمات عدم تداوم صدا  -پیانو آشكار 

ائین، حجم عظیم صدایش اfortissimo ترین تا قوى Pianissismoمحدوده دینامیك این ساز از آخرین حد  االترین نت،  ز پ ا ب رین نت ت واختى ت یكن
ط توا ترمپت فقط مى(سازھاى دیگر  قسمتھاى ساز، توانایى تقلید صداصدا درتمام ) تمبر(رنگ  وت فق داى صند با صداى ترمپت بزند، فل

سازھا را تواند تقریبا ھمھ  انیست توانا مىآخر، در حالیكھ پیانو دردست یك پیدھد و الى  ن فقط مثل ویلن صدا مىآورد و ویل فلوت را در مى
  .پدال: كند  مختص پیانو است یاد مىبوزونى از یك وسیلھ بیانى كھ فقط و باالخره ) بھ تصویر بكشد

  
ن معم      ن توصیف، م ر ای ھ شاگرداعالوه ب ً ب ىوال م  ن توضیح م ازیگردر : دھ رین ب انو بھت ام سازھا پی ین تم ى ب ھ م ت چرا ك د  اس توان

ا یك سرى . ھا را بازى كند نقشترین  متنوع ن ساز در مقایسھ ب ھ داراى صدایى از خصلتھاى ای ر مشخص«سازھاى دیگر ك غ» ت ر  و بلی ت
تثنایى خصلتھاى ) انھورن، ترمبون، ویلن، ویلن سل و صداى انسمثالً (ھستند  ین خصلتھاى . استاس تثن«ھم ر و » ایىاس اى برت از كیفیتھ

ھ  دلیل وسیعساز است و بھ ھمین ھوشمندترین پیانو : آید داى پیانو بھ شمار مىمنحصر بھ فرد غیر قابل انكار صخصوصیات  ترین افقھا را ك
» مخصوص این ساز«پذیرى كھ، بیشمار آثار زیباى توصیف ناز تعداد چرا كھ با پیانو بھ غیر ا. گیرد كران موسیقى است در برمى بىپھنھ 

  .لبك چوپانى گرفتھ تا آرایش عظیم یك سمفونى یا اپرا نىشود را نواخت، از ملودى  امیده مىتوان تمام آنچھ موسیقى ن شده مىنوشتھ 
  

انو       ی(شناخت پی ن از توض ھ م تفاده ك راى آن اس وزنى ب اى ب ردمحات زیب راى ) ك ایجب رى نت ك س ھ ی انو  رسیدن ب داى پی ھ ص مربوط ب
  .استگریزناپذیر 

  
ام سازھاست،      ین تم ازیگر ب رین ب انو بھت ن  2در ارتباط با این گفتھ كھ پی ام تم در كالسھایم دائم ور ھس نم و اركستر ر مجب ادآورى ك ا ی

ھستم بھ نظر من اركستر از نظر رتبھ و اھمیت جایگاه با اینكھ من پیانیست ! از این كنمتوانم بھ غیر  اركستر را تصویر كنم، نمىصداھاى 
رف آزرده  نمىفكر . گیرد قرار مىجایگاه دوم دھد و پیانو در  بھ خود اختصاص مىرا  3اولین ساز تكنواز ن ح ھ پیانیست از ای انو و ن ھ پی نم ن ك

  .شوند
  

  لمس شدنى ندارد، براى كشف تمام» میتجس«مثل بقیھ سازھا بھ نظر من، ھوشمندترین ساز است و دقیقا بھ ھمین دلیل كھ پیانو،      
  متنوع) تمبرھاى(ھاى  ترى شامل تمام رنگ تر و قابل لمس مشخصھاى صدایى  قوه تخیل نوازنده گونھامكانات غنى آن الزم است كھ در 
  ا براى پیانیست گریزعلت اصلى اینكھ دانستن و حس كردن تمام اینھولى . داى انسان، وجود داشتھ باشدتجسم بخش تمام سازھاى دنیا و ص

  است و او در آن واحد ھم فرمان رواست اوھاى  است و فقط در دستھاى پیانیست  دردستتمام موسیقى : ناپذیراست در واقع اینست كھ 
دھیم  خفیفو پیانیستى كھ اینھا را نفھمد اگر بخواھیم خیلى بھ او ت» برده، ھم كرم خاكى است و ھم خداھم سلطان است ھم «ھم فرمان بر  ب

  .بگوییم یك بعدى استباید 
  

ً قابل فھم است ولى براىكنم كھ  ھایى استفاده مى استعاره ضمن صحبت با شاگردان من از        گرچھ براى بچھ كودكستانى ھم كامال
  :تشكیل شده استمجموعھ پیانیست و پیانو در آن واحد از این اجزاء گویم كھ  من مى. اى ھم مفید است ھھاى حرف دانشجوھا و پیانیست

ر(ھاى اركستر  نوازنده - 2؛ )یانیستمغزو قلب و گوش پ(رھبر اركستر  - 1 ا ب ا ده انگشت و دو پ ت ب دالدو دس ا اى پ سازھاى  - 3و ) ھ
  ).سازھاى اركستر سمفونیكاین، صد ساز است، یعنى بھ اندازه یك پیانوى تنھا بھ قول روبینشت(اركستر 

  
بلھ، اگر ھر روز بھ این .. .آوردم اگر  ھا را اینجا نمى من این حرفده و واضح ھستند و بھ شرفم سوگند دازه ساان ھا بى تمام این صحبت     

  .دانند اینھا را نمىاى ھم  ھاى حرفھ خیلى از پیانیست رسیدم كھ نھ تنھا شاگردھا بلكھ نمىنتیجھ 
  

دھمكنم در این مو سعى مى. تعبیر شودبھ غلط و رھبر و غیره  ھاى من بھ اركستر از ترس اینكھ مبادا اشاره      ھ ھیچ . رد توضیح ب ن ب م
د یكند،  تقلیدخواھم كھ با پیانو صداى اركستر را  پیانیست نمى -شاگرد وجھ از  ر كن ھ اركستر فك ى ضعیف از تمام مدت ب ك كپ انو را ی ا پی
ً صداى پیانو زیبایى مختص و ف. بداند» بھتر«صدایى  ى» من« ،ردى خودش را دارداوال ھ نم ا ھیچ خود را دارد ك وان ب ز دیگرى در  ت چی

یق آن نائل شد وبرآن ورزید تا بتوان بھ درك عمخاص پیانو را شناخت و بھ آن عشق  »من«ثانیا باید این فردیت و . گرفتدنیا آن را اشتباه 
  با پیانو دیده باشد، یكبار و براى) پیانو كم استكھ شناختشان از (ھا را  رھبرھاى اركستر یا خوانندهكسى كھ رفتار بعضى .  تسلط یافت

  .ھمیشھ خواھد دانست كھ چطور نباید پیانو زد
  

                                                                                                                                                                                                               
 
 ».بھ پیانو احترام بگذارید«. 1

 
 .بنامم، بھ خاطر این كلمھ بى سرو تھ من را ببخشید» Interinstrument«خواھم آن را  من مى. 2

 
ً پرسیم فانس ھیچ وقت، . 3  ])م(فانس نام اركسترى بوده بدون رھبر در زمان شوروى  پرسیم [.نبود» تكنواز«مسلما فقط با رھبرى یك موسیقیدان و رھبر برجستھ، مثال
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  بھ درستى تعبیر شوند و منطق این قضیھ براى ھمھ مفھوم باشد وكن است بھ نظر ضد و نقیض بیایند، ھا كھ مم امیدوارم این صحبت     
  .كنم صحبت مى» خود پیانو«اركستر و پیانو بھ عنوان  پیانو بھ عنوان مشابھدر مورد » یك نفس«ھمینطور علت اینكھ من تقریبا 

  این مطلب براى یك. تمام آنچھ را كھ ممكن است بیرون بكشیدتوانید از آن  را داشتھ باشید مى فقط زمانى كھ از پیانو توقع غیرممكن     
لا آرزوروانشناس بھ آن معنى است كھ تصور، خیال و  ات قاب ى ز واقعی وع پیشى م د وق ىبتھوون ناشنوا ط. گیرن انویى ب ین پی رى را  ن نظی

ىخالق آھنگساز براى پیانو قانونى مقروح . ریزى كرد ال بعد از خود طرحھا س بسط و پیشرفت پیانو را تا دهآفرید و  ھ  رر م انو ب د و پی كن
  . سراغ ندارم ن برعكس این رااین تاریخ پیشرفت ساز است و م. كند فرمانبرى مىمرور از آن 

  
ً اینكھ پلى: دوباره تكرار كنم ا كھ مدتھاست بھ خوبى شناختھ شده خواھم مطالبى ر من نمى        فونى بھترین وسیلھ براى دستیابى بھ مثال

راى  طعھصداھاى متنوع است، اینكھ ق ھ ب ادگیرى ھاى ملودیك و آواز گون ھ«ی تند» آواز گون ذیر ھس ز ناپ انو گری واختن روى پی راى  1.ن و ب
ده بتوان با وضوح و شمردگى الزم پاساژھااینكھ  ا از عھ رد و ی ا«ى سریع را اجرا ك ا در »توكات انھ یقى پی ات موس د ادبی درت «ویى برآم ق

  .قوى الزم است» ضربھ«و » انگشت
  

ت انعطاف پ: عبارتند از » خوب«باید گفت كھ ھمراھان ھمیشگى صداى ھا  در ارتباط با حركت دست      ل دس ھ (ذیرى كام ى منظور ب ول
ِل بودن«وجھ ھیچ  ل (ر تماس است تا نوك انگشت كھ با كالویھ دیعنى آزادى دست از كتف » وزن آزاد«، 2!)نیست» شل و و ام دقت عم تم

ز است انگشتدر نوك  ا متمرك بك، تنظیم !)ھ ن وزن از س د ای اس  ھدفمن رین تم بكت ریع و س اى س ھ 3در حركت ھ ا تكی در (نگین ھاى س ت
ن  مى مكانیزم براى كسى كھ خوبتمام این . ھ آخرین حد صداھاى قوىیابى ب تمام بدن براى دست) صورت لزوم شنود و ھدف برایش روش

  من. تمرین پیانو كند، اصالً مشكل نیست تواند مدت زیاد و مبرم مىعطاف پذیر و آزاد بدن خودش است و قادر بھ شناخت طبیعت اناست و 
  تر از درست نشستن پشت پیانو اتوبوس پر از مسافر بھ مراتب سختكھ جاگرفتن در ) نیمھ جدى -شوخى  نیمھ(گویم  اغلب بھ شاگردھا مى

  تمامى آنچھ در مفھوم :در مورد تكنیك  -بھ بخش دیگرى » زنم مىگریز «مالً منطقى است كھ من گاھى در ضمن تعجبى ندارد و كا. است
  توان در مورد طریقھ ایجاد آن ھنگامیكھ بحث در مورد صداست نمىیكدیگر درارتباطند، بھ ھمین خاطرگنجند با  مى» نوازندگى پیانو«

رد، ھمانط نمىھنگامیكھ بحث در مورد تكنیك است  صحبت نكرد،» تكنیك«یعنى  دا صحبت نك ىتوان از ص ھ نم دال  ور ك ورد پ وان در م ت
ِ نوادا ج   .سازمان دھنده آنھا یعنى ایده موسیقىزندگى پیانو جدا از اصل از صدا صحبت كرد یا در مورد تمام اجزاء
  

  رسد سالن بزرگ كنم، تا جائى كھ گاھى بنظرم مى شدیدا حس مىمن این را . داى شخصى خود را دارداستاد، پالت ص -ھر پیانیست      
ً ریختر، (این یا آن پیانیست بستھ بھ نوازندگى  4كنسرواتوار ما   گیرد، حتى ھاى متفاوتى بھ خود مى حتى رنگ) ، گیللس5سافرانیتسكىمثال

  .یاد آور واقعیت استاست ولى خیالى كھ بھ شكل حیرت آورى دانم كھ این خیال بافى  من مى. ھدد سیماى معمارى خود را تغییر مى
  

ر  وجود ندارد،» ھمگانى«صداى       دگاه، وجود » ھمگانى«ھمانطور كھ تعبی دارد، دی د» ھمگانى«ن ز وجود ن یچ چی » ھمگانى«ارد و ھ
دبختى» ھمگانى«جایى كھ در مورد نمود اى زیباى ستانیسالوسكى رجوع كنید ھ دراین مورد بھ نوشتھ. نداردوجود  رین ب وان بزرگت  بھ عن

  .كند مىصحبت 
 
  

ذارد توضیح   ھا مى هاى را كھ نوازندگى شما بر شنوند اندازه بىتوانید دلیل تأثیر   یدند، آیا مىاز آنتون روبینشتاین پرس      ا گ د او تقریب دھی
ً این تا اندازه«: د این طور جواب دا ى ]نفوذ[از توانایى بسیار زیاد اى   احتماال ى م دا ناش ھ ص ً ب ادى   شود و اصوال یار زی خاطر تالش بس

ردها ئلھ ك ن مس ن صرف ای تھایم بخوانام  ست كھ م ر دس انو زی ى. »دكھ پی ات طالی د   آن! كلم ا را بای رد و در تمھ اكى ك ر حك ام روى مرم
  .و كنسرواتوارھا آویختكالسھاى پیانوى مدارس موسیقى  

  
ً ھم گفتھدر اینجا من بھ مطلبى كھ       ھ در  از آنجا كھ بنیاد اولیھ م:  گردم  ام باز مى قبال ت و از آنجا ك انویى وسیقى آواز اس ات پی آواز ادبی

رحجم ھ ھر پیانیست باید بھ دست آوردن  اولین دل نگرانى و توجترین و   مھم: بھ وفور وجود دارد گونگى وانس صدایى عمیق و پُ ر ن در ھ
  رنگ دینامیكى متفاوت بھ  4-3یك پیانیست با تجربھ ایجاد براى  . ودىعمچھ افقى باشد چھ » غنى«كھ از ھمھ نظر دلخواه باشد، صدایى  

ً مشكل نیست  ً : طور ھمزمان، اصال  مثال
 

                                                        
 .فونى و بھ ھمین ترتیب در مورد پلى. اى آوازى و ملودیك را نواخت روى پیانو را داشت تا بتوان قطعھ» خواندنآواز «باید توانایى : تر خواھد بود اگر بگوییم  البتھ درست. 1

 
  "La souplesse avant tour".بزرگان است مھو لیست و ھ شوپن این سخن» ازھرچیزنرمى قبل«.2

 
 )»نواختن مروارید گونھ«( "Jeu perle": اصطالح خوبى در زبان فرانسھ . 3

 
  وفسكىكنسرواتوار چایك. 4

 
 V.Sofronitsky (1901-1961) پیانیست روس.5
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ى از   ھ طور افق ھ ب ھ اینك د ب تفاده چھ برس انو اس داى پی ات ص ام امكان دتم ده مكتب. كن ھ زائی انو وجود دارد ك اى  تصورى نادرست از پی ھ

انو را كند چنین طرز فكرى ت معرفى مىاى  ضربھفقط است و این ساز را بھ عنوان ساز  moderne sachlichkeit«1« نادرست ات پی مام تاریخ ادبی
  .كند و فقط با تعداد اندكى از آثار پیانویى مطابقت دارد مىتكذیب 

  
ارت ھ» كار روى صدا«والً عبارت اص      دازه عب ھ ان ار روى تصور «م ب رىك ت» ھن ز اس ات و م. شك برانگی ارت كلم دیدا در اس ا ش

یش از حد نادرست ھستیم و آنعبارات  ى ھا را ب اور م یم ب ك . كن ى خوب مىھمیشھ در مورد ی ت خیل د گو پیانیس ازش : ین در صداى س چق
ت و  قرار مىعنوان صداى زیبا ما را تحت تأثیر ا آنچھ بھ ام. و غیره! دھد صدایى مىچھ ! زیباست دھد در واقع چیزى بھ مراتب بیشتر اس

وسیقى كمى است، مورد كسى كھ داراى قریحھ ممن مطمئنم كھ در . یان اجراى قطعھیعنى سازمان دادن بھ صدا در جر. اجراست بالغتآن 
راتوان  ھیچ وقت نمى ین اف ت چن داى سازش زیباس ىگفت كھ ص دا  دى حت دھا روش ص ر ص ام دانش اگ د و برتم ار«دھى را بدانن روى  ك

ط قسمتداشتھ باشند » تفوق«ھم » صدا ای در بھترین حالت فق ن است در دستھایشان ھ ھ ممك ىى از قطع ل م ى ك د خوب صدا بدھد ول . لنگ
داى خوب« ت» ص ك  در دس اى ی اھ د واقعى جری ت و ھنرمن اھنگى و رابطھ متقپیانیس ده ھم ل ن پیچی ا قدرتاب داھایى ب اوت و  ص اى متف ھ

ن را ثابت  ھا تمام این صحبت. است وحدت یافتھكل در یك .... ھاى متفاوت و  كشش ھ م ن گفت ىیكبار دیگر ای ھ  م د ك ت : كن راى پیانیس صدا ب
اشمثل رنگ و (ى از وسایل بیانى است یك ر چھ )نور براى نق رین ، و اگ ال مھمت ا اینح ى ب یلھ است، ول ز لھ فقط وسیوس یچ چی ھ ھ است و ن

دواضح است كھ پیانیست خوب با . آن بیشتر از ط . Contradictio in adjecto  2صداى ب ى روى صدا فق ردن واقع ار ك ار ك ا ك وأم ب ھنگامى كھ ت
  .استى تكنیك جدایى ناپذیر د از كار روو این ھم بھ نوبھ خو. پذیر استو موسیقى و عناصر آن باشد امكان  روى قطعھ

  
ِ مختلف تصویرھاى صدایى بین نواز      ىمتناسب با ) بزرگان(ندگان ت  نھایت خصوصیات فردى آنھا، ب وع اس گ و  -متن ل رن درست مث
یاننور  ً تیس ثال ف، 6، اِل گركو5، والسكس4، وان دیك3در آثار نقاشان بزرگ، م ل و سرُ م مق... و  7وروب ا ھ د و بموازات آن را ب ایسھ كنی

ھر چھ . بھ یاد بیاورید را... گیللس، سافرانیتسكى و ابرین و مان، پترى، كورتو، ریختر، نى، ھوفھایى مثل بوز صدایى پیانیستتصویرھاى 
ھ  كنواختكند ی تصویر صدایى كھ او ایجاد مىد و فردیت او كمتر رشد كرده باشد تر باشد ھر چھ خو نوازنده پایینسطح ھنرى  ر است و ب ت

ىشاگردھاست، جایى ك» متوسط«ھاى  این مورد رسیتال آموزنده در مثال. تر است این چنینى شبیھدیگر اجراھاى  وان  ھ خیلى بھ سختى م ت
  .اند زده» خیلى خوب«شاگرد را از دیگرى تمیز داد با اینكھ ھمھ  آنھا اجراى یك 

  
ار بگوییم  تر یا درستكار روى صدا است پس » صدا دھى«صدا و از آنجا كھ  ھدف از نواختن ایجاد كند كھ  یك منطق ساده تصدیق مى      ك

ر است كھ نكتورن شوپن را با گام زدن با صداى بد ھمانقدر مض. چھ تمرین دست باشد چھ اثر ھنرى در آن اجتناب ناپذیر است حالبا صدا 
ى مىیانیست بزرگ روى مسئلھ تكنیك كار وقتى یك پ. بدزدن مضر استصداى  ال آن نم درت و امث ھ سرعت و دقت و ق ردازد پ كند فقط ب
  .كند كیفیت صدا ھم كار مىى بلكھ رو

  
ى      ر م ن فك ار روى  م ھ ك نم ك دف ك ن ھ ھ ای تى ك ر پیانیس راى ھ دا ب ىص ال م وص را دنب او بخص د متف ا كن ب ب ود و متناس د ب ت خواھ

ً شوپن با  توان مشكل مى. فردى او خواھد بودخصوصیات  ا » صدایىسقف «تصور كرد كھ مثال رھایش تقریب م عص ھ ھ ق گفت ھ طب  mezzoك

forte  پنج یا شش (بھ مراتب باالتر » سقف صدایى«با راخمانینف  كرده كھ  ھمانطور كار مىبودهf .(د فراموش ك ھ البتھ نبای ق گفت رد كھ طب
ود و پمذكور از چنان تنوع  mfو Pianissimo شوپن، او در مرز بین، آخرین حد ھاى  ھمان ھم دوره ان صدا یعنى نوانسى برخوردار ب التى چن

ى پیانیستت كھ غنى داش ھ فكرشان ھم نم ید ھایى با قدرت تام حتى ب ھ را  این . رس ز نكت ھ چی ھ از ھم را ك د نظر داشت چ د خصوصا م بای

                                                        
 م  .اى است بھ ھمین نام  و ھمچنین مدرسھ 1925اى ھنرى است در سالھاى  نام شیوه. 1

 
 اى غیر ممكن است التین پدیده. 2

 
 Tiziano (1487-1576) نقاش ایتالیایى.3

 
 A. van Dyck (1599-1641) نقاش فالمانى   .4

 
 D. Velasquez (1599-1660)نقاش اسپانیایى .5

 
 El Greco (1541-1614) نقاش اسپانیایى . 6

 
  V. Serov (1865-1911)نقاش روس.7
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  .تراست مھم
  

  فقط چند نكتھ را در اینجا یادآورى. صدا و كار روى آن محدود كنمتوضیحات باال و تصوراتى در مورد  توانستم این فصل را بھ من مى     
  .دادبھ آنھا تذكرھ وقتى شاگردھا در رابطھ با صدا مشكل دارند باید كنم ك مى

  
ت - 1      م گف ً ھ بال ھ ق انطور ك رط ھم ت ش چ و دس اعد، م ل س ت یم آزادى كام راى دس رورى ب ت، الزم و ض وب اس داى خ ھ ص ابى ب

ھ (باشند، مثل سربازھا در جبھھ  آماده باشباید ھمیشھ در حالت ھا  سرانگشت ین كنچرا ك دا، تماس سرانتعی ت ص ده كیفی ھ ن ا كالوی تھا ب گش
ز باشندھستند كھ » پشت جبھھ«، اینھا ھمھ مچ، ساعد و منطقھ كتف و پشت: است، بقیھ دست  د خوب مجھ ط اول ھمھ چ«. بای راى خ ز ب ی

  .)استعارات جنگ را در اینجا ادامھ داد، اگر بتوان »جبھھ
  

یار یرى نواختن پدر ھمان مراحل اولیھ فراگ - 2      وع یانو من تمرین بس ھ تن تیابى ب راى دس ر را ب نھاد مىساده زی دا پیش ھ  در ص نم، ك ك
 .براى نوازندگى و خصوصا براى اجراى موسیقى پلى فونیك الزم استعموما 

 

 
  

  .چھار تونالیتھ كافیست -انجام این تمرین در سھ .صدایى انجام دادھاى چھار صدایى و پنج ن روى آكوردتوا بعد ھمین تمرین را مى      
 .ھاى ابتدایى زیر ھم مفید ھستند تمرین

 
 
  .باشدLegato و صداى دیگر   Staccatoتند انجام داد طورى كھ یك صداو در تمپوھاى خیلى آرام، آرام و  این تمرین را باید در چند تونالینھ 
  

راق«مك گرفتن از روش یر بكشد، كبرجستھ و واضح بھ تصورا بھ اندازه كافى فونیك  تواند بافت موسیقى پلى اگر شاگرد نمى - 3      » اغ
ر اول ( es-mollمفید خواھد بود، مثالً قسمت مشكلى از فوگ براى او  اخ  پرلودفوگدفت اى ب ده ) no8 -ھ ر آم ك كھ در زی ا اشارات دینامی را ب
 :كار كند

  
  

  .كند براى شاگرد كم تجربھ اختالط دو صدا در اینجا ایجاد مشكل مى) تر باشد ام تا واضح یى را در دو خط جداگانھ آوردهدو صداى باال(     
  

  كھ اغلب باید بھ آن توجھ كرد نزدیك كردن ملودى و بخش) استعدادحتى شاگردان با (ایج بین شاگردان یكى از اشتباھات خیلى ر - 4     
الن  ]فضا[» فاصلھ«فقدان . دینامیكى است ھمراھى كننده، از نظر النبین پ ین پ ا ب ھ اول و دوم ی ف ب ى  ھاى مختل دازه كھ در نقاش ان ان ھم

ىچشم را  م گوش را اذیت م د در موسیقى ھ ى كن راق . دھد آزار م م اغ ودى ودر اینجا ھ ین مل امیكى ب ده  در فاصلھ دین ى كنن بخش ھمراھ
كھ بھ سازھاى بادى بھ  ھمین اشتباه ھستند ھنگامىتر نیز دچار خیلى از رھبرھاى اركس. ضیح دھدچیزھا را براى شاگرد توتواند خیلى  مى

  .اجراى ھارمونى را بھ عھده دارنددر جایى كھ این سازھا فقط وظیفھ  دھند پرصدا بزنند مسى اجازه مىخصوص بادى 
  

تن  موسیى كھ در جا: ین مطلب بدیھى را تكرار كنم كھ شوم ا من اغلب مجبور مى - 5      تھ   یقیم د ) آن قسمت را(Crescendo شده نوش بای
Piano اجرا كرد، و جایى كھ نوشتھ شدهdiminuendo  بایدforte امیكى تدرك و . اجرا شود رین ) پرسپكتیو(دریجى اجراى دقیق حركات دین مھمت

اى  خیلى از پیانیست. تایجاد یك تصویر صدایى درست اساصل در  ى crescendoتر اركسھا و رھبرھ روز آن ھ ب دیل ب ل را تب  forteھاى طوی
ً . شود ىكنند؛ قلھ كوه تبدیل بھ فالت م مىدر اثر خود بھ تصویر كشیده تضعیف كار نقطھ اوجى را كھ آھنگساز كنند و با این  مى وال ن معم م

 ritenutoم، ھمانطور كھ در مورد اجراى كن یادآورى مىحسابى و تصاعد ھندسى را بھ شاگرد مطلب، تفاوت بین تصاعد براى واضح شدن 
 .تواند مفید باشد مثال مىاین accelerando و 
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دا اى را كھ بعد از كنسرتش تمام برنامھپیانیست برجستھ، دوست داشت  1معروف است كھ، تاوزیگ - 6      ى كم ص و  اجرا كرده بود خیل
با وجدان كارى و دقیق و  با نھایت تمركز و دقت و: صدا یعنى كم! سرمشق شایستگى تقلید را دارداین . سرعت آھستھ در منزل  بنوازدبا 

تفاقى گریز ناپذیرى بلكھ ھمچنین براى گوش، و اشتباھات امعجزه آساست نھ فقط براى انگشتھا این یك رژیم . صدایى گرم و زیبادرست با 
  !كند آیند، آنا تصحیح مى حرارت اجراى روى صحنھ پیش مىر اثر را كھ د

  
ھ سازھاست، چون صداى پیانو : شوم كھ  لب مىاغلب ناگزیر از تكرار این مط - 7      داوم خاص بقی د ت وانس فاق ودى و پاساژھا ن ط مل خ
د لحنا بتواند ت) باشدسھ با بقیھ سازھا باید اغراق شده در مقای(تر اجرا شود  غنى تر و نرمباید  ھ  2.را بھ وضوح انتقال دھ واردى ك لما م مس

ً یك دست و عارى از ھبھ صداھاى كاحتیاج  باخ براى ارگ آرانژمان بوزنى یا  e-mollبراى مثال در فوگ . ر نوانسى باشد استثنا ھستندامال
ً در    .طوالنى و یكنواخت كھ خیلى ھم زیاد وجود دارندھاى fمثال

  
  )البتھ در نتیجھ كار سخت(آورند  شان خود بھ خود بھ دست مى درونىاى خیلى با استعداد بھ كمك احساس آنچھ را كھ شاگردھ - 8     

  ھایى كھ استعداد البتھ اكثر پیانیست. خواست دستگاه شنوایى استھا و كالً دستگاه حركتى با  و دستتوافق و ھماھنگى كامل انگشتان 
ق . اند ھم با سعى و تالش بھ درك آن خواھند رسید برده متوسطى بھره ا: دو نمونھ از این تواف ر پیانیست ب ً ھ ثال ھ مى م ر تجرب د كھ ب اى دان

تھا را در فشار دھ» عمیق«باشدت و تمركز و باید كالویھ را خیلى » عمیق«و » فلطی«و » گرم«دستیابى بھ صداى  ن حین انگش د و در ای
ھ باشدرا بھ حداقل برساند، یعنى انگشت h امكان نزدیك كالویھ نگھ دارد و حد  س ب. مماس با كالوی ر عك دو ب ھ ص تیابى ب از، راى دس اى ب

ً كاروزُ  خواننده(گسترده وسیع و  تفاده حركت باید از تمام میدان نوسان ) 4جیلىیا  3ھاى تنورایتالیایى را بھ یاد بیاورید مثال ت اس انگشت و دس
ستن و درك تجربى این نكتھ است كھ بینھایت بھ آن افزود، مھم دانتوان تا  دو مثال كوچك بود كھ مى این فقط) لى كامل و نرمخیlegato با(كند 

ده ساختمان آناتومى دست انسان براى انو ای ىآل و  نواختن روى ساز پی ا مناسب است و غن رین امكان وعت ھ متن تیابى ب راى دس رین  ت را ب ت
انیزم . گذارد ده مىصداھا در اختیار نوازن ا ساختمان مك ل ب اھنگى كام رار داردمسلما این ساختمان دست درھم انو ق ت . پی ین دس اط ب ارتب

ىولى ما خیلى خوب ! در حد كمال استھاى خوب  وكالویھ در پیانیست ط شاگردھا بل م ھ فق ھ ن یم ك ھ پیانیستدان ن  ك اھى ای م گ ھ ھ ھاى پخت
ى خیلى طوالنىffیا  fرخورد با دھند گاھى در ب ھماھنگى را از دست مى ت جوش م ى پیانیس ال م ن قضیھ  آورد و تق د و ظاھرا متوجھ ای كن

ى كھ بھ جاى تقویت صدا او برعكسنیست  ط  صدا را تضعیف م اھى فق د و گ ىكن د م دای. كوب ى كھ ص ل آدم شود و سعى  ش ضعیف مىمث
ھ چنین پیش. افتد مىفریاد بكشد ولى در نتیجھ بھ خرخر كند بلند  مى ا ب ابقخاطر  آمدى دقیق ین صداى مورد عدم تط ر  ب داى خواستھ (نظ ص
د . تگرفتگى آنھا سبب اصلى اسن مواردى عدم آزادى دست و سختى واغلب در چنی. متحرك استو دستگاه ) شده در ضمن فراموش نكنی

تى كھ نمى. معنى است بى آزادى موسیقایى یعنى روحى اصالً  روى پیانو بدون) حركتى(فیزیكى كھ آزادى  یقى را ت پیانیس ت موس د بالغ وان
ِ مھم تشك حركتى او ھم متشنج و عصبى، یعنى بدون تشنج انتقال دھد دستگاهبا آرامش و زمان  -یل دھنده موسیقى ناقص خواھد بود و اجزاء

معنى و ارزش خود را در  »mens sana in corpore sano«5:گوید  مى المثل قدیمى التین كھ ضرب. شوند در دستھاى او تحریف مى -صدا و) ریتم(
ا را ھاى واضح را در شوم این واقعیت ىمن اغلب مجبور م. كند ھم حفظ مىدر نوازندگى  م آنھ ا ھ ل در اینج كالس تكرار كنم و بھ ھمین دلی

  .كنم ذكر مى
  گذارى دانست مسائل مربوط بھ صدا را نباید جدا از مسئلھ پدال) جاتقریبا ھمھ  یعنى(طلبند  ال را مىھایى كھ استفاده از پد در قطعھ - 9     

  .ام كیفیت آن انجام پذیر باشد من قبالً ھم بھ این مطلب اشاره كردهتواند بدون در نظر گرفتن صدا و ىگذارى درست نم ھمانطور كھ پدال
ى چرا كھ راحت(بود بدون پدال مسلما مفید خواھد  تمرین كردن ھر قطعھ دلخواه گاھى ر م حت ت وان ص و وضوح و رسایى ھر صدا را  ت

ِ درست تمرین شود، چرا، ولى مفیدتر خواھد بود اگر قط)كرددنبال  ىعھ با پدال دال م ى پ ا ھمراھ ط ب وان كھ فق ایى و صداى  ت ھ نتیجھ نھ ب
  .رداختموضوع خواھم پ مفصل بھ این) »در مورد پدال«(دى ھاى بع در بخش. دست یافتمورد نظر 

  
  من در این مورد. است» چند پالن«پیانیست سازمان دادن بھ صداھا در ترین مسائل براى  در عین حال سخت یكى از مفیدترین و - 10     

ً در جایى كھ اثر موسیقى را با    و باید بتوان تم را بلیغ. است» چند پالنھ«فونى موسیقى  موسیقى پلى.ام نقاشى مقایسھ كردم صحبت كردهقبال
رد مستقل رایش. ازھمراه و بقیھ صداھا اجرا ك ى گ ى(Urform فونى اصلى در پل الف) فونى پل ت مخ ت صداھا در جھ ت حرك ح. اس ال  واض رین مث ت

 فوگ ھاى ما قبل آخر در   مینطور میزانھاى باخ است و ھ پرلود فوگ از دفتر دوم) 55و  53میزانھاى (Fis - dur موسیقى دو صدایى پرلود 

As - dur) زان» وار آینھ«ھمچنین حركت ). 17دفتر دوم، شماره تھا در می اى  صداھاو انگش ود  12و  11و  10و  9ھ ردوم (d - moll از پرل دفت
  ):ھاى ھمراه آن نظر گرفتن دوالچنگبدون در (فیف تم دوم در قسمت دوم یا در سونات چھارم پرك) 6شماره 

  
                                                        

 C. Tausig (1841-1871)   یست  لھستانیانیآھنگساز و پ .1
 
ِ گ. 2 ُو را در مورد .اشارات عالى  .بھ یاد بیاورید) ھا واریاسیون چھارم با سھ الچنگ( op.lllیا قسمت دوم از سونات  .ھا را داریم بتھوون قسمتى كھ در دست راست سھ الچنگ op106از سونات  Adagioبول

 
  E.Caruso (1873 -1921)خواننده تنور ایتالیایى .3

 
   B. Gigli (1890 - 1957)خواننده تنور ایتالیایى.4

 
 ».بدن سالم استروح سالم در «. 5
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  شود با فونى عملى مى كھ در پلى -وار  گرایش تقابل آینھ -گرایش این . سونات سوم پركفیف اشاره كرد» تم پایانى«توان بھ  ھمینطور مى     
  فونى و مفھوم آن دقیقا بر بافت پلى رود، یعنى چند پالنى دینامیك مىایى فراتر استفاده از یك رنگ آمیزى نوانس از حدود موسیقى دو صد

  .شود منطبق مى
  

ده«پایانى مثالً در صحنھ معروف (ار اركسترى ھاى آث این چندپالنى در تنظیم      رگ ایزول ت »تریستان«در  -» م ین ) تنظیم لیس و ھمچن
ز... شومان و نات بتھوون و چھ فانتزى دلخواه پیانویى چھ فانتزى شوپن چھ سودر ھر اثر  ت گری ذیر اس ى(. ناپ ده پیشنھاد م ھ خوانن نم  ب ك

  ).ھاى روشنى در این زمینھ پیدا كند مثالخودش 
  

  1ھاى باخ و ھندل ھا و فوگ فونى پیدا كرد كھ از انوانسیون موسیقى پلىتوان در را قبل از ھمھ مى» پالنھچند «ھاى موسیقى  البتھ نمونھ     
ى روع م وگ ش ا ف اى گالزونف شود ت انیف2ھ ر3، ت ى، شیمانوفسكى و 4، رگ دا م ھ پی تاكویچ ادام د شوس ى. كن یارى از  ول اى بس لما مثالھ مس

  : آورم  مورد تیپیك را در اینجا مىچند . ھاى متفاوت موسیقى پیدا كردتوان در استیل را مى »چندپالنھ«موسیقى 
  

  )ھاى طویل كھ یك میزان كامل یا نصف میزان ادامھ دارند نت(باس، : پالن دوم  -ملودى : پالن اول .  es-moll op10 no6-اتودشوپن ) الف     
ارم اگر طبیعت سھ پالنھ این قطعھ كھ . ىھا در صداى میان حركت دوالچنگ: پالن سوم  ا ورود صداى چھ ار از ھمان آغاز ب ھ چھ دیل ب تب

ى  5.اجرا كردن آن شود مغشوش و نامفھوم خواھد بود» بلیغ«سعى در قدر ھم كھ شود نادیده گرفتھ شود، تمام اثر ھر چ پالن مى موارد خیل
ھ م ور شدهزیادى پیش آمده ك ب  ن مجب ن مطل ر دو الچنگام در كالس ای دھم؛ اگ اس  را توضیح ب ا ب انى درمقایسھ ب ى ھاى صداى می خیل

  در این. دخواھد ش» بدون پا«گاه خود را از دست خواھد داد و  تكیھموسیقى ) رجوع كنید) 11(اره بعدى بھ شم(پرصدا زده شوند 
  مرزھاى. نامد اصلى موسیقى مى» راھنماھاى«انگشتھاى دو دست را روبنشتاین را بھ یاد بیاوریم كھ  مورد خیلى بھ جاست گفتھ آنتون

ى  كھ اغلب( ترین ابھام  نقاشى و كوچكر موسیقى مثل قاب است براى تصویر د) مرز باالیى و پائینى(صدا دھى  در مرز پائینى صدا، یعن
سوار «بھ ) گویم شاگردھا مى ھمانطور كھ من گاھى بھ(موسیقى را غتشاش و عدم وضوح خواھد شد و اثرباعث ا) رسد بھ گوش مى ھا باس

ردتبدیل خ» معلول بدون پا«یا » سربدون  د ك ر«. واھ دون س امى » سوار ب اس بھنگ ى ھارمونى و ب ت كھ در اجرای د و اس ودى بچرب ھ مل
ك ملودى بچربد این موسیقى تبدباشد و اگر ھارمونى بھ باس و بھ  اس زیاد از حد ضعیفوقتى است كھ ب» معلول بدون پا« ھ ی د «یل ب آدم ب

اده  نویسم خیلى گرچھ مطالبى كھ اینجا مى). رسد مىد آخر اكثرا در اركستر ھم بھ گوش متأسفانھ این مور. (خواھد شد» ریخت شكم گنده س
ادى است ظاھرا بین دانستن و عمل . كنم مى س تكرارولى من آنھا را اكثرا در كالو ابتدایى است  ردن فاصلھ زی ھ آن،  تئورى(ك ل ب و عم

  ).دانش و رفتارنقشھ و اجراى آن،  
  

  اجراى نرم و واضح این قسمت بھ ھیچ وجھ راحت نیست، دالیل آن ). agitato(شوپن، رپریزتم اول  C-mollنكتورن ) ب     
ودیى ك، وجود )در قسمت میانى(د صدایى چنھارمونى خیلى پر و : عبارتند از ین مل اس و ھمچن ا در ب نجم اجرا اكتاوھ ا انگشت پ ط ب ھ فق

ِ مشابھ . ھا باشدو در عین حال باید برتر از ھمھ صداشود  مى ن پیشنھاد مى» سوار كار بدون سر«اگر دراینجا خطر ھ  وجود دارد، م نم ب ك
ً ھم یادآورى كردم رجوع كنید» اغراق«وش ر   .اجرا شوند) تقریبا( mpھا  و باس pھمراه ، بخش fسعى كنید ملودى خیلى : كھ قبال
  

  6)بعد از پاساژ یك صدایى در دست راست و چپ و تا آخر. (شود مىدیده  .op61مشكلى مشابھ در تمام قسمت آخر پلونز فانتزى شوپن      

                                                        
  G. F. Handel (1685-1759)ینآلماآھنگساز  .1

 
  A. Glazunov (1865-1936) روسآھنگساز  .2

 
 S. Taniev (1856-1915)روس آھنگساز .3

 
  M. Reger (1873-1916) ینآلماآھنگساز  .4

 
 .رگ، تنظیم بوزنى ھستندبراى ا C-durو  Es-durپرلودھاى كورال باخ » سھ پالنى«مثال تیپیك . 5

 
بلكھ بھ خاطر نبوغ موسیقایى كند، نھ فقط این قسمت را ریختر در آخرین حد بالغت و وضوح اجرا مى. 6 ھ«ھاى مشابھ باید بھ  ھاى كوچك در قسمت دست. ھاى قوى و بزرگش ھمچنین از بركت دست اش  ل » حیل متوس

 .شوند
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انى ) ج      مت پای ام قس كریابین، تم ارم اس ت. (ff)سونات چھ ان مشكل اس م مشكل ھم ا ھ ا وجود . در اینج ى  fب وى و ھمراھ ك ق ھارمونی

  : شود  كند و این در حالیست كھ ملودى فقط با انگشت پنجم اجرا مىھشت صدایى، ملودى باید حكمفرمایى  -دھاى ھفت آكور
  

  
  

  ام نیرو باید انگشت كوچك را قوى كرد، طورى كھبا تم: گیریم كھ  مىاز ھمین جا نتیجھ ! رود از انگشت كوچك بیچاره توقع زیادى مى     
  .)ھا در بخش مربوط بھ تكنیك صحبت خواھیم كرد انگشتولى در مورد ! (ھا ستون بین انگشتترین  تبدیل شود بھ محكم

     
  تر ھستند، علت آن ھم احتبراى اجرا ر (Cis-moll)شوپن  3شماره از اسكرتزو  Des-durھایى از موسیقى چند پالنھ مثل تم دوم  نمونھ) د     

  عمودى بھ جاى. (آیند و با ھم ھمزمان نیستند یكى بعد از دیگرى مىاست و ھمچنین اینكھ صداھاى مختلف آخرین حد تقابل در رگیستر 
  .)افقى
دقیق  است كھ اگر چھ اجراى آن راحت "Pour Les SonoritesOpposees 1" )از دفتر دوم(مثال مشابھ دیگر اتود دبوسى       تر است ولى، گوش خیل

  بدھد و البتھ از انگشتھا آن را بخواھد و گوش خوب تربیت شده و لمسا و اختالفات ظریف آنھا را تشخیص الزم دارد تا كیفیت صداھ
(Touch) خوب براى آن ضرورى است.  

 
  پركفیف، رگر، شیمانوفسكى و دیگر آھنگسازان 3، راول،2دبوسىمانینف، ابین، راخدر موسیقى آھنگسازان معاصر مثل اسكری) و     
  ھا را پیدا كنند و با ھدف مثالكنم خودشان این  مندان توصیھ مى عالقھبھ . ز موسیقى چند پالنھ پیدا كردھاى روشن زیادى ا توان مثال مى

د پالن«ھ اگر نوازنده این واضح است ك! انتھاست شناسد بى نمىكار ھنرى حد و مرز . نھا كار كنندتكامل تكنیك صدا دھى ساز روى آ » چن
ا را  تشخیص مىرا  ا وشنود  مىدھد و آنھ دا مىحتم م پی را ھ ال آن یلھ انتق د  س اى تكنیكن ر كمبودھ وز درگی ر ھن ى اگ ىول ت و نم ى اس د  ك توان

  .ذھن خود بشنود، معلم باید بھ او كمك كندموسیقى را در 
  

ل كنم نتشوم بھ شاگرد یادآورى  ھ مجبور مىآید ك خیلى زیاد پیش مى - 11      ر  ھاى طوی فید و نت(ت رد و س ھ  گ زان ادام د می ایى كھ چن ھ
  چرا كھ پیانو چنین. گرفتھ شوند) ھا و الى آخر ھا، دوالچنگ چنگ(دارند  ترى ھمراھشان كھ كشش كوتاهھاى  تر از بقیھ نت باید قوى) دارند

  .)رود خود از بین مىدر نواختن ارگ این مشكل خود بھ ( .خاموش شدن صدا: دارد» نقصى«
  

  دادند و مىاستعداد ھم ھمیشھ دقت گوشى الزم را دراین رابطھ نشان نم از اینكھ حتى شاگردھاى خیلى با شد گاھى من متعجب مى     
ِ تربیت نشده . كردند نتقل نمىبافت موسیقى را آنطور كھ باید نرم م ى fھاى  ھاى سنگین درقسمت ھمچنین درباسگوش و م د  خود را ل ھ (دھ ك

ن غرش). شوند ظاھر مى» غرش«شكل بھ  ھ خصوص در مورد شوپن  ای ا ب ن و پرصدھ ا باسھاى خش ً ب ھ اصال ھك ى  ا میان دارد خیل اى ن
ھ آن معن بھ گوش مىاغلب صداھاى سنج و تیمپانى درباس برعكس در مورد لیست . (ستاناخوشایند  ن اصالً ب ى ای ھ خورد، ول ى نیست ك
  ). ھا كوبید و آنھا را زد كالویھباید روى 

  
  وجھ كیفیتوجود دارد كھ ضرر آن مت) ھا خانم اغلب(كوچكى دارند ھاى  یگر در بین شاگردھایى كھ دستیك مشكل خیلى رایج د) 12     

  انگشت پنجم است در ھنگام اجراى اكتاویاآكورد و بھ خصوص دربھ ) دست راست(انگشت اول ) ینامیكد(شود و آن برترى  صدا مى
  ) :مثل آخر باالد سوم شوپن و ھزاران مورد مشابھ دیگر(است كند این خطا غیر قابل گذشت  ار مىمواردى كھ اكتاو نت ملودى را تكر

  

  
                                                        
1

. No10 (study in opposed sonorities) 
 

  C. Debussy (1862-1918) آھنگساز فرانسوى.2
 
  M. Ravel (1872 - 1937) آھنگساز فرانسوى.3
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رینكنم با دقت روى ھر صدا  توصیھ مى در چنین مواردى من بھ شاگرد      ر از آن تم ھ غی د و ب ى خوب موجود ھاى خیل جداگانھ كار كن

ار راول و وجود دارند، مكھ در ادبیات موسیقى  -كروماتیك  از فاصلھ دوم(دوبل نت را كار كند براى  ً در آث  -شیمانوفسكى وجود دارد ثال
ود ) تااكتاو راى ات ل (شوپن  gis-moll op.25ھمچنین تمرینى كھ گدوفسكى ب ى) سومفواص ا. آورد در دست چپ، م ن تمرینھ ر اصلى در ای  فك

دا ھستسرى دوبل نت نیستدو صدایى ببینید؛ اینھا فقط یك  -فونى  ھا را بھ عنوان تمرینھاى پلى آناینست كھ  ھ دو ص وان ند بلك د بت ھ بای ند ك
 .آورم ھا را در زیر مى توان پیدا كرد این تمرین سختى مىگدوفسكى را بھ  -كھ اتودھاى شوپن از آنجایى . از یكدیگر نواختآنھا را متفاوت 

رین(رم آو فاصلھ سوم كوچك كروماتیك را مىبراى مثال  ن تم لما عین ای راى  مس ا ب او و فاصلھ ششم وھ ل نت دلخواه توصیھ  اكت ھر دوب
  ) :شود مى

a 

 
 
 )و بھ ھمین ترتیب دواكتاو بھ سمت باال و بعد پایین(
 
 
 
 
 
  
  
  

  :تمرین كرد  Legatissimoتوان  ھمینطور مى
b  

  
  
  )ھا ھمھ جا ھمان است شماره انگشت(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c,d,e,f,g یمثالھا   
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h,i یمثالھا   
  ) ساندویگلن ییاز باال بھ پا(

 
  

 . دقیق این فاصلھ استھم زمانى فاصلھ سوم درجایش و دست یابى بھ استوار كردن ھدف این تمرین 
  

  : و باالخره، خود گام كروماتیك فواصل سوم      
j  

  
  

  .)تمرین شود Presto-possibileبا سرعت كم بعد كتا و بھ باال و پائین، در ابتدا در دویا سھ ا -مثل بقیھ  -این تمرین ھم (     
شود و  بھ سى گلیساندو مى )بمل سى(مى و از الدیز  بھ) بمل مى(تیك فواصل سوم انگشت دوم از ردیز در حركت باال رونده گام كروما     
اى  .شود مىاز دودیز بھ دو ھمچنین گلیساندو  حركت پایین رونده از فادیز بھ فا ودر  یم، مثالھ رین كن او تم تم بخواھیم اكت ین سیس اگر با ھم

»e « و»f«  شكل درخواھند آمد بھ این: 
k, l یمثالھا  
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  در(مفھوم اكتاوھا ) دفتر رجوع كنید 12بھ تمرینھاى لیست در  -ایى و ھم اكورد ھفت تمرین كنید ھم كروماتیك، ھم اكوردسھ صد(

  .جمع نشود» غفلتا«ھم حفظ كند و را در ادامھ تمرین  فاصلھ اكتاواینست كھ دست شكل ) ھاى قوى ضرب
  

  بیاورم ولى من) بخش بعدى(توانستم در بخش مربوط بھ تكنیك  مىاین تمرینھا را من : كنم كھ  ب مىشما را بھ این نكتھ جلتوجھ      
ار  مىبھ این ترتیب من یك بار دیگر تاكید . براى صدا استچرا كھ تمرین تكنیكى ھمان تمرین  ھا را در این بخش آوردم عمدا آن نم كھ ك ك

  .تكنیك و كار روى تكنیك ھمان كار روى صداستصدا یعنى كار روى روى 
  

  ھاى كوچكى دارند، اكثرا ھنگام نواختن اكتاو یا شاگردانى كھ دستر باال ذكر شد باید اضافھ كنم كھ در ارتباط با نقصى كھ د - 13     
ا  ھایى دقتى روى كالویھ ھاى آزاد را از روى بى اكورد انگشت ر آنھ ھ زی رار مىك د مى ق د اندا گیرن اھى در(زن ر سھ  گ اوزدن ھ ام اكت ھنگ

ھ شاگرد » شیوه«وقتى با این ) شوند دقتى مى چھارم دچار این بى -سوم  -انگشت دوم  روع ب ا f ش ىff ی ن انگشت زدن م د ای ایى كھ در  كن ھ
روع مى كمى با كالویھ تماس پیدا مىفقط  Pianoحالت  د بھ ض كردند ش ھ كنن ھربھ زدن ب ا و  كالوی د مىایجاد صدا «ھ ن انگشت، »كن اى  ای ھ

  .نامیم مى» دلسوزھا«در كالس دوست داشتنى را ما 
  

ھ دقت گوش بدھد، و بعد فقط كرد كھ كاكوفونى ایجاد شده را بید قبل از ھر چیز شاگرد را وادار واضح است كھ براى رفع این نقص با     
د در چند صدایى مورد نظر شرتوصیھ كرد انگشتھایى را كھ نباید بھ او  االتر كت كنن ا تصب د كھ آنھ ھ نگھ دارد و مواظب باش ا كالوی ادفا ب

ھاى كوچك سخت  این كار براى دست(بھ پایین ھا رو بھ باال باشند و نھ رو  گشتبگیرد طورى كھ انتر  پایینو مچ دست را تماس پیدا نكنند، 
  )گریز ناپذیر استاست ولى در عین حال 

  
ھیچ (كنند  با كالویھ حفظ مى كارشان فاصلھ الزم را ھاى بى انگشترتئوزھایى مثل گیللس چطور ھمیشھ یجالب است یادآورى كنم كھ و     

  كنند كھ تأثیرى فوق العاده برشنونده دقیق و تمیزى دست پیدا مىھمین وسیلھ است كھ بھ چنان صداى  بھ) كنند با كالویھ تماس پیدا نمىوقت 
  .گذارد مى

  .ھستمشكل تكنیكى ھمزمان مشكل صدا ھم  ھمدر اینجا : توجھ كنید      
  

ِ آن بشنود تواند تمام امتداد  انیستى كھ نمىھمانطور كھ قبالً ھم گفتم پی - 14        تواند مسلما نمى (...f>ppp)صداى پیانو را تا خاموشى كامل
رفھ جویى از  1ھایى مثل ھورویتس تكرد كھ اجراى پیانیسنباید فراموش ولى با این وجود . صاحب صداى زیبا و آواز گونھ باشد ا ص ھ ب ك

رین نحو نشان مىپیانو را ب» چكشى«اى  خصلت ضربھكنندو  استفاده مى non legatoھاى  كنند و اغلب از شیوه استفاده مىپدال  د از  ھ بھت دھن
  »كوبیدن«یا » خشك بودن«ھیچ وجھ مشتركى با » چكشى«اى  ضربھ این خصلت. (اى برخوردار است العاده درخشندگى و روشنى فوقچھ 

  .)ندارد
  

  ابعاد دیگر گسترش دھید، چرا كھ ادبیات پیانو مصرانھ طالب ھمھاى خود را ھم در این جھت و ھم در ھ توانایى: نتیجھ روشن است      
  .اینھاست

  
  را كھ موافق باخودش باشد چطور كار كند صدا دھى شخصى بلد  ى، اگر فقطھم پیانیست متوسط ھم پیانیست قو: كنم  تكرار مى     

ً شبیھ تل تكنیكى اوست بدست خواھد آورد كھ  ھاى روانى، فیزیكى و خصلت   ھاى صدا دھى و انبار انواع و شیوه» ورسالیونی«گاھى اصال
ً نوازندگى موتزارت یا(نوازندگى ھنر ھاى باید قبول كرد كھ بلندترین قلھ. ھاى كامل نخواھد بود اقسام تكنیك   باخ، آنتون روبینشتاین یا مثال

ھ جاىولى  روند روند و براى ھمیشھ مى آیند و مى مى) راخمانیف، پاگانینى یا لیست ھ ب دارد چرا ك ھ جاى افسوس وجود ن ا قل ا  آنھ ھ دنی و ب اى ن ھ
  .آمدخواھند 

                                                        
 V.Horowitz (1903 - 1989) پیانیست روس .1
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ى من توضیح واضحات مى .زندگى ھنر در این رابطھ درست مثل خود طبیعت است      ى دھم ول ار را م ن ك دا ای نم عم ردن  فراموش. ك ك

  .شویم شود كھ در ھر قدم با آنھا مواجھ مى دروغینى مىده باعث نظریات نادرست و ادعاھاى ھاى سا این واقعیت
  

ىگام كار بیاورم، مسائلى كھ ھر روز درھنزیاد دیگرى در مورد كار روى صدا  توانستم باز ھم مطالب من مى      یش م اگرد پ ا ش د ب . آین
اید  ا فراموش كردهمطمئنم كھ بعضى چیزھاى خیلى مھم رمن تقریبا  د روى یك سرى مسائل كھ درجام ذكر كنم و ش ھ دوم اھمیت را دارن

ا.ام پافشارى كردهزیاد از حد  رس اینكھ مب تھ از ت ادى خس ده و خودم را زی ىدا خوانن ان م ھ پای ب را ب نم در اینجا مطل ان ك ن رس ھ ای م و البت
  .نیست كھ تبدیل بھ كتاب درسى نوازندگى پیانو بشودیادداشتھا قرار ھم 

  
  :گویم خاتمھ بدھم  شاگردھا مىاى كھ گاھى بھ  خواھم با جملھ مى این بخش مربوط بھ صدا را     
  .مخملىقیمتى در صندوقچھ ، مثل سنگ در سكوت بیارمد، صدا باید در سكوت جاى بگیردصداباید      
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 مترجم  یوگرافیب
  
 
 
  

 لنای شاگرد او .رساند انیپا بھ مسکو خیگنسن  یآکادم  در انویپ   یومعلم  ینوازندگ  دررشتھ را  یقیموس یا حرفھ التیتحص یعارف نیکاتر
 .  است بوده  گاوسین شگرد واید  و    است واید الکسندرونا مایر شاگرد  ستوایاکتیف. است ستوایاکتیف

 سیتدر   درتھران سوره دانشگاه در   ،یلتحصل ا فارغ  بعداز.کرد  شروع مسکو   در ییدانشجو دوران از را ترجمھ کار نیکاتر
 با ییآشنا نیاول کتاب او گرید یھا ترجمھ از . نددیرس چاپ ھب رانیا روزنامھ در یروس یانویپ سیتدر یھا متد مورد اودر  مقاالت.کرد
 .است ایآرتابالوسکا  آنا  اثر یقیموس

 تا کردکھ سیتاس ایفرنیدرکل   راGolden Key Piano School یانویپ مدرسھ ٢٠٠۴ و کرد   مھاجرت کایآمر بھ٢٠٠٢درسال نیکاتر
 . است شده  ٢٠١٠و ٢٠٠٨،٢٠٠٩ یدرسالھا یبرکل یقیموس مدرسھ نیبھتر زهیجا برنده  حال بھ

ھ کوچک ستیانیپ کی یبرا قصھ ھزار کتاب نیھمچن و  یسیانگل   زبان  بھ  My First Piano Book    یجلد سھ   کتاب یسر  کی ان ب  زب
 ریز یھا تیسا بھ لطفا Golden Key Piano Schoolیانویپ مدرسھ و  کتابھا نیا با ییآشنا یبرا. ھستند  او یھا فیتآل  از یسیانگل و یفارس

  . دینمائ مراجعھ
 
 
  

 www.thegoldenkeytopiano.com  

www.goldenkeypianoschool.com 
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 در مورد فرم سونات   حات مترجمیتوض
 
 
 
  

ال(ساختمان فرم سونات بر تقابل       ت) تماتیك و تون م استوار است و شامل سھ بخش اصلى اس  –اكسپوزیسیون، بخش گسترش : دو ت
  .باشد ھم مى» كودا«و » مقدمھ«شامل سونات  گاھى .رپریز

ونات«نشانھ اصلى       رم س ان ساده» ف ھ بی ت ب ى اس لى و كمك م اص ال دو ت ل تون ر تقاب ى در دو : ت م اصلى و كمك در اكسپوزیسیون دو ت
  :كنند ھا در یك تونالیتھ  نمود مى شوند و در رپریز ھر دو این تم تونالیتھ متفاوت بیان مى

 
 

وع باشد شود كھ از نظر ابعاد و محتوا مى با مقدمھ شروع مى  یسونات گاھفرم  :مقدمھ      ى متن رم . تواند خیل رم مقدمھ داراى ف از نظر ف
  .آزاد است

  .شوند ھاى اصلى و كمكى معرفى مى در اكسپوزیسیون تم :اكسپوزیسیون     
ى عموما داراى كاراكتر فعالیست و گاھى از دو عنصر تماتیك: »تم اصلى«      ت م د تشكیل مى كھ با ھم ایجاد كنتراس انطور . شود كنن ھم

  تواند در تونالیتھ اصلى تمام شود كھ در این صورت تم اصلى را مى. شود كھ در باال ذكر شد تم اصلى در اینجا در تونالیتھ اصلى آغاز مى
  .نامیم مى» بستھ«
  

  نباشد از لحظھ» بستھ«اط دادن تم اصلى و تم كمكى است اگر تم اصلى این بخش داراى اھمیت درجھ دوم است و نقش آن ارتب: »پُل«     
  .شود آغاز مى» پُل«تغییر تونالیتھ آن 

  
  در دوره .عموما داراى كاركترى نرم و لیریك است ولى مشخصھ اصلى آن تونالیتھ آن است كھ تونالیتھ دومینانت است: »تم كمكى«     

ى در م م كمك ھ ت ن تونالیت وده است كالسیكھاى وی اژور و موازى آن ب وده  و در مینور، م ھ . اژور  دومینانت ب ك تونالیت ى در تونی م كمك ت
  .گاھى ممكن است دو تم كمكى در اكسپوزیسیون نمود كنند. رسد خودش بھ پایان مى

  
  .رسد كى بھ پایان مىحتما در تونالیتھ تم كم. شود عموما از تكرار یك فیگور ریتمیك یا تماتیك تشكیل مى: »تم پایانى«     

  
  دراین بخش. یابند بسط و گسترش مى) اكثرا تم اصلى(ھاى بخش اكسپوزیسیون  كاراكتر ناپایدارى دارد ودر آن تم : بخش گسترش     

  ھاى نس و شیوهدر این بخش اكثرا از سكا. آیند كھ دائما در حال تغییرند ھا بھ شكل موتیفھاى كوچكى در مى كند و تم تونالیتھ دائما تغییر مى
د«كند این تم جدید  گاھى تم جدیدى ھم در بخش گسترش نمود مى. شود استفاده مى) فوگاتو(فونیك  پُلى ُ ِپیز   .شود نامیده مى» ا

  
د خالصھ پل مى. آیند تكرار اكسپوزیسیون است با این تفاوت عمده كھ تم اصلى و تم كمكى ھر دو در تونالیتھ اصلى مى :رپریز      ر  توان  ت

  .كنند تم كمكى و تم پایانى اغلب كمتر تغییر مى. گیرد باشد چرا كھ در اینجا تغییر تونالیتھ صورت نمى
  

  شود ولى ممكن است تم جدیدى ھم در آن اصوالً بر اساس تمھاى سونات ساختھ مى .تواند در ابعاد بزرگ یا كوچك نمود كند مى: كودا      
  .ظاھر شود

  
ى اصوالً » فرم سونات«      ھ خود اختصاص م را  بخش اول سیكل سونات را ب ن صورت آن ھ در ای د ك ى» سونات الگرو«دھ م م د ھ . نامن

  .طرح ریزى شوند» فرم سونات«ھم ممكن است ندرتا در غالب ) فینال یا اسكرتزو یا بخش كندتر(بخشھاى دیگر سیكل 
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  منتشر كرده 1371تا  1358 انتشارات چنگ از سال
  

دستور تار و .  7)على پور منیژه(موسیقى خلق آذربایجان .  6در مورد تكنیك گیتار مؤذن .  5ھاى گیتار مؤذن گام.  4دفتر نت، كاغذ نت، و كاغذ پارتیتور.  3تئورى موسیقى.  22اركستراسیون شارل كوكلن جلد  - 1
پوزولى .  115115پوزولى .  14بیر.  13بھ یاد اقبال.  12بیست ترانھ محلى فارس .  11اصول اركستراسیون.  10فرھنگ موسیقى ایران.  9)پرویز منصورى(یقى ایران در قلمرو موس.  28و  1سھ تار خالقى جلد 

شبى بر فراز كوه سنگى .  20كاپریچیو اسپانیول كورساكوف.  19رساكوفشھرزاد ریمسكى كو.  18چایكوفسكى  6سمفونى شماره .  17بتھوون 5سمفونى شماره .  16:سرى اول پارتیتورھاى چنگ شامل1152
  منتشر كرده 1378تا  1371انتشارات چنگ از سال كردى افشار امیرف.  23شور امیروف.  22موسیقى كوچك شبانھ موتسارت.  21موسورگسكى

اشمیت و گام آرپژ .  29گام آرپژ و آكورد شكستھ.  28گزیده آثار آھنگسازان بزرگ.  27مبانى تعلیم گوش و نت خوانى .  26)جولیوباس(ملودى و شیوه ساختن آن .  25)مرتضى حنانھ(در بزرگداشت فردوسى .  24
شیوه نوین .  34)تین آكسل بن( 4ن ارگ نوازى شیوه نوی.  33)تین آكسل بن( 3شیوه نوین ارگ نوازى .  32)تین آكسل بن( 2شیوه نوین ارگ نوازى .  31)تین آكسل بن( 1شیوه نوین ارگ نوازى .  30)دونالد گرى(

  قطعھ براى پیانو ریچارد كالیدرمن 22.  36)تین آكسل بن( 6شیوه نوین ارگ نوازى .  35)تین آكسل بن( 5ارگ نوازى 
میكروكاسموس .  142)دنیاى كوچك(میكروكاسموس .  341ھاى موسیقى فیلم  بھترینمنتخب .  240ھاى موسیقى فیلم  منتخب بھترین.  139ھاى موسیقى فیلم  منتخب بھترین.  38فرھنگ جھانى موسیقى فیلم.  37

یانو یانى  22.  647)دنیاى كوچك(میكروكاسموس .  546)دنیاى كوچك(میكروكاسموس .  445)دنیاى كوچك(میكروكاسموس .  344)دنیاى كوچك(میكروكاسموس .  243)دنیاى كوچك( ھاى  آھنگ.  48قطعھ براى پ
چرنى . 59956چرنى .  55كارولى .  54)ماتیو كربك بوم(ل ویولن .  53ھاى بتھوون گزیده سونات.  152ھاى بتھوون مجموعھ سونات.  51شوپن بھ زبان ساده.  50ھاى آسان براى پیانو آھنگ.  49ویولن آسان براى

شیون .  63)كیوان ساكت( 1شیون نواختن تار و سھ تار .  62)وحید شمعچى(اوخوبولبول .  61)ایرج صھبایى(اى پیانو چھار قطعھ بر. 60ھا علیرضا مشایخى  لحظھ. 59ھالل شب سعید شریفیان.  58ھانون . 29957
ھاى  گلچین ملودى.  68كوچك براى ویولن كنسرتوھاى ساده و.  67بیایید موتسارت بنوازیم.  66بیایید بتھوون بنوازیم.  65)كیوان ساكت( 3شیون نواختن تار و سھ تار .  64)كیوان ساكت( 2نواختن تار و سھ تار 

دستور تار و سھ .  73)مسعود حبیبى(دف نوازى جلد اول .  72)سعید سپھى) (قطعھ سنتور 9(گمشده.  71)حمید رضا خجندى(دف نوازى .  70)داریوش اسحاقى(آموزش تنبك دوره مقدماتى .  69)بھروزى نیا(بومى 
  )ویرایش چنگ(تار خالقى

برگ ریزان قطعاتى .  178جلد) علیرضا مشایخى) سلفژ(نت خوانى .  277جلد)علیرضا مشایخى)(سلفژ(نت خوانى .  76)كیوان ساكت( 4شیوه نواختن تار و سھ تار .  75)نیگاوس(ى یك معلم پیانوھا یاد داشت. 74
  .كند انتشارات چنگ بزودى منتشر مى)امید سیاره(براى سنتور

  2دف نوازى مسعود حبیبى جلد .  83)على برلیانى( 2ھاى آذربایجانى  نغمھ.  82)على برلیانى( 1ھاى آذربایجانى  نغمھ.  81ھاى ویولن ولفارداتود.  80اتودھاى ویولن كایزر.  79
ل .  89جلد 5در  اركسراسیون شال كوكلن.  388خى جلدعلیرضا مشای)سلفژ(نت خوانى .   87اصطالحات واختصارات موسیقى .  86)بھ ھمت سیاوش ظھیر الدینى(ل ویولن .  85دف نوازى جالل وزیرى .   84 تحلی

یلم برا گیتار.  91)مرتضى حنانھ(گزیده آثار پیانویى .  90اى مقاصدااللحان عبدالقادر مراغھ گ شامل.  93قطعاتى براى گیتار.  92موسیقى ف ولن در .  94:فرھگ لغات موسیقى سرى دوم پارتیتورھاى چن كنسرتو وی
تراوس .  100بولرو موریس راول.  99سوناد براى سازھاى زھى چایكوفسكى .  98اوورتور كوریوالن بتھوون.  97اوورتور اگمونت بتھوون.  96موتسارت 40سمفونى  . 95ماژور باخ مى ا اش ى زیب وب آب روى دان

  )مرتضى حنانھ(صبر و ظفر .  102دیورتیمنتو سازھاى زھى بالبارتوك.  101
  

 


