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  نوازيآموزش بداهه

  يليدرِك بِ

  

ه، نوازي، روش هندي به عنوان تنها روشي كه موفقيت خود را ثابت كردبراي آموزش بداهه
ي عملي اينگونه گرايانه و جنبهآورد: حفظ ابعاد تجربهوجود ميدر كالس درس مشكالت بسياري ب

اي از قوانين عام و باز نگهداشتن مجالي براي گسترش گيري مجموعهفعاليت؛ پرهيز از شكل
  .اندهاي درس همواره در مخاطرهرويكردهاي فردي، همگي اصولي هستند كه در كالس

 نوازي را در كالس درس با موفقيتتوانند بداههنوازان هستند كه ميزعم من، تنها بداههبه
نوازي شد، جان اي كه موفق به برگزاري كالس بداههتدريس كنند. در انگلستان، نخستين نوازنده

را در لندن  2ي شصت ميالدي، موسيقي آزادبود. او براي اولين بار در اواسط دهه 1استيونس
به اي را در قالب يك مقدمه سازماندهي كرد. وي كه همواره يك معلم بود، كافي بود تا فكر تازه

دوستان و همكارانش معرفي كند تا آنها با الهام از آن، موسيقي خود را خلق كنند. جاي شگفتي 
نوازي او بسيار موفق بود و بسياري از نوازندگان حداقل يك جلسه در هاي بداههنيست كه كالس

  اند.كالس او حاضر بوده

  دهد:ه، چنين توضيح مينوازي را چگونه آغاز كردي اينكه تدريس بداههاستيونس درباره

ي هاي موسيقي آزاد، در دوران خدمت نظام، نوازندهدانم از كجا شروع شد. خيلي قبل از فعاليتنمي
 پرسيد: چه بايد بنوازم؟خواستم با سازش با من همراهي كند. او ميشيپوري را به ياد دارم كه از او مي

توانم. و من گفت: نمياش مي كردم. او مياهيگفتم: هر چه كه دوست داري. و با طبل همرمن هم مي
دهم. و بعد تواني، كافي است نتي را بنوازي ـ هر نتي ـ آن وقت من پاسخ ميكردم كه: مياصرار مي
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كنم، دهيم. اينگونه بود كه شروع كردم. االن هم كه تدريس ميپشت سر هم با سوال و جواب ادامه مي
  كم و بيش همين حكايت است.

اند. اگر بخواهي گروهي تشكيل بدهي، نوازندگانت در عين هاي بزرگ همواره برايم جذاب بودهگروه
ي خوبي ندارم؛چرا اي بودن خيلي ميانهاي باشند. البته من با حرفهپذيري بايد نوازندگاني حرفهانعطاف

فرادي تمايل داشتم اي غالبا ديد محدودي دارند. به همين دليل است كه بيشتر به اكه نوازندگان حرفه
هاي آزاد نوازيهاي گروهي در چارچوب بداههاي نبودند، اما به شركت در تجربهكه خيلي حرفه

شان نياز داشتم و نه چيزي بيشتر. به مند بودند. اينها همان شنوندگاني بودند كه به احساس واقعيعالقه
گروه  از خود نوازندگان بيشتر بود.ي آنها در بسياري موارد تجربه ثابت شد كه اشتياق و روحيه

مثال بارز اين حالت است كه اعضاي آن گاه اشتياق بيشتري در مقايسه با   3موسيقي خودجوش
  دادند.نوازندگان ما از خود نشان مي

را به خاطر دارم كه در آن، يك بار به تماشاچيان پيشنهاد دادم به ما ملحق  4باشگاه تئاتر كوچك
كار را كردند و اين سرآغازي شد براي اينكه بتوانند سازي براي خود انتخاب  آنها هم اين شوند.

ي نواختنشان بود؛ چرا كه ديده بودند و كنند. اين انتخاب از روي آشنايي با سازها، صدايشان و نحوه
نظراتشان ها و مردم، سوال از اين زمان بود كه من بيشتر براي نواختيم.شنيده بودند كه ما آنها را مي

اي تفاوت كه با ديگر نوازندگان حرفه 5اي؛ البته بجز خود تو يا اونوقت گذاشتم تا نوازندگان حرفه
  داشتيد.

اما از آنجا كه  كم يك گروه شكل گرفت.در واقع با تماشاچيان باشگاه تئاتر كوچك شروع شد و كم
هايي بود مثل يك بازدم عاليتما ف هاياعضاي اين گروه از نظر تجربه با هم متفاوت بودند؛ تمرين

تر و تكرار آن توسط گروه. قبل از هر چيز، رمي هر چه تمامعميق و اجراي نتي با كشش طوالني، به ن
ساز شود، آن را تغيير آنچه كه همه به دنبالش هستيم، آساني كار است. اگر با نتي شروع كنيم و مشكل

توانند نوازندگان مينواختن يك نت مشكلي نداشته باشيم،  دهيم. هنگاميكه با فرايند دم، بازدم ومي
به حدي ساده است كه ي اعضا تغيير دهند. اين فعاليت ها را با هماهنگي بيشتري نسبت به بقيهنت

ي مهم ديگري توانند در آن شركت كنند. نكتهسوتك و يا حتا استفاده از صداي خود ميافراد با سوت
ي اعضاي گروه است كه رسد، ايجاد و حفظ ارتباط دائم با همهبه نظرم مي كه در مورد كار با گروه

بريم بايد آنقدر ساده باشد به كار مي براي من اولويت بااليي دارد. فرايند يا روشي را كه براي تدريس
ند. از اعضا نيز قادر باشند با هم ارتباطي مناسب ايجاد كن كه بتوانيم با همه ارتباط برقرار كنيم و تمام

اي را نيز به خود جلب ي حرفهها بايد آنقدر ايجاد تمركز كنند تا نوازندهسوي ديگر، اين روش
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هاي پيوسته ـ كه به آن اشاره شد ـ آنچنان عامل تمركز است نمايند. به عنوان مثال، تنفس در تمرين
  كند.اي آن را مفيد تلقي ميكه هر نوازنده

ها مشترك است؛ فاده از مفاهيمي است كه براي تمامي انسانبرم استروش ديگري كه بكار مي
كه اگر آن را » يك حرف«ها. مثال عبارت چيزهايي مثل اعداد، شمارش آنها و يا ادا كردن بعضي واژه

تكرار كنيم، در عين اين كه با موسيقي همراه نيست، خيلي هم از آواز خواندن فاصله ندارد؛ چرا كه 
كنند در يك فعاليت موسيقي گروهي شركت ارت، گويندگان احساس ميبه دليل سادگي اين عب

ناخواه وزن ي بيشتر ادا كنيم، خواهرا با تكيه» يك«ي اول اين عبارت، يعني اند. حال اگر واژهداشته
  ايم.خواني كردهتر كنيم، نوعي بداههايم و اگر بخواهيم اين عبارت را كاملخاصي را ايجاد كرده

اند. البته آميز بودهام كه واقعا موفقيتهاي بسياري را طي چندين سال فراهم كردهرينقطعات و تم
هاي ضربي، برخي تمرين كار ام. بعضي از آنها تمرينام، بلكه به خاطر سپردههيچكدامشان را ننوشته

لق در لحظه و خبههاي لحظهالعملاند كه عكسهاي بداههگروهي و برخي ديگر مربوط به فعاليت
كنندگان رعت انتقال و حساسيت شنوايي اجراشوند تا سيها باعث ماين تمرين طلبند.لحظه را مي

ي خود به نوازندگان ها را روشي براي انتقال تجربهافزايش يابد و تقويت شود. در واقع اين تمرين
كنند، آنگاه خواهند  دانم. اصوال من اعتقاد دارم اگر نوازندگان، در بطن كار چگونگي آن را حسمي

  دانست كه خودشان چطور انجامش دهند.

ام؛ اعتماد به نفس خود را ها اين كار را كردهخواهم كارگاهي برگزار كنم؛ با اينكه سالهر بار كه مي
   پرسم كه چه كار كنم؟ اخيرا، يك روز همينطور كه به طرف كالسدهم. از خودم مياز دست مي

آخر چه معنا دارد، اين همه سال اين «كردم كه اين كار را كنار بگذارم. رفتم، با خودم فكر مي
   شدم، همه چيز عوضاما همين كه وارد كالس مي» اي، باز هم دلواپس!ها را برگزار كردهكارگاه

ناپذير مشغول نواختن بودند. باور نكردني بود. از اين زيباتر شد: حدود پانزده نفر با تواني وصفمي
  دادند و ديگر هيچ مشكلي وجود نداشت.. اين شاگردان بودند كه به من انرژي ميشدنمي

ام تا به من وابسته نباشند و براي شروع كار ي مهم ديگري نيز وجود دارد. همواره سعي كردهنكته
نكرده.  ايد به اينجا بياييد تا ساز بزنيد. كسي مجبورتانام خودتان خواستهمنتظر من نمانند. به آنها گفته

واردي هم در رسيد ساز را برداريد و شروع كنيد، حتا اگر اولين نفر بوديد. اگر تازهمي تا از راهپس 
ترهاست تا او را به ساز زدن دعوت كنند. البته اين را بايد بگويم كه ي قديميكالس داريم اين وظيفه

سأله خيلي ويه شده و من هم از اين مها به عمل برسند، اما االن اين يك رزمان الزم بود تا اين حرف
  خوشنودم.

كنيم، گروه پيشرفت  واردها هستند. به عنوان مثال، سه هفته بطور مداوم كار ميي ديگر، تازهمسأله
شوند. اينجا بايد بتوانيم از تمامي شود. ناگهان افراد جديدي اضافه ميكند و يكدست و منظم ميمي
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نيم و اجازه دهيم تا تركيب جديد، راه خود را پيدا كند. چه آنها آمده صرف نظر كدستپيشرفت به
ها بايد بدانيم احساس آزادي براي بتوانند چه نتوانند بايد از نو شروع كرد. چيزي كه در اين كارگاه

ي ايجاد برد، بلكه زمينهنواختن موسيقي است؛ يك حس متقابل كه هر نوازنده نه تنها از آن لذت مي
  كند.را در ديگران فراهم مي همين احساس

آموزش بطور كلي انتقال نوعي مهارت، توانايي يا تبحر است. هدف آموزش اين است كه 
ي من، قبل از هر چيز قصد دارد بدانيم هر كاري را چگونه انجام دهيم. اما استيونس، به عقيده

ي بگيرند؛ تشويق آنها به تجربهخواهند انجام كاري را ياد اعتماد به نفس به آنهايي بدهد كه بعدا مي
  هاي الزم آن را خواهند آموخت:موسيقي و اعتماد به اينكه روزي با راهنمايي

ي اجراي آزاد (البته نسبتا آزاد، چرا كه ي افراد در يك تجربه است؛ تجربههدف من، شركت دادن همه
ن خود را به اين تجربه حضور من به عنوان معلم خواهي نخواهي هميشه كمي مزاحم است). شاگردا

شود كه كالس پايان يابد. رسند. اما كار وقتي تكميل ميسپارند و به تدريج به نتايجي هم ميمي
توانند به دانند چطور. مايلند بدانند چگونه ميخواهند آن تجربه را تكرار كنند، اما نميشاگردان مي

بندي ينجاست كه به عنوان معلم، آنها را گروهدانند چگونه. اي قبلي دست پيدا كنند، ولي نميتجربه
خواهند دست يابند. اگرچه اين فعاليت نوعي اجراي آزاد است و بدون داشتن تا به آنچه مي كنممي

اي طراحي شود توان آن را تجربه كرد، ولي اين كار گروهي بايد به گونهتوانايي اجراي درست هم مي
  سيقي آزاد ـ مفيد واقع شود.هاي ديگر هم ـ بجز موتا در موقعيت

ا در كنند صحبت كردم و اينكه غالبنوازي نميي نوازندگاني كه بداههبا استيونس درباره
نوازي را مردود و شود، روشي كه حتا تالش براي بداههي ديده نميپردازتدريس آنها اثري از بداهه

  داند:ممنوع مي

و دست بر قضا آموزش اصولي و منظم هم ديده، بهترين نوازي كند تواند بداههگويد نميكسي كه مي
نوازي آنكه خودش هم باور بكند، قادر به بداههدانم ظرف مدت كوتاهي، بيا كه ميمثال است. چر

  خواهد بود. به همين سادگي!

نوازي در كتابي ي آموزش بداههچندي بعد، جان استيونس حاصل تجربيات خود را در زمينه
ـ كه ناشر  7ي موسيقي لندنمنتشر نمود؛ كتابي كه هم اينك در جامعه 6و تفكر جستجوبا عنوان 

  رود.شمار مينيازهاي آموزش موسيقي بهترين پيشاين كتاب نيز هست ـ از بنيادي
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* * *  

نوازي با جان استيونس تفاوت دارد، ي ديگري كه ديدگاه و رويكردش نسبت به بداههنوازنده
مدتي  10است. وي با همكار و همنوازش، ميشا منگلبرگ  9ي درامهلندي، نوازنده 8هان بنينك

كردند. اما شاگردان او ـ هنرجويان نوازي آزاد بطور هفتگي برگزار ميطوالني يك كالس بداهه
اي بودند. هلند ـ برخالف شاگردان جان استيونس، همگي نوازندگان حرفهدر هارلم   11كنسرواتوار
  گويد:ي كار كالسي خود چنين ميهان درباره

، مثال موسيقي كشور كنيمكنم. برخي اوقات با هم موسيقي گوش ميدر كالس كار خاصي نمي - 
ي خواهيم دربارهكنيم. از شاگردان ميي آن بحث ميي موسيقي جاز و تاريخچهيا دربارهكره، 

 خودشان صحبت كنند.

 زنيد؟با آنها ساز هم مي - 

كنيم؛ از كنيم. آنها را به چند گروه تقسيم ميهاي قديمي خودمان استفاده ميبله، از آن روش - 
خواهيم با خواهيم آرام بنوازند و از سازهاي ديگر ميسازهايي كه صداي بلندتري دارند مي
نشده و تعيينهاي از پيش، خطوط طوالني و سازبندي 12صداي بلند بنوازند. پاساژهاي استاكاتو

بخش   كرديم:زار ما هستند. ما در گذشته، هر روز را به سه بخش تقسيم مياي همگي ابلحظه
نظري، بخش تحليلي و بخش عملي يعني نواختن ساز. در حال حاضر، من و ميشا با هم درس 

كند و كنيم. معموال ميشا آن را تحليل ميياش صحبت مو بعد درباره مزنيدهيم. كمي ساز ميمي
زنيم. خالصه همه سرگرم هستيم و همه چيز از همين اش حرف ميبعضي اوقات همگي درباره

 گيرند.شود، چرا كه شاگردان از ما انرژي مينقطه آغاز مي

 دهيد؟چگونه به آنها انرژي مي - 

كنم ي خود فكر كنند. زيرا تصور ميي عقيدهخواهم دربارهكنم. فقط از آنها ميكار مهمي نمي - 
تواند عقايدي بهتر از عقايد من داشته باشد. به همين رد ميهر فردي كه دستي در موسيقي دا

ي خود شاگردان استفاده كنم، مگر اينكه ببينم حرفي براي گفتن دليل سعي دارم از انديشه
 گيرم. ندارند. آنوقت ترفندهاي خود را بكار مي

 چه ترفندي؟ - 

كردنشان وجود دارد. عالاي براي فهاي سادهاگر شاگردان موفق نشوند كاري انجام دهند، راه - 
ي گذشته راديو را برداشتم و آن را در انتهاي موج اف.ام. تنظيم كردم، جايي كه در مثال هفته

                                                            
8. Han Bennink 
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شود و بعد از چند ثانيه توان شنيد (اين سيگنال چند بار تكرار ميهلند سيگنال خاصي را مي
كرديم و با آن شروع كرديم  كند). ما پس از تحليل اين سيگنال، نت و ضرب آن را پيداتغيير مي

دار به كالس ببرم. مقصودم همان نوع كتري به ساز زدن. اين هفته هم قصد دارم كتري سوت
دهد كه آب جوش آمده بيني خبر مياست كه با صداهاي زير و بم غيرعادي و غير قابل پيش

 است.

  هان پس از مكثي پر معنا ادامه داد:

آيد. فكر كني صداهاي مختلف كتري آب جوش از كجا ميهدف اصلي انديشيدن است. اين كه 
ي جوانب به يك مسأله سازند؟ بايد از همهآيا اين موسيقي است؟ چه عواملي موسيقي را مي

  ها زندگي كرد.ي آن رسيد. بايد با انديشهنگاه كرد تا بتوان به هسته

كنسرواتوار هستند و عالوه بر التحصيالن يا هنرجويان سال آخر شاگردان هان و ميشا فارغ 
  دستي هستند.تدريس و آّهنگسازي، همگي نوازندگان چيره

كنند، يك موسيقي عاريه. نوازي ميهاي بلوز و شبيه آن بداههبسياري از آنها در قالب موسيقي
تر، به وسعت زندگي هر روز، به آنها معرفي كنيم. به اي وسيعولي ما سعي داريم موسيقي بداهه

ي خود آنهاست، نه اي كه حاصل پيشينهآموزيم تا موسيقي خود را خلق كنند؛ موسيقيا ميآنه
ها با آن بتوانند ماهيت، مختصات، عاليق و ديگران. مقصودم نوعي خودشناسي است تا انسان

             هاي موسيقايي خود را بشناسند و به آنها بياموزيم چگونه خود را جستجو كنندسليقه
  و ديگر هيچ.
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