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آنچه به عنوان شــیوه های آموزش و پداگوژی )علــم آموزش و پرورش( 
در موسیقی مطرح است، بیشــتر ریشه در تفكر و فرهنگ اروپایی دارد. 
تفكر امروز فارغ از سرچشمه های غربی اش در جای جای جهان همگام با 
ویژگی های بومی مسبب رشد و تكامل شده است. در حوزه ی هنر و آموزِش 
موسیقی شرایط به گونه ای است که دسترسی به اطالعات در سطوح مختلف 
برای عالقه مندان امكان پذیر است و اگر موانع اقتصادی و ایدئولوژیک را 
در نظر نگیریم بعید به نظر می رســد که در یادگیری موسیقی حد و مرزی 
برای افراد از کشــورهای غیر غربی و در حال توسعه وجود داشته باشد. 
تفكر در کنار متد )روش( و نقد می تواند در هرسیســتم آموزشی نتایج 

مطلوبی به بار بیاورد. دانشگاه ها، کنسرواتوارها و آموزشگاه های موسیقی 
با گرایش های مختلف، نظیر نوازندگی، آموزش موسیقی، رهبری ارکستر، 
موسیقی شناسی و غیره در جهان امروز به مراکزی مهم، هم از نظر دولت ها 
و هم خانواده ها، تبدیل شده اند. مانند دیگر آموزش ها، رویكردها و اهداف 
مختلفی پیِش روی آموزش موســیقی قرار دارد که با توجه به جغرافیا و 
خصایص فرهنگی هراقلیم، این رو ش ها انتخاب می شــوند. بدیهی است 
کــه نقد هرروش در فضایی که ارتقای جمع را دنبال می کند، در جای خود 
ارزشمند و حتی ضروری اســت. از راه آموزش و معرفی درسِت موسیقی، 

می توان مخاطب حرفه ای را تربیت کرد. 
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هنگامی که از آموزش موسیقی صحبت می کنیم از جمله مهم ترین مسائلی 
که مطرح می شوند، هدف، راندمان )بازده(، روش )متد( و هزینه ها را می توان 
نام برد. شــمار زیاد آموزشگاه های موسیقی در شهرهای مختلف کشورمان، 
از جمله تهران مؤید این نکته است که یادگیری موسیقی از دغدغه های طیف 
قابل توجهی از مردم اســت. در خصوص ارگان های دولتی می توان فعالیت 
فرهنگی و درباره ی آموزشگاه ها و دیگر نهادهای خصوصی سود اقتصادی را 
می توان نخستین اولویت در جهت گیری ها برشمرد. عده ای آموزش موسیقی 
در دانشــگاه ها را دغدغه مندتر و منســجم تر می دانند، در صورتی که بیشتر 
مراجعه کنندگان به آموزشــگاه ها را کسانی تشکیل می دهند که موسیقی را 
به عنوان تفریح دنبال می کنند. از آنجا که دانشگاه  بالقوه سکویی است برای 
رســیدن به شغل، آموزش موســیقی در این نهاد جدی تر از دیگر نهادهای 

آموزشی چه از سوی متولیان و چه دانشجویان در جریان است. 
دانشگاه در ایران  در مقاطع مختلف، اعم از کاردانی، کارشناسی و کارشناسی 
ارشِد موســیقی، پذیرای دانشــجویانی بوده که با ســاز گیتار به تحصیل 
پرداخته انــد. اغلب فارغ التحصیالن حین یا پس از اتمام تحصیل به تدریس 
روی آورده اند و بر خالف دیگر کشــورهای صاحب رشــته های نوازندگی )و 
نه رشــته ی آموزش موسیقی( در کشــور ما کمتر فارغ التحصیالن رشته ي 
نوازندگی ســاز جهانی به اجرای حرفــه ای می پردازند. از دالیل این رویکرد 
جمعی می توان، گرانی و کمبود سالن مناسب برای اجرا، فرصت های مناسب 
کم برای اجرا و نداشــتن رپرتوار مناسب برای اجراهای مستمر را بیان کرد. 
طیف وسیعی از نوازندگان گیتار کالسیک صرفاً به تدریس )بدون اجراهای 
رســمی( مشغول اند و نســل های مختلف در کنار هم، چه به شکل آموزش 
خصوصی در منازل و چه به شکل آموزشگاهی این راه را مطمئن ترین شیوه ی 
درآمد در وضعیت کنونی می دانند. در چنین فضایی رقابت نه بر سِر رپرتوار 
یا تکنیک نوازندگی، آن طور که در کشورهای دیگر مرسوم است، بلکه بیشتر 

بر سِر جذب هنرجوست. 
در دانشگاه هرچند به ظاهر این دغدغه وجود ندارد و مدرسان و دانشجویان 
از امکانات و فرصت های بیشــتری برای اجرا و معرفــی برخوردارند، باز در 
عمل جدا از معدود اجراهای درســی و پایان نامه ها رویداد موسیقایی مهمی 
در زمینه ي اجرا شکل نمی گیرد و جشــنواره ها و گردهمایی های گاه به گاه 
را نمی توان برآیند مناســبی برای مدارکی نظیر »کارشناس« و »کارشناس 
ارشــدِ« نوازندگی دانست. از دانشــگاه ها انتظار می رود در زمینه ی تدوین، 
تألیــف و ترجمــه ی منابع موســیقی، از متد گرفته تا مقــاالت مربوط به 
موسیقی و مطالعات بینارشته ای فعال باشند؛ نکته ای که متأسفانه در کشور 
ما به شــدت از آن غفلت شده اســت. در دیگر کشورها بسیاری از دارندگان 
مدارک دانشــگاهی و کنسرواتواری موســیقی در سال چند کنسرت برگزار 
می کنند و فعالیتشــان فراتر از تدریس اســت. در کشور ما هرچند عده ای 
اندک نوازندگی گیتار را بر تدریس ترجیح می دهند، ولی اغلب مدرسان بیش 
از »مخاطب« که مربوط اســت به اجرا، بــه »هنرجو« فکر می کنند. اکنون 

بجاست که بپرسیم، هنرجو کیست و چه خصوصیاتی دارد؟
آمارها خبر از آن دارند که گیتار، فارغ از ســبک و نوع، پُرطرفدارترین ســاز 
میان نوجوانان و جوانان است. در میان توده ها، کارکرد این ساز عجین شده 
است با خواندن ترانه و ریتم نوازی. این رویه به افق دید این افراد برمی گردد 

که هنِر موســیقی را نه امری متعالی )در برخی از ســطوح( بلکه مصرفی و 
سرگرم کننده می پندارند. ریشه ی چنین تلقِی ناقصی از موسیقی را قطعاً باید 
در حوزه ی فرهنگ و آموزش جســت. در این گروه هدف از آموختن گیتار 
اجرای ترانه هایی مشــخص است. آگهی هایی با محتوای: »آموزش گیتار در 

تعداد محدودی جلسه« )!( مشخصاً چنین افرادی را نشانه گرفته اند. 
بسیاری از مدرســان تسلیِم خواسته ی چنین هنرجویانی مبنی بر یادگیری 
زودهنــگاِم تعدادی آکورد و ریتم می شــوند و خــود را درگیر معرفی دیگر 
سبک ها به این نوجوانان و جوانان نمی کنند؛ البته این احتمال وجود دارد که 
مدرس ُجز سبک گیتار نوازی کالسیک یا ریتم نوازی، مهارتی در اجرای دیگر 
سبک ها که می توانند همانند ریتم نوازی برای این گروه جذاب باشند، نداشته 
باشــد. موســیقی بلوز، َجز و کانتری که بر روی گیتار به خوبی اجرا شدنی 
هســتند، تقریباً در دانشــگاه های ما جایی ندارند و اغلب فارغ التحصیالن با 
اجرای آن بیگانه هســتند. اگر هنرجویی توسط معلم خود به این سبک ها 
ســوق پیدا کند قطعاً در مســیری قرار می گیرد که درک باالتری نسبت به 
موســیقی و گیتار نوازی عایدش می شود. در این میان مدرسانی هم هستند 
که مهارتی در گیتار نوازی به ســبک کالسیک ندارند و تنها تعدادی آکورد 
و ملودی را در جزواتی جمع کرده اند و مشــغول تدریس آنها هســتند. اگر 
روش تدریــس و نگرش مدرس به آموزش محصــول تالش و تجربه ی وی 
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باشــد، بدیهی است که باید جسارت پافشاری بر رویکرد خود را داشته باشد 
و صرفاً تنوع را در قبال تفاوت های هنرجویان در نظر بگیرد. یادمان باشــد 
که پافشاری بر فهم خود در صورتی که برآمده از استدالل باشد و تناقضی با 
آموزه های مرسوم آموزشی روز دنیا نداشته باشد، ضروری است. اما مدرسان 
کنونی گیتار روزگار ما تا چه حد دانش و توانایی خود را از مسیر آموزش نزد 
مدرســان مجرب و صاحب صالحیت به دست آورده اند؟ و کدام دغدغه  های 

فکری و فرهنگی را در روش تدریس خود دخیل می کنند؟
میان آموزش موســیقی و آموزش نواختِن ســاز تفاوت هایــی وجود دارد و 
به هیچ روی این دو امر هم ارز نیســتند. در کشور ما تعداد کمی از هنرجویان 
به جز یادگیری ساز،  ســراغ یادگیری دروس دیگری نظیر تئوری موسیقی، 
سلفژ، هارمونی و تاریخ موسیقی می روند. در بیشتر آموزشگاه های موسیقی 
تأکیدی بر یادگیری تئوری موسیقی پیش یا حین دوره ي نوازندگی نمی شود 
و اگر هم، چنین دوره هایی اجرا شــود چندان بر ذائقه و درک موســیقایی 
هنرجو راهگشا نمی افتد )به این دلیل که ضرورت آن به درستی برای هنرجو 
و خانواده ها تشریح نمی شود و از روش های مناسب هرگروه سنی بهره برده 
نمی شود و هدف را بر ساختن یک شنونده ی خوب موسیقی قرار نمی دهند(. 
از آنجا که جلسات هفتگی سی دقیقه ای فرصت کافی برای آشنا کردن هنرجو 
با موســیقی و نه صرفاً نوازندگی در اختیار مــدرس قرار نمی دهند، دوره ی 
آمــوزش گیتار بــه آموزش یک یا دو کتاب مقدماتــی و چند ترانه  خالصه 
می شود. چنین فراینِد تقلیل گرایانه ای در دو مرحله ي  کلی صورت می گیرد: 
ابتدا آموزش موسیقی به آموزش ســاز تقلیل می یابد و سپس آموزش ساز 
به نواختن چند قطعه محدود می شود. ممکن است چنین انگاشته شود که 
انتظار هنرجو نیز همین بوده و قرار نیست همه موسیقی را جّدی و حرفه ای 
دنبال کنند. اما آیا در آموزش های دیگر هم انتظار و خواســته ی فرد تا این 
میزان اثرگذار اســت؟ و این خواسته چقدر از روی شناخت و آگاهی حاصل 
از آموزش به وجود آمده اســت؟ اگر اکثریــت هنرجویان تمایل به یادگیری 
ریتم نوازی دارند که می توان آن را ذیل گیتار پاپ تعریف کرد، مدرس تا چه 
حد در آموزش موسیقی و نوازندگی پاپ مهارت دارد؟ چند قدم از هنرجوی 

خود جلوتر است؟
یادگیری صحیح نت ها، ریتم ها و نشانه های موسیقی برای نوازندگان گیتار در 
هرسبکی اهمیت دارد، ولی متأسفانه در آموزش گیتار کالسیک )که دانستن 
نت ضروری است( از سوی برخی مدرسان تأکید درستی در این راستا صورت 
نمی گیــرد یا به دلیل آموزش زودهنگام ریتم هــا و آکوردها هنرجو ضرورت 
و کاربرد دانســتن نام نت ها و اطالعات مربوط به نوشــتار موسیقی را درک 
نمی کند. )در برخی از شــیوه های آموزش به  خصوص به کودکان نوازندگی 
بر نت خوانی مقدم دانسته می شود، ولی این به آن معنا نیست که نت خوانی 

به طور کل از برنامه ی درسی موسیقی حذف شود.( 
اگر یکی از کارکردهای دانشگاه )اگر نگوییم مهم ترین کارکرد آن( را تأمین 
نیروهای متخصص برای ارائه ي خدمات متناســب با نیازهای جامعه بدانیم، 
اساساً در رشته ی موسیقی، دانشــگاه های ما مسیری جز واقعیت جامعه را 
می پیمایند. این بدان معنا نیست که آموزش موسیقی کالسیک در دانشگاه ها 
ملغی شــود، بلکه بیشتر این گزاره ناظر بر جای خالی آموزش موسیقی پاپ 
به شکل اصولی در دانشگاه هاست. تأکید دانشگاه در بخش موسیقی جهانی بر 
شاخه ی کالسیک در خوِد این حوزه هم چندان دستاورد نظری در قیاس با 

دیگر رشته های دانشگاهی در کشورمان نداشته و مقایسه با نمونه های مشابه 
جهانی این کاستی را بیشتر نمایان می کند. 

روان شناسان و جامعه شناسان، موسیقی را به مثابه ی ابزاری برای آموزش و 
سالمت افراد جامعه مفید می دانند. ساالنه مقاالت و کتب مختلفی درباره ی 
نقش موســیقی در پویایی و بهره وری آموزشی کشورها نوشته می شود. در 
سنین پایین آشنایی کودک با موسیقی اهدافی مبتنی بر شکل گیری روابط 
اجتماعی و نشاط شرکت در فعالیت های گروهی را دنبال می کند. در سال های 
دوره ی دبســتان می توان به موازات این اهداف، کودک را در مسیر آموختن 
حرفه ای یک ســاز پیش برد. آواز خواندن و حرکات بدنی موزون با موسیقی 
در یادگیری موســیقی مؤثر اســت و در روش های مختلف به آنها پرداخته 
می شود؛ البته باید توجه داشت که این  روش ها در کنار دیگر ابتکارها، نقش 
برنامه های کمکی را در آموزش بر عهده دارند و اشتباه است که هنرجویی را 
که قصدش نواختن گیتار دارد به سمت خواندن ترانه ها سوق دهیم و گمان 
کنیم که این نوع خواندن کارکرد ســلفژ یا آواز، بدان معنا که در روش های 
آموزش مد نظر اســت، را خواهد داشــت. معلم با توجه به روحیه ی هنرجو 
می تواند از راه های مختلف اعم از روش ها و وســایل بهره گیرد تا همگام با 

رشد نوازندگی، پایه های درک موسیقی در هنرجو تقویت شود. 
نظارت مدیریت آموزشــگاه ها و مؤسســات آموزش موســیقی بر روند کار 
مدرس و الزام برگزاری اجراهای آموزشــی توســط هنرجویان و مدرس در 
زمان های مشخص می تواند عملکرد مدرس و بازدهی کالس را تا حد زیادی 
آشــکار کند. با توجه به نبوِد آموزش صحیح بیشــتر خانواده ها در حیطه ی 
عادت شــنیداری و درک انواع موسیقی، رضایت هنرجو و خانواده از آموزش 
دریافت شــده را نمی توان مالک مطمئنی بــرای کارایی و مفید بودن روش 
آموزش دانست. سنجش کارآمدی و سطح مطلوب دانش مدرسان و پیگیری 
روند آموزش هنرجویان باید از جمله وظایف مدیران آموزشــگاه ها یا مدیران 

آموزش مؤسسات و دیگر افراد دارای صالحیت در این عرصه باشد. 
اینترنت در آموزش موســیقی فرصتی یگانــه را در روزگار ما به وجود آورده 
است. شما می توانید در خانه  از طریق نرم افزارهایی مانند اسکایپ از مدرسان 
طراز اول هرساز درس بگیرید. این امر نه فقط برای هنرجویان مبتدی، بلکه 
برای مدرســان کشورمان نیز امکانی برای رشــد و اصالح است. با توجه به 
منابع آنالین و دسترســی گسترده به نت ها و متدهای آموزشی کار مدرس 
امروز نباید صرفاً تدریس درس به درس یک متد باشد، بلکه گزینش از میان 
خیــِل روش ها و درس ها به فراخــور اهداف و توانایی هــای خود و هنرجو 
اهمیتی غیر قابل انکار دارد. تحلیــل ایده ها در متدها برای مدرس ضروری 
است و از طریق این گونه تحلیل ها می توان مسیر را برای آموزش متناسب با 
خصوصیات فرهنگ بومی مهیا کرد. در خصوص آموزش گیتار پاپ با توجه 
خیل متقاضیان، منطقی اســت تا کاری بنیادی صــورت گیرد و متدهایی 
ترجمه یا تألیف شــوند تا آموزشــی طبقه بندی شــده و هدفمند جایگزین 
وضعیت نابســامان کنونی آوازخوانی و ریتم نوازی شود. آنچه امروز بدان نیاز 
داریم، نه تأیید و تحسین وضعیت موجود در اجرا و آموزش گیتار کالسیک، 
بلکه تحلیل و نقد این مقوله است. انسان متمدن، نیازمند تربیت احساسات 
است و موسیقی به عنوان یکی از پُر مخاطب ترین رسانه های امروز به جای دفع 

و پرهیز از معرفی کارآمد، باید مورد شناخت دقیق و عمیق قرار گیرد.
* نوازنده و مدرس گیتار کالسیک
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