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 ♥ سالم دوستِ من

حال دست به گیتار نزده باشید، توسط تمرینات آموزش گیتار سایت حتی اگر تا به 

تاروس یک نوازندۀ خیلی خوبِ گیتار خواهید شد. در همین ابتدا الزم است بدانید که 

پشتیبانی و رفع اشکال برای تمامی هنرجویان بصورت دائمی و رایگان می باشد، حتی 

 ♥ نندبرای دوستانی که از آموزش های ما استفاده نمی ک
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 ∗ با یاد و یاری خداوند مهربان، آموزش گیتار )سبک پاپ( را شروع می کنیم ∗

 

  

 آموزش گیتار سبک پاپ )نوازندگی همراه با خوانندگی(

ورود شما را  هنرآموزانِ محترم، وقتِ گرانبهای شما بخیر و شادی. بنده، نادر محمدی

و خصوصا جلسه اول خوش آمد می گویم و در  جلسات آموزش گیتار سایت تاروس به

تالشم که باالترین کیفیت در تدریس را به شما ارائه دهم. در همین ابتدا خدمتتان 

 تمامی جلسات دارای تمرینات عملی بر روی گیتار هستند عرض کنم که
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شما هنرجوی گرامی که تصمیم به یادگیری گیتار دارید و برای این کار  :خواهشیک 

وقت و انرژی می گذارید، از شما خواهشمندم که با دقتِ بسیار باالیی جلسات آموزش 

گیتار را مطالعه کنید و تمرینات را بسیار خوب انجام دهید تا به هدف خود برسید و بنده 

ال خواهم شد. بنابراین حتی از روی یک کلمه از متنِ هم از پیشرفت شما بسیار خوشح

و سعی کنید با عشق و عالقه فراوان کار را  توضیحات جلسات نیز به سادگی عبور نکنید

 .دنبال کنید

در جلسات آموزشی ما فرض می کنیم که همگی آموزش گیتار را از صفر شروع کرده 

روزی حدود دو  ت بگذارید ووق هر جلسه یک هفته اند. بنابراین سعی کنید برای

 .را به تمرین گیتار اختصاص دهید ساعت

  

 بیشترین تاثیر در پیشرفت شما

با استعداد هستید و در همان ابتدای مشاهده هر تمرین  این را می دانم که همۀ شما

بنوازید، اما با این حال خواهش دارم که برای  هر کسی می توانید آن تمرین را بهتر از

هر چه بهتره گیتار، به تعداد دفعاتِ خیلی زیاد تمرینات را تکرار کنید، زیرا که یادگیری 

تکرار تمرینات، بیشترین تاثیر را در پیشرفت شما می گذارد. تنها مرور جلسات آموزش 

گیتار کافی نیست. پس خواهش می کنم هر جلسه را حداقل یک هفته تمرین و تکرار 

 .کنید

  

 شروع آموزش گیتار

یکسری اصول هست که باید رعایت  هنرجویان گرامی قبل از شروع تمرینات عملی گیتار

شود تا بتوانیم به مرور زمان به طریقۀ صحیح و اصولی گیتارنوازی عادت کنیم. بنابراین 

 .لطفا خیلی خوب و با حوصله به توضیحات دقت کنید

ت دست هستید. )اگر در جلسات آموزشی گیتار، ما فرض می کنیم که شما راس :توجه

 مراجعه کنید( این لینک ⇐  چپ دست هستید، برای دریافت راهنمایی به

http://taroos.com/guitar/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b1/
http://taroos.com/guitar/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b1/


  

 اندازه ی ناخن ها

دوستان از این به بعد لطفا ناخن های دست راست را بلند گذاشته و ناخن های دست 

چپ را کامال کوتاه کنید. اندازه ی ناخن های دست راست شما مانند اندازه ی ناخن های 

دست راست بنده که در ویدیوی باال مشاهده کردید باشد، خوب و مناسب است. نه زیاد 

هر ناخن  زیاد بلند. )البته در حال حاضر به حد استاندارد جهانی کاری نداریم( کوتاه و نه

 میلی متر باشد کافی است ۳

گوشه های ناخن هایتان را سوهان بکشید تا ناخن ها به حالت نیم دایره درآیند و سعی 

 .کنید همیشه ناخن های شما صاف و یکنواخت باشند

  

 حالتِ نشستن و گرفتن گیتار

نحوه ی نشستن و گرفتنِ گیتار را در ویدیوی آموزشی تمرینات عملی که در ادامه داریم 

آموزش دادم اما در اینجا هم بیشتر بدانید که هنرجو بهتر است روی یک صندلی 

تا  ۱۵معمولی بدون دسته بنشیند و پای راست خود را روی چهارپایه ای به ارتفاع تقریبا 

سانتی متر قرار دهد. همچنین می توانید مانند تصویر زیر مثل بنده پای راست خود  ۲۰

را بر روی میله پایین صندلی قرار دهید، و یا پای راست خود را بر روی پای چپ خود 

 .قرار دهید

  



 



  

همچنین می توانید از زیرپایی گیتار نیز برای قرار دادن زیر پای راست خودتان استفاده 

که قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارد. این وسیله را می توانید از فروشگاه های کنید 

 .موسیقی تهیه کنید

زیرپایی گیتار دارای شکل های مختلفی است که بصورت سلیقه ای می توانید انتخاب و )

 (استفاده کنید

 

 

  

 محل قرارگیری گیتار بر روی ران پای راست



که در ادامه داریم آموزش دادم که دقیقا چطور  در ویدیوی آموزشی تمرینات عملی

بایستی گیتار را بر روی پا قرار دهیم. در اینجا نیز همانطور که در عکس مشاهده می 

فرمایید، قسمت خمیدگی زیر گیتار را مستقیم بر روی ران پای راست قرار می دهیم و 

 .گیتار را به بدنمان می چسبانیم

رین، بهتر است قسمت خمیدگی زیر گیتار از روی ران دقت داشته باشید که هنگام تم

 .پای شما بلند نشود

 



 

  

 حالت دست راست و دست چپ



در ویدیوی آموزشی تمریناتی که ادامه داریم، حالت دست ها و چگونگی ضربه زدن به 

 .سیم ها را آموزش دادم

داریم به شما در ویدیوی آموزشی تمرینات عملی که در انتهای همین جلسه  :نکته مهم

 :سه دلیل کلی دارد .گفتم که هنگام گرفتن گیتار، سَر گیتار نباید رو به پایین باشد

اول اینکه اگر هنگام نوازندگی گیتار، سر گیتار رو به پایین باشد، باعث خستگی 

 .زودرس در دست چپ می شود

ها کاسته دوم اینکه پایین بودن سر گیتار باعث می شود از تسلط ما بر روی تکنیک 

 .شود

و سوم اینکه اگر سر گیتار رو به پایین باشد باعث می شود استایل زیبایی در هنگام 

 .نوازندگی نداشته باشیم

  

 اجزای گیتار

در ویدیویی که در ابتدا مشاهده کردید، اجزای گیتار را معرفی کردم. لطفا مجدد ویدیو 

 .بسپاریدرا نگاه کنید و اسامی اجزای گیتار را بخاطر 

 .در اینجا اسامی اجزای مختلف گیتار را می نویسم که راحت تر بتوانید حفظشان کنید

  

  سیمگیر _ پُل _خَرک _ Bridge 

 تنظیم کننده ارتفاع هر سیم  _ اکشن _ تیغه خرک_ Bridge Nut 

  جعبه کلیدهای کوک  _سردسته_ Headstock 

 شیطونک  _شیطانک  _ تیغه سردسته_ Nut 

  پیچ های کوک  _گوشی های کوک  _ کوککلیدهای_ Machine Heads 

 گردن  _ دسته_ Neck _ Finger Board 

 حفره  _دریچه خروج صدا  _دایره تولید صدا  _دایره خروج صدا  _ سوراخ صدای

 که دارای تزئیناتی به اسم رُزِت هست Sound Hole _گیتار 



  صفحه صوتی  _صفحه صدا  _تخته آوا  _بدنه_ Body 

  اتصال بدنه با دسته _پاشنه _ Heel 

  قسمت های جانبی  _پهلوی بدنه گیتار_ Body Sides 

  محل انگشت گذاری  _پرده  _باره  _فرِت_ Frets 

  تارهای گیتار  _سیم های گیتار_ Strings 

  

 

 توجه: خواهش دارم مطالب را تا اینجا به خاطر بسپارید، سپس ادامه دهید

 

  

 نُت

گرامی، همانطور که می دانید هر زبانی یک الفبای مخصوص به خودش را هنرجویان 

 .دارد

 .است «…الف ب پ »مثال الفبای فارسی که 

 .است «… A B C D» یا مثال الفبای انگلیسی که

 نُت به الفبای موسیقی می گوییم .موسیقی هم یک الفبای مخصوص به خودش را دارد

  

 نت چیست؟

 .آهنگ صدای موسیقی، نُت می گوییم به الفبای موسیقی یا به

  

 :دو نوع نت داریم

 نت های فرعی.  ۲           نت های اصلی . ۱



  

 ∗ نت های فرعی جلسه بعدی ⇐ این جلسه نت های اصلی گیتار را کار می کنیم، ∗

  

 :نت های اصلی عبارتند از

 سی     ال     سُل     فا     می     رِ     دو

  

 

 .نت ها بسیار مهم و ضروری است. لطفا همین االن نت ها را حفظ کنید توجه: حفظ کردن

 

  

 تلفظ و نوشتن نت ها

دوستان این مطلب که االن می خوام بگم بیش از اندازه مهم است، پس لطفا حتما خیلی 

 .خوب یادش بگیرید

خواهیم نت ببینید ما وقتی می خواهیم اسم نت ها را تلفظ کنیم، یا به عبارتی وقتی می 

سی، اما وقتی که   ال  سل  فا  می  ر  ها را به زبان بیاوریم و یا بیان کنیم، می گوییم، دو

سی،   ال  سل  فا  می  ر  می خواهیم آن ها را بنویسیم دیگر نباید بنویسیم دو

موقع نوشتن نت ها باید از حروف التین یا همان حروف انگلیسی نت ها استفاده  بلکه

 کنیم

  

 :ع نوشتن نت ها بایستی به این شکل آن ها را بنویسیمموق

 نام انگلیسی نت های گیتار

C     D     E     F     G     A     B 

 :در نتیجه
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 C = دو

 D = رِ

 E = می

 F = فا

 G = سُل

 A = ال

 B = سی

  

 !سی، نگید نگفتی  ال  سل  فا  می  ر  دو  دوستان از جلسه آینده دیگه نمی نویسیم

 C  D  E  F  G  A  B  از حروف انگلیسی نت ها استفاده می کنیم و می نویسیم بلکه

پس لطفا حتما حفظ کنید که هر یک از نت ها را با چه حرفی از حروف انگلیسی نشان می 

 .دهیم

  

 ∗ می ، میخوانیم E مینویسیم« برای مثال  ∗

  

 

  

 :گیتار شش سیم دارد که هر کدام یک اسم دارند

  های گیتاراسم سیم 
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 است  E  اسم سیم اول )سیم پایینی گیتار( .1

 B«  سیم دوم .2

 G«  سیم سوم .3

 D«  سیم چهارم .4

 A«  سیم پنجم .5

 E«  سیم ششم .6

  

 ۶و  ۱هم اسم بودن سیم 

بله همانطور که شما متوجه شدید، سیم اول و سیم ششم گیتار، هم اسم هستند با این 

تفاوت که سیم اول صدای تیزتری نسبت به سیم ششم دارد و سیم ششم صدای 

گیتار مانند تفاوت صدای  ۶و  ۱کُلفت تری نسبت به سیم اول دارد. تفاوت سیم های 

ا هر دو یک نت را بگویند اما صدای خانم خانم ها و آقایان است. ممکن است خانم و آق

ها معموال زیر تر و صدای آقایان معموال بم تر است. در جلسات آینده نسبت به تمریناتی 

آشنایی بیشتری با صداها پیدا می کنید و این موضوع بهتر برای شما روشن  که داریم

 .می شود

  

 د می گوییم سیم های به سه سیم باالیی گیتار که سیم های فلزی یا فنری هستن

 Bass  بَم، یا سیم های باس

  به سه سیم پایینی گیتار که سیم های نایلونی هستند می گوییم سیم های زیر، یا

 Slow  سیم های تریبل، یا سیم های

  

 :هر کدام از انگشت های دست های ما یک اسم دارند

 



 

            

 اسامی انگشت های دست راست در گیتار

  شستانگشت »  p 

 انگشت اشاره »  i 

 انگشت وسط »  m 

 انگشت انگشتری »  a 

 انگشت کوچک »  x یا e (بیشتر به  x  معروف است) 

  

 اسامی انگشت های دست چپ در گیتار

 انگشت شست  »T (پشت دسته  دست چپ به عنوان تکیه گاه انگشت شست

 (قرار می گیرد گیتار

 ۱  « انگشت اشاره 

 ۲  « انگشت وسط 

 ۳  « انگشتری انگشت 

 ۴  « انگشت کوچک 

  

 لطفا توجه کنید

دوستان مطالبی که تا اینجا گفته شد باید همه را دونه به دونه حفظ کنید و بعد ادامه 

دهید، نه تنها حفظ کنید بلکه انقدر تکرارشان کنید تا خیلی خوب در ذهن شما بمانند 



ار داریم. خواهشاً تا خیلی بطوری که ملکۀ ذهن شما شوند، چون همیشه با آن ها سروک

خوب یادشان نگرفته اید به جلسه بعدی مراجعه نکنید. جلسات وابسته به هم هستند و 

الزم است از همین اول پایۀ یادگیری خودتان را قوی کنید تا در آینده به مشکل نخورید 

 !که قرار باشد دم به دقیقه بروید سراغ جزوه

  

 پایان مطالب حفظ کردنی

دوستان، برای جلسه اول آموزش گیتار همین مقدار تئوری و حفظ کردنی کافی خب 

اشاره می کنم و سپس در  کوک گیتار ⇐ است. در اینجا به چند نکته و آموزش درباره

 .ادامه به تمرین عملی با گیتار می پردازیم

  

 

 مطالب را تا اینجا بخاطر بسپارید، سپس ادامه دهیدتوجه: خواهش دارم 

 

  

هنرجویان گرامی، هر روز قبل از تمرین نیاز است که گیتارتان را کوک کنید، زیرا که 

تغییر میکند. پس هر روز گیتارتان را کوک کنید که  کوک گیتار معموال بر اثر تغییر دما

همیشه صداهای استاندارد به گوشتان برسند. شما در حال حاضر چهار تا راه برای کوک 

 کردن گیتارتان دارید

  

 راه های کوک کردن گیتار

گیتار از طریق گوش هست که بایستی گوش شما با صدای نت  کوک کردن « راه اول

آشنایی داشته باشد. بنابراین در اینجا از این مورد نمی توانیم استفاده کنیم و آن را  ها

 .کنار می گذاریم و بعداً به آن خواهیم پرداخت

http://taroos.com/guitar/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://taroos.com/guitar/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
https://taroos.com/guitar/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
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از فروشگاه های موسیقی   (Tuner)  این است که شما یک دستگاه تیونر « راه دوم

خریداری کنید و از آن برای کوک کردن گیتارتان استفاده کنید. این راه بد نیست. شما 

 .می توانید نحوۀ کوک کردن توسط دستگاه تیونر را از فروشنده سوال کنید

  

این  ⇐ این است که شما یک برنامه تیونر اندروید را از « راه سوم )بهترین راه(

نصب کنید و برای همیشه از آن استفاده  دانلود کرده و بر روی گوشی موبایلتان لینک

 .قرار دادم لینک این ⇐ کنید. آموزش این برنامه را همراه با توضیحات و ویدیو در

  

فقط برای همشهریان بنده که در شهر کرمان ساکن هستند امکانپذیر است.  « راه چهارم

ارسال فرمایید، بنده به صورت  پشتیبانی ⇐ کافی است درخواست خود را از طریق

 ♥ حضوری در خدمت شما هستم

  

 می شود صدای خوشایندی از گیتار داشته باشیدکوک کردنِ گیتار باعث 

  

راه های دیگری برای کوک کردن گیتار نیر وجود دارد که در آینده برای پیشرفت )

و یا  دیاپازون خودتان می توانید آن ها را نیز تست کنید. راه هایی مانند استفاده از

 (… پیانو، و یا کوک کردن گیتار توسط فِرِت ها بر حسب صدای نت ها و

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه اول 
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  مگابایت می  ۳۳دقیقه و حجم  ۱۵ویدیو آموزشی با تایم  ۱این قسمت دارای

تمریناتی برای نواختنِ سیم ها و ایجاد هماهنگی بین انگشت های دست ) .باشد

 (راست + آموزش دقیق نحوه ی گرفتنِ گیتار

  

  .برای دوستان برای تمرینات عملی این جلسه، هزینه ی مناسبی در نظر گرفتیم

، اولتمرینات عملی جلسه آموزشی  ویدیوپرداخت آنالین و دریافت اتوماتیک 

 زیر را انجام دهید:لطفا مراحل 

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «1جلسه »نک یل ی. بر رو2

ک کنید یکه زرد رنگ است کل دیخردکمه  یبر روصفحه مراجعه کرده و  انتهایبه . 3

 دیو مراحل پرداخت را انجام ده

  

 ،آموزشی این جلسه  ویدیولینک دانلود  بالفاصله بعد از اتمام مراحل پرداخت

اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل )پست  می شود و همچنین بصورت ظاهربرای شما 

الکترونیکی( شما ارسال می گردد که در موبایل یا لپتاپ خود می توانید ذخیره و 

 .استفاده کنید

  

 مشاهده نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس ⇐

  

  ،همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت

آموزشی از طریق واتس اپ یا تلگرام یا ایمیل )جیمیل( برای شما ارسال  ویدیو

سایت  پشتیبانی ⇐ می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با

 .تماس بگیرید تاروس

https://www.zarinpal.com/trustPage/taroos.com
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•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 

خواهش دارم تمرینات این جلسه را به اندازه کافی  ♥هنرجویانِ گرامی خسته نباشید 

 تکرار کنید، سپس ادامه دهید

 

  

 پایان جلسه اول

امید بر این دارم که در آینده ای نزدیک تمامی شما هنرجویان محترم را در جمع  ✓

 ♥ نوازندگان گیتار ببینیم و شاهد پیشرفت های بزرگِ شما باشیم

 تا جلسه ی آینده بدرود

  

 

 مشاهده جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 اپ(دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار )سبک پ ⇐

 

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

 

Nader Mohammadi 

Site: www.taroos.com 
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