
 ۲۴آموزش گیتار جلسه  

  

 نادر محمدی  :نویسنده و مدرس 

 تاروس  :منبع 

 مشاهده اطالعات تماس  ⇐ پشتیبانی 

  

 فهرست  •

 مقدمه  .1

 تقویت آکوردهای باره گیتار  .2

 تمرین + صبر = موفقیت  .3

 جای درست انگشت اول  .4

 فشار مناسب  .5

 !ضعیف نباشید .6

 صداهای گز و مرده .7

 !دست خود را مشت کنید .8

 کاهش اکشن گیتار  .9

 تمرین فقط با انگشت اشاره  .10

 آرپژ بزنید  .11

 از قدرت بازوی خود استفاده کنید  .12

 نگران و نا امید نباشید  .13

 تمرین رایگان(  ۴تعداد ) ۲۴تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه  .14

  

 

  

http://taroos.com/
http://taroos.com/guitar/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3/


 مقدمه 

بی شک مشکل در گرفتن و تعویض آکوردهای باره در اوایل یادگیری گیتار در تمامی  

هنرجویان گیتار در جهان وجود دارد. پس اگر در حال یادگیری و تمرین آکوردهای باره 

 .دار هستید می دانید که با یک چالش جدی طرف هستید 

ن می تواند بسیار نا امید کننده صداهای گِز دار، نت های بی صدا و مُرده و درد انگشتا

 .باشد

  

یازده نکته و راه برای شما آماده کرده ام که به بهبود آکوردهای باره دار به شما کمک    ∗

 :می کند 

  

 تمرین + صبر = موفقیت   .۱

 .توانایی اجرای آکوردهای باره دار یک مهارت بسیار خوب و مهم است

برسید، هم باید تمرین خوبی داشته باشید و هم صبر و اگر می خواهید به این توانایی 

 .حوصله زیاد

در اجرای آکوردهای باره دار ما فقط به افزایش قدرت انگشت دست نیاز نداریم، بلکه 

بیش از هر چیزی به احساس راحتی و درک کردن الگوهای شکلی آکوردهای باره دار  

ای گز و مرده از این نوع آکورد می  نیاز داریم. بسیاری از هنرجویان به دلیل آنکه صد 

شنوند شروع می کنند به افزایش فشار و قدرت که موجب می شود خستگی و درد 

زیادی در دست خود احساس کنند. اما با تمرین و صبر میتوان دریافت، چگونه با فشار  

متناسب و به اندازه، صدایی شفاف از این آکوردها به دست آورد. یادگیری آکوردهای 

ره دار یک روند است و باید این روند را طی نمود. پس تمرین کنید و صبر داشته  با

 ( برای تکرار روزانه بسیار مفید می باشند این جلسه تمرینات عملی) ♥ باشید 

  



 

  

 جای درست انگشت اول   . ۲

بسیار دیده شده که هنرجویان برای راحتی بیشتر خودشان انگشت اول را به صورت  

قرار می دهند و فشار بیشتری را بر سیم وارد می کنند. اما نکته اینجا است که  مورب 

این شیوۀ گرفتن نه تنها صدای شفافی را ایجاد نمی کند بلکه نیاز به فشار بیشتر برای  

سایر سیم ها ایجاد میکند و در نهایت صدای تولید شده زیاد دلنشین نخواهد بود! 

صاف و دقیقا پشت فرت قرار دهید و سعی کنید با  فراموش نکنید انگشت اول خود را

 .تمرین احساس راحتی بیشتری با آن پیدا کنید
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 فشار مناسب   . ۳

وقتی میگویم فشار مناسب منظور فقط میزان فشار نیست، بلکه نوع فشار نیز بسیار  

 .مهم است

یکنواخت نباشد به ناچار مجبور  اگر فشاری که شما به سیم ها وارد می کنید یکدست و 

خواهید بود فشار بیشتری را برای به صدا درآوردن چند سیم وارد کنید. بنابراین سعی  

کنید فشاری که با انگشت اول بر روی سیم ها وارد می کنید به صورت یکنواخت و 

 پایدار باشد. میزان و نوع این فشار را باید با تمرین و تجربه به دست آورید. فشار

بیش از حدِ نیاز موجب خستگی و درد انگشت ها می شود و فشار کمتر از حد نیاز هم  

 .صدای شفافی تولید نمی کند 

با تمرین میتوان میزان مورد نیاز فشار را پیدا کرد و آن را به ثبات و پایداری رساند. 

 را حتما در برنامه روزانه تمرین خود قرار دهید(  این عملی )تمرینات

  



 

  

 !ضعیف نباشید  .۴

واقعیت این است که یادگیری اجرای آکوردهای باره دار می تواند کمی ناراحت کننده  

باشد. شما با تمرین باره فقط اجرای نت های باره دار را یاد نمی گیرید، بلکه برخی 

عضالت خیلی ریز را نیز تقویت می کنید و کمی هم انگشت ها را پینه بسته می کنید!  

تمرین، گرفتگی دست و عضالت را حس کردید، دست نگه دارید. کمی اگر در حین 

 .استراحت کنید و بعد دوباره به تمرین برگردید

  

http://dl.taroos.com/guitar/guitar24/3Taroos%20-%20Pressure.jpg


 

  

 صداهای گز و مرده   .۵

فیزیک انگشت هر فردی متفاوت از فرد دیگری است. کمی انگشت اول خود را باال و 

سعی کنید موقعیتی که بهترین پایین کنید، راحت ترین و بهترین مکان را پیدا کنید. 

 .صدا را تولید می کند پیدا کنید و آن موقعیت را حفظ کنید 

سعی کنید هیچ سیمی روی بند انگشت قرار نگیرد و با باال و پایین کردن انگشت  

موقعیت مناسب را پیدا کنید. کمی انگشت اول را به سمت چپ متمایل کنید با این کار  

استخوانی تر انگشت خود استفاده می کنید که با کمترین فشار شما از منطقۀ سفت و 

 .بهترین صدا را تولید می کند
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 !دست خود را مشت کنید  .۶

 .بله، هر دو دست خود را محکم مشت کنید و سپس کامال باز کنید

 .تمرین ساده ای به نظر می آید درست است؟ اما بسیار بسیار تاثیر گذار است 

 .مرتبه این تمرین را انجام دهید  ۲۰۰تا  ۱۵۰در هر بار تمرین سعی کنید 

مطمئنا بعد از این تمرین عضالت انگشتان و مچ شما سفت می شود و شاید گرفتگی 

 .عضالت داشته باشد

 !احتماال پس از آن در مورد ساده بودن این تمرین تجدید نظر خواهید کرد 

دارید انجام دهید. پس از تمرین یک استراحت  این تمرین را با هر سرعتی که دوست

بار دیگر این تمرین را انجام دهید و استراحت کنید. این   ۴۰تا  ۳۰کوتاه کنید و بعد 

تمرین را هر روز انجام دهید تا عضالت ریزی که مورد نظرمان است تقویت شوند. این  

تمرین بخش دیگری نیز دارد. وقتی بعد از مدتی تمرین دیگر فشاری بر روی عضالت و 

 .ندازه کافی تقویت شده اندمچ خود احساس نکردید، یعنی عضالتی که می خواستیم به ا
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 :پس تمرین را به این شکل ادامه می دهیم 

دست خود را مشت می کنیم و بعد بالفاصله بعد از باز کردن سعی می کنیم باره بگیریم  

و به سیم ها ضربه بزنیم. به همین سادگی! این تمرین باید با سرعت کمتری انجام شود 

مرین را شروع کنید که در قسمت اول کامال اما فراموش نکنید زمانی این قسمت از ت

 .قوی شده باشید 
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 کاهش اکشن گیتار   .۷

 .بسیاری از گیتارهایی که هنرجویان در ایران خریداری می کنند مشکل اکشن دارند 

بسیاری از نوازندگان حرفه ای نیز با گیتارهایی که اکشن باالیی دارند نمی توانند 

داشته باشند. برای همین در اولین فرصت به یک فروشگاه لوازم نوازندگی خوبی 

موسیقی معتبر بروید و از آن ها بخواهید تا اکشن گیتار شما را در حد استاندارد پایین  

 .بیاورند. با یک گیتار استاندارد سرعت پیشرفت شما بسیار بیشتر خواهد شد

 .متوسط برای گیتارتان استفاده کنید همچنین سعی کنید از سیم هایی با سطح فشار 
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 تمرین فقط با انگشت اشاره   .۸

سعی کنید در کنار تمرین آکوردهای باره دار و یادگیری الگو و انگشت گذاری آن ها 

بخشی از تمرین را فقط با انگشت اول انجام دهید. به این معنی که صرفا با انگشت  

مختلف آن را تمرین کنید. هدف ما فقط این است که  اشاره باره بگیرید و در فرت های 

انگشت اول بتواند بهترین موقعیت را پیدا کند و صدایی شفاف و تمیز را برای ما تولید  

 .کند. پس این انگشت را بیشتر تمرین دهید 
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 آرپژ بزنید   .۹

آرپژها را بر روی  طبیعتا تا االن چندین آرپژ مختلف را فرا گرفته اید. سعی کنید این 

آکوردهای باره دار اجرا کنید. این تمرین کمک می کند کنترل بیشتری روی صدای تک  

تک سیم ها داشته باشید و در نهایت به بهترین صدادهی در آکوردهای باره دار دست 

 .پیدا کنید
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 از قدرت بازوی خود استفاده کنید  . 10

 .انگشتان و قدرت بازو تقسیم شودمیزان فشار وارده باید بین فشار 

اگر کمی با دست چپ گیتار را به سمت خود بکشید می توانید از قدرت بازو برای فشار 

 .وارد کردن به سیم ها استفاده کنید و در نتیجه دستتان کمتر خسته می شود
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 نگران و نا امید نباشید   .۱۱

متصل می کنم. به هیچ وجه نگران صدای بد،  نکته آخر را به نکته اول )تمرین + صبر( 

گز دار و مُردۀ بارۀ خود نباشید. این روند باید طی شود تا به مرور بتوانید به صدایی  

شفاف و ایده آل دست پیدا کنید. زمان رسیدن به صدای شفاف و تمیز باره نیز به  

رفتن این نکات  میزان تمرین شما بستگی دارد. اما مطمئن باشید با تمرین و در نظر گ

 .خیلی سریع به آن دست پیدا خواهید کرد
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 ۲۴تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه  

دوستان تمریناتی که در ویدیوها مشاهده خواهید کرد از مفیدترین تمرینات برای  

تقویت انگشت ها در گرفتن و تعویض آکوردهای باره گیتار هستند. پس آن ها را بسیار  

بدانید و به تعداد دفعات خیلی زیاد تکرارشان کنید تا کیفیت اجراهای شما هر چه  مهم 

 .باال و باالتر رود

ویدیوهای آموزشی زیر را دانلود کرده و مانند آنچه که در آن ها مشاهده می فرمایید  

 .تمرینات را انجام دهید و بارها تکرارشان کنید

 دانلود یکجا تمرینات عملی این جلسه   ⇐

 مگابایت  ۶۰حجم فایل  •

 ویدیو  ۴تعداد  •

  

 

را به اندازه کافی تکرار کنید،    ۲۴توجه: خواهش دارم تمرینات آموزش گیتار جلسه  

 سپس ادامه دهید 

 

  

گفته شد نکاتی بودند که شاید ساده باشند اما در   این جلسهدوستان مواردی که در  ∗

نظر گرفتن هر کدام از آن ها می تواند به پیشرفت شما کمک شایانی کند. هرچند نکات 

بسیار بیشتری وجود دارد که باید جداگانه به آن ها پرداخت. ایمان دارم شما که به این  

کنید و قطعا پیروزی با شما   مرحله از نوازندگی گیتار رسیده اید حتما خوب تمرین می

 ♥ است

  تا جلسه آینده بدرود 

 صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار   ⇐
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 ♥ تاروس   ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است    ♥

  

 

 سایت تاروس  از لینکی  حمایت ⇐
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