
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش تخصصی تار
 مدرس: جعفر صالحی

 جلسه ی اول

 

 

 



 

 

 

 

 

 تار ساز مختلف اجزای

 مشخص و نامگذاری شده است.مختلف ساز تار  قسمتهایدر شکل زیر 

 اسامی این قسمت ها را بخوبی فرا گیرید

 

 



 

 

 

 

 

 

 داشته نظر مد تار گرفتن دست هنگام در باید که هایی نکته
 باشید

 نباشد متمایل نیز راست و چپ به و باشد صاف باید کمر صندلی، روی نشستن هنگام -1

 را راست پای منظور، این برای توانیم می. گیرد قرار چپ پای از باالتر اندکی تا گذاریم می زیرپایی روی را راست پای -2

 .بیندازیم نیز چپ پای روی

 .دهیم می قرار راست پای ران روی نقاره از و افقی صورت به را تار -3

 سطح با آن زاویه و تار گرفتن قرار نحوه که باشیم داشته نظر مد را اصل این باید. گیرد می قرار افقی صورت به تقریباً تار -4

 .دارد نوازنده راست دست و مضراب زاویه بر مستقیمی تاثیر افق،

 چپ دست اندازه به بدن تا آن فاصله واقع در. دارد چپ دست گرفتن قرار راحت به بستگی نیز بدن تا دسته فاصله -5

 .است نوازنده

 دست مچ گودی نهایت در. شود می کشیده ساز پوست روی به گیر سیم نزدیک از و چرخیده کاسه دور راست دست -6

 .باشد باید ساز پوست سطح با موازی دست کف و گرفته قرار خرک تاج باالی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظر مد مضراب گرفتن دست هنگام باید که هایی نکته
 باشید داشته

 مضراب گرفتن دست هنگام در باید نوازنده که معنی این به. دارد نوازنده دست اندازه به بستگی مضراب موم اندازه -1

 .باشد داشته تسلط و راحتی احساس

 آن آزادانه چرخش و حرکت از مانع انگشت با آن مهار هنگام ترتیب این به. باشد گرد باید مضراب موم شکل -2

 .شد نخواهیم

 صاف نیز دست پشت. گیرند می قرار هم زیر و راستا یک در کامالً و بوده چسبیده هم به راست دست انگشت چهار -3

 .ایم گرفته دست انگشت چهار با را مدادی انگار که است نحوی به ها انگشت بند شدن خم. باشد

 با انگشت نوک نرمی از و نباشد سفت آن آخر بند که نحوی به. گیرد می قرار مضراب روی باال از شست انگشت -4

 .باشد داشته تماس مضراب موم

 هنگام در و باشد کوچک انگشت قطر اندازه به باید چپ دست کف و شست انگشت بین آمده وجود به خالی فضای -5

 .نشود بیشتر تمرین

 اند، کرده مهار را مضراب که هایی انگشت دادن حرکت با که است الزم مضراب، نواخت بار هر با تمرین هنگام در -6

. دهیم انجام مناسبی زمانی فاصله با و منظم را مضراب نواخت باید منظور این به. برگردانیم خود صحیح حالت به را آن

 .بنوازیم مضراب یک ثانیه هر در است بهتر کار شروع برای

 

 .است    چپ مضراب عالمت و    راست مضراب عالمت

 



 

 

 

 

تمرینات زیر را در منزل انجام دهید تا مطالب آموزشی را 
 بخوبی فرا بگیرید

 ساز های سیم همه روی را راست مضراب پا، صدای با زمان هم و کرده اجرا پا ضرب یک ثانیه هر ازای به: اول تمرین

 .برگردانیم خود صحیح حالت به را مضراب باید مضراب دو بین زمان در. کنیم می اجرا

 این در. کنیم می اجرا چپ مضراب پا ضرب هر در راست، مضراب جای به و کرده عمل اول تمرین مانند: دوم تمرین

 دست کند، می حرکت پایین سمت به پا که هنگامی یعنی. بود خواهند هم مخالف راست دست و پا حرکت حالت

 .شود می اجرا چپ مضراب زمین، به پا خوردن با زمان هم و کرده حرکت باال سمت به راست

 اجرا چپ مضراب پا، آمدن باال هنگام و راست مضراب زمین به پا خوردن با همزمان پا، هرضرب در: سوم تمرین

 در مضرابها بین زمانی فاصله. بود خواهد( جهت هم) همگون پا حرکت با راست دست حرکت حالت این در. کنیم می

 کسب مضراب مهار در بیشتری مهارت آن اجرای هنگام باید پس. است دوم و اول های تمرین از کمتر تمرین این

 .است دوم و اول تمرین بیشتر اجرای مستلزم که باشیم کرده

 پا رفتن پایین هنگام که معنی این به. شود می اجرا برعکس ها مضراب اما کرده عمل سوم تمرین مانند: چهارم تمرین

 حرکت با راست دست حرکت حالت این در. کنیم می اجرا راست مضراب آن، آمدن باال هنگام و چپ مضراب

 .باشیم داشته آن اجرای هنگام در کافی تمرکز و دقت باید که بود خواهد( جهت غیرهم) ناهمگون پا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :کنید ارسال و گرفته فیلم آن  از باید که تمرینی

 .کنید تهیه مضراب گرفتن دست ی شیوه و راست دست از ای بسته نمای ابتدا

 از را فیلم. بگیرید دست در را ساز و نشسته مناسبی جای در شده، گفته درس در که هایی نکته رعایت با و دقت به سپس

 بدن همه و کنید می تمرین و اید نشسته قدی ای آینه روبروی گویی که معنا این به. بگیرید مستقیم حالت در و روبرو نمای

 .کنید کنترل و مشاهده توانید می آن در را خود

 .کنید اجرا ثانیه 20 مدت به را کدام هر فوق چهارگانه های تمرین از کنید می تهیه که فیلمی در

 را فیلم در شما اجرای نیز ما دلیل همین به کنید، ارسال و ثبت را خود های تمرین نتیجه باید که باشید داشته دقت

 .کرد خواهیم تنطیم آن اساس بر را بعدی های تمرین و ها درس و دانسته شما طرف از ممکن اجرای بهترین

 بدیهی. کنید شروع را نظر مورد تمرین سپس و نموده اجرا منظم صورت به پا ضرب 5 ابتدا نیز تمرین هر اجرای برای

 هر اتمام از پس. آید وجود به شما پای ضرب نظم و سرعت در تغییری نباید اجرا، شروع از پس حالت این در است

 .دهید ادامه ضرب 5 تا را پا ضرب نیز تمرین

 هم) خود حرکت هر در مضراب که معنی این به. باشید داشته دقت مضراب حرکت دامنه به ها تمرین اجرای هنگام در

 شروع نقطه راست، مضراب اجرای برای مثالً. درآورد ارتعاش به را ها سیم همه( چپ مضراب هم و راست مضراب

 خواهد اول سیم زیر نیز مضراب حرکت انتهای نقطه و( باالتر سانتیمتر 5 حداقل) بم سیم از باالتر کمی مضراب حرکت

 .است بم سیم از باالتر پایان، نقطه و اول سیم زیر شروع نقطه نیز چپ مضراب برای. بود

 .باشد دقیق و واضح شما تصویر تا باشید داشته کافی دقت محیط نور به فیلم ضبط هنگام در

بعد از ارسال فیلم ها اقدام به رفع اشکال شما خواهم نمود. پس نگران نباشید و با خیال آسوده و با دقت کافی تمرینات 

 کنید. خود را ارسال

 .باشید موفق


