
ی مقدماتي كمانچه دوره           ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ           1  

 

 

 

 

 به نام خالق صدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای آموزش این کتاب را با کلیک بر روی لینک زیر و یا لطفا 

 مطالعه نمایید:  "asoa.ir"جستجو در سایت  

 " کتاب آی تال "راهنمای آموزش 

 

در صورت باز نشدن لینک باال، از پی دی اف خوان دیگه ای  توجه:

 استفاده نمایید. 

 

https://asoa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b4%d8%b1/
https://asoa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b4%d8%b1/


 آی تال  | 2

 

 

 )بهار کمانچه( آی تال 

iTall 

 

 کتاب اول 

 ( و ویلن   مقدماتي کمانچه   ی )دوره 

 8/1 نسخه

 

 

 وحيد سرابي 

 

 

 

 حقوق برای ناشر و مؤلف محفوظ است.  یتمام

 

 
  

 



و ویلن مقدماتی کمانچه  یدوره   | 3 

 

 

 

 

 ام ي گرام  تقدیم به همسر 

 اش هميشگي   همراهي به پاس همدلي و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آی تال  | 4

 

 فهرست مطالب کتاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5 ........................................................................................................................................................ مقدمه

 7 ........................................................................................................ هنرجویان گرامي  مدرسين و  سخني با

 8 .................................................................................................................................................... تاریخچه 

 9 ....................................................................................................................... مختصری از تئوری موسيقي 

 12 ......................................................................................................................... داشتن کمانچهی نگه نحوه

 12 ............................................................................................................................ داشتن آرشه ی نگه نحوه

 13 ................................................................................................................................................ کوك ساز 

 12 .................................................................................................................. سيم سوم(  -)نت دو درس اول

 13 ................................................................................................................. کشي()تقویت آرشه  درس دوم

 14 ................................................................................................................... سيم سوم( -)نت ر درس سوم

 15 ............................................................................................................. سيم سوم( - )نت مي درس چهارم

 16 ................................................................................................................. سيم سوم( -)نت فا درس پنجم

 17 ......................................................................................................................... )فواصل سوم(  درس ششم

 18 ............................................................................................................... سيم دوم( -)نت سل درس هفتم

 19 ................................................................................................................. دوم(سيم  -)نت ال درس هشتم

 20 ................................................................................................................. سيم دوم( -)نت سي درس نهم

 21 .................................................................................................................. سيم دوم( -)نت دو درس دهم

 22 ............................................................................................................... سيم دوم( -)نت ر درس یازدهم

 23 ..................................................................................................................... )خط اتصال( درس دوازدهم

 24 ....................................................................................................... سيم چهارم(  -)نت سل درس سيزدهم

 25 ..................................................................................... (خط اتحاد-سيم چهارم -)نت ال درس چهاردهم

 26 ............................................................................................ سيم چهارم(  -، دو، ر )نت سي درس پانزدهم

 27 ............................................................................................................. (سيم اول-دو)نت  درس شانزدهم

 28 ......................................................................................................... سيم اول(  -، ر)نت مي درس هفدهم

 29 .............................................................................................................. سيم اول( -)نت فا درس هجدهم

 30 ............................................................................................................ (سيم اول -)نت سل درس نوزدهم

 31 ............................................................................................................................................... درس بيستم

 



و ویلن مقدماتی کمانچه  یدوره   | 5 

 

 

 مقدمه 

هایی را باید متحمل شد تا  دانند که چه سختی خوبی می اند به بسیاری از کسانی که با ساز کمانچه و ویلن سروکار داشته 

متناسب با نیاز    کامل،  به همین خاطر نگارنده بر آن شد تا یک متد آموزشی ساده و  ؛نمودبتوان به این دو ساز تسلط پیدا  

   هنرجویان مبتدی ارائه نماید تا شاید مقداری از این سختی و مشقت ابتدای آموزش کاسته گردد. 

های مختلف مدرسین و اساتید  بررسی و تحقیق پیرامون نقاط ضعف و قوت آموزش ، طی ده سال  این متد آموزشی

 : توان به موارد زیر اشاره نموداول آن می  کتاب هایویژگی باشد که از  شامل پنج جلد می  گردآوری شده و

شود و این احساس تمرینات سخت و پیچیده برنیاید، سرخورده و ناامید می   هنرجو وقتی از پسِ ها:نویسی تمرین ساده   -1

را  ها  ها به قدری ساده باشند که توانایی اجرای آن گردد، اما وقتی تمرین بر وی چیره می   ،که او استعداد یادگیری ندارد 

 گردد. ند یادگیری می ی روای ادامه ای مضاعف برهای موفقیت، دارای روحیه داشته باشد، با فتح پیاپی قله 

ها را بر  ها را خوانده و جایگاه آن نت  به سختی هر تمرین، هنرجو    های اولِ ممکن است در میزان   تکرار جمالت تمرین:   -2

خوانی و اجرا با سرعت بیشتری نت  اند،ت اینکه همان جمالت تکرار شدهی تمرین به علّولی در ادامه   ،روی ساز پیدا کند 

 گردد. خود برای هنرجو باز می ه آمیز خودبنتیجه راه برای یک تمرین موفقیت و در  اد د  د خواهرا انجام 

مفید:تمرین   -3 با وجود مشغله   های مختصر ولی  برای تمرین نخواهند   های زیاد،امروزه  اغلب هنرجویان فرصت زیادی 

 باشد.گشا تواند راه های کوتاه و مفید در این مواقع می بنابراین تمرین  ؛داشت

توان  نیاز به تنوع در یادگیری دارد که می   ، برای حفظ روحیه  و  هنرج  گاهی اوقات  فراگیری آهنگ در پایان هر درس:   -4

 د.نموها را در قالب آهنگی خاص به هنرجو ارائه بعضی از تمرین 

 روی   بر   هانت  قرارگیری  از   درستی  درک  تواندنمی  هنرجو  ،اوقات  از  بسیاری  : آموزش  شروع  برای   مناسب  کوک  انتخاب    -5

 به   ؛ آورد بیرون سردرگمی این از را هنرجو حدودی تا توانمی  مناسب  کوک انتخاب با ولی ،باشد  داشته  مختلف های سیم

  ساز  یدسته  روی  انگشتان  وضعیت  با   « سل  ر  ل   می»  از   بهتر  مراتب  به  «سل  دو  سل  دو»  کوک  در  هنرجویان  ،مثال  عنوان

 . شوند می آشنا

  روی  بر  هانت  شناسایی  درگیر  ،آموزش   ابتدایی  مراحل  در  هنرجو  عدم استفاده از تقسیمات درون ضرب در ابتدای آموزش:  -6

  باعث  که  ضرب  یک  از  کمتر  کشش  با  دیرندهایی  آموزش   برای  مناسبی  زمان  بنابراین  ،باشد می  ساز  یدسته   و  حامل  خطول

 . باشد نمی  ،گرددمی  هنرجور بیشت سردرگمی

 تا  دارد  نیاز  کافی  زمان  به  مبتدی  هنرجوی  ی ساز:استفاده از یک گام ثابت تا زمان تثبیت وضعیت انگشتان روی دسته   -7

 در گام سریع تغییر. شود انگشتان  وضعیت تغییر یآماده  سپس و نموده پیدا ساز یدسته  روی را هانت  دقیق محل بتواند 

 . گرفت خواهد  وی از را فرصت این ،آموزش  ابتدایی مراحل
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درس را حفظ نموده و از حفظ بنوازد و  کتاب اول هنرجو باید پس از یک هفته تمرینات    لزم به ذکر است که در 

 .  ها و کشش آنهاست مالک شروع درس بعدی، از حفظ نواختن درس قبلی با اجرای صحیح نت 

 

ی پس  های موفقیت را یکن قله نیازمند به وجود آمدن شرایطی است که هنرجو بتواند در آ  ، فرآیند یادگیری مستمر

گام مؤثری  ا  کتاب حاضر بیشتر این شرایط را فراهم نموده تهرچند    .ح کرده و پیشرفت خود را حس نماید فت  از دیگری 

کامل شدن، نیازمند نظرات مفید و    ولی بدون شک برای  ،اصیل ایرانی برداشته باشد   موسیقیآموزش و ترویج    تسهیل  در

 باشد. ی اساتید این عرصه میسازنده

 کمال تشکر و قدردانی را دارم.  ،ند اه در پایان از تمامی اساتید بزرگوارم که همیشه مشوق و راهنمایم بود 

 

 وحيد سرابي                                                                                                           

 97 بهار                                                                                                        
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 هنرجویان گرامي و    مدرسين سخني با  

 

 باعث کار  این. ید نمای اجرا فرضی  زدن  ساز با و  بخوانید  ساز گرفتن  دست در   بدون  را آن ابتدا تمرین،  هر اجرای  از قبل  -

 .باشد  داشته  بیشتری هماهنگی  و  آمادگی  قطعات اجرای  برای شما عضالت و  ذهن شودمی 

  تمپو)سرعت(   روی   بر  ابتدا  هنرجو  تمرکز  خاطر  به   این  و   است  شده  شروع   سکوت  با  هاتمرین   از   بعضی   اولیه،   هایدرس   در  -

  یک   ابتدا  که   صورتبدین؛  نماید   تکرار  نیز  هاتمرین   سایر  برای   را   کار   این  تواند می   هنرجو.  باشد می   هانت   اجرای  سپس  و

 .نماید  سلفژ قطعه  به شروع  سپس و  زده  پا ضرب خالی  میزان

  پرهیز   تشّده ب  بال  تمپوی   با  تمرین  از   و   بکشد   طول   ثانیه   یک   حداقل  شما  پای   ضرب   هر  کنید   سعی ،  تمرینات  اجرای   در  -

ها با مترونوم،  بدون ضرب پا و تن  ، از چند بار سلفژباشد و پس    مترونوم  البته سعی کنید ضرب پای شما همراه با  .کنید 

صحیح قطعه   ی خود را تا جایی که در اجراتدریج سرعت توانید به می   ، تمرین فراگیری پس از  .قطعه را با ساز اجرا نمایید 

 .بال ببرید ، مشکلی به وجود نیاید 

  باعث   کار   این ؛  بنوازید   حفظ   از   و   وده نم   حفظ   را   نوشته شده تا شما بتوانید آنها   ومختصر   ه تمرینات بدین خاطر کوتا   -

 . گردد می   تمرینات   بهتر   اجرای   نتیجه   در   و ،  ساز   روی   بر   شما   بیشتر   تمرکز 

ده که با کلیک  لینکی قرار داده ش در انتهای هر درس  برای هنرجویانی که فایل پی دی اف این کتاب را در اختیار دارند،    -

فایل تواننبر روی آن می  با درس مورد نظر  و همچنین آهنگ های صوتی تمرینات  د    انلودرا مشاهده و د های متناسب 

 د. نماین

 

ای محسوب  ی حرفه ی مقدماتي و جلد سوم و چهارم و پنجم دوره جلد اول و دوم دوره باشد که کتاب حاضر شامل پنج جلد مي  -

تواند همزمان با شروع آموزش جلد چهارم و یا در پایان آن، آموزش ردیف  گردد. هر مدرس بسته به تشخيص خود مي مي 

ود قرار داده شده و لينک دانلود آن در پایان  جهت دانل  asoa.irهای ردیف ميرزاعبداهلل در سایت  شروع نماید.)نت را ميرزاعبداهلل 

 کتاب چهارم موجود است( 

 دو سل دو سل" بوده و جلد پنجم با کوک "ر سل ر سل" تنظیم شده است. "جلد یک تا چهار با کوك   -

 مراجعه نمایید.  www.asoa.irبه آدرس توانید جهت هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد می  -

 

 

https://asoa.ir/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85/
http://www.asoa.ir/
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 کمانچه و ویلن   تاریخچه 

 

نوع تکامل یافته رباب   توان هر دو ساز را می   و در واقع   د نروبه شمار می ایآرشه -های زهی ز از جمله سا  و ویلن  کمانچه 

پیش روند تکامل خود را طی نموده و به شکل امروزی خود  اولی در ایران و دومی در ایتالیا از حدود سه قرن دانست که 

 .است اند. هر دو ساز در گذشته سه سیم داشته که بعدها سیم چهارم به آنها اضافه شدهدرآمده 

در حالت نشسته می نوازند، به  تنها کمانچه را   توان نواخت در حالی کهویلن را هم به شکل ایستاده و هم نشسته می 

و انگشت های دست چپ در طول دسته حرکت می کند    گرفتهبه صورت عمودی در دست چپ    ه ساز راطوری که نوازند 

 . و آرشه )کمانه( را با دست راست بصورت افقی در حرکات رفت و برگشت بر سیم ها می کشد 

ع پشت و نو کمانچه را معمول از چوب کهنه و به عمل آمده درخت توت و افرا می سازند و با توجه به شکل کاسه به د

لرستان    ایالم وی ایران به خصوص درغربهای  های پشت باز در قسمت نچه استفاده از کما  د.باز و پشت بسته تقسیم میشو 

، اجرای قطعاتی که  سبک  ایکاسه شته و به خاطر داشتنقدرت و شفاف داها صدایی پرکمانچه نوع از متداول است. این  

 تر است.ها آسانن کمانچه روی ای بر  سریع ساز دارد شنیاز به چرخ

اش را به همراه تار  جهانگرد فرانسوی، نوازندگی   ،قدیمی ترین نوازنده کمانچه فردی به نام خوشنواز است که گوبینو

اکبر )   1235فراهانی در حدود سال   آقا علی  نام های  میالدی( دیده است.    1856خورشیدی  به  توان  او می  از  پس 

اما تنها نمونه های ضبط شده از نوازندگان قدیمی منحصر به نواخته های باقرخان    ،ردخان و موسی کاشی اشاره کحسن

 خان است.ر، حسین خان اسماعیل زاده و صفدررامشگ 

خورشیدی به دلیل ورود ویولون به ایران به مدت دست کم ده سال از صحنه موسیقی هنری    14کمانچه در آغاز قرن  

موسیقی های مطربی شهری و همچنین موسیقی های بومی از جمله آذربایجان، شمال خراسان و  غایب بود ولی در انواع  

میالدی( همراه با سایر   1940خورشیدی )  1319لرستان حضوری پر رنگ داشت. با آغاز به کار رادیو ایران در سال  

د که با تشویق روح اهلل خالقی صدای  سازهای ایرانی، کم کم پای کمانچه نیز به میان آمد. علی اصغر بهاری تنها کسی بو 

کمانچه به شیوه موسیقی دستگاهی را بار دیگر به گوش مردم رساند. بهاری بعدها با تربیت شاگردانی زبده، عمالً تنها 

  حلقه رابط دو نسل کمانچه نوازی ایران گردید. در دوران رکود ساز کمانچه، عالوه بر علی اصغر بهاری، رحمت اهلل بدیعی 

 گرفت.رز پایور، گاهی کمانچه به دست می نواخت. وی در اصل ویولون نواز بود که بنا به نیاز گروه فرامکمانچه می  نیز
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 مختصري از تئوري موسيقي 
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 كوك ساز 

                                                                         

 

 برای مشاهدهی نحوه ی كوك كردن ساز اینجا كیک نمایید. 

 

 نحوه ی نگه داشتن کمانچه و آرشه 

 

 نحوه ی نگه داشتن ویلن و آرشه 

 

https://asoa.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1/
https://asoa.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1/
https://asoa.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%d9%87/
https://asoa.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%d9%87/
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 درس اول

سيم سوم(   - )نت دو   

 

 

 

 

 

 

 

 

. روی عنوان زیر ضربه زده یا کلیک نمایید  ،این درس توضیحات و   های صوتی فایل جهت مشاهده       

   ______  فایل صوتی و توضیحات این درس   _____

https://asoa.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84-2/
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 درس دوم

کشي( )تقویت آرشه   

 

 

 
 

. نمایید یا کلیک  زدهروی عنوان زیر ضربه  ،این درستوضیحات   و  های صوتیفایل جهت مشاهده    

 _____   فایل  صوتی  و توض یحات  این درس______   

https://asoa.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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 درس سوم

سيم سوم(   - )نت ر   

  

 

 

 

 
 

روی عنوان زیر ضربه زده یا کلیک نمایید.  ،این درس  توضیحاتو جهت مشاهده فایل های صوتی   

    ______  فایل صوتی و توضیحات این درس  _____

https://asoa.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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 درس چهارم

سيم سوم(   - )نت مي   

 

 

 

 

 

 

 

روی عنوان زیر ضربه زده یا کلیک نمایید.  ،این درس  های بیشتر برایو آهنگ مشاهده فایل های صوتیجهت   

    ______  فایل صوتی و آهنگ های بیشتی    _____

https://asoa.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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 درس پنجم 

سيم سوم(   - )نت فا   

 

 

 

 

 

 

روی عنوان زیر ضربه زده یا کلیک نمایید.  ،این درسهای بیشتر برای  و آهنگجهت مشاهده فایل های صوتی   

   ______  فایل صوتی و آهنگ های بیشتی    _____

https://asoa.ir/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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 براي دانلود فایل کامل کتاب اینجا کليک نمایيد.

  

 

https://asoa.ir/product/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%da%86%d9%87/

