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  مقدمه 

ين چيزی که نشون ميده یک گروه هماهنگ کارميکنند         اگه کار گروهی موسيقی کرده باشيد ميدونيد اول       

 هنگام نواختن تو دست و پای هم نرنـد و بقـولی همـه شـون یـک      ،یا نه این هست که سازهای مختلف      

.  یا هم پيانو آکورد بگيره و هم گيتار الی آخر،برای مثال هم پيانو باس بزنه و هم گيتار بيس. چيز رو نزنند

ين اتفاقهایی باید اعـضای گـروه همـدیگر رو بـشناسند و نقـش هـر یـک خـوب                     برای جلو گيری از بروز چن     

خـوب  و  سـایر اعـضای گـروه    هـر نقـشی وظيفـه و مـسئوليت خاصـی داره         در اینـصورت    . مشخص باشه 

 لذا کاری رو که او انجـام ميـده دیگـه انجـام نخواهنـد داد و انـرژی                    .ميدانند که وظيفه هر نفر چی هست      

  . د صرف خواهد شدگروه در راه مثبت و مفي

  

 خيلی مهمتـر هـست چـرا کـه در ایـن سـبک نوازنـده آزادی عمـل بـسيار                      Jazzاین موضوع در گروه های      

اینجاست که اغلب نياز به مـدیر در یـک          . زیادی داره و اینطور نيست که از روی یک پارتيتور نوازندگی کنه           

با کمـال   . گروه باید مشخص کنه   گروه نوازندگی احساس ميشه مدیری که نقش و وظيفه هر کس رو در              

راه دیگـه ای کـه صـد البتـه     ! تاسف باید اعتراف کنيم که در گروه های کوچک این پست مهم وجود نـداره    

دشوارتر هم هست اینکه اعضای گروه پس از تمرین های بسيار به یک حس مشترک از کارها و توانایی                   

ن مقطـع بـه بعـد بـصورت قابـل قبـولی اعـضا بـه                 هایی که در اجرا دارند برسند که این کمک ميکنـه از ایـ             

  . نوازندگی بپردازند

  

 نـواختن داره ممکنـه      lead هر نوازنده ای بسته به حس و موقعيتی که در هنگام             Jazzدر عالم موسيقی    

که قطعه رو طوری اجرا کنه که اعضای گروه تا به حال اینگونه اونـو نـشنيده باشـند لـذا الزم هـست کـه                  

ودمون رو باز نگاه داریم و در عين نوازنـدگی بـه آنچـه دیگـران مينوازننـد دقيـق گـوش                      همواره گوشهای خ  

 به نوازندگی ميپردازند چگونه با حرکت صورت یا         Jazzدقت کردید که هنگامی که گروه های        " حتما. کنيم

موسـيقی رو بـا یکـدیگر    )  هـست  Onlineمنظـورم همـون     (حتی دست در صورت امکان بصورت لحظه ای         

  .ميکنندتنظيم 

  

بسياری از افراد عادی    " مشخص هست یا اصال   " مشکلی که اغلب در گروه ها کوچک پيش مياد و کامال          

نقش یکسانی رو اجرا ميکنند و هردو به یـک          " ، این هست که گيتار و پيانو معموال       ندنميشرو متوجه   اون  

ی که ميتونند با کمی     در حال . انجام ميدند ) اصطالح موسيقی به معنی همراهی کردن      (compingشکل  

  . را ایفا کنند... برنامه ریزی و تمرین قبلی همراهی حرفه ای تر بصورت پلی ریتميک یا ملودیک و 
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چيزی که اغلب باعث بروز این اشتباه حتی توسط آهنگسازان با تجربه ميشه توانایی این دو سـاز در پـر    

ردو برای اینکار استفاده کنـه یـا اغلـب          رنگ کردن هارمونی هست که آهنگ ساز رو وسوسه ميکنه از ه           

در ایـن حالـت اگـر       . اگه دیده باشـيد بـرای پيـانو یـا گيتـار تنهـا بـه دادن آکـورد هـای قطعـه اکتفـا ميکننـد                          

گيتاریست و پيانيست هماهنگی و تجربه کافی نداشته باشند هر دو در طول قطعه بـه نـواختن یکـسان            

هيم شروع کنيم مربوط ميشه به ایـن نکتـه کـه گيتاریـست و               بحثی رو که امروز ميخوا     .آکورد می پردازند  

در این بحث بـه     . پيانيست چطور باید بایکدیگر هماهنگی کنند تا اجرای موسيقی حرفه ای و خوب باشه             

  .چند نکته مهم اشاره خواهيم کرد که به یکی از اونها در همين مطلب ميپردازیم

  

  روش اول

گـامی کـه گيتـار در حـال سـاز زدن هـست، پيـانو سـاکت باشـه و                     شاید ساده ترین کار این باشه که هن       

 هيچگونـه تـداخلی در      , در اینـصورت بـدون شـک       .ه ميکند گيتار ساکت باش    compingبرعکس وقتی پيانو    

comping  اینکار بسيار خوش صدا تر هست از اینکه هردو ساز شروع به نـواختن بـدون برنامـه     .  رخ نميده

فقـط نکتـه ای کـه بایـد رعایـت بـشه             .  این حالت احساس بهتری ميکنه     کنند، مطمئن باشيد شنونده در    

اینکه حتی المقدور عمل جابجایی سازها بهتر است پس از پایان کامل یـک جملـه یـا عبـارت موسـيقی                      

حتی بهتر این هست که به گيتار اجازه بدیم با سوليـست  . باشه و به هيچ وجه وسط جمله عوض نشه    

 قـسمتی از موسـيقی رو اجـرا کـرد، گيتـار خـارج       progressionست یکبـار   هماهنگی کنه و بعد که سولي     

در این حالت ممکن سوليـست دیگـه ای یـا حتـی خواننـده  اجـرای موسـيقی رو                . بشه و پيانو وارد بشه    

  .  هاballadاین روش بسيار متداول هست بخصوص در اجرای . هدایت کنه

  

  

  

برای هر دو ساز بایـد بـه اون دقـت کنـيم اینکـه هـر دو سـاز گيتـار و پيـانو                         در حالت کلی    نکته دیگری که    

 در compingتوانایی پوشش دادن رنج وسيعی از نت ها را دارا هستند، لذا هرگز، تکرار ميشه هرگز، به                 

دسته گيتار اکتفا نکنيم و به این بهانه که فالن آکورد تو سر دسته ساده تـر  یک محدوده کوچک مثل سر  

دقت کنيد که همين نکته ساده یکـی از تفاوتهـای           . است به زدن آکورد در یک قسمت از ساز ادامه ندیم          

  . بزرگ اجرای حرفه ای و آماتوری است
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  دومروش 

 معـروف  Freddie Greenی اسـت کـه بـه نـام     یکی دیگر از روشهای متداول همنوازی پيـانو و گيتـار روشـ   

همکاری ميکرده و ) Jazzنوازنده پيانو  (Count Basie ای بوده که با گروه Jazzایشون نوازنده گيتار. هست

ایـن روش  .  و موسيقی توليد شده توسط ایـن گـروه داشـته   Count Basieنقش برجسته ای در کار گروه 

سـر ضـرب نواختـه ميـشه هـست کـه نتيجـه حاصـل یـک                  " همراهی بر اساس نت های سياه که دقيقـا        

  . رو بوجود ميارهمحکم و استوار ریتميک " ساختار کامال

  

تحت این شرایط نوازنده پيانو اقدام به شکستن قالب ریتميک گيتار ميکنه و با استفاده از ضـد ضـربهایی                    

م اینکـه چـون گيتـار       نکته بـسيار مهـ    .  رو بوجود مياره   Jazzکه به موسيقی تحميل ميکنه حس موسيقی        

هارمونی موسيقی رو بطور کامل تهيه ميکنه، نوازنده پيانو به حتی المقـدور بایـد از نـواختن آکـورد دوری                     

  .دن ضربه به ریتم مانند یک ساز ضربی اما با نت های آکورد رو داشته باشهزدر عوض او باید نقش . کنه

  

  

  

ای که باید به اون دقت کنيد اینکـه پيـانو بـه هـيچ وجـه سـر ضـربها نبایـد آکـورد بگيـره امـا در                              دیگه  نکته  

ممکن .  استفاده کنههاآکورد های ساده    voicing ميتونه بصورت ضد ضرب از       3 و   2مواردی مثل ميزانهای    

؟ اولـين   !که پيانو با ایـن بزرگـی و ابهـتش بيـاد هـرز گـاهی یـک نـت بزنـه                     بشه  طرح  هست این سئوال م   

هر توانایی و برتری اگه زیاد مورد استفاده قرار بگيره دیگه توانـایی        هست که   پاسخی که ميشه داد این      

 اون  بوده واگـه Jazz یکی از بزرگتریک نوازنده های پيانو Count Basieیا برتری نيست، پاسخ بعدی اینکه 

یک چيزی ميدونسته و در آخـر اینکـه خودتـون امتحـان کنيـد      "  کار ميکرده حتماFreddie Greenاینگونه با 

  . نتيجه خيلی باالتر از حد انتظار شما خواهد بود

  

  سومروش 

 برای گيتار بسيار خوش صدا است و به قول معروف خوب صـدا ميـده امـا اگـر پيـانو      Freddie Greenروش 

ار رو بگيره موضوع عوض ميشه چرا که زدن آکورد هایی با نت سياه درهـر ميـزان بـا پيـانو                      بخواد جای گيت  

دليل اون ميتونـه خـوش صـدا و       . برخالف حالتی که گيتار اینکا رو انجام ميده، نتيجه جالبی بدست نميده           

ظریف بودن صدای گيتار هنگامی که با نت های سياه همراهی ميکنه باشـه و بـرعکس چکـشی بـودن                     

  . دای پيانو باعث ميشه این روش برای پيانو بد صدا باشهص
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ميشه از خاصيت چکشی بودن صدای پيانو استفاده کرد و با استفاده از نت های کم کشش مـسئوليت           

نگه داشتن ریتم رو به پيانو داد و در عوض از گيتار خواست که در اطـراف ریتمـی کـه بـصورت ثابـت پيـانو                           

به شکل نگاه کنيد و ببينيد که چگونـه پيـانو ریـتم ثـابتی رو نگـه ميـداره و در                      . پردازهميزنه به زدن آکورد ب    

  .عوض گيتار به همراهی اطراف ریتم پيانو ميپردازه

  

  

  

تنها نکته بـسيار مهـم در ایـن روش ایـن هـست کـه هـردو نوازنـده پيـانو و گيتـار تحـت ایـن شـرایط بایـد                                 

progression      ننـد چـه در اینـصورت بـا زدن اشـتباه هـر آکـورد توسـط دیگـری                    دنبـال ک  "  آکورد هـا رو دقيقـا

 چون پيانو به زدن نـت هـای آکـورد اکتفـا     Freddie Greenموسيقی بد صدا ميشه، درست برخالف روش 

بخصوص دو نوازنده باید سـعی     .  های دوصدایی از آکوردها رو در خارج ضربها ميزد         voicingميکرد و بندرت    

تغييـر یافتـه    افق نظر داشته باشند و هارمونی یکسانی رو بعنوان آکورد           و ت Alteredکنند که در آکوردهای     

  .بشناسند

  


