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چکیده
کلی نوازندگــی پیانو در ایران، ترجمه و تالیف شــده اســت.  کالســیک غربی و بطــور  منابــع زیــادی در حــوزه ی آمــوزش پیانوی 
کاربــرد پدال های پیانو تا حد زیادی مورد غفلت واقع شــده اســت. در این راســتا، این مقاله  کــه مقوله ی  ایــن در حالــی اســت 
گوگیک در غرب، درصدد  کرده، ســپس با بررســی راهکارهای پدا کادمیک پدال گیری در ایران را بررســی  ابتدا وضعیت آموزش آ
کمبود توانایی در تحلیل  کاربرد پدال دمپر در ایران اســت. بســیاری از هنرجویان به دلیل  بهبود دانش آموزشــی در زمینه ی 
کاربرد هنری پدال، به شــناخت عمیق  که  کاربــرد پــدال دمپــر، به ناچار به عالئــم پدال گیری در آثار مراجعه می کننــد. در حالی 
کنار تقویت مهارت های شــنیداری در امر نوازندگی پیانو، بســتگی دارد. با تجمیع مهارت های نظری و عملی  از ســبک آثار در 
کیفی اســتفاده  در آمــوزش پــدال، امــکان تفســیر های نو بــرای نوازندگان پیانو بــه وجود می آید. ایــن پژوهش از روش تحقیق 
کــرد. در این شــیوه از روش مشــاهده مشــارکتی برای جمع آوری اطالعات اســتفاده خواهد شــد. همچنیــن داده ها از  خواهــد 
کتابخانــه ای و اینترنتی، مصاحبه با اســاتید و هنرجویان دانشــگاه هنــر تهران، درس  گفتارها و مســترکالس های  طریــق منابــع 
که به دلیل ضعف تجربه ی  گردآوری شده است. این تحقیق می تواند توسط هنرآموزانی  بین المللی دانشکده های موسیقی، 
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بررسی آموزش 
آکادمیک پدال در 

ایران

بررسی روش 
پداگوگ های 

برجسته ی غربی
ارائه راهکار آموزش 

پدال

در ایــران آثــار زیادی در رابطه با نوازندگی پیانــو برای هنرآموزان و 
هنرجویان ترجمه و تالیف شــده اســت. اما هیچ یک از منابع به طور 
کاربرد و آموزش پدال دمپر را موضوع بررســی قرار نداده اند  تخصصی 
)از ایــن پــس در متــن این تحقیــق به جای پــدال دمپر بــه اختصار از 
واژه ی پدال استفاده خواهد شد(. بسیاری از منابع اشاراتی عمومی 
کاربــرد پــدال به عالقمندان این هنــر ارائه می کننــد. بنابراین عدم  از 
شناخت از تنوع کاربرد پدال توسط آهنگسازان و نوازندگان دوره های 
کاربرد متعهد به ســبک از پدال، با مشــکل  مختلف، هنرجویان را در 
کرده اســت. بســیاری از هنرجویــان به دلیل ضعــف در تحلیل  روبــرو 

کاربرد پدال به ناچار برای دریافت صدادهی مناسب به نسخه هایی 
کاربرد پــدال در آنها وجود داشــته  کــه عالئم  از آثــار مراجعــه می کننــد 
که در این مقاله بررسی خواهد شد، این رویکرد  باشد. اما به دالیلی 

کاربرد صحیح پدال نیست.  پاسخگوی نیاز هنرجویان برای 
کادمیــک پــدال در ایــران طــی  در ایــن تحقیــق، ابتــدا آمــوزش آ
اســاتید  و  هنــر  دانشــگاه  هنرآمــوزان  و  دانشــجویان  بــا  مصاحبــه 
ایــن  بــه  قــرار می گیــرد.  بررســی  مــورد  مســترکالس های بین المللــی 
ترتیــب ریشــه های ضعــف در آموزش پدال بررســی می شــود. ســپس 
کتورهای مهــم در امر آموزش پــدال از بدنه ی مطالب  بــا اســتخراج فا
نظــری نگاشــته شــده در غرب، ســعی در ارتقای دانش نظــری از این 
که  امــر در ایران خواهیم داشــت. در این پژوهش تالش خواهد شــد 
کاربرد پدال مبتنــی بر تقویت مهارت های شــنیداری  تحلیــل نظــری 

هنرجویان در ارتباط با سبک قطعات باشد.
کالســیک در ایران از دوره های  عمــده ی رپرتــوار اجرایی پیانوی 
گرفته اســت. بنابرایــن تمرکز  کالســیک و رومانتیــک شــکل  بــاروک، 
ایــن تحقیــق روی پدال گیــری مرتبــط بــا دیدگاه هــای آهنگســازان، 
گوگ هــای غربی در  کالســیک و پدا نوازنــدگان و منتقدین موســیقی 

این دوره ها می باشد. 

کادمیک پدال در ایران 1. آموزش آ

کاربرد پــدال دمپر در ایــران مانند  بــه نقــل از روش های آمــوزش، 
بســیاری دیگــر از مقــوالت آمــوزش نوازندگی حایز متد مشــخصی نزد 
کــه ضعــف عمومــی در  بســیاری از اســاتید نوازندگــی نیســت. از آنجــا 
کاربــرد پــدال توســط نوازندگان جــوان در ایــران وجــود دارد، تحقیق 
دربــاره ی این موضــوع از اهمیت برخوردار می باشــد. دانشــجویان و 
هنرآمــوزان نوازندگــی پیانــو در دانشــگاه هنــر، دالیل زیــر را به ترتیب 

کردند: کاربرد پدال در ایران تایید  اهمیت برای توجیه ضعف 
کاربــرد پــدال در  کافــی بــرای تحلیــل  ۱- عــدم مهــارت شــنیداری 

ارتباط با سبک آثار،
که به تحلیل آثار پیانویی  کمبود ترجمه از بسیاری از منابعی   -۲

می پردازند،
کالس های عملی ســاز و عجله برای آماده سازی  کمبود زمان   -۳
رپرتوار، امکان ارائه ی مطالب زیادی را در حاشــیه امر نوازندگی باقی 

نمی گذارد،
که امکان  4-کمبود نیروی متخصص انسانی  در امر آموزش پیانو 

کالس عملی ساز را دارا باشند. کاربرد پدال در  آموزش تحلیل 
کنار تکنیک های انگشــتی  عــدم رشــد مهارت های شــنیداری در 
پــدال می شــود. در  کاربــرد  باعــث ضعــف در  در میــان هنرجویــان، 
دانشــگاه های ایــران، ارتبــاط معنــادار و هدفمندی بیــن واحدهای 

نمودار1- سیر پژوهش حاضر.

درســی ترتیــب شــنوایی بــا نوازندگــی پیانــو برقــرار نشــده اســت. بــه 
که تمــام مهارت های  عقیــده ی نیوهــاوس۱، نوازندگــی محلی اســت 
موســیقایی را یکجــا بــه هم مرتبــط می کند تا به هــدف اجرای هنری 
کنیــم )نیوهــاوس، ۱۳80، ۲45(. بنابرایــن بایــد ارتباط  دســت پیــدا 
معناداری میان واحد درســی تربیت شــنوایی با واحدهای نوازندگی 
که در این مقاله  کاربردی  کرد. در برخی مثال های  عملی ســاز برقرار 

کاربرد پدال تبیین می شود.  آمده، ارتباط شنوایی با 
کاربرد پدال در میان دانشــجویان  عالوه بر این، ضعف در تحلیل 
وجــود دارد. در غــرب منابــع متعددی بــرای تحلیل آثــار پیانویی هر 
آهنگســاز در دســترس اســت. برای مثال منابع زیادی برای شناخت 
ســبک نوازندگی شــوپن و تحلیل آثار موتسارت چاپ شده است، در 
که بســیاری از ایــن منابع در ایران برای هنرجویان ناشــناخته  حالی 
کالس های  مانده اســت. در ایران، ارائه ی چنین دانشــی محدود به 
که به طور خاص برای امر نوازندگی پیانو  فرم و تاریخ موســیقی شده 
کاربرد پــدال در ایران، باید  طراحــی نشــده اند. بنابراین برای ارتقای 
دانــش و مهــارت تحلیــل ایــن ابــزار را در نــزد هنرجویــان باال بــرد. در 
کاربرد پدال،  گی های ســبکی آثار با  ادامه با بررســی ارتباط برخی ویژ
کرده و راه حل هایــی برای تحلیل  ضعــف عالئــم پدال گیری را تبییــن 

کاربرد پدال در اختیار هنرآموزان و هنرجویان قرار می دهیم. 
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کارآمدی عالئم پدال گیری  2. نا
کاربرد پدال در تحلیل 

پدال گیــری  عالئــم  بــردن  کار  بــه  در  آهنگســازان  دیدگاه هــای 
یکســان نیســت )Haskell, 2009, 12(. آهنگســازان در طــول تاریــخ 
در برخــورد بــا امــر پدال گیــری، متناســب با ســلیقه ی شــخصی عمل 
کاربرد پــدال تنها  می کرده انــد. بنابرایــن، امــکان دریافــت صحیــح از 
کاررفته در نتاســیون آهنگســازان و ناشــرین آثار  بــا اتــکا بــه عالئم بــه 
کاربــرد پدال در نتاســیون  آنهــا وجــود ندارد. بــرای مثال نبــود عالئم 
کاربــرد پــدال در آثــار او ایجــاد  موتســارت، مســائل زیــادی در تفســیر 
می کنــد. عــالوه بر این عالئــم محــدود نمی تواند ناقــل ظرافت باالی 
کاربــرد پــدال )مانند: پدال نیمه، یک ســوم و پدال تعویضی( توســط 
بســیاری از آهنگســازان رومانتیــک مانند شــوپن۲ باشــد. ضمن این 
گوگ های برجســته ی پیانو ماننــد نیوهاوس و  کار پدا کــه، با بررســی 
کاربرد های پــدال قابل بیان با  که بســیاری از  هوفمــان۳ درمی یابیــم 
کاربرد پدال بــرای ایجاد  عالئم نمی باشــد. بــرای مثال نیوهــاوس به 
تن و رنگ اشــاره دارد )Neuhaus, 1993, 158( و هوفمان در جایی از 
Hoff-( کرشندوهای مهیب صحبت می کند کاربرد پدال برای ایجاد 
man, 1920, 41(. در ایــن قســمت با بررســی برخــی آثار، ضعف عالئم 

پدال گیری را تبیین می کنیم.

fur elise :ضعف عالئم پدال گیری- بررسی موردی
کار نرفته  عالئــم زیادی در نســخه های این اثر برای دینامیــک به 

اما درباره ی پدال گیری با دقت قابل توجهی اشاراتی وجود دارد.
برخالف تصور بســیاری از پیانیست ها، این پدال گیری را نمی توان 
در زمــره ی پدال گیــری لگاتو قرار داد. زیرا پدال گیــری لگاتو اولین بار در 

کارل چرنی5 به  کامل عملی و نظری پیانوفورته4 نوشــته  کتاب مکتب 
سال ۱8۳۹ معرفی شده است )Rosenblum, 1993, 106(. عالوه بر این 
در ویرایش های مختلف این اثر، پدال گیری به اشــکالی با تفاوت های 
کرده اســت. به  کار را مبهم تر  کاربرد پدال در این  که  انــدک وجــود دارد 
کاربرد پــدال در این مورد، رنگ آمیــزی خاصی در  نظر می رســد هــدف 

جهت برجسته سازی  هارمونی های دست چپ باشد. 

ضعف عالئم پدال گیری- بررسی موردی: موتسارت
کاربرد پدال در نتاســیون خود  که اشــاره ای بــه  موتســارت بــا این 
کاربــرد پــدال را در  کارهــای پیانویــی او،  نداشــته اســت، امــا بررســی 
بسیاری از موارد الزامی می دارد. یکی از دالیل غایب بودن نتاسیون 
کارهــای موتســارت می توانــد ظرافــت بســیار زیــاد او در امــر  پــدال از 

 .)Rowland, 1993, 86( آهنگسازی باشد
کتاو،  در تصویــر۲، پرچــم نت هــای ســیاه و فاصله های بیشــتر از ا

کاربرد پدال است. نشانه ی 

کاربرد پدال از دیدگاه 3. آموزش و 
گوگ های غربی پدا

کاربرد پدال و مشــکالت آن در سیســتم  تا اینجا موضوع آموزش و 
گرفــت و ضعف رویکرد نت  کادمیک ایران مورد بررســی قرار  آمــوزش آ
که  محــور در امر پدال گیری تبیین شــد. حال زمان آن رســیده اســت 
کاربرد پدال در غرب  گوگ های تاثیرگــذار بر آموزش و  دیدگاه هــای پدا
گوگیــک اروپایی و  بررســی شــود. بــا الگوبــرداری از دســتاوردهای پدا
کاربرد و آمــوزش پدال در  آمریکایــی، می تــوان راهکارهایــی برای امــر 

کرد.  ایران ارائه 

تصویر 1-برای الیزه.
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

چرنی 
چرنی یکی از مهم ترین ناقالن سنت نوازندگی پیانو در غرب بوده 
کامل عملی و نظری پیانوفورته درباره ی  کتاب مکتب  است. وی در 
نوازندگــی پیانــو اطالعات زیــادی در اختیار ما می گــذارد. از جمله به 
کاربــرد وســیع پدال در پاســاژهای آزاد۶ در رجیســترهای بــاالی پیانو 
که پدال های پیانو هنوز پایی نبوده اســت، اشــاره می کند.  در زمانی 
کاربرد پدال دمپر را به دلیل رزونانس باالی پیانوهای دوره ی  البته او 
خــود، ریســک باالیــی بــرای تولیــد صداهــای نامطبــوع می دانســته 
کاماًل به افکت های پدالی آشنا بوده و در مواردی به صدای  است. او 
کاربرد دائم آن را  غنی حاصل از پدال با نگاهی مثبت اشاره دارد، اما 
نمی پسندیده است. وی کمک گرفتن از پدال برای ایجاد لگاتو را جایز 
کم پدال توسط آلمانی هایی  کاربرد بسیار  نمی دانسته، در عین حال 
.)Rowland, 1993, 41( ماننــد هومل۷ را مورد انتقاد قرار داده اســت

شوپن8
شوپن در تعالی ساز پیانو نقش زیادی داشته است. عالوه بر این، 
نقــش او بــه عنوان معلم پیانو انکارناپذیر اســت. وی تاثیر به ســزایی 
کاربرد پدال های نیمه و یک سوم داشته است. همچنین  در تثبیت 
کمــک پدال هــا بــوده  گیــری از پیانــو بــا  حائــز ســبک خاصــی در صدا
که در ســالن های شلوغ و  اســت. شــوپن بر خالف لیســت۹ و تالبرگ۱0 
پــرزرق و بــرق اجرا می کردنــد، بیشــتر در محافل خصوصــی نوازندگی 
می کــرده، بنابرایــن بــه ناچــار تکنیــک بــا ظرافت تری نســبت بــه آنها 
داشــته اســت، زیرا در این محافل حساســیت پخش صــدا به مراتب 
کنســرتی در قــرن نوزدهــم بــوده اســت  بیشــتر از محیط هــای شــلوغ 

 .)Hipkins, 1937, 20-26(
کاربــرد صحیح پــدال را منوط به دقت مداوم در شــنیدن  شــوپن 
کاربرد آن در تمــام طول عمر حرفــه ای یک نوازنده  صــوت حاصــل از 
کاربرد  گردانش باید همواره نســبت به  می دانســته و معتقد بوده شــا
از  پــدال مطالعــه و دقــت داشــته باشــند. وی علــی رغــم اســتفاده 
پدال هــای بســیار طوالنــی و عوض  کردن های ســریع، بــه افکت های 
صوتــی زیــادی دســت می یافــت. از جملــه رنــگ آمیزی هــای صوتــی 
گونه ی او تحســین برانگیز  کاربرد پــدال در ملودی هــای نجوا نویــن و 
کالویه هــا، پیانوهای  بــوده اســت. وی بــه دلیل نیاز به لمس ســبک 
پلیل۱۱ را ترجیح می داده اســت. صدای این پیانوها مخملی و لمس 
کاربــرد پدال  که  کالویه هــا بســیار ظریــف و ســبک اســت. ضمن ایــن 
کروماتیک  که برای اســتفاده در پاســاژهای  آن، چنان حســاس بوده 

و مدوالســیون ها، ایده آل به نظر می رســیده اســت. با این حال وی 
که صدای  تمــام لگاتو هــا را با پدال تولید نمی کرده، بلکــه در مواردی 
بســیار دقیــق و واضحــی بــرای حمایــت از خــط ملــودی الزم بــوده، 
کمال  کــه تکنیک انگشــتی خــود را در  همــواره ســعی در ایــن داشــته 
کند. وی در مراحل اولیه ی آماده سازی قطعه،  دقت و مهارت حفظ 
کاربرد پدال تکســیم۱۲ در  از پــدال اســتفاده نمی کــرده و به خصوص از 
گردان خود  مراحــل اولیــه خــودداری می کــرده و ایــن اجــازه را به شــا
کاربرد پــدال در برخــی از نکتورن ها را منع  هــم نمــی داده اســت. وی 
می کــرده اســت. بــرای مثال در نکتــورن فامــاژور اپوس ۱5 شــماره ی 
 Rowland, 1993,( کاربــرد پــدال را جایــز نمی دانســته اســت ۱، اصــاًل 
129-127(. دربــاره ی پولونــز بــزرگ۱۳ اپــوس ۲۲ اظهــار نظــر لیســت 
کــه بــرای  بســیار راهگشــا اســت. وی از شــخص شــوپن شــنیده بــود 
کوبید بلکه باید آنها را  کالویه ها  کســان دادن به باس ها، نباید روی  آ

.)Neuhaus, 1993, 161( کرد کمک پدال برجسته  با 

گوگ های قرن بیستم دیدگاه های پدا
گوگ های بزرگی مانند نیوهــاوس و هوفمان  در قــرن بیســتم، پدا
کتبــی در زمینه ی هنر نوازندگی پیانــو زدند. به این  دســت بــه تالیف 
کاربرد  ترتیب اطالعات جامعی از ابعاد مختلف تکنیک پیانو از جمله 
گرفت. خوشبختانه  پدال در دسترس عموم عالقمندان به پیانو قرار 
که هر  ایــن منابــع در حــال حاضــر در ایــران ترجمه شــده اند و با ایــن 
کاربــرد پدال های پیانو اختصــاص داده اند،  کوتاهی را به  یــک فصــل 
مراجعه به آنها سرنخ های خوبی را در اختیار عالقمندان این هنر قرار 
گوگ های نامبرده، محققینی مانند هســکل و  می دهــد. عالوه بر پدا
کتور های سبک شناختی، راه  جولی۱4 با دسته بندی آثار مبتنی بر فا

کرده اند.  حل های منسجمی برای آموزش پدال ارائه 

نیوهاوس 
کتاب هنــر نوازندگــی پیانو۱5، عالوه بر دســته بندی  نیوهــاوس در 
اختیــار  در  را  خــود  آمــوزش  روش  حــدودی  تــا  پــدال،  کاربرد هــای 
معرفــی  را  پدال گیــری  نــوع  ســه  وی  اســت.  داده  قــرار  هنرآمــوزان 
کنند. این ســه  نوع  کــه باید هنرآمــوزان در آموزش آنها دقت  می کنــد 
عبارتنــد از ۱- پدال گیــری بــا هــدف ایجاد تــن و رنــگ، ۲- پدال گیری 
بــرای  زودهنــگام  پدال گیــری   -۳ و  کالویــه  فشــردن  بــا  همزمــان 
Neu-  ( که با دســت امکان وصل آنها نباشــد کوردهایی  وصل کردن آ
haus,1993,158(. وی این دسته بندی را با بررسی آثار موسیقایی از 

تصویر 3- پرلود اپوس 28 شوپن در البمل ماژور.
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کرده اســت و در مثال هایی  دوره ها و آهنگســازان مختلف اســتخراج 
کــه این دســته بندی را با  کاربــرد پــدال ارائه می کند، پیداســت  کــه از 

کمی  تغییرات در آثار موسیقایی هر دوره اعمال می کند. 
کاربــرد پــدال اشــاره  عــالوه بــر ایــن، وی بــه اهمیــت شــنوایی در 
کاربرد پدال در پرلود اپوس ۲8 شوپن در  می کند. از جمله مثال او از 
البمل ماژور، آموزنده است. وی در این مثال به اهمیت امتداد باس 
علیرغــم تغییــر هارمونــی نت هــای میانی اشــاره می کنــد. وی معتقد 
که باید باس را sfp نواخته، ملودی را با دقت و نوانس دقیق با  است 
کورد های همراهی کننده  صدادهی واضح و قابل تشخیص اجرا کرد. آ
را بسیار نرم و آرام نواخت و در موارد تغییر هارمونی، پدال را به اندازه 
کــرد. به نظر وی یــک نوازنده ی خــوب با اغراق  یــک چهــارم تعویض 
Neu-( کند کاماًل حذف  کردن پدال را  موارد نامبرده می تواند عوض 
کاربرد پدال یک مســاله ای اســت  haus, 1993, 161-162(. بنابرایــن 
گوش اســت. این "غریزه ی  که با تن مربوط بوده و عمومًا راه حل آن 
که ملــودی را با هر  که بــه نوازنده دیکتــه می کند  شــنیداری"۱۶ اســت 
عمقــی از پــدال تــا چه حدی بایــد با تمایــز بنوازد؛ یا بخــش همراهی 
کند. همه اینها مسائلی است  میانی را تا چه حد با نوانس پیانو اجرا 
کاربــرد صحیح  گــوش را می طلبــد و بــدون آن  کــه حساســیت بــاالی 

پدال حاصل نمی شود.

هوفمان 
کتــاب ســوال و جواب هایــی در نوازندگــی پیانــو۱۷،  هوفمــان در 
گــوش را شــرط اصلــی مهــارت پدال گیــری معرفــی می کند.  ذائقــه ی 
کوســتیکی  وی غریزه ی شــنیداری تربیت شــده را در مورد تغییرات آ
حاصــل از ســالن اجــرا، راهبر اصلی امــر پدال گیری می دانــد. عالوه بر 
کاربردهای مختلف پدال اشــاره دارد. در این میان، دو  اینها، وی به 
که  کاربرد متفاوت نســبت به پیشینیان خود برای پدال ارائه می کند 
در منابــع دیگــر بــه ندرت یافت می شــود: ۱-کاربرد پــدال برای تجمع 
کاربرد پدال  کرشــندوهای مهیــب ۲-  صداهــا به مــرور زمــان و ایجاد 
برای یکسان ســازی رنگ آمیزی خطوط ملدیک، مانند نقش هورن 

 .)Hoffman, 1920, 40-45(در ارکستر

جمع بندی از راهکارهای هوفمان و نیوهاوس
کــه در روش آمــوزش  گرفــت  بــرای جمع بنــدی می تــوان نتیجــه 
گوگ های برجســته ی معرفی شــده در این بخش،  تحلیل سبک  پدا
گوش، قرار دارد. به عبارت دیگر تحلیل  کنار پرورش دائقــه ی  آثــار در 
کوســتیک  کنــار تحلیــل شــنیداری اثــر بســته به آ سبک شناســانه در 

کاربرد پدال است. محیط اجرا، راه حل 

هسکل-جولی
آثــار  در  پــدال  کاربــرد  گوگــی  پدا عنــوان  بــا  مقالــه ای  در  هســکل 
کاربــرد پــدال  کالســیک۱8، راه حــل منســجمی بــرای آمــوزش  دوره ی 
کتورهای  کاربــرد پــدال را در ارتبــاط بــا فا کــرده اســت. وی  پیشــنهاد 
کالســیک مــورد تحلیــل قــرار داده و ســعی در  آثــار  سبک شــناختی 
کاربرد پدال را در ســبک  کاربرد پدال در هر مورد دارد. وی  اســتنباط 

کــه در این مقاله بــه برخی از  کاســته اســت  کتورهایی  کالســیک به فا
 .)Haskell, 2009, 6-8( آنها اشاره می شود

* اجرای پاساژهای لگاتو
* نت آپاژیاتور و حل 

گذاری کسان  * آ

اجرای پاساژهای لگاتو
کالســیک، تفاوت های زیادی  کاربرد لگاتو در آثار پیانویی دوره ی 
کارل فیلیپ  بــا لگاتــوی شناخته  شــده ی امــروزی دارد. بــرای مثــال 
کــه نت ها  امانوئــل بــاخ۱۹، لگاتــوی ایــده  آل را حالتــی معرفــی می کند 
Haris-  ( کشــیده می شــوند بــه انــدازه ی نصف ارزش نوشــته شــده، 
کلمنتی به لمس بســیار لگاتوتری نســبت  son, 1977, 41(. از طرفــی 
 Rosenblum, 1988,( بــه همدوره ای های خود اعتقاد داشــته اســت
کالســیک بــا هدف تولیــد لگاتو  کاربــرد پــدال در آثــار  154(. بنابرایــن 
کاربرد  کــه در برخی ویرایش های ایــن آثار،  پذیرفتــه نیســت در حالی 
غیردقیــق عالئــم پدال گیری باعث می شــود هنرجویــان از پدال برای 

کنند.  تولید لگاتو استفاده 

حل آپاژیاتورها 
کالســیک،  کاربرد پــدال برای دریافــت لگاتو در آثار  علی رغــم عــدم 
که نت حل  کاربرد برای حل آپاژیاتورها پذیرفته است. از آنجایی  این 
کاربرد پدال  کمتری اجرا شــود، بایــد از  بایــد از نــت آپاژیاتور با نوانس 
 Haskell,( کسانی روی آن ایجاد نشود کرد تا آ روی نت حل اجتناب 
کــردن آن همزمان با  گرفتــن پــدال روی نــت آپاژیاتور و رها  .)2009, 7
بــه صــدا درآوردن نــت حل، لگاتوی مناســبی بــرای این مــورد ایجاد 
 K332 کاربــرد در ســنات می کنــد. بــرای نمونــه می تــوان به ایــن نوع 

کرد )تصویر 4(. موتسارت، موومان اول اشاره 

کسان ها آ
کاربرد پدال برای برجسته سازی ضرب ها  کاربرد و عدم  هسکل به 
اشــاره می کنــد )Haskell, 2009, 7(. بــرای این منظور، فینال ســنات 
کاربــرد پــدال ریتمیک  کــه عالئــم  می مینــور هایــدن را مثــال می زنــد 
گذاشــته شــده اســت.  روی هــر ضرب در برخی ویرایش های موجود 
کاربرد پدال در ضرب های دوم را پیشــنهاد نمی کند  بــا این حال وی 
 Brown,( کید اضافی روی ضرب ضعیــف قرار می دهد کار تا زیــرا این 
26 ,1999(. همچنیــن در ســنات K283 موتســارت در موومــان اول 

تصویر 4- سنات K332 موتسارت، موومان اول.
)imslp.org( :ماخذ
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کیدگــذاری صحیــح را از نوازنــده  کاربــرد پــدال در هــر ضــرب امــکان تا
کمک  سلب می کند. بنابراین بهتر است صوت پدالی در این موارد با 
انگشــتان به دســت آید )Ibid(. برای مثال در اینجا می توان نت های 
کمی  بیشتر نگه داشت تا هم اثر لگاتوی زیبایی داشته باشد  باس را 
کاربــرد پــدال روی  کیــد داشــته باشــیم. وی  و هــم روی ضــرب اول تا
کســان نامطلوب ممنــوع می کند. پیشــنهاد  ضــرب بــاال را به دلیــل آ
می شود در میزان ضرب باال، پدال نیمه استفاده شود و در ضرب اول 
میزان اول، از پدال عمیق تر استفاده شود. به این ترتیب ضرب های 
کسان مطلوب تری خواهند داشت  دوم و ســوم در میزان ضرب باال آ

.)Haskell, 2009, 9(
کتور های ســبک شــناختی را بــرای آثار  بــه ایــن ترتیب می توان فا
کاربرد  کــرده و  دوره هــای مختلــف موســیقایی بــه طــور مجزا بررســی 
کــرد. با بســط دادن ایــن روش به  پــدال را در ارتبــاط بــا آنهــا تحلیــل 
آثــار دوره رومانتیــک و تــا حــدودی آثار مــدرن، می تــوان راهکارهای 

منسجمی برای امر آموزش پدال ارائه داد.

ح پیشنهادی آموزش پدال 4. طر

کاربرد و آموزش پدال  که راهکارهای  کنون زمان آن رســیده اســت  ا
کنیم. با  کرده و جایگاه هر یک از راهکارها را شناسایی  را دســته بندی 
کدام در جای  شــناخت نقاط ضعف و قوت هر رویکرد می توانیم از هر 
مناســب بهره ببریم. بدین منظور طرح آموزشــی پدال متشکل از سه 
کلیدی در نمودار ۲ مشاهده می شود، سپس تاثیر هر پارامتر در  پارامتر 
اجرای هنری بررسی می شود. کاربرد هنری پدال منوط به درک جایگاه 
کاربرد پدال اســت. کتور هــا در امر آمــوزش و  صحیــح هــر یک از ایــن فا

کاربرد پدال عالئم 
که با اشــاره ی مســتقیم آهنگســاز  انکار اهمیت عالئم در مواردی 
کــه اتــکا به  وارد اثــر می شــود، صحیــح نیســت. ایــن در حالــی اســت 
کافی  ایــن عالئــم برای دریافــت صحیح از صوت مــورد نظر آهنگســاز 
نیســت و تحلیــل دقیــق اثــر از نظر ســبکی اهمیــت زیــادی دارد. زیرا 
کــه قابل بیان بــا عالئم  کاربــرد پــدال بیــش از آن اســت  ظرافت هــای 
کــه در طول تاریــخ نت نــگاری در غرب  پدال گیــری محــدودی باشــد 
پدیــد آمده انــد. عــالوه بــر ایــن، اتکای صــرف به ایــن عالئم، مــا را در 
که از ملزومات اجرای هنری است، به درستی  کاربرد خالقانه ی پدال 

راهنمایی نمی کند. 

شناخت سبک
کاربردی از شــمای  که با تحلیــل دقیق و  شــناخت ســبک مادامی 
کاربردی  شنیداری حاصل از اجرا باشد، راهگشای بسیاری از مسائل 
گزارش های  که تحلیــل، صرفًا در مقــام  پــدال خواهــد بــود. در صورتی 
رشــد  امــکان  باشــد،  آهنگســازی  خشــک  تحلیل هــای  و  تاریخــی 
غریزه شــنیداری مبتنی بر ســبک در نوازنده ها فراهم نمی شــود. برای 
کتورهای مهم در اصول اجرای نوازندگی  کسب این شناخت می توان فا
کســان گذاری و جمله  بندی را در هر سبک  پیانو مانند لگاتو، حل ها، آ

کاربرد پدال ارائه داد. کرد و راه حل سیستمایتک برای  بررسی 

غریزه ی شنیداری
با پرورش غریزه ی شنیداری تا حدود زیادی نیاز به آنالیز محتوای 
گوش نوازنده به صورت  کاربرد پدال توسط  آثار پیانویی از بین رفته و 
کاربــرد پــدال در نوازندگان  غریــزی اتفــاق می افتــد. ایــن مرتبــه ای از 

تصویر5- فینال سنات می مینور هایدن.
)imslp.org( :ماخذ

تصویر6- سنات K283 موتسارت، موومان اول.
)imslp.org( :ماخذ
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حرفه ای به شــمار رفته و مقدمه ای برای دســتیابی به تفسیرهای با 
ارزش فردی از آثار پیانویی می باشد. البته این غریزه ی شنیداری در 

مراحل اولیه باید از آبشخور دانش تاریخی و نظری سیراب شود تا به 
بیراهه ی تفاسیر نادرست از آثار نیانجامد. 

کاربرد پدال می تواند بالغت۲0 فرازهای موســیقایی را تحت تاثیر قرار 
کســان گذاری و جمله بندی، همگی  دهد. حس جهت در موســیقی، آ
کاربرد غلط پدال  کمک پدال برجســتگی بیشتری خواهند داشــت.  به 
گذاشته و اصالت سبک شناختی اجرا را  در ویژگی های فوق تاثیر منفی 
زیر سوال می برد. در این مقاله، با معرفی عناصر سبکی و بالغی و بررسی 

نوع ارتباط آنها با امر پدال گیری، کاربرد پدال در برخی آثار بررسی شد. 
اتــکا به عالئم برای دریافت صحیح از تفســیر آثــار، عمدتًا به دلیل 
ضعــف سبک شــناختی در میــان هنرجویان اســت. بنابراین دریافت 
از مقولــه زیبایی  شــناختی مبتنــی بــر ســبک، مقــدم بر اتکا بــه غریزه 
کســب دانش درســت از  شــنیداری می باشــد. به عبــارت دیگر بدون 
مقوله سبک شــناختی آثار، غریزه شــنیداری با تفسیرهای بی اساس 

فردی جایگزین می شود. 

کاربرد پدال ماننــد رنگ ها در صدا۲۱  کتاب هــای راهنمای  امــروزه 
کاتریــن فاریســی۲۲، بــرای آمــوزش پــدال از نظــم مشــخصی  نوشــته  
کتاب ها عمدتًا دغدغه ی باالبردن حساســیت  پیــروی می کنند. این 
کاربرد پــدال را دارند  شــنوایی هنرجویان نســبت بــه صوت حاصل از 
کاربرد  کمتر اشاره ای به متون مهم سبک شناختی و تفسیری در  اما 
پدال می کنند. در مقابل، برخی محققین مانند روزنبالم۲۳ و رولند۲4 
کاربــرد پدال هــای پیانــو توجــه نشــان  تنهــا بــه مقولــه ی تاریخــی در 
کاربرد پدال در دوره های  داده انــد. این محققین از طریق مطالعه ی 
کنار مطالعه ی توســعه ی مکانیکی این ابزار،  مختلف موســیقایی در 
کاربــرد پدال های پیانو هســتند. از طرفی در ایران به  کشــف  درصدد 
کمبود منابع ترجمه شــده بســیاری از منابع مفید در دسترس  دلیل 

هنرجویان و هنرآموزان پیانو قرار ندارد.
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