
 

1 
 

  

 تاریخ روش شناسی موسیقی کودك 

  

  

  

 دکتر مهران پورمندان

  

  

  

  

   :آماده سازيو جست و جو 

  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

    



 

 12 از 2 صفحه

 

فرهنگی پیشی گرفت که   چنان از توسعه يآور از ابتداي قرن بیستم، گسترش و پیشرفت علم، صنعت و فن

تعلیم و تربیت  رو نیازهم. بشري و به خصوص در هنرها شد يآن، بروز ناهماهنگی و اختالل در رفتارها  جهینت

نوگرایان و   نوین، به منظور مقابله با این موضع جدید، در صدد یافتن راهکارهایی برامد و سعی و تالش همه

سأله  نیتر ی، به جاي اینکه بر اساسشده نیها و فنون اموزش تدو ، روشالح نیباا. خالّقان را به این سو سوق داد

ها و فنون اموزشی  اموزشی باشد، صرف تحقیق در روش يها در چهارچوب يا اموزش، که همانا ایجاد روح تازه

اموزشی و گسترش آن را براي باال بردن سطح ادراك و هوش،  يها چهارچوب نیدر حقیقت انها پیوند ب. شد

شخصیت هماهنگ و  جادیکالم، ا کی، حس تحرّك و در تیپرورش حواس ضروري، تصویربرداري خالق، حساس

 .بردند یشکوفاي انسانی را از یاد م

را هم  تانیموسیقی، قابل  در عرصه کنیدارد، ل يا دهیچیآموزش و تعلیم و تربیت مشکالت گسترده و بسیار پ

حس و  تواند یم یقیموس. جایگاهی را به خود اختصاص دهد (ها آن  و نه همه(دارد تا براي رفع بعضی مشکالت 

ملودي و همآهنگی اصوات به تعالی  زیانگ درك انسان را با قدرتی که در ریتم و صدا دارد، با نیروي شگفت

بزرگ نهفته است، سطح فرهنگ  دانان یقیهاي موسبکري که در شاهکار يها ییبایبا ز تواند یم یقیموس. برساند

حس  یقیموس. بخشد یبه شنونده، اهنگساز، نوازنده و در یک کالم به همه آرامش م یقیموس. بشري را باال ببرد

  . زدیانگ یو تصویرپردازي خالّق، هوش، عشق، حساست و اراده را برم کند یم فیدرونی انسان را تلط

وم امروز در  کند یکامال اساسی ایفا م یاملی ضروري، در اهنگهاي یک ملّت نقشهمچنین به عنوان ع یقیموس

درست صد سال پیش همین مشکل در  .در کشورمان با مشکلی به نام موسیقی روبرو هستیم کمیقرن بیست و 

دست  يا خارق العاده يها شرفتیسرتاسر اروپا و قسمتی از امریکا هم به وجود امده بود و موسیقی کودك به پ

 .حال موسیقی کودك، صد سال را پشت سر گذاشته است از اواخر قرن نوزدهم تابه. یافت

نه فراگیر مطرح شد، یعنی از عمر این موسیقی در ایران، حدود سی سال  یموسیقی کودك را به طور جدي، ول

 يري و راهکارهاحقیقتا از نظر تدوین تئو ینیستیم، ول شیاول سی سال پ  اگر نگوییم در نقطه. گذرد یم

در بیست سال اخیر . میا پیشرفت چندانی هم نکرده یایرانی و ملّ يها نهیاجرایی، در موسیقی کودك با زم

بسیار مقطعی، پنهان و در بسیاري از موارد  یبراي آموزش و پرورش موسیقی کودك بوجود آمده، ول ییها نهیزم

حرکت  نیتر يشاید جد یوان گفت اولین حرکت است، ولسمینار، اگر نت نیا. متأسفانه کاسبکارانه بوده است

  . موسیقی کودك باشد، موسیقی کودك با تعریفی جدید  براي اندیشیدن درباره

در . که براي این سمینار تالش کردیم، به هر دري که شد، زدیم و ره جا که شد رفتیم یما تقریبا در یک سال

این را  شود یفقط م. اري از جاهاي دیگر هم با مخالفت روبرو شدیمبسیاري از جاها با اشتیاق و عالقه و در بسی

 نیا. ملی یونسکو و تمام جهان روبرو هستیم  تهیگفت که ما در قرن بیست و یکم، با یک فرخوان عمومی از کم

اگر ما بخواهیم . بخشی از مواد درسی جدي دبستانی باشد یقیکه باید در تمام نقاط دنیا، موس دیگو یفراخوان م

 يها هرچه زودتر و جدا به فکر روش دیانجام دهیم، با يپیدا کردن راهی جدید و نو، و نه گذران وقت، کار يبرا

 .علمی آن باشیم يها آموزش موسیقی و راه
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ها در حقیقت از ابتداي  ین روشا نیتدو. آموزش موسیقی، کودك وجود دارند يها عنوان روش چندین روش به

 .کلی اموزش وجود داشت، به وجود آمد يها فراوانی که در روش یقرن بیستم، به علت سرگشتگی و آشفتگ

پزشک ایتالیایی به نام کلودیو  کیو کامل موسیقی پرداخت،  حیآموزش صح يها اولین کسی که به تدوین روش

سوئیس بودند،  یپس از او هم افراد دیگري که بیشتر از اهال. نبود یقیکار او در اصل موس. بود) 1( يمونته سور

 .بسیار وسیعی را در این زمینه به وجود آوردند  دامنه

و بعدها حدود دو یا سه ) 2(ژاك دالکروز  لیام. و تربیت دارد میتعل  ژان پیاژه که نظرات جامع و مبسوطی درباره

بعد از  .جدیدي را بنیانگزاري کردند يستمهای، س)4( نویبعد مارتو ) 3( لمزیبه نام ادگارد و ینسل بعد، کس

در  که همگی) 6(شکل گرفت و بعد هم کارل ارف ) 5( ياموزش مجارستانی توسط زولتان کودا ستمیها، س آن

 .جغرافیایی زندگی کردند، ظهور کردند  همین محدوده

روش سوزوکی در ژاپن و دیگري روش  یکی. ، دو سیستم در دو طرف دنیا به وجود آمد2بعد از جنگ جهانی 

 .امریکا  مانهاتان در ایاالت متحده

انها را معرفی کنم و در اخر نیز روشی  کنم یمن سعی م. اند اجرا شده ياین هشت روش تا امروز هر کدام به نحو

تر توضیح  جامع يروش ادگار ویلمز سوئیسی را قدر یعنیکردم،  تیانها تحقیق و فعال  را که مدت زیادي درباره

روش از هر جهت پاسخگوي نیازهاي تدوین یک روش آموزش موسیقی به کودك  نیاز نظر اینجانب، ا. دهم یم

 .است

خانهء «1907او در سال . دانست یموسیقی نم وجه چیکلودیو مونته سوري یک پزشک ایتالیایی بود که به ه

تربیتی کودکان معلول را مطرح -کرد مسایل اموزشیساله تأسیس و سعی  را براي کودکان دو تا هفت» کودکان

نبودند، بلکه  ییایقیبنابراین نظرات و آراي مونته سوري اصال موس .کند و از همین طریق به موسیقی دست یافت

باشد یا باید به  یمونته سوري معتقد بود که کودك باید در فرآیند اموزشی خود عامل فعال. تعلیم و تربیتی بودند

کودك کسی نیست که فقط در معرض اتفاقات قرار . عنوان یک عامل فعال در فرآیند آموزشی خود نگاه کرد او به

خاطر ما باید دائما ساختمان  نیبه هم. اش اتفاقات را به وجود آورد گیرد بلکه کسی است که باید به وسیله اراده

پس روش . حرکت متفاوتی را انجام دهد کنیم، چون کودك در هر لحظه ممکن است يزیر یمداومی را پ  تجربه

 .آموزش به خود کودك بستگی دارد

است که فراگیري کودك بسیار آزاد است و آن را در  نیگرفت، ا ياز روش مونته سور توان یکه م يا جهیاولین نت

. شود یو بحث رشد وارد م یشناس جا نظرات مونته سوري به روان نیاز هم. محدود کرد توان یهیچ سیستمی نم

مونته سوري محیطی به وجود آورد که در آن اشیا همگی واقعی  .او اشیا بهترین مربیان هستند  دهیبه عق

 .وجود ندارد يا یاسباب مصنوع یعنیهستند، 
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تماس  يبرا. کنند، برخالف این نظر رفتار کردند يزیر موسیقی را طرح خواستند یکه م یدانان یقیبعدها موس

مثل وسایل خانه از جمله یخچال،  ییها يباز عیات و دوري از توهمات باید از اسبابکودك با واق تر کینزد

 مهابا یکه ب رندیگ یکودکان به این شکل یاد م. بریدن استفاده کرد ي، تلفن واقعی و حتّی کارد براییدستشو

اولین هدفی است که مونته سوري در آموزش نوین  نیا. را درست تجربه کنند يا لهیدست به کار نزنند و هر وس

 :دیگو یاو م. کرد يگزار هیپا 1907در سال 

البته » .او باید و مربی هم باید مثل کودك یک کودك باشد  کودکان را نباید رها کرد،بلکه مربی باید همراه«

مونته سوري بر . دکان رفتار کنیمها رفتار کنیم بلکه باید یاد بگیریم چگونه با کو منظور این نیست که مثل بچه

 میدرك مفاه يرو) 7( یبه نام ماچرون دانش یقیموسیقی را با همکاري دوست موس يها همین اساس دوره

 .موسیقی بنیانگزاري کرد

مختلف صداهاي نرم و زبر و غیره را شکل  يها کرد و براي این کار دسته يبند او بر همین اساس، صداها را دسته

هدف او فقط دقیق  .گذاشت و امتحان کرد) برنج و آرد و غیره يها سهیمثل ک(مختلف  يها سهیرا در کداد و انها 

  . عنوان تمرین و برترین نمود آموزش موسیقی بود شنیدن به

است که بداند  نی، اکند یکه برخورد م يا به مسأله کند یدقّت کنید وقتی که یک رهبر، ارکستري را رهبري م

آموزش جدي است که مونته سوري پیدا کرد و همینطور هم   نکته اولین نکته نیا. نوازد یهرسازي چه م

از . شوند یتمام اینها به صورت خودجوش اموزش داده م. تشخیص صداهاي موسیقی از صداهاي غیر موسیقی

 یعنینجر شوند، صدایی و غیر صدایی، به آواز خواندن م يها تیهمین منظر و دیدگاه او معتقد است که باید فعال

 .باید بخوانند شنوند یمختلفی را که م يها صداها بچه

 زیکار ن نیا يبرا. شود یمهم دیگر، حرکات ریتمیک است که باعث پرورش و رشد جسمانی کودکان م  نکته

فی با مختل يکه چگونه به صداها اموزد یها م ، به بچهنوازد یبا تغییر سرعت اجراهایی که با پیانو م» ماچرونی«

 .مختلف عکس العمل نشان دهند يها سرعت

کودك به ان  یقینظرات مونته سوري، برخالف آنچه که بعدها در آموزش موس تمرینات و تجربیات حاصل از نقطه

فردي بود چون مونته سوري به کار جمعی اعتقادي نداشت و به همین خاطر بسیاري از  اریبها داده شد، بس

ها باید یاد  بچه«نظر اساسی دارد که هیچگاه از یاد نرفت یک نقطه ینظرات مونته سوري فراموش شد، ول نقطه

فرد دیگري به نام امیل  ،داد یها وقتی مونته سوري فعالیتش را انجام م در همان سال ».بگیرند چگونه یاد بگیرند

 يا هیپا يها براي گسترش مهارت ژهیزندگی به و  هیسوئیس اعتقاد داشت که سالهاي اول یژاك دالکروز از اهال

  جهینت 1905در ابتداي قرن بیستم در سال  نیبنابرا. در کنسرواتوار ژنو بود بار نیا. است ییربنایبسیار مهم و ز

  .تحقیقاتش را ارائه داد
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در نیویورك برگزار شده بود، نظراتش را بیان ) 8( ییکایامر یقیاو در یک فستیوال عمومی که براي مربیان موس 

  جنبه-2موسیقیایی   جنبه-1ما در ابتداي قرن بیستم اولین بار با نظراتی در دو جهت مواجه شدیم؛ .کرد

 .و تعلیم و تربیت یدرمان

تعلیم و تربیت باید رشد هوش و شعور موسیقیایی کودك باشد،  يها رساختیدالکروز معتقد بود که یکی از ز

در سلفژ و سرایش بسیار نقش داشت، اما در عمل با حرکاتی  یخوان اگرچه در سیستمی که او تدوین کرد بداهه

 .نامگذاري کرد (Orhythmic) «اوریتمیک«مواجه شد که خودش آن را 

بود که کودکان را از طریق حرکات فیزیکی به درك مشخصی اوریتمیک در حقیقت یک دوره حرکات همآهنگ 

ذهن و جسم  .و هارمونی و سبک و فرم راهنمایی کرد کینامیاز مفاهیم و عناصر موسیقی مثل ملودي، ریتم، د

 .کرد يزیر هیشکل دادن مفاهیم ذهنی توسط بدن را پا  هیرا باهم درآمیخت و آموزش را بر پا

جهت به  نی، تلوتلو خوردن و غیره همه در ادنیواز خواندن، قدم زدن، خزیدن، لغز، مکالمه، آدنیدست زدن، پر

بسیار جذّابی که ما به طور معمول در کالسهاي آموزش خودمان کمتر انجام  يکارها. شوند یکار گرفته م

 .میده یم

باشد، به  شانیات بدنزندگی کودکان باید براساس حرک يها تیبرگرفته از فعال يها تمیدالکروز معتقد بود که ر

موسیقی همآهنگ  يصداها يگذار را با نشانه شان یکیزیکه حرکات ف رندیگ ییاد م جیها به تدر همین خاطر بچه

مثال راه رفتن را نت سیاه و دویدن را نت چنگ در نظر بگیرند و از این طریق واکنش به موسیقی را که . کنند

و از این طریق به  کنند یها را درك م ، کششرندیگ ییاد م نوازد یدیگر م يیک استاد نوازنده با پیانو یا سازها

و  (Articulation) يبند ،جمله(Accent) ،آکسان(Creschendo)مثل کرشندو  يتر دهیچیمفاهیم و پ

 .برند یمفاهیم عمده و اصلی موسیقی که در نوازندگی بسیار حایز اهمیت پی م

اموزان و  گلوك و بسیاري از آثار بازرگ کلیسایی توسط دانش  ي باخ، اورفهاوریتمیک در نهایت به اجراي فوگها

، هارمونی و ملودي همگی در يبند آزاد، جمله يها زانیها، مترها و م ، کششها کینامید. رسد یمتد دالکروز م

با . اند هولی متأسفانه هیچگاه در کشور ما ترجمه و بررسی نشد شوند یسیستم و روش آموزش دالکروز بررسی م

مکتوبی که بگوید چگونه مرحله به مرحله حرکت کنیم خیلی کم هستند، چون  يها این حال دستورالعمل

. شود يزیر یچرا بداهه؟ چون براساس حرکت کودك باید پ. موسیقی در این روش به صورت بداهه است ياجرا

 .ها همراهی کنند ن زنگرا با خواندن آواز یا زدن طبل یا نواخت ها نیتمر توانند یها م معلم

 دیگو یدالکروز م. است یمسأله دیگري که در روش دالکروز مثل روش مونته سوري اهمیت دارد، آوازخوان

 .هر روز باشد  جزو برنامه دیبا. اگر یک ربع ساعت طول بکشد یخواندن، حت

سل و می، آواز خواندن با همان دو نت،  يها حرکتی و بعد استفاده از نت يشنیداري، روندها يها تیفعال

و  روند یها که بعدها در مراحل باالتر در سلفژ به کار م تک بچه به خاطر باال بردن صداهاي تک ییها نیتمر
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با روش دالکروز به نتیجه  نیبنابرا. مختص به دالکروز است يها که با انواع اصوات از روش ییها يپرداز بداهه

 .عنصر زیربنایی موسیقی براي کودکان شود تواند یم یکیزیف که یک حرکت میرس یم

بنیانی  يها آلمانی دقیقا به خاطر ضعف در آموزش دان یقیو موس یبعد، کارل ارف، آهنگساز، مرب  یک تا دو دهه

تأکید  يپرادز ههیارف بر خالقیت و بد. را بنیانگزاري کند» مدرسهء موسیقی و ورزش«موسیقی تصمیم گرفت 

 نجایا. دانست یآموزش موسیقی را گسترش خالقیت به وسیله کشف توانایی م یداشت و هدف اولیه و مقدمات

 .توسط خود کودك کشف کنیم يپرداز ههیرا در بد ها ییباید توانا یعنی، شود یمسأله برعکس م

پیش از  تیا با این همه، خالّقام. عمل است  جهیویژگی و امتیاز این روش در تأکید بر برتري عمل نسبت به نت

ارف برخالف آنچه ما فکر  يها خاطر بخش بسیار زیادي از روش نیاهمیت داشته باشند، به هم تواند یهمه م

 يها تمیبه عنوان مثال تأکید بر ریتم و همآهنگی گفتار و بدن و ر. کاربردهاي درمانی آن است میکن یم

در ایجاد  تواند یبر حرکت بدنی و نواختن سازها م دیتأک. کند ین محرکتی را آسا يها مهارت شرفتیموزیکال، پ

خواندن سرود و آواز،  .کمک کند» یابی فضایی جهت«، »تصور بدنی»حرکتی فهم مفاهیمی چون  يها مهارت

در کسانی که مشکل تکلّم دارند،  ها تیو همین فعال دهد یارف را تشکیل م  وهیش يها تیبخش مهمی از فعال

موسیقی درمانی پیدا   جنبه روشها نیازا ياریبس. شود یبدنی م يها باعث تحریک و رشد گفتار و زبان و حرکت

 .بود دهیاش را مدرسه موسیقی و ورزش نام و دقیقا به همین خاطر ارف، مدرسه کند یم

 .مناسب بود یلیکسانی که به توجه نیاز داشتند، خارف براي  يها تیتکراري بسیار کوتاه در فعال يها فرم

با  میکن یدر حقیقت در سیستم ارف برخالف آنچه که فکر م .شود ینیز براي کودك در نظر گرفته م ها نیهم

که چه چیزهایی برایش تجویز  کنند یو بررسی م شود یبیمار برخورد م کیبه صورت  روش نیکننده ازا استفاده

، شناسند یکه م ییزهایها، چ ها با استفاده از لغات آشنا و مأنوس مثل اسم خودشان، گل ارف بچه  در برنامه. شود

 .شوند یفاقد معانی خاصی باشند با ریتم آشنا م توانند یم یمتل و غیره که حتّ اتل

آزاد  يها تیکوتاه و آوازها را با حرکات نمایشی، رقص و فعال يها ها ممکن است داستان به همین دلیل بچه

و ریتم را ) نندینش یها خیلی هم دوست به سینه نم همانطور که آقاي فیاض هم اشاره کردند بچه. (همراه کنند

هم دخالت  باز یروش دالکروز، دو صداي سل و م قایدق. کنند ینمایش هم تجربه م يها تیدر قالب همین فعال

یک دوره حرکات یکماهه یا دوماهه به این صدا،  يشدند ختهها سا از ترانه يا دارند و بعد با همین صداها مجموعه

  به همین خاطر محدوده. شوند یو بعد دو و ر و می اضافه م شود یال به سل اضافه م. شود یصداها اضافه م هیبق

امر باعث شد که عناصر موسیقیایی کارل ارف حداقل از نظر  نیهم. رسد یصوتی به یک گام پنج صدایی م

 دانان یقیموس نیتر محدود کردن آوازها هم این مزیت را داشت که جوانترین و ناآزموده. شود یتئوریک کامل م

 .از صداها ارائه دهند یبخش تیهارمونی قابل قبول و رضا توانستند یهم م

مقدماتی و پیشرفته  يکودکان، اوازها و سرودها به دو نوع سرودها یعاتبا توجه به سن، تجارب و توانایی اطال

و یا  کنند ییا دو سه صدایی که باهم حرکت م يها و در نهایت آواز و سرودها مثل کانون و فرم شدند یتقسیم م

تأثیر کاملی برجا  توانستند یم کیرقص در روش ارف به صورت قطعات درامات (Rondo) به صورت روندوي
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او سازهایی را به وجود آورد که با استفاده از دست و نه . ختم نشد جا نیتالش ارف به هم یگذارند، منتهب

تمام . ریتمیک و ملودیک عرضه شدند يا و راحت ساخته و در دو گروه سازهاي کوبه شدند یانگشتان اجرا م

شده بودند که حس  یها طوري طراحها و ساز آوازها و گروه يا ازبه گونه ارف اعم یتجهیزات و وسایل اموزش

 .ختیانگ یشدن الزم است، برم يا حرفه دان یقیموس ياجتماعی شدن را که بعدها برا

چه لزومی دارد که ما جلوي کس دیگري ساز بزنیم؟ درواقع کودکان ما این را  ندیگو یها پیش خود م اغلب بچه

 ها تیفعال نیاز سوي دیگر کودکان با انجام ا. که ساز زدن یک حس درونی و شخصی است کنند یحس م

در بنیابین متد . و این نیز به خاطر ساختار اساسی سازها و آوازهایشان است کنند یاحساس ناتوانی و ضعف نم

شده بود، به  يمجارهم که دست به کار تحقیق و انتشار آوازهاي  يزولتان کودا 1906دالکروز و ارف در سال 

است که از کودکی  نیراه ا نیرا تربیت کنیم، بهتر دانس یقیخاطر ضعف آموزش موسیقی در کشور خودش، موس

 .ها را تربیت کنیم با انتقال میراث موسیقیایی که همان آوازها هستند، آن

آموزان ورودي  دانش نیبسواد موسیقی نگران بود و این ضعف در  نییکوداي که خودش یک معلّم بود از سطح پا

 ییها فقدان مهارت. امروز سطح اموزش موسیقی در مجارستان بسیار باالست .مدرسه عالی نیز محسوس بود

 زیربنایی در خواندن و نوشتن

او را به بهبود وضع ) که با وضع ما در ایران بسیار شبیه است( يموسیقی، عدم آگاهی از فرهنگ موسیقیایی خود

 .کرد یموجود تحریک م

و  بضاعت ییک شکست وجود دارد ولی براي یک معلم ب بضاعت یکوداي معتقد بود که براي یک رهبر فقیر و ب

 يکودا. کشد یاو عشق به موسیقی را در سی نسل از کودکان م. ماند یم یها سی سال باق این شکست سواد یب

به همین خاطر سنین سه تا . داد یخواندن، نوشتن و تفکّر موسیقی رشد م  سواد موسیقی را در سه جنبه

او معتقد بود که تمرین جدي و . داد ینسبت به سنین دیگر ترجیح م یقیرا از لحاظ تربیت موس یسالگ پنج

علّت نه فقط  نیو به هم برد یها باال م شرکت در کار و اجراي موسیقی، سطح دانش کودك، را در بقیه عرصه

و مفیدترین شکل اهمیت  نیتر جسمی و ذهنی کودك به سازنده يها یی، بلکه بر تواناشود یم يزیر یفرهنگ پ

کودکانه،  يها تمیمحلّی، ر يها درسی ماندگار ترانه يها هم خود را مصرف کتاب نیتر شیاو ب. شود یداده م

تحت عنوان پنجاه ترانه کودکانه عرضه کرد و به ایت ترتیب  يا مجموعه. ملّی کرد يمحلی و سرودها يها يباز

محلی را براي آموزش به کودکان  يها يها و ملود او ترانه. فولکوریک را در مجارستان به وجود آورد  یک مجموعه

کودك فقط پس از » .کودکان باشد  موسیقی محلی باید زبان مادري موسیقی«: دیگو یو م داند یمناسب م

 .به ان باید به سراغ موسیقی خارجی بروددستیابی 

وسیله ممکن یعنی صداي هر انسان  نیتر بهترین راه دستیابی به نبوغ موسیقیایی از طریق در دسترس

هم  یاو اهمیت فراوان. موضوع نه فقط براي افراد مستعد بلکه براي عموم مردم صادق است نیا. است ریپذ امکان

بسیار  یگروه یآوازخوان. اوازي قایل بود يها يمحلی و باز يها گروهی ترانه براي سلفژ و سرایش و آوازخوانی
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متعالی  يها تیمنضبط، با شخص يها لذّت ناشی از تالش تشکیل یک گروه خوب و شایسته، انسان. مهم است

 .همه نوع فرهنگی را از آن به دست آورد توان یم رایگروهی بسیار ارزشمند است، ز یآوازخوان. سازد یم

، کردند یهمانطور که آقاي دکتر ساسان سپنتا اشاره کردند، یکی از کارهایی بود که استاد علینقی وزیري م

کوداي، )موضوع در روش زولتان  نیتر هرحال مهم به. دادند یآموزش آواز بود که دقیقا به همین منظور انجام م

بیشتري داده شده  تییک مسأله خاص، اهم به روشها نی، در هریک ازادینیب یهمانطور که م. است یآوازخوان

بهتر است . کم گرفت دست دیاز دیگران اقتباس کرد، نبا توان یرا که م ییها معتقد بود که روش يکودا. است

مغتقد باشیم که یک روش  میتوان یما نم یعنی. بگوییم تکنیکهاي آموزشی را باید از سراسر دنیا به دست آورد

براي هر کشور دیگري هم قابل  ندیآ یکه در دنیا به وجود م ییها روش  بلکه همه! ایرانی داریم و دیگر هیچ

جالب است که سیستم  یسفرهاي زیادي به سراسر دنیا انجام داد، ول ياستفاده هستند و به همین علّت، کودا

ندارند و یا در  يکه امروزه به آن اعتقاد کرد یم يرویپ» می-سل«اموزش آوازي کوداي نیز از همان دو نت 

 .مخالف هستند انیبخشی از دنیا با

به نام  یسیها استفاده کردواین روش ابداع یک معلم انگل کوداي از سیستم حرکت دست براي نشان دادن نت

وسال نفوذ کند و  سن سیستم ساده در دل کودکان کم نیبا ا کرد یو سعی م. بود) 9(جان اسپننتر کورون 

را  تیاز نظر ذهنی بدون خالّق یبسیار سریع، ول یخوان به همین علّت نیز یک روش نتموسیقی را بیاموزاند، 

مرسوم و جدي  يها به طور کلی امروزه از روش. نیز روشی مشابه به وجود آورد یخوان تمیاو براي ر. ابداع کرد

 .اند و منسوخ شده شود یآموزش موسیقی به کودك استفاده نم

و معتقد بود که  کند یرا انتخاب م) پنتاتونیک( ییتا ، فواصل پنجکند یز او پیروي مکوداي، که بعدها ارف هم ا

کوداي در همین است، چون براي کودك  يها دیگر از ضعف یکی. براي کودکان نامناسب است يا پرده میفواصل ن

کودکان هندوستان این فواصل را راحت . پرده را بخواند یا حتّی ربع پرده کییا  پرده میکه ن کند یفرق نم

  .خوانند یم

ریتمیک،  يها آزاد، مهارت يها آوازخوانی بدون ساز با آوازهاي کوتاه، حرکت يبا این همه در روش کودا 

که  ندیموسیقیایی، شن  گوش و حافظه تیذهنی، ترب میشناخت صحیح خوب و آسان و الگوهاي ریتمیک، مفاه

قبل از روش نهایی که به روش سوزوکی معرفی شد، . شد ی، انجام مشود یدر قالب اوازها خالصه م ها نیهمه ا

در غرب و شرق دنیا دو . جا ختم شدند نیبه هم) به استثناي ویلمز و مارتینو( ییآموزش اروپا يستمهایتمام س

در ژاپن که اساس به اموزش ذهنی ) 10( یسوزوک یجینیروش دکتر ش یکی: روش کامال متفاوت شکا گرفتند

اموزش سنّتی خود مادر ایران بسیار نزدیک   وهیشیوه به ش نیا. معتقد نبود، بلکه به اموزش شفاهی اعتقاد داشت

دنیا پس از جنگ جهانی دوم  يها نوازنده نیتر عنوان شاخص کسانی که با این روش آموزش دیدند، به .است

به  دنیسنّتی در ژاپن از بین رفتند و آنچه که براي انها مهم بود، رس يها البته بسیاري از روش. مطرح شدند

روش سوزوکی در نقاط مهم اروپا و امریکا . گرفتند شیتکنولوژي از غرب پ  نهیهمانطور که در زم. غرب بود

 .نواختند یبیشتر قطعات بسیار مشکل ویلن را مساله  دنبال شد و کودکان سه تا پنج
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 یبودند، ول يقبلی همه فرد يکارها. تالش بسیار جامعی انجام شد 1970امریکا در سالهاي   در ایاالت متحده

 .شد یتر اموزش داده م بزرگ  مجموعه کیدر  یقی، موس)11( لیدر کالج مانهاتان و

تر هنر و ادبیات و اموزش و پرورش  هدف این کالج تنها موسیقی نبود، بلکه موسیقی به یک گروه بزرگ بار نیا

. آموزش و پوروش را در ایاالت متحده به سطحی باالتر ارتقا دهند اتیقصد داشتند هنر و ادب ها نیا. تعلّق داشت

طرح تحقیقاتی به نام . الیی عرضه شدادبیات امریکا در حد بسیار با 80-90 يها در سالهاي اخیر در دهه

یا تأثیر متقابل برنامه اموزش موسیقی از کودکستان تا اموزش عالی را صرفا براساس  (Interaction) اینتراکشن

و عمل خالّق در روش  تیفعال. شود یموجدو بررسی م يها روش  و در ترکیب با همه دهد یخالّقیت قرار م

. ابدی ییا روش مونته سوري است و روي داوري و قیاس تمرکز م یشخص يها فتهایمانهاتان ویل به همراه کشف 

آهنگساز در  کیها باید صداهاي موسیقی را مثل  آن. خود را باهم مقایسه کنند يها افتهیکودکان همسن باید 

هایی را کشف مثال یکی از کارهاي خیلی جالب این بود که کودکان صدا .سروکار داشته باشند انینظر بگیرند و با

در این پروسه، . هر کدام با یک کاغذ مچاله صداهاي متفاوت ایجاد کنند يمثال یک گروه سه چهارنفر. کنند

البته معلمی که این کار را  .تا به یک صداي مخصوص به خودش برسد کند یکودك صداهاي مختلفی را تجربه م

در . نظر گرفته شده بود معلم در این سیستم دررشد آموزش . ، خودش باید خیلی توانا باشدردیگ یبرعهده م

و کشف، کاربرد دوباره  ییراهنما. زیادي در این زمینه تربیت شده بودند يها کنسرواتوارهاي مختلف امریکا، معلم

صداهاي اطرافمان مثل تقلید صداي هواپیمایی که از باالي سرمان رد  يبا صداها، بازساز ينواز صداها، بداهه

 .دنظر داشتندرا م شود یم

 ياموزان ورود ضعف در بین دانش نیکوداي که خودش یک معلّم بود از سطح پایین سواد موسیقی نگران بود و ا

فقدان مهاتهاي . امروز سطح اموزش موسیقی در مجارستان بسیار باالست. مدرسه عالی نیز محسوس بود

که با وضع ما در ایران بسیار ( يسیقیایی خوداز فرهنگ مو یدر خواندن و نوشتن موسیقی، عدم آگاه ییربنایز

 .کرد یاو را به بهبود وضع موجود تحریک م) شبیه است

حاال در مورد دو . مختصري از شش روش معمول آموزش موسیقی از ابتداي قرن بیستم است  خچهیاین تار

 :نمیک یتر بحث م روش دیگر کمی مفصل

روش مارتینو در دل روش ویلمز . دیگري متعلق به مارتینو است از این دو روش یکی متعلق به ادگارد ویلمز و

خواندن، نوشتن و تفکّر موسیقی رشد   ادگارد ویلمز نیز مثل کوداي سواد موسیقی را در سه جنبه. ردیگ یجاي م

 .داد یبه همین خاطر سنین سه تا پنج سالگی را از لحاظ تربیت موسیقی نسبت به سنین دیگر ترجیح م. داد یم

دانی را تربیت کنیم،بهترین راه این است که از کودکی با انتقال میراث موسیقیایی  براي اینکه بخواهیم موسیقی«

 ».همان اوازها هستند،انها ا تربیت کنیم  که

آوازهایی  نیاول. ردیگ یاموزش موسیقی از رحم مادر شکل م» :دیگو یم لمزیو. دالکلروز و پیاژه اهل سوئیس بود

و به زمان پیش از  میشو یکودك هم خارج م  بنابراین ما از محدوده .، در بطن مادر استردیگ یم که کودك فرا
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اساسی  يها انی، پس در بناورد یشرایط اجتماعی، شرایطی است که خانواده به وجود م نیبهتر. میرو یتولّد م

آوازي است که در دنیا  يها روشتدوین تمام روش  یروش مارتینو این است که چگونه باید آواز خواند و به نوع

 .وجود داشته است

ما هیچگونه فعالیت جدي آموزش موسیقی را تا شش  .؛ کودك و خانوادهمیشو یاینجا ما با دو عامل روبرو م

 کیشود، البته نه به معنی توانایی اجراي  دان یقیباید موس یسالگ کودك تا شش ی، ولمیده یسالگی انجام نم

 .اساسی آن يها انیساز بلکه از جهت شناخت موسیقی و درك بن

و  يریتم، ملود افتنیبراي  دیگو یاو م. و هارمونی است يموسیقی شامل ریتم، ملود يها انیدر نگرش ویلمز، بن

اجتماعی وجود  یآنچه راکه در طبیعت و زندگ. وجو کنیم ها را جست هارمونی ما باید در طبیعت و اجتماع آن

در عین حال . وجود ندارد کمر اینکه کودك خودش کشف کند يساز. میکن ید، استخراج و به کودك عرضه مدار

ما در سیستم ویلمز از یک معلّم بسیار توانا و . تمام سازها باید در اختیار کودك باشند تا خودش انتخاب کند

در اینجا  خواهم یآنچه که م نیاشیم بنابرابسیار توانا باید برخوردار ب  یک روش بسیار کارآزموده و یک خانواده

خوب  يها است که به وجود آوردن یک سیستم آموزش جدي صرفا با به وجود آمدن حتّی معلم نیتأکید کنم، ا

ما وقتی ). ها گروهی باشند حتّی اگر کالس(نخواهند رسید و صرفا فردي خواهد بود  یهم به یک رهنمون جمع

به . ده نفر را در نظر بگیریم از شیب  صحیح اموزش موسیقی برسیم که یک مجموعه يها انیبه بن میتوان یم

ها از  البته در اروپا مهدکودك(ها  جاهایی که کودکان وجود دارند در مهدکودك نیتر همین خاطر، در مهم

ه از ک ییاموزشها. داد یکار خود را در آنجا تمرکز م لمزیو) شود یشروع م یماهگ و حتی سه یماهگ شش

کار کرد که  توان یاز نظر ویلمز با کودکی م. است» شده تمام« لمزیو ي، براشود یدر مدارس شروع م یسالگ شش

تمام سازهایی که در دنیا وجود دارند از جمله سازهاي ارف . خام بتواند همه چیز را به خود بگیرد  مثل یک ماده

 يها روش. داد یانجام م ها یخودش را دبستان يتمام کارها نویدر این جریان، مارت. با روش ویلمز سازگار هستند

 .شوند یخوانند منجر م تیدر تدریس آواز داشت که در نهایت به ترب يا بسیار گسترده

، در بطن ردیگ یآوازهایی که کودك فرا م نیاول. ردیگ یاموزش موسیقی از رحم مادر شکل م«: دیگو یویلمز م

شرایط  نیبهتر. میرو یو به زمان پیش از تولّد م میشو یکودك هم خارج م  محدودهبنابراین ما از  .مادر است

؛ کودك و میشو ی، پس دراینجا ما با دو عامل روبرو ماورد یاجتماعی، شرایطی است که خانواده به وجود م

 .خانواده

آوازي  يها مام روش روشتدوین ت یاساسی روش مارتینو این است که چگونه باید آواز خواند و به نوع يها انیبن

سالگی خودش با کودکان کار  65ویلمز حتّی در سنین باال، در سن  نیبنابرا. است که در دنیا وجود داشته است

. دهد یبه نام کنسرواتوار ویلمز وجود دارد که این روش را انتقال م سیهم در برن سوئ يکنسرواتوار. کرد یم

 ، متعلق به ویلمزکند یبلکه انسان تربیت م دان یقیکه نه فقط موس ییها روش نیتر از موفّق یکی

 ییها تمام روش یعنیروانشناسی است،  يها تیتنها محدودیت، محدود. در روش ویلمز محدودیت وجود ندارد

مارتینو که معاصر ویلمز  یاند، حتّ تا سوزوکی، مدنظر قرار گرفته يکه از قبل وجود داشته است از مونته سور
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اختیار عمل بسیار زیاد و به همان نسبت توانمندي فراوان از طرف  کیدر روش ویلمز با  نیبنابرا. بوده است

ها ساخته شوند و  ، شنوایی با انواع و اقسام سازهایی که باید براي بچهيبدنی، گفتار يها تیفعال. مربی مواجهیم

. رندیگ یو شکل م ندیآ یور خالّقانه به وجود متوسط خود کودك هم ساخته شوند، همگی در سیستم ویلمز به ط

به  دان یقیسوزوکی موس ستمیس. رندیگ یشکل م دان یقیموس يها دوره، انسان نیمسلما کمی پس از گذراندن ا

ولی  کند یمختص و محدود استفاده م يها ارف از روش ستمی، سکند یمونته سوري درمان م ستمیس. آورد یبار م

بسیار  یمسلما روشی مشکل، ول. در روش ویلمز محدودیتی وجود ندارد، مگر اینکه خود کودکان را به وجود آورد

 .است یعمل

بلکه روشی را  کند یکسی به هیچ روشی پایبند نیست و کار نم چیدر سراسر دنیا، ه بایدر اواخر قرن بیستم، تقر

صد سال تاریخ اموزش موسیقی کودك صد سال آموزش . باشد که متناسب با توانایی هنرجو کنند یانتخاب م

صحیح  يها را دریابند و از دستاوردها که مردم کشور ما نیز این روش دوارمیام. روانشناسی و تعلیم و تربیت است

 ...انشاء ا. آنها به نحو عالی استفاده کنند

 

  

  

  

  9 شماره ،1380 فروردین موسیقایی، مقام مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

     :پیوندگاه

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


