
 دشیفر

 دضیفش چیست؟

دضیفش کشدى ثِ ػول خَاًذى ٍ اجشا کشدى یک لطؼِ هَسیمی گفتِ هیطَد ثِ ضشطی 

 کِ اجشا کٌٌذُ لجال آى لطؼِ سا ًذیذُ ثبضذ. دس صثبى اًگلیسی ثِ دضیفش کشدى

sight-reading هیگَیٌذ. اصطالح sight-singing  ِثِ خَاًٌذُ ایی گفت

 .هیطَد کِ دضیفش هیکٌذ

  دضیفش

 (sight-reading) دضیفش ●

سا  (sight-reading) ًَیسٌذگبى کتبة ّبی هَسیمی هؼوَال اصطالح دضیفش

ثشای تَاًبیی خَاًذى ٍ اجشای هَسیمی سبصی ٍ آٍاصی دس اٍلیي همبثلِ ثب لطؼِ ثِ کبس 

یی تَسط چطن ثِ اصَات بدضیفش تجذیل دسیبفتْبی هَسیمثشدُ اًذ. ثِ ػجبست دیگش 

دضیفش “هیجبضذ. ثشخی اص ًَیسٌذگبى تشجیح هیذٌّذ اص اصطالحبت ضبخص تشی هبًٌذ 

دس هَالغ   (sight-singing) ”دضیفش خَاًی“ٍ  (sight-playing) ”ًَاصی

 لضٍم استفبدُ ًوبیٌذ. ایي توبیض ثخطیذى ثِ اًَاع دضیفش، اصطالح

(sight-reading)  سا هشثَط ثِ اجشای صبهت لطؼِ هَسیمی دس رّي ثذٍى ایجبد

 .صذا تَسط سبص یب حٌجشُ هیذاًذ



هَسیمیذاًبى ثسیبس هبّش هیتَاًٌذ دس سکَت دضیفش کٌٌذ. آًْب هیتَاًٌذ ثِ یک ًت 

هَسیمی ًگبُ کٌٌذ ٍ آى سا دس رّي خَیص ثطًٌَذ ثذٍى ایٌکِ چیضی ثخَاًٌذ یب 

گبى غیش حشفِ ایی تش هؼوَال ثشای خَاًذى اثش ثخص ًتْب حذالل ثٌَاصًذ. دضیفش کٌٌذ

الذام ثِ صهضهِ کشدى یب سَت صدى لطؼِ هیکٌٌذ. دس اٍایل لشٍى ٍسطب تَاًبیی خَاًذى 

صبهت ثشای لشائت ًثش ّب آًمذس هْن ثَدُ است کِ آگَستیي لذیس دسثبسُ آى سخي 

 .گفتِ است

یبسی اص ػجبسات دیگش هَسیمی کِ ّوچٌیي هبًٌذ ثس ”a prima vista“ اصطالح

 a“ ثِ صثبى ایتبلیبیی ّستٌذ ثشای دضیفش کشدى ثِ کبس هیشٍد. اجشای هَسیمی ثطیَُ

prima vista” ثِ هؼٌی اجشا دس اٍلیي ًگبُ هیجبضذ. 

تَاًبیی ضٌیذى ًتْبی سٍی کبغز ثِ هؼٌی خَاًذى هَسیمی است ٍ ثبیذ ثِ ػٌَاى پیص “

 لطؼِ یک کِ صهبًی دس جَ ٌّش اگش .ِ لشاس گیشدًیبص یک اجشای خَة هَسد تَج

 اضتجبُ ًکٌذ لطؼِ کوپَصسیَى ضٌیذى ٍ ًَاختي ثشای تالضی هیکٌذ آًبلیض سا هَسیمی

 .ثَد خَاّذ ًتْب هکبًیکی اسائِ تٌْب اٍ اجشای ٍ ضذُ هشتکت ثضسگی ثسیبس

 (sight-transposition) اًتمبل ًظشی ●

 یک هیتَاًٌذ –ًَاصًذگبى گیتبس خَد آهَختِ  هطخص طَس ثِ –ثشخی اص ًَاصًذگبى 

 جبثجب است ایطبى خَاًذى آٍاص صَتی هحذٍدُ ثب هتٌبست کِ ایی فبصلِ ثِ سا آٌّگ



 ًیبصی ًَاصًذگبى ایي. آکَسدّبست کشدى آسبًتش اًتمبل ًَع ایي دیگش دالیل اص. کٌٌذ

آکَسدّبی گیتبس  اًتمبل داًص ثب ثبیذ فمط ٍ ًذاسًذ هَسیمی خَاًذى لَاػذ داًستي ثِ

آضٌب ثبضٌذ تب ثتَاًٌذ آٌّگ ّب سا دس هحذٍدُ صذایی هطخصی اجشا کٌٌذ کِ ثشای 

 .آٍاص خَاًذًطبى خیلی ثبال یب خیلی پبییي ًجبضذ

 (sight-playing) دضیفش ًَاصی ●

چٌبًکِ گفتِ ضذ ثشخی اص ًَیسٌذگبى ثِ اًجبم ػول دضیفش ثِ ٍسیلِ سبص دضیفش ًَاصی 

ًَاصی دٍ هْبست اصلی خَاًذى هَسیمی ٍ ایجبد هَسیمی سا ثب ّن هیگَیٌذ. دضیفش 

 .تشکیت هیکٌذ

 (sight-singing) دضیفش خَاًی●

ٍلتی کِ خَاًٌذُ ّب دضیفش هیکٌٌذ هؼوَال ثِ ایي ػول آًْب دضیفش خَاًی گفتِ هیطَد. 

 .دضیفش خَاًی اص دٍ هْبست دضیفش ٍ تَاًبیی خَاًذى ثِ ٍجَد هی آیذ

 سٍاًطٌبسی ●

بیی ٍاثستِ است. ی ثِ لذست حبفظِ کَتبُ هذت هَسیمًبیی دضیفش کشدى تب حذٍدتَا

آصهبیص ثِ ٍسیلِ دستگبُ دًجبل کٌٌذُ چطن ًطبى دادُ است، چطن ًَاصًذگبى هبّش 

ّوَاسُ جلَتش اص هَسیمی کِ اجشا هیکٌٌذ حشکت هیکٌذ. آًْب ًتْبیی کِ هیجیٌٌذ سا ثِ 

جبم هیذٌّذ تب صهبًی کِ آًْب سا اجشا کٌٌذ. ثِ ایي رّي هیسپبسًذ ٍ سٍی آًْب پشداصش اً



 .ػول جذا کشدى دست ٍ چطن اطالق هیطَد

اگش رخیشُ اطالػبت دسیبفت ضذُ اص ًتْب دس حبفظِ فؼبل سا ثب ایي ػجبسات هؼشفی کٌین: 

همذاس اطالػبت )ثبس( ٍ صهبًی کِ آًْب ثبیذ دس رّي ًگبُ داضتِ ضًَذ تب اجشا 

ذاًین کٌص ثیي ثبس ٍ تبخیش ثب تغییش توپَ طجك ساثطِ صیش تغییش ضًَذ)تبخیش(، ثبیذ ث

 :هیکٌذ

 .تغییشات توپَ ثشاثش است ثب تغییشات ثبس تمسین ثش تغییشات تبخیش

ثشخی اص هؼلوْب ٍ هحممْب ػمیذُ داسًذ کِ دست ٍ چطن هیتَاًذ ثشای استمالل ثیطتش اص 

ى سا پذیذ ثیبٍسًذ. ّوچٌیي حبلت طجیؼی آهَصش ثجیٌذ تب تَاًبیی ثْتش دضیفش کشد

دضیفش ثِ آضٌبیی ثب ضخصیت هَسیمی کِ هَسد دضیفش لشاس گشفتِ است ًیض ثستگی 

داسد. ایي اهش ثِ اجشا کٌٌذُ اجبصُ هیذّذ کِ ػجبسات سا ثصَست ٍاحذّبی هجضا هَسد 

ضٌبخت ٍ پشداصش لشاس دّذ ًِ ثِ صَست ًتْبی تک تک. دس ایي حبلت کبسایی 

 .صًذُ ثَجَد خَاّذ آهذثیطتشی ثشای ًَا

اضتجبّبت دس دضیفش هؼوَال دس جبّبیی سخ هیذٌّذ کِ هَسیمی داسای یک سکبًس 

غیشػبدی یب غیش هٌتظشُ است. ایي اضکبل استشاتژی حذس صدى ًتْب است کِ دضیفش 

 .کٌٌذگبى هؼوَال اص آى استفبدُ هیکٌٌذ

 



 استفبدُ حشفِ ایی ●

ضجط هیکٌٌذ سا ثشای اٍلیي ثبس دیذُ اًذ.  ًَاصًذگبى استَدیَیی هؼوَال لطؼبتی کِ

غبلت هَسیمی ّبیی کِ دس تلَصیَى ًَاختِ هیطَد تَسط ًَاصًذگبًی ًَاختِ ضذُ 

 است کِ آى لطؼبت سا دضیفش کشدُ اًذ.

 هتذ آهَصضی ●

دضیفش سا هْوتشیي یب یکی اص هْبستْبی ثسیبس هْن یک  ی پیبًَاص هؼلوْب ۶۸%اگش چِ 

اص آًبى ثب ایي هْبست ثِ ضیَُ سیستوبتیک سٍ ثِ سٍ هیطًَذ.  ۸%ًَاصًذُ هیذاًٌذ اهب تٌْب 

دلیل ایي اهش سا ثبیذ ًمص داًص هشثیبى دسثبسُ آهَصش دضیفش داًست ثِ ػالٍُ کوجَد 

کشدى اص ػَاهل هطکل آفشیي ّستٌذ. هَاد آهَصضی ٍ ضؼف خَد هؼلوبى دس دضیفش 

ّوچٌیي هؼلوْب اغلت تبکیذ صیبدی سٍی توشیي ٍ سبختي سپشتَاس ثشای اجشای یک 

سسیتبل هَفك هیکٌٌذ کِ دس ًتیجِ ایي اهش دضیفش ٍ سبیش هْبست ّبی ٍاثستِ آى ثِ 

 .ًبثَدی کطیذُ هیطًَذ

 :ضشٍسی هیذاًذ ضیفشچٌذ هْبست هطخص سا ثشای اًجبم د ،تحمیمبت ثسیبس

 پبیِ ّبی تکٌیکی دس خَاًذى ٍ اًگطت گزاسی

 تَاًبیی الهسِ ٍ حبفظِ

تَاًبیی خَاًذى، ضٌبختي ٍ یبد آٍسی گشٍّی اص ًت ّب ) جْت ّب، الگَّب، ػجبسات، 



 ( ، فَاصل ٍ غیشُآکَسدّب، گشٍُ ثٌذی ّبی سیتویک، تن ّب، هؼکَسْب

 ش ثب ًگبُ ػشیض تش ٍ جلَتشتَاًبیی خَاًذى ًتْبی جلَت

آى ثِ دضیفش کشدى لطؼِ  تصَس ضٌَایی )ضٌیذى لطؼِ پیص اص ًَاختي ٍ خَاًذى دّبًی

 .(ذکوک هیکٌ

 تَاًبیی ًگبُ داضتي ضشة، خَاًذى ٍ یبدآٍسی سیتوْب

 بیی ٍ تئَسی هَسیمیَّضیبسی ٍ داًص سبختبسثٌذی هَسیم

 .دس ًت خَاًی خَاّین پشداختدس همبلِ ثؼذی، ثِ ثیبى سٍش ّبی افضایص هْبست 
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