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کپی کردن يا بازتوليد اين نوشتار ،يا قسمتهايی از اين نوشتار ،بدون اجازه مولف ممنوع می باشد.

اکتاو نوازی روی سنتور
ساختار سنتور ايرانی برای اکتاو نوازی بسيار مناسب است .بر روی سنتور ايرانی ،به استثنای اکتاوهای تشکيل شده با نتهای
سمت راست خرکهای زرد که نواختن آنها به کمی کمک فکری احتياج دارد ،بقيۀ اکتاوها در کنار يکديگر قرار دارند.
برای نشان دادن امکانات مختلف اکتاو نوازی ،به شکل  ۱زير مراجعه ميکنيم.
•
•

ميزان  ۱يک توالی ساده با نتهای ال-سی-دو-ر را نشان ميدهد.
ميزان  ۲نوختن این نتها با اکتاو را نشان ميدهد .من در تنظيم خود برای سنتور از» پسر خندان »  To yelasto pediقطعۀ
آهنگساز يونانی ميکيس تيودوراکيس  Mikis Theodorakisاز اين طريق نواختن در قسمت مقدمه در ميزانهای  ۱تا ۱۲
استفاده ميکنم.
ميزان  3همين نتها را با ریز و نت نویسی به اختصار نشان ميدهد .در عمل ،اين ريزها را می توان با نتهای دوالچنگ
(ميزان  6 ،)4نتی ( sextupletميزان  ،)5سه ال چنگ (ميزات  )6و يا با انواع مختلف تک ريز (معمول در ريز نوازی
در سنت رديف) اجرا کرد .در تنظيمم از پسر خندان من از اين روش در بخشهای آوازی و بخشهای اتصالی از ميزان ۱3
به بعد استفاده ميکنم.
شما می توانيد اجرای اين قطعه را با روشهای قيد شدۀ فوق با اين پيوند گوش بدهيد :اجرای پسر خندان
ميزان  7توزیع نتهای ملودی را بین دو اکتاو نشان ميدهد است .طنين سيمهای سنتور و همجوشی هارمونيکهای توليد شده
توسط آنها باعث ميشوند که اين تناوب به طور شگفت آوری يک حاصل صوتی طبيعی را ارائه کرده و به طور کامل
يکپارچگی ملودی را حفظ کند.
یکی از فواید روش توزیع نتهای یک ملودی روی دو (یا سه) اکتاو ،بهره برداری از نتهای متغیر در اکتاو است .ميزان ۸
اين امکان را نشان می دهد .در اينجا ،سی خرک زرد بمل است و سی خرک سفيد بکار است .در مثال ارائه شده ،ما با سی
بکار به سمت باال و با سی بمل به سمت پايين حرکت ميکنيم .برای توضيح بيشتر در مورد اين نوع نت متغير به متن من
تنظيم نتهای متغير روی سنتور  ۲خرک مبحث « نتهای متغير در اکتاو » صفحه  ۲شکل  ۲مراجعه کنيد.
روش توزیع نتها در اکتاو ،در عمل ،با ریز نوازی .در اکتاو آمیخته میشود .به اين ترتيب ،نتهای کوتاه مدت با روش اول
(.توزيع در اکتاو) و نتهای دراز مدت با روش دوم (ريز در اکتاو) نواخته ميشوند .شکل  ۲قسمتی از قطعه من « دوش »
که بر روی غزلی از حافظ نوشته ام را روی  ۱اکتاو و همين قسمت را با اجرای  ۲اکتاوی نشان ميدهد .که در آن از هر دو
روش توزيع در اکتاو و ريز در اکتاو استفاده شده است .به نکات زير در شکل  ۲توجه بفرماييد:
 oترکيب متغير ريزها با چنگ و دوال چنگ در هر  ۲روش اجرا،
 oبازسازی آکورد می مينور رود  3سه اکتاو (ميزان ،)۱۱
 oنگارش ملودی روی  ۲اکتاو نسبتا ً ناخوانا است ،به همين دليل بهتر است ،که ملودی را در نسخه اصلی  ۱اکتاوی
خود خواند و اجرای روی  ۲اکتاو (و يا حتی  3اکتاو) را به طور ذهنی انجام داد.
هر يک از روشهای نوازندگی در  ۲اکتاو را که متن فوق ارائه شده است ميتوان به طور جداگانه و يا به نحو ترکيبی
(مثل مثال شکل  ،)۲بر روی کل يک ملودی يا بر روی قسمتهايی از يک قطعه اجرا کرد.
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