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

نت نویسی ترسیمی برای سنتور
نت نويسی سنتی ،از طريق خطوط حامل ،زير وبمی نت را از مقايسه محل آن با يک نقطه مشخص شده توسط نشانه کليد ،مثلا
کليد سل يا کليد فا ،نشان ميدهد .نت نويسی ترسيمی محل اجرای نت را روی يک ساز موسيقی نشان ميدهد.
من يک نت نويسی ترسيمی برای سنتور را متصور شده ام که از آن ،نه برای جايگزينی نت نويسی سنتی ،بلکه برای کمک
گيری برای مرور کردن عبارات موسيقی که حفظ کرده ام يا در حال حفظ کردن آنها هستم استفاده ميکنم.
مطالب زير اجزای مختلف نت نويسی ترسيمی من را ارائه ميدهند.

آکوردها
برای نشان دادن آکوردها ،من از يک نمودار استفاده ميکنم که تشکيل شده از دو سیم مرجعی سنتور ،سيمهای سل و دو (در
سنتور سل کوک  9خرک) ،و  2خط مورب نشان دهنده ردیف خرکهای زرد و سفید .سيمهای ديگر ،به هنگام نياز با استفاده از
خطوط اضافی نشان داده ميشوند.
توجه داشته باشيد که کيفيت آکورد (ماژور ،مينور )...تابع نتهای متغير آن است.

شکل ۱

۱
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موقعیت نتهای ملودی نسبت به خرکها
برای نگارش نتها بايد جای آنها را نسبت به خرکها مشخص کنيم .به اين منظور ،احتياج به شناسايی  4محل داريم :چپ و راست
از خرکهای سفيد ( )BG ، BDو چپ و راست خرکهای زرد (.)JG ، JD

 = Blanc Gauche = BGسفيد چپ  = Blanc Droite = BD -سفيد راست
 = Jaune Gauche = JGزرد چپ  = Jaune Droite = JD -زرد راست
شکل ۲

نگارش ملودی ،ریتم و خطوط میزان
سر هر يک از نتها سيم مورد نظر سنتور را نشان ميدهد .نشان موقعيت آن ( )...BG ،BDجای آن را نسبت به خرکها مشخص
ميکند.

شکل 3
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نتهای متغير
ما می توانيم عالیم ترکیبی سالح کلید را در ابتدای نگارش ذکر کنيم ،به عنوان مثال با تااکيد "سلح کليد  :فا ."#نتهای متغیر
متحرک (که تغيير خرک آنها روی نمودار کوک قطعه ذکر شده است) را می توان با علمت (Alteration dynamique) AD
در باال يا پايين نت ذکر کرد .نتهای متغیر ساکن نيز همچنين در نمودار کوک سنتور برای قطعه مشخص شده اند .در مثال زير،
از کوک ارايه شده در متن من تنظيم نتهای متغير روی سنتور  ۲خرک صفحه  3شکل  6استفاده شده است.

مثال
در مثال زير ،خط اول از ساراباند باخ از سوئيت شماره  ۱برای ويولن سل را با نت نويسی سنتی با خطوط حامل و همچنين با
نت نويسی ترسيمی که در آن کليه مسايل فوق (آکورد ،ملودی ،موقعيت نت )...ارائه شده اند را ميبينيم.
نام آکوردها که با رنگ قرمز قيد شده اند در واقع بخشی از نت نويسی ترسيمی نميباشند ولی به همان ترتيب نت نويسی سنتی
ميتوان آنها را قيد کرد.
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