
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 

 ی رانی من در استفاده از سنتور ا یروش شخص

 مدنی نويسنده: رضا 

 ۲۰۱۸دسامبر   ۲۰

 یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 باشد.  ی نوشتار، بدون اجازه مولف ممنوع م ني از ا يیقسمتها اي نوشتار،   ني ا دي بازتول اي کردن  یکپ 

 خرک ۲سنتور روی متغير متحرک ز نتهای آمياجرای موفقيت 

 کنم:  یخود دعوت م  یمتن قبل 3 بي قبل از پرداختن به متن حاظر، خواننده را به خواندن به ترت 

 خرک  ۲سنتور  •

 خرک   ۲سنتور   رویکوکها  مي نظت  •

 خرک   ۲سنتور  وی ر ري متغ ینتها مي تنظ •

 : داردزير عوامل   به ترکيب  مند نيازاجرای موفقيت آميز نتهای متغير متحرک 

 کردن خرکها آماده •

 نظر کردن خرک مورد  کافی برای جابجاداشتن زمان  •

 کافی  انجام اقدامات الزم با دقت  •

 کردن خرکهاآماده 

 خرکها سازی جابجايیروان

متفق العقيده هستند که بهترين روش برای روانسازی   ميگذرندکه در آنها سيمها از روی خرک   چوبیسازهای موسيقی  سازندگان 

  به و هرگزکنيد( ن صابون مايع استفاده  از خشک باشد )صابون بايد  بر روی بدنه ساز استفاده از صابون است. جابجايی خرکها

به  اين صابون سطح صاف و استفاده ميکنم. مشاهده ميشود   ۱ شکل ی که در  مارس  مکعبی صابون شخصاً از  . برده نشودزير آب 

ا سه  ي دو بار چرخش خرک بر روی صابون،  چند  است.مناسب  بسيار چرب کردن زير خرک   برای  ی دارد که اندازه کافی بزرگ

 تضمين ميکند.جابجايی روان خرک بر روی صفحه سنتور را   ،در سال بار
 . ميشود سنتور  صفحه به چوب  رسيدناينکار باعث آسيب که هرگز از يک روان کننده مايع استفاده نکنيد، مراقب باشيد 

 

 ۱شکل 

  

http://reza-madani.com/santour_insights/سنتور_دو_خرک.pdf
http://reza-madani.com/santour_insights/تنظیم_کوکها_روی_سنتور_دو_خرک.pdf
http://reza-madani.com/santour_insights/تنظیم_نتهای_متغیر_روی_سنتور_دو_خرک.pdf


  

 ۲ یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 

 خرکها گذاریبه جا و  برداشتن

ميتوان سيمها را قدری باال کرد و به  وجود دارد که به وسيله آنها برای برداشتن خرکها  ابزاریبرای بعضی از سازهای موسيقی 

همين دليل است که  اطالع از وجود چنين ابزاری برای سنتور ندارم به من شخصاً اين ترتيب احتياجی به شل کردن سيمها نيست. 

مشاهده   ۲شکل است که عکس آن در   متوسط ابعاد به قفل متصور شدم. اين شيع به استفاده از يک شيع که به راحتی يافت ميشود 

 سته برای بلند کردن سيمها استفاده ميشود. دبدنه آن به عنوان از  سيمها را در بر ميگيرد و  بقاّل به عنوان  فلزی آن   ميشود. حلقه 

 

 ۲شکل 

 بدهید به اندازه کافی به خود وقت کردن خرک جابجا برای

( به آن  5شکل   3صفحه )  خرک ۲سنتور  وی ر ري متغ ینتها مي تنظ که در متن خودتوضيح اين روش از مثال مقدمه گرايلی برای 

جای خرک را    در اينجا ما می خواهيمنشان داده شده. زير   3نظر در اين قطعه در شکل مورد  گزيدهاشاره کردم استفاده ميکنم. 

- ر کرن- تزيينی دوای )اجرای نته  نشان می دهدما  آخرين محل رجوع به ر کرن را به  قرمز  عالمت از ر کرن به ر بکار ببريم. 

به هر دو  هنوز زرد ما  عالمت در طول  . نشان می دهد محل ريز سی بمل و تکيه آن روی دو را نارنجی به ما دو(. عالمت 

برای جابجايی  ن ماشدۀ خودآزاد  دست چپ از بنوازيم وراست  مضراب از آن لحظه به بعد می توانيم با  داريم.  نيازخود  مضراب 

 کنيم. استفاده  خرک 

 

 3شکل 

  

http://reza-madani.com/santour_insights/تنظیم_نتهای_متغیر_روی_سنتور_دو_خرک.pdf
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 الزم حرکات با دقتانجام 

 :انجام بدهيددر دو مرحله  حرکات الزم را نشان داده شده است ، شما بايد 3همانطور که در شکل 

شست و ميانی دست چپ خود را در دو   سل با مضراب راست، انگشتهای – ال کرن   – در حين نواختن نتهای سی بمل  .۱

طرز قرار دادن    اين نشان داده شده است، قرار دهيد. 4ر، همان طور که در شکل  سيمطرف خرک سفيد سمت راست  

 کند.  جلوگيری می جابجايی  انگشتان، از پيچيدن خرک به زير سيمها در موقع
سمت راست   به  )کمیبه جای جديد خود منتقل کنيد حين نواختن نتهای بعدی، يعنی سی بمل و دو، خرک سيم ر را  در .۲

 نوشته منبه کوک منعکس شده در  --   ام کرده انتخاب طريقی که من جای نتهای خود را   عالمت سوم در 
 ( .کنيد مراجعه  5 شکل  3 صفحه خرک  ۲سنتور  ویر ري متغ ینتها مي تنظ 
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