
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱۸  دسامبر  ۲۱

 رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

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

 1 متن –سنتور  یرو ییچند صدااجرای 

متن  ارائه ميکنم. نوشتار حاضر اولينرا  سنتور بر روی  چند صدايینوازنگی تکنيک های مختلف برای  ،نوشتاردر يک سری 

 سری است.  اين

ميتوان از آن   صدای وسط به يک ملودیيک  و )باس(   بماضافه کردن يک صدای برای که  را ، من يک تکنيک اين متندر 

آهنگساز يونانی ميکيس تيودوراکيس  اثر  To sfagio قصاب خانه «تنظيمی که از قطعه » از  یمثالعرض با  استفاده کرد را 

Mikis Theodorakis مشان ميدهن  کرده ام برای سنتور . 

انتخاب شخصی،   قطعه برای سنتور، و با اين  تنظيمرا نشان می دهد. برای گام می مينور   گزيده ای از ملودی اصلی در ۱شکل 

 کردم. در ابتدا قطعه را در گام سل مينور بازنويسی من 

   مرا انتخاب کنی ملودی آنها با  آمیختن روش و سپس   ریتمیکنتها و فرمهای  برای ايجاد صداهای ديگر، بايد ابتدا

 انتخاب نتها

و  چپ   و همچنين روی خرکهای سفيد سمت سمت چپ  از نت ر روی خرک زرد سنتور  سيم اول در کوکمن برای اين قطعه، 
زرد  روی خرکهای که ( نمايان گامو  روپايه، پايهيعنی ) نتهای بم سل، ال و ر(. مراجعه نماييد ۲شکل به )استفاده ميکنم راست 

  توجه بعضی از میزانها آشکار میشود. ضرب اول  در   بمصدای  ود. ن استفاده می ش (باس )بم برای صدای قرار دارند سمت چپ 
از   يک در هر آندر واقع مدت زمان ه شده است ولی نوشت   ضرب دوال چنگنت نويسی، صدای بم با   ه کردنکه برای سادکنيد 

  سيم اول و ال خرکراست  نتهای ر خرک سفيد سمت . است بيشترحتی   يا (ميزان ضرب  4 )يعنی  يک نت ِگرد شمواقع ظهور 
 . شده انداستفاده صدای وسط برای ، چهارم سيم سمت راست سفيد 

 ریتمیک فرم انتخاب 

در هر نت   دوال چنگ  4که بر اساس ريتميک از يک فرم ، من تسا  تشکيل شدهسياه و چنگ   نتهایاز  ملودی عمدتا  چون اين 

 ميدهد.اين قطعه را  "بافت" به افزايش   اجازهفرم اين  . استفاده ميکنم (ميزاندر هر  بار تکرار  4)با است   سياه

 با ملودی آمیختن )ادغام(

 . در محل وقوع آنهاملودی نتهای آن با نتهای  یجايگزين ميزان با   در هر ريتميکفرم از بازتوليد است اين تکنيک متشکل 
  .نشان می دهدبه ملودی اضافه کرده ام را را   را که در آن صداهای بم و وسط قصاب خانه « قطعه »  گزيده ای از  3شکل 

 .معرفی ميکنند ،ملودیآغاز   قبل از  ، و وسط بمی هابا صدارا  ريتميک فرم  ،همقدم زانمي  4

 نت قصاب خانه ببينيد:  اين پيوند قطعه را با ايناز  من تنظيم شما می توانيد نسخه کامل 

  اجرای قصاب خانه : بشنويدپيوند آن را شما می توانيد با اين 

http://reza-madani.com/music_scores/to_sfagio.pdf
https://youtu.be/v7q8t_nCeuk
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