
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی مدن نويسنده: رضا 

 ۲۰۱۸  دسامبر ۲

 رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

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

 سنتور ویرنوازی اکتاو 

های تشکيل شده با نتهای  اکتاو استثنای، به سنتور ايرانی بر روی  . مناسب است نوازی بسيار اکتاو برای  ايرانیساختار سنتور 

 . قرار دارند يکديگر  در کنار  ، بقيۀ اکتاوهااحتياج داردآنها به کمی کمک فکری  نواختنسمت راست خرکهای زرد که 

 .مکني مي مراجعه زير  ۱شکل به  ،او نوازیت اک برای نشان دادن امکانات مختلف

 ر را نشان ميدهد. - دو- سی-ساده با نتهای التوالی يک  ۱ ميزان •

قطعۀ   To yelasto pedi « پسر خندان «از برای سنتور خود   تنظيمدر من  نشان ميدهد.را   نوختن این نتها با اکتاو ۲ ميزان •

  ۱۲تا  ۱قسمت مقدمه در ميزانهای نواختن در  از اين طريق  Mikis Theodorakis  ميکيس تيودوراکيس آهنگساز يونانی

 .استفاده ميکنم

با نتهای دوالچنگ  را می توان   اين ريزها. در عمل، نشان ميدهد اختصار ریز و نت نویسی به همين نتها را با  3 ميزان •
در ريز نوازی    معمول)  مختلف تک ريزانواع  باو يا   (6 ميزات)سه ال چنگ  ،(5 ميزان) sextuplet نتی 6، (4 ميزان)

  ۱3بخشهای اتصالی از ميزان های آوازی و در بخشروش  از اين من پسر خندان تنظيمم از در  اجرا کرد.  (رديف  در سنت 
 به بعد استفاده ميکنم. 

 اجرای پسر خندان :پيوند گوش بدهيدقيد شدۀ فوق با اين ه را با روشهای  ع اجرای اين قطشما می توانيد  

توليد شده   هایسنتور و همجوشی هارمونيکسيمهای  طنين  . است نشان ميدهد دو اکتاو   را بینملودی  نتهای توزیع  7 ميزان •
طور کامل  به  و  ارائه کردهرا  طبيعی وتی صحاصل ی يک شگفت آوربه طور  اين تناوب باعث ميشوند که توسط آنها 
 . حفظ کندرا    ملودی يکپارچگی

  ۸ ميزان. است در اکتاو نتهای متغیر   بهره برداری از  ، روی دو )یا سه( اکتاونتهای یک ملودی  توزیع روش   یکی از فواید
سی    اما ب  ،شده ارائه  در مثال . استبکار سفيد خرک   سی  است و   بمل زرد   خرک سی   ،می دهد. در اينجا نشاناين امکان را 
 متن من به ميکنيم. برای توضيح بيشتر در مورد اين نوع نت متغيرسی بمل به سمت پايين حرکت با و باال  بکار به سمت 

 مراجعه کنيد. ۲شکل   ۲صفحه    « در اکتاو » نتهای متغيرمبحث  خرک   ۲سنتور  وی ر ري متغ ینتها مي تنظ

اول   ش رو با  مدت  کوتاه نتهای، ترتيباين ه ب  توزیع نتها در اکتاو، در عمل، با ریز نوازی. در اکتاو آمیخته میشود. ش رو 
  قسمتی از قطعه من » دوش «   ۲شکل  .توزيع در اکتاو( و نتهای دراز مدت با روش دوم )ريز در اکتاو( نواخته ميشوند. )

از هر دو   آن  در که  اکتاوی نشان ميدهد.  ۲ اجرای باو همين قسمت را  اکتاو  ۱روی حافظ نوشته ام را از   که بر روی غزلی 
 :بفرماييدتوجه  ۲در شکل  نکات زير. به ده شده است تاو استفاتاو و ريز در اک کتوزيع در ا ش  ور

o روش اجرا  ۲در هر  چنگ و دوال چنگ با  ريزها متغير ترکيب ، 

o  (۱۱ ميزان) سه اکتاو  3آکورد می مينور رود بازسازی ، 

o  اکتاوی   ۱در نسخه اصلی را ملودی ، که بهتر استبه همين دليل ، استناخوانا اکتاو نسبتاً  ۲نگارش ملودی روی
 . انجام داد  ذهنی را به طور (  اکتاو  3)و يا حتی اکتاو   ۲خواند و اجرای روی خود  

  ترکيبی نحوبه طور جداگانه و يا به ميتوان است  ارائه شدهکه متن فوق  را اکتاو ۲در   زندگینوا هر يک از روشهای  •
 . اجرا کرد قطعهيا بر روی قسمتهايی از يک  ملودی يک کل  بر روی ،(۲مثال شکل  )مثل

http://reza-madani.com/music_scores/to_yelasto_pedi.pdf
http://reza-madani.com/music_scores/to_yelasto_pedi.pdf
https://youtu.be/IUMQapfwMVA
http://reza-madani.com/santour_insights/managing_accidentals_on_the_double_bridges_santour.pdf
http://reza-madani.com/santour_insights/تنظیم_نتهای_متغیر_روی_سنتور_دو_خرک.pdf
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