
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱۸حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 مدنی نويسنده: رضا 

 ۲۰۱۸  نوامبر  ۲6

 رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

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

 خرک 2سنتور  روی متغیرتنظیم نتهای 

 دعوت می کنم:  خود   خواندن به ترتيب دو متن قبلی  را به، خواننده حاظر قبل از پرداختن به متن

 خرک  ۲سنتور  •

 خرک   ۲سنتور   ویکوکها ر مي تنظ •

 اصطالحات تعریف

 استفاده می شود: برای اشاره به موارد زير « در اين متن متغيرنت اصطالح »

 ،تر گستردهبطور  و   تغيير سل به سل ديز،، به عنوان مثال تغيير صوتی يک نت •

 می، می کرن و می بمل  ، به عنوان مثال نوع مختلف يک نتاستفاده از يک يا چند  •

 ساکن و متحرک. کنيم:  استفاده  متغيرنت دو نوع  از ميتوانيمخرک  ۲ در سنتور

 نت متغیر ساکن

 ساکن وجود دارد. نت متغير روش استفاده از  4

 صدا یا هم اسمسیمهای هم  نت متغیر روی

ما ميتوانيم روی هر کدام از سيمهای هم  . هم اسم هستند ۹و  ۲همچنين  و  ۸و  ۱ سيمهای  خرک، ۹سنتور  عنوان مثال، روی به 

ا، من از سيم ۱و می کرن روی سيم  ۸می بمل روی سيم  مثالا  اسم يک حالت از نت را قرار دهيم. به عنوان سيم هم   ۱. شخصا

 .يعنی ِر( هم استفاده ميکنم)  6صدای سيم 

 

  ۱شکل 

http://reza-madani.com/santour_insights/سنتور_دو_خرک.pdf
http://reza-madani.com/santour_insights/تنظیم_کوکها_روی_سنتور_دو_خرک.pdf
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 اکتاو درنت متغیر 

  سفيد سمت راست و خرک    ل کرن رویبه عنوان مثال، با استفاده از  نوع نت متغير از نت واقع شده در اکتاو استفاده ميکند. اين

 سفيد سمت چپ.  وی خرک ر ل بمل 

 

 ۲شکل 

 آزاد سیم نت متغیر روی

نيست، در   ج نوع نت متغير حاصل از استفاده از يک سيمی است که در طول قطعه يا در موقع لزم، به نت اصلی آن احتيا اين

به عنوان نت متغير نت سل   ۲يک سل ديز روی سيم ، من از  ذيل  در مثال اين صورت ميتوان نت متغير در روی آن قرار داد. 

 (. اند باخ مراجعه کنيد، کوک ساراب 6)به شکل  استفاده ميکنم 3سيم 

 

 3شکل 

 سمت راستمتغیر روی خرک زرد  نت

متغير  نتهای . بنابراين، آنها می توانند به عنوان سمت راست هستند های سفيدخرکبخشی از  هم صدایزرد سمت راست،   خرکهای

 (. ، کوک ساراباند باخ مراجعه کنيد6)به شکل د ن شوب استفاده اين بخش از سنتور 

 

  4شکل 
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 نتهای متغیر متحرک

رديف،    از مقدمۀ گرايلیدر گوشۀ  ،است. در مثال زير جابجايی محل يک خرک در طول اجرای قطعه نوع نت متغير حاصل اين 

  سفيد سمت راست   ر کرن، محل خرکبا  استفاده از ر بکار هم اکتاو . برای ميرويمر کرن به ر بکار ما از  قسمت فرود قطعهدر 

دوباره  اين مثال را  خرک ۲های متغير متحرک بر روی سنتور نت آميز  موفقيت اجرای ، خوددر متن بعدی  عوض ميکنيم. سرا

 طريقه اجرای صحيح اين تغيير نت را شرح ميدهم.   ،قدمجزئيات و قدم به  م و با  ي ميگير در نظر 

 5شکل 

خرک   بکار نت دو  ،استفاده ميکنم برای ويولن سل او  ۱ شمارۀاز سوئيت ساراباند باخ   برای نواختن قطعۀ زير که من کوکدر 

اوليۀ خود، يعنی دو   و در جای ديگری از قطعه به محل  را در طول قطعه به محل دو ديز تغيير مکان ميدهم سفيد دست راست 

 .بکار، باز ميگردانم

 6شکل 

  

http://reza-madani.com/santour_insights/اجرای_موفقیت_آمیز_نتهای_متغیر_متحرک_روی_سنتور_دو_خرک.pdf
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 های کاربردی مثال

شکل تمام انواع نتهای   اين . نشان می دهد رابطه بين نت ساراباند باخ و کوکی که برای اجرای آن استفاده ميکنم را 7شکل 

 اکتاو. متغيری که در اين متن توضيح دادم را ارائه ميکند، به استثنای نت متغير در 

 

 7شکل 


