
 

  

 ۱ رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱۸نوامبر   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

 سنتور  در خرک مضاعفاستفاده از 

 تصویر 

 

 مزایا

 همزمان از ويژگی های زير در سنتور:  استفاده ✓

 تامپره و غير تامپره ،  تونالميکرو،  سميتونالدياتونيک ، کروماتيک ، مودال ،   •
و  دقيقه   ۱[ به حداکثر خرکديگر به سرعت )از چند ثانيه ]حرکت يک يا دو  ترکيب صوتی به  ترکيب صوتیتغيير از يک  ✓

سيمها دريک کنسرت  تعداد زيادی از  کوک تغيير)   کوک کردن سيمهاون نياز به [( بدخرک ۱۸تا  ۱5ثانيه ]حرکت  3۰

 ( عملی است کامال غير  أتبيعت 
 يک سنتور  قطعات با استفاده از  دمحدوديت گام و مبدون خود انتخاب برنامه کنسرت   ✓
 اثری روی ارزش نتهای ديگر بگذارد تغييراينکه اين يک قطعه بدون  اجرایدر طول   نوت قادر بودن به تغيير يک  ✓
 ی سنتور هر راه حل بر روی  ايناز استفاده امکان  ✓

  



 

  

 ۲ رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

 

 وشتن نتها ن

   پوشش

که ممکن   ندست من ه شخصیو نيازهای    انتخاباتاز ی ي گزينه ها وجود ندارد. نمونه های زير نتهاهيچ محدوديتی از نظر انتخاب 

 ند.ن است در طول زمان تغيير ک

 

 ۱شکل 

 Cدو=    D  =  ر     Eمی =    Fفا =    Gسل =     Aال =    Bسی = 

ترکيبات چپ راست استفاده  برای اصالح موقعيت پل ها در مورد برخی از ( D# Eb يا F# F#) روی يک سيم تکرارینتهای 

 است. توضيح داده شده زير با عنوان "کار گذاری خرکها" در بخش  مطلب د. اين ن می شو

 سل ها برای ماهور  نتانتخاب   مثال

 . نشان می دهدجای خرکها را برای ماهور سل  زير  شکل

 ۲شکل 

و    3، ۲شمارهای )  نتترين تا زير( ۱نت )شماره ترين  بماز   خرکهاموقعيت   هدن سمت راست( نشان ده کل )ش  ت نويسی عددین 

 هست.  (4

راست سفيد   سفيد سمت   ترکيب آن با موقعيت پل  در برای اصالح موقعيت پل سفيد سمت چپ  Bb هاشيه نت در "  - 4/۱تاکيد " 

 داده شده است. بيشتری  در بخش "راه اندازی" توضيح در اين مورد  . است

به چپ که از آن به  

 بعد... 

زیر، خرک  (MI) برای می

سفید سمت چپ را به مکان دوم 

 حرکت دهید

خرک زرد سمت  ،بم (Re)برای ر

 چپ را به مکان سوم حرکت دهید

نتهایی که توسط 

چپ  خرکهای سفید سمت

 انتخاب میشوند

به توسط  هایی کهنت

سمت سفید خرکهای 

 میشوندانتخاب  راست

 یی که به توسط هانت

زرد سمت خرکهای 

 دنچپ انتخاب میشو

به توسط  هایی کهنت

زرد سمت خرکهای 

 میشوند راست انتخاب
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 هاکار گذاری خرک

 به سازنده سنتوری سفارش بدهيدسنتور  خرک مجموعه  ۲ •

 .کنيد ( سنتور سل 7سفيد )خرک شماره  D (RE) ر   سيم نت چهار  ، از ، به عنوان مثالبا يک نت شروع کنيد ،در ابتدا •

در هر دو طرف  و بالعکس   Becarre Dبه ر  بکار  D Koron ر  کرن ما می خواهيم به سرعت از که  فرض کنيم •

بسرعت بين شور سل و آوازهای شور سل )ابوعطا، افشاری...( تغيير کوک  وسيله خرک تغيير نت بدهيم و بدين 

 بدهيم.

 . نسب کنيد بجای آن  و  محل خرک تک اوليه در  دو خرک جديد را  هر •

 .کنيممي  شناسايی b^Dتوسط و ر  کرن را  Dتوسط  را ر  بکار ما در اينجا   •

 را مشخص کنيم.  Dو  Db^برای هر يک از خرکها جای  اين است که هدف  •

D ^Db  ^Db D 
 سمت چپ   سفيد خرک       خرک سفيد سمت راست

 ۲ جای ۱ جای  ۱ جای ۲ جای

 3شکل 

 ( 3)شکل   کنيدجای دو خرک را برای بم ترين نتها، يعنی ر  کورونها در مثال حاظر، پيدا با استفاده از يک تيونر،  •

 گذاری کنيد  حل را عالمت م ۲با استفاده از يک نشانگر دائمی ، اين  •

 بکار پيدا کرده و عالمت گذاری کنيد دو خرک را برای ر  محل  به همين شيوه، •

D ^Db  ^Db D 
 سمت چپ سفيد   خرک      خرک سفيد سمت راست

 ۲ جای ۱ جای  ۱ جای ۲ جای

 4شکل 

  ديگرطرف  ر  بکار درر  کورون در يک طرف و  ، مثاالا در طول يک قطعه داريد  ترکيب کردن نتهااگر شما نياز به  •

نياز به تنظيم مجدد   ها نت برای حفظ دقت و صحت خود بررسی کنيد تا ببينيد که آيا شما  تيونر استفاده از  با ، دو خرک

يک طرف   رسيم د ، تغيير طول واقع  درداريد يا نه. ( سمت راست  به کمی )کمی به سمت چپ و يا  خرکها کی از دو ي 

 بشود.  نت واقع در طرف مقابل خرکها خفيف منجر به يک تغيير صوتی  ميتواند خرکها،

D ^Db  ^Db D 

 سمت چپ سفيد   خرک      خرک سفيد سمت راست

 ۲ جای ۱ جای  ۱ جای ۲ جای

 5شکل 

بسيار خفيف هست،   و يا، اگر تنظيم  هاسيمروی  يا توسط يک عالمت جديد جديد را تنظيم  شما می توانيد صورت در اين   •

کنيد )در مورد دوم ميدانيد به کدام طرف و تا چه حد  روی جدول نت نگاری منعکس    ... 1/2+،  +1توسط نشانه ای مانند  

 بايد خرک را جابجا کنيد.( 

D+1/2 ^Db  ^Db D 
 شيوه  سمت چپ سفيد   خرک      خرک سفيد سمت راست

 ۲ جای ۱ جای  ۱ جای ۲ جای

 6شکل 

  



 

  

 4 رضا مدنی ۲۰۱۸ حق طبع ونشر محفوظ

 

  انواع هکه به سرعت ب  امکان ميدهدبه شما  کار  ادامه دهيد. اين  D سيم ر  زرد خرک  را با   کار شما می توانيد اين  •

 رجوع کنيد.ی دو و سه گاه فا نوا و همچنينآن  آوازهای شور و  کوکهای

به شما اين امکان را می دهد که به   گسترش ، ايننت سی را مضاعف کنيدسفيد و زرد  سيمهای خرکهای ادامه، برای  •

 دهيد.  کوک و بالعکس تغييردو  و اصفهان  سل  و همايون  گاههای فوقسرعت بين دست 


