
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱9حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱9ژوئيه   3۱

 رضا مدنی ۲۰۱9 حق طبع ونشر محفوظ

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

 سنتور یرو  کیپنتاتون  مد

صدد  در  حاضرمتن  استفاده می شود. از آنها و در موسيقی بسياری از کشورها  وندشمي تشکيل نت مختلف   5از  پنتاتونيک هایمد

 . دميده نشان سنتور   بر روی  را  آنکاربرد  يک مثال ازبلکه  نيست،اين نوع مد  تئوری و ساختار مفاهيم،جزئيات  ارائه

  هايی از مثالعرض سنتور با  را روی ( خاصيک نت ساخته شده بر روی پنتاتونيک پنتاتونيک )مد يک گام ، من اين متن در

 .« نشان ميدهمچيانگ مای و » پسر  «  مای چيانگ » دختر  خودم قطعات  

  ۲کردن حذف روی گامهای ماژور و مينور، با يک روش اين است که آنها را از  پنتاتونيک را ميتوان ساخت. تعداد زيادی گام 

  اين دو گام پنتاتونيکی که من برای  ۱ شکل . ساخت ،باقی نماند ای نيم پرده فاصله که هيچ  ترتيببه اين  و  آنهانت  7نت از 

درجه  بدون  مشتق ميشود  گام سل مينور ( از هم گفته ميشود مينورکه پنتاتونيک )گام اين  . را نشان می دهد  ام استفاده کرده  ام  قطعه

  (.پردۀ بين ر و می بملاجتناب از نيم  برای  ،می بمل) آن 6بدون درجۀ   ( و ال، برای اجتناب از نيم پردۀ بين ال و سی بمل) آن ۲

ترتيب، بايد » فقط «  اين ه شده است. ب   تشکيل ( G ، Bb ، C ، D ، Fبمل، دو، ر، فا ) سیدر نتيجه اين گام از نتهای سل، 

 (. رنگ را نيز در بر دارد  زردنتهای  کوک کامل گام سل مينور)را نواخت   ۱ شکل سبز در   با رنگ مشخص شده  های تن 

 

 ۱شکل 

 : داشته باشيدتوجه 

سوم يا بيشتر( جهش   فاصله )تعداد کمی   شامل ساخته يا بداهه نواخته شده در مدهای پنتاتونيک که به طور کلی، موسيقی  •

 ،هست

   و به نوبت خود جديد استفاده شود،   مديک پايه می تواند به عنوان نت  5، هر يک از پنتاتونيک مدهای با اکثرکه  •
 . ارائه دهد ی را دلپذيراصوات 

 :ببينيدقطعات من را با اين پيوندها   شما می توانيد نسخه کامل اين

 دختر چيانگ مای  •

 پسر چيانگ مای  •
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