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 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱9ژوئيه   ۲7

 رضا مدنی ۲۰۱9 حق طبع ونشر محفوظ

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

 ییسه صدا یآکوردها – 3متن  –سنتور  یرو  یهارمون 

  برای مطالعه .  سری است اينمتن  سوميننوشتار حاضر . . ارائه ميکنم سنتور  ها را رویهارموني  ار، ساخت نوشتاردر يک سری 

آکورد ماژور و  فرق بين تعريف آکورد،  برای مثال،  :را دارد هارمونی احتياج به دانش نظری پيشين به علم خواننده  ،اين متون

 غيره. آکورد مينور و 

 نشان ميدهم. سنتور  رویرا  ساختار آکوردهای سه صدايی ، من اين متندر 

 : تونال را ياد آوری ميکنيم هارمونی علم مربوط به اصطالحات در ابتدا 

فاصله سوم بزرگ يا سوم کوچک دارند و نام   و به نوبت نت تشکيل ميشود که با يکديگر 3از  آکورد سه صدایی  يک  •

 آنها پايه، سوم و پنجم است. 

 . بم ترين نت قرار دارد مثل نت می در آکورد می مينور)می، سل، سی( موقعيتنت پايه در  پایگیحالت در  •

 سل در آکورد می مينور.  بم ترين نت قرار دارد مثل موقعيت نت سوم در  معکوس اولحالت در  •

 بم ترين نت قرار دارد مثل سی در آکورد می مينور.  موقعيت نت پنجم در  دوم  معکوسحالت در  •

عنوان مثال، برای   بهکنند،  دنبالگفته ميشود اگر نتهای آن به ترتيب يکديگر را  بسته حالت اً در اصطالح يک آکورد  •

 . یو سپس س  ل می سپس س، پايه حالت در   می مينور

می  به عنوان مثال، برای کنند، ن  دنبالگفته ميشود اگر نتهای آن به ترتيب يکديگر را   از ب  حالت اً در اصطالح يک آکورد  •

 . ل يا می سپس سل آکتاو باالتر و سپس سیو سپس س  ی می سپس س، پايه حالت در  مينور

ود، چند  هستند. با اين وج امکان پذيرباز، حالت، به خصوص در ساختن يک آکورد سه صدايیيرای ترکيبات زيادی  ،روی سنتور

 . به عنوان مدل و راهنما ميتوان از آنها استفاده کردترکيب آشکار ميشوند که 
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 پایگی حالتهای در برای آکورد اصلی ساختار

پايگی، به ساختاری که بسادگی ميتوان آن   حالت، اين آکورد را در سمت راست  جدول  .را نشان می دهدآکورد می مينور   ۱شکل 

  هايی که پايه آنها روی فای خرک آکورد برایار را ميتوان ساخت  اينمِی خرک اول،  بر هعالو  .نشان می دهد را به خاطر سپرد،

 ، ال يا سی قرار ميگيرد استفاده نمود. ، سلدوم

 ۱ شکل

 معکوس اولهای در حالت برای آکورد ساختار اصلی

موقعيت بم ترين  ، اين آکورد را در حالت معکوس اول )نت سل در سمت راست  جدول  را نشان می دهد.آکورد می مينور   ۲شکل 

برای  ار را ميتوان ساخت اين ، هشتممِی خرک  بر ه عالو .نشان می دهد ، به ساختاری که بسادگی ميتوان آن را به خاطر سپرد، نت(

 قرار ميگيرد استفاده نمود.   ر و دو، نهمهايی که پايه آنها روی فای خرک آکورد

 ۲ شکل

 معکوس دومهای در حالت برای آکورد ساختار اصلی

موقعيت بم ترين  ، اين آکورد را در حالت معکوس دوم )نت می در سمت راست جدول را نشان می دهد. آکورد ال مينور  3شکل 

هايی  برای آکوردار را ميتوان ساخت اين  ال،  بر ه عالو .نشان می دهد ، به ساختاری که بسادگی ميتوان آن را به خاطر سپرد، نت(

 که پايه آنها روی سی، دو و ر قرار ميگيرد استفاده نمود. 

 

 3شکل 


