
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱9حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱9ژوئيه   3۰

 رضا مدنی ۲۰۱9 حق طبع ونشر محفوظ

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

 آکوردهای گسترده – 4متن  –هارمونی روی سنتور 

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

آکورد   فرق بينتعريف آکورد،  برای مثال،  :را دارد  هارمونیاحتياج به دانش نظری پيشين به علم خواننده  ،اين متون مطالعه 

 غيره. ماژور و آکورد مينور و 

 سنتور نشان ميدهم.  روی  را ساختار آکوردهای گسترده، من اين متندر 

ديگری هم استفاده   نتهایسوم و پنجم، از  بر نتهای پايه،آکوردهايی هستند که در آنها مضافاً در اين متن از آکورد گسترده  منظور

يا يک اکتاو باالتر  ) يازدهمچهارم،   (،يا يک اکتاو باالتر از دوم ) هفتم، دوم، نهم نتهایترکيبات ايجاد شده ميتوانند شامل شده باشد. 

از روی  را    گسترشهابصری برای شناسايی اين روش   ۱ شکل . باشند (يا يک اکتاو باالتر ازششم )،ششم، سيزدهم (از چهارم 

 . می دهد  نشان  پايه، سوم و پنجمموقعيت آنها نسبت به نتهای 

 
 ۱شکل 

  



  

 ۲ یرضا مدن  ۲۰۱9حق طبع ونشر محفوظ 

 

از   مثالهايی ۲ آکورد )ماژور، مينور،...( نواخته شده روی سنتور بستگی به کوک سنتور و محل خرکها دارد. شکلکيفيت 

اختصارات  در صورت لزوم ، به نشريات و متون عمومی برای توضيحات در تفسير نمادها و ارائه ميدهد.  گستره را آکوردهای 

  از  کاربردها،و سَبک های موسيقی  بسته به  توجه داشته باشيد که همچنين مورد استفاده برای ارائه آکورد مراجعه کنيد. 

 . استفاده ميشود اختصارات مختلفی 

 

Am7 = A, C, E, G 

F#m7b5 = F#, A, C, E 

F#°add b9 add 11/G = F#, A, C, G, B / G in bass 

 ۲شکل 

   :رجوع کنيد"طوفان"   قطعه من به نامبه  می توانيد ، گسترده های از آکوردبرای يک مثال استفاده زنجيره ای  

 نت طوفان  •

 جدول آکوردهای طوفان  •

 . نشان می دهدکوک اين قطعه را  3شکل 

 
 3شکل 

http://reza-madani.com/music_scores/toofan.pdf
http://reza-madani.com/music_scores/toofan_grille.pdf

