
  

 ۱ یرضا مدن  ۲۰۱9حق طبع ونشر محفوظ 

 

 شخصی من در استفاده از سنتور ایرانی  شرو

 ی نويسنده: رضا مدن 

 ۲۰۱9ژوئيه   ۲۰

 رضا مدنی ۲۰۱9 حق طبع ونشر محفوظ

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

 نگارش – 1متن  –سنتور  یرو  یهارمون 

اين   برای مطالعه سری است. اينمتن  نوشتار حاضر اولين. ارائه ميکنم سنتور  ها را رویهارموني  ارساخت   ،نوشتاردر يک سری 

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

 غيره. مينور و 

بعدی که به  در متون روشهای نگارش . اين منشان می ده روسنت  را برای  هاآکورد نگارش روش های مختلف ، من اين متندر 

 . دن استفاده می شواند  اختصاص داده شده روی سنتور  های ساخت و اجرای آکوردها طريقه 

 نشان ميدهد.  خطوط حامل در کليد سل را روی  (  Eآکورد می ماژور )و يک ( Emيک آکورد می مينور ) ۱شکل 

 

 ۱شکل 

 Cدو=    Dر =      Eمی =    Fفا =    Gسل =     Aال =    Bسی = 

  ۲سنتور اين طريق نت نويسی ساختار آکورد را در چهارچوب کلی . نشان می دهد به فرم جدول يک آکورد می مينور را  ۲شکل 

 . نشان ميدهدخرک 

شخصی من هستند و در  ی ازهاي ن جوابگوی خرک در شکل زير و متون بعدی    ۲نتهای روی سنتور انتخاب داشته باشيد که  توجه 

  متون من در مورد سنتوررجوع کنيد به  )ميتوانيد نتهای ديگری را انتخاب کنيد اجباری ندارند، شما منحصر و  کيفيتيک  نتيجه

 صدق ميکنند.مورد سنتورهای تک خرکی نيز  مطالب بيان شده درمورد هارمنی در .( خرک ۲

 

  ۲شکل 
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 . نشان می دهديک آکورد می ماژور را به همان فرم جدول  3شکل 

 

 3شکل 

ارزشهای   از  ، صرف نظر سيمهای سنتور استيادآور نام اول ستون  ستون نشان می دهد. 5يک جدول کوچک تر را با  4شکل 

، سمت  سفيدخرکهای  سفيد، سمت راست  خرکهای از چپ به راست: سمت چپ  ،ستون ديگر 4متغير آن )ديز،بمل، کورون...(. 

بر اساس موقعيت خرکها و کوک  ، 4جدول شکل ، ترتيب . برايننشان ميدهندرا   زرد  خرکهایو سمت راست   زرد  خرکهای چپ 

 ميتواند هم نمايان گر آکورد می مينور و هم نمايان گر آکورد می ماژور باشد.  سنتور،

 

 4شکل 
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 . دارد آکورد را در بر کيفيت  شده اند و به اين ترتيب جدول  4شکل های  دايرهاسم نتها جايگزين ، 5 جدول شکلدر 

 
 5شکل 

 نشان می دهد.  ترسيمینمونه از نت نويسی   ۲ ، آکورد می مينور را با6شکل 

 

 6شکل 


