
 (Iبه چه سبکی سنتور بنوازیم؟ )

 

  سامان ضرابی،  ۱۸۳۱دی  ۱یکشنبه 

 
سثک هقْلَ ای است کَ دس توام سضتَ ُای ٌُشی هطشح است. تطْس هختصش هی تْاى تَ ضیٍْ ای کَ هعوْال 

ٌُشهٌذاى تشجستَ دس خلق یا اسائَ ی کاسُای خْد اعوال هی کٌٌذ ّ اغلة ّجَ توایض هطخصَ ای تا دیگش ضیٍْ ُا 

ذ هاًٌذ ًْاصًذگی، آٌُگساصی ّ تٌظین کَ داسد سا سثک ًاهیذ. دس هْسیقی ًیض دس چٌذ ضاخَ سثک جلٍْ گشی هی کٌ

 دس ایي هقالَ سعی تش آى داسم تا پیشاهْى سثک ًْاصًذگی دس سٌتْس ًکاتی سا اضاسٍ کٌن. 

 

هی داًین کَ دس هْعیمی ػٌقش فذا ًغجت ثَ ػبهل عجک تمذم ّ ثشتشی داسد پظ طجیؼی اعت کَ طجك لبػذٍ اّل ثبیذ ثَ همْلَ 

 اخت عپظ ثَ هْضْع عجک. ی فذا )آٌُگ یب هلْدی( پشد

 

اگش هْضْع اّل یؼٌی پشداختي ثَ هلْدی سا کٌبس ثگزاسین ثَ ایي ًکتَ ی ثذیِی پی هی ثشین کَ ّخْد تٌْع دس عجکِب، ثبػث ایدبد 

تٌْػی چؾوگیش دس طشیمَ ی ًْاصًذگی اعبتیذ في ؽذٍ اعت کَ ثب الشاس هی تْاى گفت لطف ًْاصًذگی ّ ؽٌیذى عبص اعبتیذ 

 َ ُویي تٌْع دس عجکِبی ًْاصًذگی ایؾبى اعت. ّاثغتَ ث

 

دس عٌتْس ًْاصی لذین هی تْاى ثَ چٌذ عجک اؽبسٍ کشد: عجک زجیت عوبػی، هٌقْس فبسهی، فضل ا... تْکل، هدیذ ًدبُی ّ 

 کبس اؽبسٍ ًوْد. زغیي هلک. ّ اص ًْاصًذگبى ثؼذ اص آًِب هی تْاى ثَ عجک فشاهشص پبیْس، هدیذ کیبًی، پشّیض هؾکبتیبى ّ اسدّاى کبه

 

ُذف ایي گفتبس تؼشیف دلیك عجک ّ عجکِبی ًْاصًذگی ًیغت کَ آیب ثَ طْس یمیي طشیمَ ی ًْاصًذگی ًْاصًذگبى ًبم ثشدٍ ؽذٍ سا 

افْالً هی تْاى عجک ًبهیذ یب خیش؟ کَ ایي همْلَ زْفلَ ّ ثسثی خذا سا هی طلجذ. اهشّصٍ آًچَ دس ثیي ًْاصًگبى عٌتْس ثسث ّ گفتگْ 

 ؽْد ساخغ ثَ ًْع ًْاصًذگی ّ ثَ افطالذ آًِب، عجکِبی ًْاصًذگی اعت. هی 

 

ثذیِی اعت توبهی ایي عجکِب )ثب پیؼ فشك ایٌکَ توبهی آًِب سا ثَ ػٌْاى عجک ثؾٌبعین( اص ًمبط هؾتشک ّ هتفبّتی ثشخْسداس 

 ُغتٌذ. 

 

جک ثِتشیي اعت. طجیؼی اعت ًْاصًذگبًی کَ هثالً ثب اغلت هبثیي ًْاصًذگبى عٌتْس ایي خذل زبکن اعت کَ کذام ًْاصًذٍ ّ کذام ع

 عجک فالى اعتبد کبس کشدٍ اًذ سأی سا ثَ اعتبد خْدؽبى ّ عجک ّی هی دٌُذ. 

 

ؽبیذ ثَ ػٌْاى یک زکن کلی ثتْاى پزیشفت کَ ُیچ عجکی دس ُیچ سؽتَ ای ثقْست کبهالً ثی ػیت ّ ًمـ ّخْد ًذاسد کَ آًشا ثتْاى 

لکَ ایٌطْس اعتٌجبط هی ؽْد کَ توبهی عجکِب دس توبم سؽتَ ُب هکول یکذیگش ُغتٌذ ّ ُش کذام اص آًِب کبهلتشیي عجک داًغت. ث

 اص ًمبط لْی ّ ضؼیفی ثشخْسداس هی ثبؽٌذ. 

 

خذای اص ایي هغئلَ کَ اًتخبة عجکی خبؿ ثَ علیمَ ی ًْاصًذگبى ثشهی گشدد پب فؾبسی ثش ایي کَ عجکی کَ هْسد اًتخبة هثالً 

 ًذٍ اعت ثِتشیي عجک ّ عجک ُبی دیگش داسای ًمقبى کن ّ ثیؼ فشاّاًی ُغتٌذ هٌطمی ثَ ًظش ًوی سعذ. فالى ًْاص

 

دّس اص رُي ًیغت کَ آًمذس کَ ثشای هب عجک ًْاصًذٍ هِن ؽذٍ اعت، چیضی کَ هیٌْاصد هِن ًیغت ثذیي هؼٌی کَ هؼوْالً ػبدت 

"چَ عجکی هیضًی؟" ثؼذ ثَ ٌُشًوبیی اّ گْػ هی کٌین ّ ایي کبس چَ ثغب ؽذٍ ًْاصًذٍ ای کَ هیخْاُذ ثٌْاصد اص اّ عْال هی ؽْد 

رٌُیت هب سا ًغجت ثَ آًچَ کَ اخشا کٌٌذٍ هی ًْاصد تغییش هی دُذ ّ اغلت اّلبت اگش عجکی کَ اّ هی ًْاصد هْسد ػاللَ ی هب ًجبؽذ 

کٌین اص عجک خْد دّسی کٌذ ّ عجکی کَ هب هی  ثب اکشاٍ آى سا هی ؽٌْین ّ رُي هب ثیؾتش هؾغْل ایي اعت کَ ًْاصًذٍ سا لبًغ

پغٌذین سا )ثَ دالیلی کَ هب هیذاًین( دًجبل کٌذ ّ طجیؼی اعت دیگش توشکض کبفی ثشای گْػ عپشدى ثَ اخشای ًْاصًذٍ ّخْد ًخْاُذ 

 داؽت. 

 

تؼییي کٌٌذٍ ی تٌبلیتَ ی  عؼی هي اص ًْؽتي ایي همبلَ سعبًذى ایي هْضْع اعت کَ: الجتَ کَ عجک ًْاصًذگی ثغیبس هِن اعت ّ

عبص ًْاصًذٍ ّ ازتوبالً ًْع لطؼبتی اعت کَ ثب آى عجک هی تْاى اخشا کشد هی ثبؽذ ّلی هْضْع هِوتشی کَ هیخْاُن ثَ آى اؽبسٍ 
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 کٌن ّ دس اداهَ هطلت ثَ آى ثشعن ایي اعت کَ ًْاصًذگبى "چَ" هی ًْاصًذ؟ )زبل ثب ُش عجکی( 

 

کَ عجکِبی ًْاصًذگی هبًٌذ اؽکبل هختلف ظشّف هی ثبؽٌذ ّ آًچَ کَ ًْاصًذٍ هی ًْاصد زکن چیضی هی تْاًن ایي گًَْ تؾجیَ کٌن 

سا داسد کَ دسّى آى ظشف اعت. اص آًدبئیکَ هب )ایشاًیِب( تست ؽشایظ زبکن ػبدت کشدٍ این ُویؾَ ثش عش ؽکل ظشّف ثب ُن خذل 

 کٌین تب ثش عش آًچَ هستْای ظشف اعت. 

 

طْل صهبى زبفل ؽذ ایي اعت کَ ثب ّخْد ُوَ خذلِب ثش عش ؽکل ظبُشی ظشّف )عجکِب( ًَ تٌِب ثَ ًتیدَ ی ثٌبثش ایي آًچَ دس 

هتفك المْلی دس ایي صهیٌَ ًشعیذین )کَ دّس اص اًتظبس ُن ًجْدٍ چشا کَ ایي هغئلَ خذا اص ثسث فٌی آى تب زذ صیبدی تبثغ علیمَ 

خبلی اص ایي کَ ًَ عجکی سا تْاًغتَ این ثَ ػٌْاى ایذٍ ال تشیي عجک  اعت( ثَ هستْا ُن تْخِی ًؾذ، یؼٌی دعت آخش دعت

 ثشگضیٌین ًَ هستْای هْعیمی هبى سا پشثبس تش کشدٍ این. 

 

 

 

 (IIبه چه سبکی سنتور بنوازیم؟ )

 

  سامان ضرابی،  ۱۸۳۱بهمه  ۶۲شنبه 

صهاًی کَ ها سعی هی کٌین یکی اص سثکِا سا ّ فقظ یکی سا، ُن تشای ًْاصًذگی ّ ُن تشای ضٌیذى اًتخاب کٌین 

ُا ّ طثیعی است خْد سا اص ّیژگی ُای خْب دیگش سثکِا هحشّم کشدٍ این. آیا ًویتْاى تی تعصة اص تواهی ضیٍْ 

سثکِای ًْاصًذگی لزت تشد؟ هي فکش هی کٌن ایي هْضْع استثاط تَ دیذگاٍ یک ًْاصًذٍ ّ اطالعات ّ سْاد اّ ًسثت تَ 

  هْسیقی داسد.

 

ّخْد زذالل چٌذ هؾخقَ ثَ فْستی کَ هي اعتٌجبط کشدم هیتْاًذ ثبػث تغییش دس ًْع ًْاصًذگی عٌتْس ًْاصاى ّ عًْبلیتَ عبصی آًِب 

 ٍ ّعجک ًْاصًذگی ایؾبى ؽْد:ّ ًِبیتبٌ ؽیْ

ًْع ّ کیفیت ّ چگًْگی فذادُی عٌتْس: ایي هْضْع سا هیذاًین کَ لطؼبت اهشّصی سا کوتش هی تْاى ثب عٌتْس ُبی لذیوی ًْاخت -1

چشا کَ ثطْس طجیؼی ّ آًگًَْ کَ اًتظبس هی سفت کیفیت ّ فذا دُی عٌتْسُبی عبختَ ؽذٍ سفتَ سفتَ ثب لطؼبت عبختَ ؽذٍ 

ٌتْس ًْاصاى ، پیؾشفت تمشیجبٌ پب ثَ پبیی داؽتَ اعت تب خبیی کَ لطؼبت پیؾشفتَ ی عبختَ ؽذٍ ثشای عٌتْس داسای تْعظ ع

تٌبعجی لبثل لجْل ثب عبصُبی عبختَ ؽذٍ اعت. ثٌبثشایي ًْع عٌتْس تب زذی هی تْاًذ تؼییي کٌٌذٍ ی ًْع ًْاصًذگی گشدد ّ ثبص دس 

 بؿ. ًِبیت هتوبیل ؽذى ًْاصًذٍ ثَ عجکی خ

اعتفبدٍ دائن اص تکٌیکِبی هضشاثی خبؿ ثشای ثیبى ثؼضی اص زبالت ّ دس هْاسدی اعتفبدٍ اص دعت ثذّى هضشاة خِت خفَ کشدى -2

فذا یب ایدبد لشصػ )ّیجشٍ( ّ اهثبل آًِب، کَ هدوْػبٌ ثبػث ایدبد لسٌی هتفبّت هی گشدد ّ اعتفبدٍ ی ُویؾگی ًْاصًذٍ اص آًِب ثَ 

صًذٍ هی ؽْد. الجتَ صهبى ّ چگًْگی اعتفبدٍ اص ایي تکٌیکِب ًیض دس تغییش ؽیٍْ ی ثیبى هطلت تبءثیش ثغضایی تذسیح هؼشف عجک ًْا

 داسد ثٌسْی کَ ؽیٍْ ی ًْاصًذگی دّ ًْاصًذٍ سا ثطْس هسغْط اص یکذیگش هتوبیض هی کٌذ. 

ْاصًذٍ اص سدیف داسد. کوب ایٌکَ اخشای سدیف ّ دیگش چگًْگی اخشای سدیف کَ فکش هی کٌن ایي هْضْع ساثطَ ی هغتمیوی ثب دسک ً-3

خْاٍ تْعظ اعبتیذ لذین ّ خْاٍ اعبتیذ ّلت کبهالٌ لبثلیت ثبص ؽٌبختي اص یکذیگش سا داسًذ، ثذیي هؼٌی کَ هؼلْم هی ؽْد ًسٍْ ی 

عت کَ ایي اهش تسمیمبٌ ثیبى سدیف ّ چگًْگی فذا گشفتي ّ عًْبلیتَ عبص اعبتیذ ثب تْخَ ثَ هِبست ّ علیمَ ّ دسک ایؾبى هتفبّت ا

 عبص ایؾبى سا ثَ عْی عجکی خبؿ عْق هی دُذ. 

 

اگش ثی تؼقت ّ ّالغ گشا ثٌگشین ُیچ عجک ّ ؽیٍْ ی ًْاصًذگی سا ًوی تْاًین کبهالٌ سد کٌین ّ یمیٌبٌ ًوی تْاًین یکی ّ فمظ یکی اص 

ؽتَ ثبؽذ( چشا کَ ثبالخشٍ ُش عجکی ثب ًگبٍ دلیك هی آًِب سا ثؼٌْاى ثِتشیي اًتخبة کٌین )فشك ثش ایٌکَ ػبهل علیمَ دخبلتی ًذا

 تْاًذ زذالل یک خقیقَ ی خْة ّ پغٌذیذٍ ّ لبثل لجْل داؽتَ ثبؽذ ّ الجتَ زذاکثش دُِب خقیقَ ی خْة. 

 

ّ اص یکی پبیْسی هی صًذ یکی هؾکبتیبًی ّ دیگشی ثَ عجک هدیذ کیبًی! یک ًْاصًذٍ عٌتْس ثبیذ ثَ کذام یک اص ایي عجکِب ثٌْاصد 

کدب ایي عجکِب سا اص ُن ثبص ؽٌبعذ. سّؽي اعت ؽبگشد عجکی سا خْاُذ ًْاخت کَ اعتبد اّ ثَ اّ دیکتَ هی کٌذ ّ طجؼب ٌ هطبثك 

 علیمَ ی اعتبدػ عبص خْاُذ صد. 

 

ُجشی ًتیدَ هی گیشین سیؾَ یبثی ایي هْضْع اص اعبتیذ ّ هؼلویي آغبص هی ؽْد کَ ارُبى ؽبگشدُب سا ثَ چَ عوت ّ عْلی سا

هی کٌٌذ. اخاللی کَ هؼوْالٌ اعبتیذ ّ هؼلویي داسًذ ًغجت ثَ ؽیٍْ ی تذسیغؾبى ّ ایٌکَ ؽبگشد ثبیذ هطبثك علیمَ ّ عجک هْسد 

 ًظش ایؾبى عبص ثضًذ تؼقت ثَ خشج هی دٌُذ. 
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دیذٍ اًذ، دیذٍ ؽذٍ  ثطْسیکَ ثیؾتش کغبًی کَ دس کالعِبی هتفبّت ًضد اعبتیذ هختلف سفتَ اًذ ّ کالعِبی ایؾبى سا اص ًضدیک

اعت کَ اکثشاٌ ؽبگشدی کَ دس کالط فسجت اص عجک دیگشی کٌذ ّ یب توبیل ثَ ؽیٍْ عٌتْس ًْاصی دیگشی سا اص خْد ثشّص دُذ هْسد 

ًکُْؼ لشاس هیگیشد )تدشثَ ؽخقی( ّ هؼوْالٌ دس آى کالعِب ؽشّع هی کٌٌذ ثَ ثش ؽوشدى اؽکبالت ّ ًْالـ عجکِبی دیگش 

ى ایٌگًَْ ًتیدَ گیشی هی کٌٌذ کَ پظ عجکی کَ هب هی ًْاصین ثِتشیي عجک اعت ّ ثَ دًجبل کالط دیگشی ثب ثطْسیکَ ؽبگشدا

 اعتبد دیگشی )ازیبًبٌ ثب ؽیٍْ ّ عجک خبؿ دیگشی (ًوی سًّذ.)زذالل تب هذتِب( 

 

 

 

 (IIIبه چه سبکی سنتور بنوازیم؟ )

 

  سامان ضرابی،  ۱۸۳۳فروردیه  ۱۱جمعه 

اتتذا تا اًتخاب عٌْاى " تَ چَ سثکی سٌتْس تٌْاصین " تا تصْس ایٌکَ " سثک سٌتْس ًْاصی " اصطالحی آضٌا ّ عاهیاًَ 

ٌتْس ًْاصی " تقشیثا داسای تعشیف ّاحذی دس ها تیي سٌتْس ًْاصاى است ّ تا گواى ایي پیص فشض کَ تعشیف "سثک س

ارُاى افشاِد هشتثظ تا هْسیقی است ضشّع تَ تحثی پیشاهْى ایي هْضْع ًوْدم کَ ُذف آى یاد آّسی دیذگاٍ جذیذی 

 تَ ایي هقْلَ تْد.

 

ذّدی ثیي تٌِب ثؼضی اص اهب ثب تْخَ ثَ اظِبس ًظش ثشخی اص دّعتبى آگبٍ ؽذم کَ ایي ّاژٍ یؼٌی "عجک عٌتْس ًْاصی " ؽبیذ تب ز

 دّعتبى ٌُشهٌذ ّ ثَ ّیژٍ دس ثیي عٌتْس ًْاصاى خب افتبدٍ ثبؽذ ّ دس ًتیدَ ثبػث عشدسگوی یب ػذم لضبّت فسیر ثؼضی دیگش گشدد. 

 

اصی لزا دس ایي لغوت اص همبلَ پشاًتضی ثضسگ ثیي ایي ثسث ثب اخبصٍ ی دّعتبى ثبص هی کٌن ّ اًذکی ساخغ ثَ ّاژٍ ی "عجک عٌتْس ًْ

 " ثیؾتش تْضیر ّ ؽشذ هی دُن.

 

اّل ًگبُی کلی ثَ ّاژٍ ی عجک دس هْعیمی: ثشخی اص ػْاهل گًْبگًْی کَ دس طْل صهبى ّ هغیش تکبهل هْعیمی هؼشف عجک 

 ؽٌبختَ ؽذٍ اًذ ثَ طْس هختقش ػجبستٌذ اص : 

ؼَ هبًٌذ عجک سّهبًتیک ، کالعیک ، هذسى ّ سّؽِبی تذّیي هْعیمی دس صهبًِبی هختلف دس تبثیش گزاسی ّ تبثیش پزیشی اص خبه -1

 غیشٍ.

 عجک دس ًْاصًذگی ّ خْاًٌذگی کَ ثَ هدوْػَ ای اص آداة ّ سفتبس ّ دس ًِبیت ثَ طشیمَ ی اسائَ ی یک اخشا گفتَ هی ؽْد. -2

 هدوْػَ اثذاػبتی کَ یک آٌُگغبص دس طشص ثیبى افکبس ّ ازغبعبت خْد ّاسد هی کٌذ ّ ثکبس هی گیشد. -3

 

 ثشسعی ػْاهلی کَ هی تْاًذ دس عٌتْس عجک ؽٌبختَ ؽًْذ : زبل

ثطْس کلی خبیگبٍ یک ًْاصًذٍ دس دّسٍ ی صهبًی خبؿ کَ هٌدش ثَ تبثیش پزیشی اّ اص خبهؼَ ی صهبى خْد ّ اتفبلبت ّ سّیذادُبیی کَ 

دس آى دّسٍ ی صهبًی ّخْد داؽتَ هوکي اعت هٌدش ثَ تغییش هؾی کلی یب خضئی یک ًْاصًذٍ ؽْد ّ اهکبًبتی کَ ثشای آى ًْاصًذٍ 

 هی تْاًذ ثبػث ثْخْد آهذى ؽیٍْ ای خبؿ ّ هٌسقش ثَ فشدی ثشای ًْاصًذٍ گشدد کَ هب آًشا ثَ ًبم عجک هی ؽٌبعین هبًٌذ :

 ًْع عٌتْسی کَ دس آى صهبى هؼوْل ثْدٍ ) ثب دس ًظش گشفتي کیفیت ّ دیگش هؾخقَ ُبی عبص(  -1

 کَ ثبػث تغییش دس ًسٍْ ی هضشاة صدى ّ دس ًتیدَ تغییش فذای زبفلَ هی ؽْد. ًْع ّ هذل هضشاة عبختَ ؽذٍ  -2

 اهکبًبت فْتی هْخْد ّ دس دعتشط ثشای یک ًْاصًذٍ ثشای دلت ُش چَ ثیؾتش دس فذای عبص خْد ّ سفغ ػیْة فذا. -3

 ًْع هضشاة صدى ّ چگًْگی فذا گشفتي اص عبص )هثل ثی ًوذ یب ثب ًوذ صدى عبص (  -4

 بدٍ اص تکٌیکِبی خبؿ هضشاثی ) هثل دساة، تکیَ، سیض ّ ... ( ثشای تغییش دس چگًْگی ثیبى هطلت. اعتف -5

 اعتفبدٍ اص تکٌیکِبی هختلف غیش هضشاثی هثل خفَ کشدى فذا ثب دعت ّ ...  -6

 کیفیت ّ چگًْگی دسک هْعیمی ایشاًی ) سدیف ّ ... ( ّ طشیمَ ی ثیبى آًِب ثْعیلَ ی عبص. -7

 

 یگْیٌذ عجک اعتبد پبیْس یب هؾکبتیبى یب ... ؟ اهب چشا ه

 

دس ؽیٍْ ی ًْاختي اعبتیذ سّؽي ّ هجشُي اعت کَ لسي عبص آًِب ّ طشیمَ ی ًْاختي ّ فذا دُی عبص آًِب ثب یکذیگش هتفبّت اعت 

 ب اعت : کَ هی تْاى آًِب سا اص ُن ثبص ؽٌبخت. اهشّصٍ ایي افطالذ ػبهیبًَ "عجک عٌتْس ًْاصی " هفِْهب ثذیي هؼٌ

 تفبّت هؾخقَ ُبی یبد ؽذٍ ی ثبال کَ لبثلیت توییض سا ثَ ؽًٌْذٍ هی دُذ. ثَ طْس هثبل عجک اعتبد پبیْس یؼٌی : 

 ثَ طْس کلی طشیمَ ی ًْاختي ایؾبى ) اص ًظش تکٌیکی ّ اعتیل ّ ... ( -

 علیمَ ی ایؾبى دس اًتخبة عبص ّ ًسٍْ ی فذا گشفتي اص عبص -

 بى سدیف ّ لطؼبت لسي عبص ایؾبى دس ثی -

 ًْع هْعیمی ّ گغتشٍ ی هتٌْع لطؼبتی کَ هیٌْاصًذ -

 

زبل طجیؼی اعت همیبعی کَ عجک دس تؼشیف کلی داسد ّ عبیَ ی ػظیوی کَ دس طْل زذّدا ثیغت لشى ثش عش هْعیمی خِبى 
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بل اعت ( ثَ سازتی تطجیك داد ّ اًذاختَ ًوی تْاى ثب هؼشفَ ُب ّ هؾخقَ ُبی عٌتْس ًْاصی )دس کؾْس هب کَ ػوش آى تمشیجب فذ ع

 لیبط کشد هگش دس ُوبى چٌذ هْسد اًذک کَ دس ثبال رکش آًِب گزؽت. 

 

پظ ثب ثشسعی کلی ثیي عجک ثب تؼشیف کلی آى ّ عجک عٌتْس ًْاصی ؽبیذ ثتْاى الشاس کشد کَ ػْاهلی کَ دس تؼشیف عجک عٌتْس 

تٌذ کَ افال ثَ ایي هؾخقَ ُب ًوی تْاى ًبم عجک ًِبد، کَ ایي ًْاصی هؤثش ُغتٌذ ًغجت ثَ همیبط کلی عجک آًمذس خضئی ُغ

 ًظشیَ دّس اص زمیمت ُن ًیغت ّ ًظش خْد هي ُن هْافك ثب ایي ایذٍ اعت.

 

اهب آًچَ کَ هب اهشّص داسین ُویي ػْاهل یبد ؽذٍ اعت ّ هب )عٌتْس ًْاصاى( ثَ ػلت ّخْد ُویي تفبّتِبی اًذک ثیي ؽیٍْ ی عٌتْس 

 ُش کذام اص ؽیٍْ ُب سا افطالزب )ثَ دسعت یب ثَ غلظ( عجک ًْاصًذگی آى اعبتیذ هی گْیین. ًْاصی اعبتیذ،

 

 

 (IVبه چه سبکی سنتور بنوازیم؟ )

 

  سامان ضرابی،  ۱۸۳۳اردیبهشت  ۲یکشنبه 

ًْاصًذگاى هتٌاسة تا صهاى، اهکاًات، ضشایظ، رّق ّتْاًایی، هحیظ ّ خاطشات، سالیق ّ عالیق تَ طْس طثیعی داسای 

لحي خاصی دس اجشای قطعات هی ضًْذ ّ چَ تسا تحت تاثیش ضشایظ ّیژٍ ای ّ یا تحت تاثیش جاهعَ ّ ًیاصُای صهاًَ ی 

ُذایت هی ضْد کَ گاُی ًْآّسی دس ًْاصًذگی آًِا تَ هقذاسی خْد ًحٍْ ی ًْاصًذگی آًِا تَ سْی ضیٍْ ای خاظ 

 است کَ دس ًِایت هٌجش تَ ضیٍْ ای کاهالٌ هخصْظ هی گشدد کَ تعٌْاى سثکی خاظ ضٌاختَ ّ پزیشفتَ هی ضْد.

 

 ًْاصًذگبى ثَ طْس ػوذٍ هؼوْالٌ ثَ چِبس دعتَ تمغین هی ؽًْذ:

 کبهل هْعیمبیی اعت ّلی اص لسبظ تکٌیک آى چٌبى لْی ًیغتٌذ. آًِبیی کَ ًْاختٌؾبى داسای زظ ّ ثیبى تمشیجبٌ  -1

 آًِبیی کَ ًْاصًذگیؾبى کبهالٌ تکٌیکی اعت ّ هؼوْال فذای عبص آًِب اص زظ ّ زبل کوتشی ثشخْسداس اعت. -2

کَ اغلت آًِب خضّ ًْاصًذگبًی کَ عبص آًِب ُن اص لسبظ زظ هْعیمبیی ّ ُن اص لسبظ تکٌیک دس عطر فْق الؼبدٍ ای لشاس داسًذ  -3

 ًْاصًذگبى طشاص اّل ُش کؾْسی هسغْة هی ؽًْذ. 

آى دعتَ ًْاصًذگبًی کَ ًَ زظ ّ زبل هثبل صدًی دس عبصؽبى ُغت ّ ًَ داسای تکٌیک لبثل هالزظَ ای ُغتٌذ ثلکَ اص ُش  -4

 دّی آًِب تمشیجبٌ ثَ یک ًغجت کن ّ ثیؼ ثِشٍ هٌذًذ. 

 

گی زظ ّ زبل هِوتش یب ثِتش اعت یب تکٌیک ثَ ًظش هي ثَ همْلَ ی ػلن ثِتش اعت یب ثشّت دس لیبط کلی ایٌکَ ثگْیین دس ًْاصًذ

ؽجیَ اعت. الجتَ اگش ُش دّی آًِب ثقْست کبهل ًضد یک ًفش ثبؽذ صُی عؼبدت ّلی ایٌکَ اگش ًْاصًذٍ ای فبزت ُش دّی ایي کوبالت 

کبهال هؾخـ ّ سّؽٌی ثشای کبهل کشدى تْاًبیی ُبی خْد دس ثبؽذ یک اعتثٌب اعت ثٌبثشایي ثشای ثمیَ ًْاصًذگبى ّخْد هغیش 

 ًْاصًذگی ثَ فْست کبهال زشفَ ای ثَ ًظش ًوی سعذ.

 

هي فکش هی کٌن ثَ ُش زبل ُش اًغبًی داسای تْاًبیی ُبی ثبلمٍْ خبفی اعت کَ ثب پشّسػ آًِب هی تْاًذ آى اعتؼذاد سا ؽکْفب کٌذ 

 َ ثیؾتش. ثب ایي ّخْد تکلیف ثغیبسی اص ًْاصًذٍ ُب اص ایي دیذ سّؽي هی ؽْد. ّ پشّسػ دُذ تب خبیی کَ زذ کوبل اّعت ً

 

فذای عبص ثؼضی اص ًْاصًذگبى ثغیبس دلٌؾیي ّ ثب زظ ّ ثیبى کبهل اعت پظ طجیؼی اعت کَ ایي ًْاصًذٍ ُب هطبثك ثب اعتؼذاد 

وشیي تکٌیکی عبص دس زذ اػالیؼ ثَ آى اضبفَ کٌذ خذادادیؾبى ثَ عوت ّ عْی ًْاصًذگی ثب زظ ّ زبل هی سًّذ کَ اگش آى سا ثب ت

 الجتَ ّ فذ الجتَ کَ ًْاصًذٍ ایذٍ آلی خْاٌُذ ؽذ. 

 

خذای اص ایي هغئلَ کَ ثیي ثغیبسی ایي اختالف ًظش ّخْد داسد کَ تالػ ثشای دعت آّسدى تکٌیک ػبلی هؼوْال زظ سا اص ًْاصًذٍ 

غشثی ایي فشضیَ سا تب زذ صیبدی ثبطل کشدٍ چشا کَ دس آًدب ًْاصًذگبًی ثب  هی گیشد کَ خْؽجختبًَ پیؾشفت هْعیمی ّ ًْاصًذگبى

تکٌیک ثغیبس ثبالیی ّخْد داسًذ کَ ثب زظ کبهل عبص هی صًٌذ، ّ آًذعتَ اص ًْاصًذگبًی کَ ُیچ ّخَ هؾخقَ ای اص زظ ّیژٍ ای دس 

ذ زذ الل ایي خقیقَ سا ثطْس کبهل داسا ؽًْذ ّ عبص آًِب یبفت ًوی ؽْد طجیؼی اعت کَ ثَ دًجبل تکٌیک هی سًّذ تب ثلکَ ؽبی

 تکٌیک آًِب ثتْاًذ ضؼف کوجْد زظ عبص آًِب سا هشتفغ عبصد. 

 

الجتَ ًظش هي ایي اعت کَ چَ ثِتش اعت توبم ًْاصًذٍ ُب ثتْاًٌذ اص زظ ّ تکٌیک کبهالٌ ثبالیی ثشخْسداس ثبؽٌذ ّلی اص آًدبیی کَ ایي 

ي چَ خْة اعت اگش هب ُن ًْاصًذٍ ی ثب زظ لْی ّ ُن ًْاصًذگبى تکٌیکی داؽتَ ثبؽین کَ زبدثَ خیلی کن سش هی دُذ ثٌبثشای

ثتْاى ُش کذام سا دس خبی خْدؽبى اعتفبدٍ کٌین، ّ ایي افل اخجبسی کَ ُش ًْاصًذٍ ثبیذ اص ُش لسبظ کبهل ّ ثی ػیت ثبؽذ سا اص دّػ 

َ ُش کظ دادٍ ًؾذٍ اعت( ّ ُش کظ دس صهیٌَ ای تالػ ثیؾتشی خْاُذ اکثش ًْاصًذگبى ثش هی داسین )کوب ایٌکَ ایي اعتؼذاد ًیض ث

 کشد کَ اعتؼذاد آى کبس سا داسد. 
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 ( Vبه چه سبکی سنتور بنوازیم؟ )

 

  ضرابی سامان،  ۱۸۳۳اردیبهشت  ۱۱شنبه 

ایي ًظشیَ کَ " قضاّت فشد کاهالٌ ّاتستَ تَ اّل، سْاد ّ دّم اطالعات ّ سْم دیذ کاهالٌ تی تعصثاًَ ًسثت تَ یک 

هْضْع است " تَ صْست کلی هصذاقی تجشتَ ضذٍ داسد. طثیعی است اگش ها تَ ًْاصًذگی ًْاصًذٍ ای گْش هی 

یا خیش قضاّت هی کٌین تذّى ایٌکَ تَ پیطیٌَ ّ چشایی تْجْد کٌین صشیحاٌ ًظش تَ ایٌکَ ها ایي سثک سا هی پسٌذین 

  آهذى آى سثک دقت کافی تَ خشج دُین.

 

ثبسُب دیذٍ ؽذٍ اعت کَ ثشخی اص عٌتْس ًْاصاى فؼلی ساخغ ثَ عجکِب ّ ؽیٍْ ُبی عٌتْس ًْاصی لذین خیلی ثی سزوبًَ لضبّت 

 هی کٌٌذ ّ ثغیبسی اص کبسُبی لذیوی سا ثَ طْس کلی افالٌ داسای اسصػ ٌُشی ًوی داًٌذ. 

 

َ عجکِبی عٌتْس ًْاصی لذین سا ثی اطالع کبفی هْسد ًکتَ ای کَ هی خْاُن ثیبى کٌن ایي اعت کَ آیب ثِتش ًیغت ثدبی ایٌک

ًکُْؼ ّ اًتمبد لشاس دُین )ثب تْخَ ثَ ایٌکَ عٌتْس ًْاصی لذین طجؼب ثغتشی ثشای عٌتْس ًْاصی فؼلی ثْدٍ اعت( عٌتْس ًْاصی لذین 

ن ّ خبلت ایٌکَ ّلتی ثی تؼقت سا هتٌبعت ثب ُوبى صهبى گْػ کٌین ّ چَ ثغب هْخجبت لزت سا ُن تب زذ صیبدی ثشای خْد فشاُن کٌی

ثَ عجک عٌتْس ًْاصیِبی پیؾیي گْػ هی کٌین آًِب سا داسای ًکبت آهْصًذٍ ی کن ّ ثیؼ اسصًذٍ ای ُن هی یبثین )طجك تدشثَ ی 

چی  ؽخقی( ثب تْخَ ثَ ایي ًکتَ کَ ٌُگبهی کَ هب اص خقْفیبت یک ًْاصًذٍ ّ ُن ًْاصاى آى ّ ایٌکَ چَ اهکبًبتی داؽتَ اًذ ّ ثشای

ّ ثشای چَ کغبًی )هشدهبى چَ دّسٍ ای( عبص هی ًْاختٌذ ّ ایٌکَ چمذس عْاد ّ اطالػبت ثی تؼقجبًَ ی هب ًغجت ثَ آى ًْاصًذٍ ّ 

 طشیمَ ی ًْاصًذگی آى صیبد اعت هی تْاى اًتظبس داؽت کَ لضبّتی کَ دس پیؼ خْاُذ ثْد ًغجتبٌ ػبدالًَ اعت. 

 

ًغجی آًِب ایي ًکتَ تب زذّدی سّؽي هی گشدد کَ چَ ثغب عبص ّ آّاص آًِب دس خْس ّ هتٌبعت کوب ایٌکَ ثیؾتش اّلبت ثب دسک ؽشایظ 

ثب ُوَ ی ؽشایظ آًِب ثْدٍ ّ ؽبیذ افالٌ ؽیٍْ ی دیگشی ًوی ؽذ ّ یب ًوی طلجیذ کَ آًِب اخشا کٌٌذ ّ اّج پیؾشفت ًْاصًذگی تب ثَ آى 

 صهبى کوب ثیؼ ُوبًمذس ثْدٍ. 

 

ث عجکِب هْسد ًظش اعت ػبهل صهبى اعت ُوبًطْس کَ هی داًین ثَ عجکی کَ اسدّاى کبهکبس عٌتْس هی یکی اص ػْاهلی کَ دس ثس

ًْاصد "عجک ًْیي " هی گْیٌذ کَ ایي دس همبیغَ ثب عجکِبی لذیوی تش عٌتْس ًْاصاى ثَ ًظش افطالزی دسعت هی سعذ. اهب ثب کوی 

ی زجیت عوبػی ًغجت ثَ ًْاصًذگبى لذین تش اص صهبى اّ )کَ الجتَ تؼذاد دلت اگش ثٌگشین خْاُین داًغت کَ هثالٌ طشیمَ ی ًْاصًذگ

آًِب اًگؾت ؽوبس ثْدٍ( کبهالٌ عجکی خذیذ ّ هٌسقش ثَ فشد ثْد ّ ثَ ؽیٍْ ای کَ اّ هی ًْاخت هی تْاى "عجک ًْیي " دس صهبى 

 خْد اّ اطالق کشد. 

 

ب خلك آثبسی کبهال تکٌیکی کبهالٌ هؼشف یک عجک خذیذ ّ ثی ُوتب ُویٌطْس ؽیٍْ ی ًْاصًذگی اعتبد پبیْس اص یک همطؼی ثَ ثؼذ ث

ثْد کَ دس صهبى خْدػ هی تْاًغت ثَ ػٌْاى یک "عجک ًْیي " ؽٌبختَ ؽْد ّ عٌتْس ًْاصی پشّیض هؾکبتیبى کَ دس ًْع خْد زبل ّ 

ٌی ثذاًین ّ دس اداهَ ؽیٍْ ی ًْاصًذگی ُْای تبصٍ ای داؽت ّلی ًَ آًمذس کَ آى سا ثؼذ اص عبص اعتبد فشاهشص پبیْس داسای عجک ًْی

اسدّاى کبهکبس کَ اهشّصٍ آًشا ثؼٌْاى "عجک ًْیي " هی ؽٌبعین چشا کَ ؽیٍْ ای کَ اّ هی ًْاصد ًیض کبهال ثب ؽیٍْ ُبی لذیویتش اص اّ 

 هتفبّت اعت. 

 

هثجتی ًیض ًذاؽتَ ثبؽذ ثبص ُن ثؼٌْاى یک  دس ّالغ ثش فشك ایٌکَ یک عجک اص توبم لسبظ هْسد اًتمبد ّ ًکُْؼ لشاس گیشد ّ ُیچ ًکتَ

اثش لبثل اسصػ اعت چشا کَ ثشای آیٌذگبى یک تدشثَ ی اًدبم ؽذٍ سا ًوبیبى کشدٍ ّ زذ الل ساُی سفتَ سا هؾخـ کشدٍ کَ ًغلِبی 

 آیٌذٍ ثشای آى دّثبسٍ صزوتی ًکؾٌذ ّ یک تدشثَ ی ًبهْفك سا دّثبسٍ تدشثَ ًکٌٌذ. 

 

ؾخقَ ُبی ّیژٍ ای کَ داسد لبدس اعت یک یب چٌذ ًْع هختلف اص لطؼبت هْخْد عبص سا ثِتش اص دیگش طجیؼی اعت ُش عجکی ثب ه

 عجکِب اخشا کٌذ. 

 

ثطْس کلی هی تْاى پزیشفت ؽیٍْ ی ًْاصًذگی ّ ًْع عٌتْس ُبی عبختَ ؽذٍ دس لذین تب زذ لبثل تْخِی ثب عجکِبی فؼلی 

ّ ُویٌطْس کَ اًتظبس ًیض هیشفت تکٌیک ًْاصًذگی ایي عبص پیؾشفت چؾوگیشی ًْاصًذگی ّ ًْع عٌتْسُبی صهبى هب هتفبّت اعت 

 داؽتَ اعت. 

 

افل پزیشفتٌی دیگش ایٌکَ ثب عجکِبی لذین عٌتْس ًْاصی ًوی تْاى لطؼبت پیؾشفتَ ی فؼلی سا ًْاخت ّ ُوچٌیي ثب ؽیٍْ ی 

ل عٌتْس ًْاصاى لذین لطؼَ یب آّاصی سا اخشا کشد پظ ًْاصًذگی اهشّصی ّ ثب عبصُبی فؼلی ثَ سازتی ًوی تْاى ثب ُوبى زظ ّ زب

ثطْس یمیي ًوی تْاى اًتظبس داؽت کَ عٌتْس ًْاصاى لذین ثب آى عبصُبیی کَ ثب ػلن آى سّص عبختَ ؽذٍ اًذ لطؼبتی ثب تکٌیک فؼلی 

 هی تْاًغتٌذ ثٌْاصًذ. 
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اص دیذ کلی هْعیمی ؽذٍ اعت؟ یب خیش؟ ثذیِی اعت  زبل آیب هی تْاى گفت عجک ُبی خذیذ کالٌ ثبػث ثِجْد کیفیت عٌتْس ًْاصی

اگش زظ ّ زبل سا هالک ثگیشین عجکِبی عٌتْس ًْاصی لذین سّیِن سفتَ اص هؼذل ثبالتشی ثشخْسداس خْاٌُذ ثْد ّ اگش تکٌیک سا هذ ًظش 

ٌُْص دس عٌتْس ًْاصی، ًْاصًذٍ ای لشاس دُین تکٌیک عٌتْس ًْاصی فؼلی ثَ هشاتت ثِتش ّ پیؾشفتَ تش اص لذین اعت ّ ایي ًکتَ کَ هب 

ًذاؽتَ این کَ ُن اص زظ ّ زبل عٌتْس ًْاصی لذین ّ ُن اص تکٌیک عٌتْس ًْاصی هؼبفش ثَ طْس کبهل ثِشٍ هٌذ ثبؽذ.) کَ اگش ثشای 

 ًْاصًذٍ ای ایي دّ خقیقَ هِیب ؽذ صُی عؼبدت( 

 

ْد کَ دیگش عجکِب سا ًوی پغٌذین یب ثطْس کلی لجْل ًذاسین ثلکَ دس آخش اگش ثخْاُین عجکی سا اًتخبة کٌین ایي ثذاى هؼٌی ًخْاُذ ث

ثَ تٌبعت علیمَ ّ عْاد ّ اطالػبت ّ زبالت دسًّی آى عجکی کَ ثَ دسک هب اص ُش لسبظ ًضدیکتش اعت ّ هب سا ثیؾتش اسضب هی کٌذ ّ 

یگشی اص ؽیٍْ ُبی ًْاصًذگی کَ لطؼبٌ هْخت لزت هب هی ؽْد ثشای ًْاصًذگی اًتخبة هی کٌین ّ هب ثمی عجکِب سا ثؼٌْاى ًْع د

ًکبت هثجتی کوی ُن ًذاسًذ سا ثؼٌْاى هْعیمی گْػ هی کٌین ّ لزت هی ثشین ّ ثَ ًظش هي چَ ثِتش ًْاصًذگبًی کَ اص تکٌیک لبثل 

ًمبط هثجت  هالزظَ ّ ُوچٌیي زظ ّ زبل ًغجتب خْثی ثشخْسداسًذ عؼی کٌٌذ کَ تٌِب ثَ یک ؽیٍْ اتکب ًکٌٌذ ّ دس زذ تْاًبیی خْد

 ُش عجک سا دس ؽیٍْ ی ًْاصًذگی خْد ّاسد کٌٌذ. 

 

دس کالم آخش هی تْاًین ثب اًتخبة ُوَ ی عجکِب ثشای ؽٌیذى ّ یب ًْاختي ّ یب تذسیظ، خْد سا دس ّالغ اص ُیچ صیجبیی هسشّم ًکشدٍ ّ اص 

 ُش عجکی اص خقیقَ ی خْة آًِب لزت ثشدٍ ّ اعتفبدٍ کٌین. 
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