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  تئوري موسيقي

 

شده است. دانستن آنچه مي نوازيم يا مي شنويم همان اندازه مهم  موسيقي از دو بخش نظري و عملي تشكيل   

مطالبي  نتواند صحبت كردن بايد مفهوم كلمات يا جمالت را بدانيم. يك نوازنده خوب اگر هنگام است كه در

و دانش تبديل مي شود و با كسي  بدون علم كه مورد استفاده قرار مي دهد را تجزيه و تحليل كند، به يك مجري

خوب مي داند، قابل مقايسه نيست. شعر گفتن بدون  نوازندگي را كه از لحاظ تئوري موسيقي آگاهي دارد و

اختن و آهنگسازي نيز چنين است. پس چه در جايي محدود مي گردد. نو است ولي دانستن دستور زبان ممكن

اشاره مي كنيم كه  نكاتي موازات نواختن ساز، از تئوري موسيقي نيز آگاهي داشته باشيم. در اين جا به به بهتر كه

 .تئوري موسيقي به صورت كامل مي پردازيم آن به در موسيقي ايراني مورد استفاده قرار مي گيرند و پس از

اين  ر، مي ، فا ، سل ، ال ، سي. از توالي به آنها نت مي گويند. دو، ت حرف تشكيل شده كهالفباي موسيقي از هف

ر، مي ، فا ، سل ، ال ، سي ، دو. از يك نت تا نت بعدي  هفت نت، يك هنگام يا گام بوجود مي آيد. مثل: دو،

كرده  فواصلي كوچكتر تقسيم قسمت فواصل به آنها مي پردازيم. هر فاصله اي را به كه در فاصله اي وجود دارد

را به دو قسمت تقسيم مي كنند.  بدانيم، آن و آنها را با عالمت هايي نشان مي دهند. مثال: از دو تا ر را اگر يك اند

را نيم پرده مي نامند. اگر از نتي نيم  از دو تا ر را پرده و هر كدام از فواصل نصف شده .ار------ا-----دو ا

مي شناسيم، و اگر نيم پرده  (b ) كه نيم پرده به سمت دو ميرود، آن را با عالمتي به نام بمل شود، مثل ر پرده كم

شناسيم. در موسيقي ايران،  ( مي#شود، مثل دو كه نيم پرده به سمت ر ميرود، آن را با عالمت ديز ) به آن اضافه

چهار قسمت  تقريبا يم شدن يك پرده بهدارند كه كمتر از نيم پرده هستند. اين فواصل از تقس فواصلي نيز وجود

اگر از يك پرده به اندازه يك چهارم كم كنيم، عالمت  .اا ر---پ---ب---الف---تشكيل شده اند. دو اا

برويم، « الف»سمت  دو به ميرود. و اگر از« پ» را براي آن در نظر مي گيريم. مثل: ر كه به سمت حرف  كرن

شناخته مي شود. حال به مثالي براي درك فواصل مي پردازيم. دستگاه شور  با عالمت سري« الف» آنگاه از دو تا 

در نوشتن صحيح توالي  فا، سل. البته ر كرن، مي بمل، كرن، سي بمل، دو، فواصل تشكيل شده: سل، ال اين از

دارد به  بمل، دو، ر، مي بمل، فا. از نت فا تا سل فاصله اي وجود سل، ال كرن، سي نتهاي شور بايستي نوشت: فا،

به تشريح  آورده شد، طنيني كه در آينده در مورد آن صحبت خواهيم كرد. با توضيحات و مثالهايي كه نام پرده

اي مجموعه اي از نواها يا آهنگه آنچه از موسيقي ايران در دست است، .اصطالحات موسيقي ايراني مي پردازيم

دارد )با توجه به  گفته مي شود، كه سابقه اي در حدود دويست سال گذشتگان است كه به هر يك از آنها گوشه

كه دارند مرتب شده اند كه از مجموعه اين  فواصلي روايات مختلفي كه وجود دارد(، اين گوشه ها با توجه به

ا رديف بوجود مي آيد. در هر دستگاه، مي شود و از مجموع دستگاه ه گوشه هاي مرتب شده، دستگاه تشكيل

نام هايي  را با شده اند كه فراز و فرودي را مي توان در آنها مشاهده كرد. اين فراز و فرود طوري مرتب گوشه ها

 مي شود. در ادامه به گوشه هايي بر مي مي شناسيم، مثل آغاز هر دستگاه كه با گوشه اي به نام درآمد شروع

شناسيم. مثل مواليان، دلكش،  مي مياني دستگاه قرار دارند و هر كدام را با نامي مشخص خوريم كه در قسمتهاي
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وجود دارد كه همنام با گوشه هايي در دستگاه هاي ديگرند،  هايي سپهر، ماوراالنهر و... . در هر دستگاه گوشه

هاي  گوشه نار هم قرار دادنزنگوله. با اين توضيحاتي كه داده شد، از مرتب شدن و در ك نغمه، مثل: خسرواني،

قدمت، نوع فواصل، شخصيت و  توجه به مختلف، تعداد هفت دستگاه تشكيل شده كه البته در بعضي از آنها و با

و فقط  آنها آواز مي گويند. آواز ها در همه دستگاه ها نيامده اند، حالت ها، چند زير مجموعه را مي بينيم كه به

و همايون. آوازهاي دستگاه شور عبارتند از: بيات ترك يا بيات  دستگاه هاي شوردر دو دستگاه وجود دارند. در 

اصفهان و شوشتري.  و آوازهاي دستگاه همايون تشكيل شده اند از: بيات .افشاري و بيات كرد ابوعطا، دشتي، زند،

كرد را از آوازها نميدانند و البته ما در اينجا فقط به روايتهاي  بعضي ها شوشتري و بيات در توضيح بايد گفت كه

 ابوعطا، دشتي، بيات زند، اشاره مي كنيم. در توضيح اين آوازها بايد گفت كه آوازهاي بيات ترك يا مختلف

ر د تفاوت آنها كه از مشتقات شور بودند از فواصل يكساني همانند شور تشكيل شده اند كه افشاري و بيات كرد

همه به گوش ميرسد  بيشتر از مواردي است كه خواهيم گفت. در اجراي يك گوشه گاهي يك صدا يا يك نت

 مي گوييم. در پايان هر گوشه نوعي خاتمه يا پايان يا تاكيد بيشتري بر روي آن است كه به اين نت، نت شاهد

ايستد، نتي كه  يا نت مي صدادادن وجود دارد كه از يك سري جمالت تشكيل مي شوند، و در آخر روي يك 

كه غير از  متوجه اين نكته مي شويم    .نامند مي ايست نت را رسد مي پايان به و ايستد مي آن روي گوشه بر

بسيار تعيين كننده اي در تميز دادن  نقش حالت ها و فضاي ايجاد شده توسط دستگاه ها، نت هاي شاهد و ايست

تئوري   .«سي بمل» است ولي شاهد بيات ترك نت« ر» دشتي نت  شاهد الدستگاهي از دستگاه ديگر دارند. مث

را به آموزش فاصله ها در موسيقي اختصاص مي  بخش دوم آموزش تئوري موسيقي ايراني   موسيقي )فواصل(

شويم كه اين قسمت فقط مربوط به موسيقي ايراني نمي شود و در حالت كلي  بايد متذكر دهيم. البته اين نكته را

كه در زبان موسيقي كاربرد دارند،  همانطوريكه قبال گفته شده بود، حروفي .نوع موسيقي يكسان است همه در

فركانسي است كه توليد مي كنند و از لحاظ زير يا بم بودن طبقه  در هفت نت هستند. اين هفت نت، تفاوتشان

فواصل از  اين .ث تمايز آن ها مي شودشوند. پس ميان اين نت ها فواصلي وجود دارد كه باع مرتب مي بندي و

ميان دو نت وجود دارد، نيم پرده است.  اي كه واحدهايي به نام نيم پرده تشكيل مي شوند. يعني كوچكترين فاصله

اين شكل است و در موسيقي مناطق مختلف دنيا، و در كشورهاي مختلف،  المللي به البته اين فاصله در موسيقي بين

پرده يا يك پرده  دو نيم جود دارد كه فعال به آن نمي پردازيم. پس ميان نت ها نيم پرده و ياهم و از آن كوچكتر

مي پردازيم. با توجه به اسامي نت ها، اين شكل  وجود دارد. حال به تعريف و همينطور چگونگي وجود فواصل

كنيد، دو  يان دو نت دو تا ر نگاهبه فاصله م دو -سي  - - ال - -سل  - -فا  -مي  - -ر  - -دو را ترسيم مي كنيم

بين ر تا مي هم يك  .پرده است، پس از دو تا ر يك پرده است خط ديده مي شود، هر خط نشان دهنده يك نيم

از دو تا ر، يك پرده و  .پرده است. همينطور تا نت دو نيم پرده وجود دارد. از مي تا فا يك خط، پس از مي تا فا

الزم است به اين  آن ها دو پرده و... هر كدام از اين فواصل براي خود اسمي دارند. براي نامگذاري از دو تا مي

و ديگر اينكه اين فاصله چند پرده است. مثال،  تشكيل شده، نكات توجه داشته باشيم. فاصله مورد نظر از چند نت
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ه يك پرده اي كه بين دو نت پشت سر هم فاصل نت و يك فاصله يك پرده اي است. به تا ر، فاصله، بين دو از دو

پس ر تا مي هم مي شود، دوم بزرگ، سل تا ال، ال تا سي و فا تا سل.  .گويند وجود دارد، فاصله دوم بزرگ مي

گويند. پس مي تا فا و سي  فاصله بين دو نت پشت سر هم نيم پرده باشد، به آن فاصله دوم كوچك مي اگر حال

تغيير دهنده پديد آيد، مثال، دو تا ر  وجود يك عالمت مكن است اين فاصله ازتا دو مي شود دوم كوچك. م

نتيجه در مي يابيم آنچه اهميت دارد محاسبه عددي نت ها نسبت به هم  در .بمل، كه باز هم مي شود دوم كوچك

يك پرده شود و از  بيشتر محاسبه مجموع پرده ها و نيم پرده هاي ميان آن هاست. اگر فاصله دو تا ر همينطور و

گوييم. از سل تا ال ديز هم به همين شكل  از دو تا ر ديز، به آن فاصله دوم افزوده مي يك و نيم پرده گردد، يعني

شود دو نت، و سپس حساب مي كنيم كه بين اين دو نت چند نيم پرده  ال مي است. ابتدا مي گوييم، از سل تا

شود. سه نيم پرده، پس از  شدن عالمت ديز، به چه فاصله اي تبديل مينيم پرده. و اينكه با اضافه  دارد، دو وجود

 قرار از سل بمل تا ال، از سل تا ال مي شود دو نت و فاصله يك پرده، ولي با .سل تا ال ديز مي شود، دوم افزوده

سل تا سي،  دوم افزوده. از مي شود، گرفتن عالمت بمل جلوي سل، نيم پرده به فاصله اضافه مي شود و در نهايت

 پرده است، پس از سل تا سي مي شود سوم بزرگ. از سل، ال و سي. فاصله ميان آن ها دو مي شود سه نت يعني،

بزرگ. از دو تا فا، چهار نت و دو و نيم  دو تا مي هم مانند مثال قبلي است. سه نت و دو پرده كه مي شود، سوم

پرده ميان  چهارم درست، فاصله چهار نتي است كه دو و نيمچهارم درست. پس  پرده. براي اين فاصله مي گوييم،

كه مي شود، پنجم درست. از  نت و سه و نيم پرده آن ها وجود دارد. از دو تا سل هم مانند مورد قبلي است. پنج

 كه مي شود، ششم بزرگ. از دو تا سي، هفت نت و پنج و نيم پرده دو تا ال، مي شود شش نت و چهار و نيم پرده

شود، هشتم درست. اين فواصل ممكن است از  مي شود هفتم بزرگ و از دو تا دو، هشت نت و شش كه ميكه 

نيم پرده ميان آن ها  پرده يا نتي شروع شوند، مهم آنست كه بين آن دو چند نت فاصله است و همچنين چند هر

 يكم درست يا همصدا نت ها از همفاصله  فاصله پرده نتيجه .وجود دارد. در نهايت، حالت هاي زير بدست مي آيد

 پنج سه و نيم پنجم درست چهار دو و نيم چهارم درست سه دو سوم بزرگ دو يك دوم بزرگ يك صفر يا شش

و  هشت شش اكتاو هشتم درست يا يكم يا هنگام يا هفت پنج و نيم هفتم بزرگ شش چهار و نيم ششم بزرگ

تا مي ديز، مي  اضافه شود، به يك فاصله افزوده تبديل مي شود. دو هرگاه به يك فاصله بزرگ نيم پرده :همچنين

تا  اضافه شود، به يك فاصله افزوده تبديل مي شود. دو هرگاه به يك فاصله درست نيم پرده .افزوده شود سوم

ديل اضافه شود، به يك فاصله افزوده تر تب هرگاه به يك فاصله افزوده نيم پرده .سل ديز، مي شود پنجم افزوده

هرگاه از  Sol ## ديز تا سل ديز ديز، مي شود پنجم افزوده تر. در اين حالت مي گوييم، سل دابل مي شود. دو

 .شود، به يك فاصله كوچك تبديل مي شود. دو تا مي بمل، مي شود سوم كوچك يك فاصله بزرگ نيم پرده كم

 ديل مي شود. دو تا سل بمل، مي شود پنجمشود، به يك فاصله كاسته تب هرگاه از يك فاصله درست نيم پرده كم

شود، به يك فاصله كاسته تبديل مي شود. دو تا مي بمل بمل  هرگاه از يك فاصله كوچك نيم پرده كم .كاسته
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بخش فواصل، بخش مفصلي در  Mi bb دابل بمل در حالت باال، اصطالحا مي گوييم، مي .كاسته مي شود سوم

 .گرفت خواهيم پي آينده مارهكه ادامه آن را در ش موسيقي است

 

 توضيحات كامل

 

علم مورد نظر ما يعني موسيقي نيز از اين مورد  . در ابتدا بايد گفت كه هر علمي مختصات مربوط به خود را دارد 

خواني مي باشد و الزمه ضروري براي هنرجوياني كه پا در راه يادگيري  مستثني نمي باشد علم موسيقي علم نت

به هنرجويان  باشد . ما سعي كرديم در قسمت هايي كه تهيه كرده ايم اين علم را به ساده ترين زبان مي گذارند مي

  . آموزش دهيم

 

 نت خواني 

 

   الفباي موسيقي نت مي باشد 

 

 .شده ، سپس خوانده و اجرا مي شود ه آن صداهاي موسيقايي نوشتهتعريف نت : عالمتي است كه بوسيل

 

  براي بيان نت دو نظام وجود دارد  

 

 Do Re Mi Fa Sol La Si نظام هجايي 

 سي ال سل فا مي ر دو C D E F G A B نظام الفبايي 

 

ها بر روي خطوط و ما  كه نت پنج خط موازي و با فاصله معين و يكسان نسبت به هم مي با شد : خطوط حامل 

 .باال مي شماريم بين خطوط قرار مي گيرند و خطوط حامل را از پايين به

 

 خطوط حامل  

 

 گيرند درحالت كلي نت ها به چهار صورت بر روي خطوط حامل قرار مي 

 

 پنج نت بر روي خطوط قرار مي گيرد 1 

  چهار نت بين خطوط قرار ميگيرد 2 

 يده به خط اول قرار مي گيرديك نت از پايين چسب-3 

 يك نت از باال چسبيده به خط پنجم قرار مي گيرد-4 
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به آن از خطوط اضافه كمك  دستيابي نت مي باشد كه براي 11گستره صدايي ما بيشتر از اين  : خطوط اضافه 

 . مي گيريم

 

 خطوط اضافه

 

 : كليد 

 

 مي مشخص حامل خطوط روي را نت موقعيت عالمتي است كه سمت چپ خطوط حامل قرار مي گيرد و نام و 

 كند

 

  :انواع كليد در موسيقي 

 

 كليد سل كليد فا كليد دو 

 

  :كليد سل  

 

SHAPE  \* MERGEFORMAT دارد كاربرد كه است در ساز گيتار تنها كليد سل 

 روي خط دوم حامل قرار مي گيرد سل نام دارد حامل قرار مي گيرد ، نتي كه هنگامي كه اين كليد اول خطوط 

 

 :كشش نت در موسيقي 

 

 به مدت زمان ماندگاري صداي هر نت كشش نت گفته مي شود 

   

   : سكوت در موسيقي

 

  نبودن صدا..... كه معادل هر كشش نت سكوتي وجود دارد

 

 : ريتم 

 

  از نظر زماني با هم هماهنگ باشند به كارگيري انواع كشش ها و سكوتها ) ضرب آهنگ ( به طوري كه 

 

 : ضرب در موسيقي 
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را در موسيقي اجرا مي كنيم . ضرب را  واحدي زماني در موسيقي مي باشد كه به كمك آن كشش ها سوكتها 

 ا نگهداريمدست يا پ ميتوانيم با شمارش بوسيله حركات رفت و برگشت

 

 يا سلفاژ( چيست؟) سلفژ 

 

شود. سلفژ را مي توان خواندن يك سري نت ها به صورت پي در پي و پشت بيان مي سلفژ در تعريف متعددي

زماني هر نت  با رعايت قوانين نت ها و سكوت ها و ... معرفي كرد. پايهء يادگيري سلفژ دانستن ارزش سر هم و

ارزش زماني نت ها در پست هاي بعدي  است و در كنار اين بايد ارزش زماني هر سكوت را نيز بدانيم. دربارهء

 .بيشتر صحبت خواهيم كرد

 

 :تعاريف كوتاهي از سلفژ 

 

 ز دومعناي اعم ، پايه و اساس جدي در اموزش موسيقي به شمار ميرود سلفژ است كه ا الف:مهمترين عاملي كه به

 : قسمت عمده تشكيل ميشود

 

 قسمت نظري -2قسمت عملي  -1 

 

تلفظ نتها به شكل اوازي و به شكل وزن خواني است و قسمت نظري شامل شناخت  قسمت عملي شامل خواندن و 

شده و تكامل يافته  عالمتها و قواعدي است كه در طي قرنها به منظور اجراي دقيق موسيقي به تدريج ابداع كليه

عاطفي دارد با اين عالمتها و قواعد به شناخت  ست تا بتوان شناخت هنري را كه واقعيتي دروني است و بيشتر جنبها

 .علمي تبديل كرد

 

 ب : تقسيمات صداي انسان 

 

 سوپرانو :صداي زير زنانه -1 

 متوسط زنانه متسو سوپرانو : صداي-2 

 كنترالتو : صداي بم زنانه-3 

  ر مردانهتنور : صداي زي -4 

 صداي متوسط مردانه باريتون : صداي بم يا -5 

 بهترين صداي مردانه باس : صداي بم مردانه و -6 
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 خوانندگي اواز سكوتها را بايد اجرا كرد به صورت نخواندن نت و ساكت شدن ولي در در هنگام نوازندگي يا 

اوم ميگوييم و به اندازه  بلكه به جاي ان كلمهابتدا براي اموزش سلفژ ما باديدن عالمت سكوت ، سكوت نميكنيم 

  .ارزش زماني سكوت انرا ادامه ميدهيم

  

 .دهيم ضرب پا ادامه 4ضرب پا اجرا كنيم و و كلمه اوم را تا پايان  4اجرا كنيم : بايد  مثال: سكوت گرد را با هم

   

موسيقي  ثانيه در يك قطعه 4ارزش زماني نتها ميتوانيم اينگونه بيان كنيم كه اگر نت گرد  نكته: براي درك بيشتر

 .كشيد خواهد طول ثانيه 1 سياه ثانيه و نت 2طول بكشد نت سفيد 

 

پارالت  صداي ان نت را كانتات گويند و خواندن نت بدون اجراي صدا و فقط گفتن نام انرا خواندن نتها با اجراي 

 گويند

 

بخوانيد  بي صداي نتها را پيدا كنيد و نتهايي كه به شما داده ميشود را با تمپوي مشخص شما بايد توانايي خواندن 

ذهن داشته باشيد و اگر كسي  و بعد كم كم قدرت نت خواني خود را افزايش دهيد بطوريكه نت بعدي را هم در

  .از هم انرا بخوانيدب نت بعديِ نتي را كه شما خوانده ايد با دست بپوشاند شما

  

 بياد خاطر نشان كرد مساله فركانس گيري است كه شما بايد با سازي كه در اختيار داريد مساله ديگري كه اينجا

 .اين كار را انجام دهيد كه البته ما در اينجا فركانس گيري با پيانو را توضيح ميدهيم

 

 دارد فركانس گيري چهار مرحله 

 

  اجرا شدهشنيدن صداي نت  -1 

 اجراي ان در ذهن -2 

 اجراي ان با صدا -3 

 است مانده صداي خود با صداي ساز كه در فضا باقي تطابق دادن هر چه بيشتر-4 

 

  هارموني

 

 تكنيكها -انواع كنترپوان  

 

آموزشي  تعريفي از كنترپوان مطلق است كه به عنوان يك ابزار -بياني تكنيكهاي تهيه آن  به -انواع كنترپوان 

يادگيري ساده تر و پيشرفت  توسعه يافته مطرح مي شود و در آن به كار گيري كنترپوان هاي متفاوت سبب

 .هنرجويان مي شود
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 پيچيدگي فني در موسيقي آنان ايجاد كرده و همواره نقش مهمي را در توسعه كنتوس اين پيشرفت مي تواند نوعي 

 .ايفا مي كند ("ملودي ثابت"به معناي  التين زبان در cantus firmus) فيرموس

 

 توانايي نوشتن كنترپوان آزاد )كنترپواني كه شدت پيچيدگي آن كمتر است و فاقد ملودي هنرجويان به تدريج 

 .خواهند شد ثابت است( را با استفاده از تكنيكها و رعايت قوانين مربوطه در هر برهه زماني دارا

 

 Giovanni Maria) بر مي گردد، زماني كه جيوواني ماريا النفرانكو 1532 اين طرز تفكر به سال قدمت 

Lanfraco) خود كتابهاي مفهوم مشابهي را در يكي از (Scintille di musica) مطرح نموده و شرح داد. 

 

 در يكي از كارهاي بزرگ و (Zarlino) تئوريسين موسيقي اهل ونيز به نام زارلينو اواخر قرن شانزدهم يك در 

پرداخت.  به شرح كامل اين ايده (Le institutioni harmoniche) "اصول هماهنگي"تواناي خود با عنوان 

 در يكي از كارهاي (Lodovico Zacconi) توسط لودويكو زاكني 1619اين طرح براي اولين بار در سال 

 .گرفت مورد استفاده قرار (Prattica di musica) خود

 

 Zacconi پس از او پا به عرصه گذاشتند از چند تكنيك جانبي برخالف تئوريستين هايي كه contrapuntal 

 .است موارد اين از مثالي نيز استفاده كرد كه كنترپوان معكوس

 

يوهان  را به كار برده و آن را رواج داده است، -ترپوان كن -استاد موسيقي كه اين واژه  به هر حال معروفترين 

 Gradus ad) با انتشار كتابي 1725دارد كه در سال  نام (موسيقيدان اطريشي Johann Fux) فوكس

Parnassum) پرداخته است آن قوانين به منظور كمك به هنرجويان در استفاده از كنترپوان به تشريح. 

 

 آهنگساز Palestrina) علي الخصوص به سبكي از كنترپوان كه در آثار پالستريانا فوكس در اين كتاب يوهان 

تكنيك برجسته مورد استفاده قرار مي گرفت،  ايتاليايي دوران رنسانس( در اواخر قرن شانزدهم به عنوان يك

   .پرداخت

 

 :ه عبارتند ازبه پنج نوع كنترپوان اشاره مي كند ك يوهان فوكس در كتاب خود پنج نوع كنترپوان

 

 نت در مقابل نت -1 

 دو نت در مقابل يك نت -2 

  شش نت هم باشد( در مقابل يك نت چهار نت )مي تواند سه يا -3 

 (نوعي تعليق) جابجايي نت ها با يكديگر -4
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 .ناميده مي شود (florid) كه كنترپوان فلوريد تركيبي از چهار مدل فوق -5 

 

 :مفهوم كليد در موسيقي

 

طبيعي جاي ديگر نت ها را نيز  قراردادي است كه با نشان دادن جاي يك نت خاص در پنج خط حامل، به طور 

  .مشخص مي كند

 

 :در تئوري موسيقي كالسيك غرب سه نوع كليد وجود دارد 

 

 :كليد سل -1 

 

 .گيرد مي قرار حامل دوم خط روي همواره محل نت سل بعد از دو مياني* را مشخص مي كند كه 

 

 :كليد دو -2 

 

حامل قرار مي  محل نت دو مياني* را مشخص مي كند كه در گذشته روي خط هاي اول، دوم، سوم و چهارم 

 .مي گيرد گرفته، اما در حال حاضر تنها روي خط سوم )و به ندرت خط چهارم( قرار

 

مي  گذشته روي خطوط سوم و چهارم قرار مي گرفته و مكان نت فا قبل از دو مياني* را مشخص كليد فا: در -3 

 .كرده، اما امروزه تنها روي خط چهارم قرار مي گيرد

 

گرفته مي شوند كه به ترتيب از زير به بم شامل سوپرانو  گروه در نظر 4در تقسيم بندي امروزي صداهاي موسيقي،  

سوم(، آلتو )كليد دو خط چهارم( و باس )كليد فا خط چهارم( مي شوند، كه باز  د دو خط)كليد سل(، تنور )كلي

 .اين ها كليد سل و فا به ترتيب پراستفاده ترين ها هستند از ميان

 

 :تعريف حامل 

 

خطوط، و  ها، بين و هم فاصله با هم به صورت افقي را گويند كه نت هاي موسيقي روي خط پنج خط موازي 

 كي باال و يكي پايين پنج خط حامل قرار مي گيرندي

 

شوند. هرچه نت ها به سمت باال مي روند زيرتر و هرچه  شماره گذاري مي 5تا  1خطوط حامل از پايين به باال از  

شوند. پس چنانچه به صورت قراردادي جاي يكي از نت ها را مشخص كنيم  به سمت پايين مي آيند بم تر مي

 .دوم را سل بناميم( جاي ديگر نت ها خود به خود مشخص خواهد شد ط)براي مثال خ
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 :خطوط كمكي 

 

حامل،  نت را دارند، براي گسترش دادن محدوده ي صدايي 11خط تنها توانايي نشان دادن  5اين  از آن جايي كه 

خط كمكي  5تا  4استفاده از  از خطوطي كوچك و موازي خطوط حامل در باال و پايين آن استفاده مي كنيم كه با

 پيانو چون سازهايي براي چنان هم محدوده اين شد، اما عدد خواهد 31از باال و از پايين مجموع تعداد نت هاي ما 

 ...است كوچك

 

 الفباي موسيقي 

 

الفباي  .زيميا زير و بمي خط موسيقي، ابتدا بايد الفباي موسيقي را بيامو براي پياده كردن ويژگي اول، يعني نواك 

 :شوند مي گذاري نام جهان سراسر در صورت نت هستند كه به دو 7موسيقي، 

 

ايران استفاده مي شود كه از يك شعر مذهبي قرون وسطي،  هجايي: در كشورهايي چون فرانسه، ايتاليا و (الف 

در ابتدا به صورت  گوييدو د. آرتسو )قرن دهم ميالدي(، گرفته شده است و سروده ي كشيشي فرانسوي به نام

 :است زير بوده

 

 Ut Re Mi Fa Sol La  

 

 :صورت امروزي خود درآمده اند هجا به 6در طول زمان به تدريج اين  

 

 Do Re Mi Fa Sol La Si  

 

 :انگليس و آمريكا استفاده مي شود و به صورت زير است الفبايي: در كشورهايي چون آلمان، اتريش، (ب 

 

 C D E F G A B 

 

 :زير هستند نت هاي معادل در اين دو سيستم به صورت 

 

 Do = C 

 Re = D  

 Mi = E 

 Fa = F 

 Sol = G 

 La = A 

 Si = B   
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 زير مي شوند و برعكس. الزم است ترتيب نت ها چه به صورت "سي"تا نت  "دو"نت ها به ترتيب از نت 

 .تي يادگرفته شودزيرشونده و چه به صورت بم شونده، از هر ن

 

نت است )بيشترين دامنه ي صوتي موسيقيايي از آن  7بسيار بيشتر از  از آنجايي كه دامنه ي صداهاي موسيقي 

 .نت به صورت تناوبي استفاده مي شود 7راحت شدن يادگيري از اين  ارگ كليساست( براي

 

 .... سي دو ر مي فا سل ال سي دو ر مي فا سل ال سي دو ر مي دو ر مي فا سل ال سي دو ر مي فا سل ال 

 

 :اكتاو تعريف 

 

بعد از خودش يك اكتاو گويند كه فركانس نت دوم در اين حالت دو برابر  به فاصله ي ميان هر نت تا نت هم نام 

 9 كليسا ايي ارگنت و دامنه ي صد 2اكتاو و  7شده است. گفتني است دامنه ي صدايي پيانو،  فركانس نت اول

 .باشد مي اكتاو

 

 تعريف اجمالي چند اصطالح كليدي 

 

 :ملودي 

 

به دو عامل  موسيقي كه از تعدادي نت به دنبال هم تشكيل شده و در ساده ترين حالت خود نيز وابسته سير خطي 

 .زيروبمي و كشش صداست

 

 :آكورد 

 

 .شوند يا بيشتر( نت يا صدا كه به صورت هم زمان شنيده مي 3معموال ) تعدادي 

 

 :گام 

 

 .مشخص به صورت متوالي پشت سر هم قرار گيرند تعدادي نت كه با نظمي 

 

 :هارموني 

 

 .بررسي و پيوند آكوردها )خط عمودي موسيقي( كه از مباني آهنگسازي به شمار مي رود علم 

 

  :كنترپوآن 
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 .پيوند ملودي هاي مجزا با يكديگر كه از مباني آهنگسازي به شمار مي رود علم

 

 نويسي و نت خوانيآموزش گام به گام مباني نت 

 

 تكميلي توضيحات 

 

 نت 

 

معني واحد صدائي با فركانس ثابت كه نامي بر آن  نُت يا نوت، در موسيقي به دو معني بكار مي رود: يكي به  

 .يا نشانه نوشتاري اين اين صدا ري به معني نمايشگذاشته شده و ديگ

هستند. در ايران به پيروي از فرانسه و ايتاليا نت ها  معني اول نت ها هفت نام براي نوشتن اصوات موسيقايي در 

 در روش نام گذاري .(Do, re, mi, fa, sol, la, si) دو ر مي فا سل ال سي :شده اند تك هجايي نام گذاري

 هستند كه "A, B, C, D, E, F, G" رايج است اين نت ها ه در كشورهاي انگليسي و آلماني زبانالفبايي ك

A ال»برابر با  در اين روش» (La) در معني دوم نت ها را با نشانه هائي براي نت نويسي  .در روش هجائي است

نت از روي جائي كه  نويسند. نام يا بين پنج خط به نام خطوط حامل كه از پايين به باال شمرده مي شود مي را رو

با شكل هاي قراردادي كه براي نت  را نيز روي خط هاي حامل قراردارد مشخص مي شود. ديگر مشخصات نت

كليد سل ( به ترتيب  در اين شكل نت ها به صورت دايره هاي كوچك )بعد از نشانه .طرح شده نمايش مي دهند

، 99۰ 1۰5۰گوييدو د آرتسو ) نام گذاري نت ها پيشينه ● .ه انداز چپ به راست روي پنج خط حامل نوشته شد

Guido d&#۰39; Arezzo)،  نام اين نت  ميالدي، براي نخستين بار 11كشيشي فرانسوي، ساكن ايتالياي قرن

 Ut :ساخته بود انتخاب كرد آهنگي ها را بر اساس سروده اي مشهور به سرود سن ژان كه گويا خود برايش

queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum Solve poluti labireatum 

Sancte Johannes. بر آن « سي»بود كه  در اين دوران موسيقي شش هجايي بود و در سده هاي پس از آن

و  ريشه تاريخي آموزش موسيقي مجار در ديگر سيستم هاي تعليم .شد« اوت»جايگزين « دو»افزوده شد و هجاي 

چگونگي شكل گيري اصول كوداي  ريشه يابي منابع و تاريخ آموزش موسيقي براي درك كامل تربيت اروپا

روش كوداي  را به عنوان يكي از اصول بنيادي« متحرك doh» اگر بخواهيم نت خواني و سلفژ . ضروري است

 شش هجاي. ين زمينه اشاره كنيمبه كار گوييد و آرستو كشيش فرانسوي مقيم ايتاليا درا بررسي كنيم ، بايد نخست

مي دهد.سرانجام در  را تشكيل نام نت ها از يك مناجات نامه التين گرفته شده است كه هر كدام هجاي يك بيت

عنوان نت هفتم به رسميت  به SI داد و در پايان همين قرن DOH خود را به جاي UT قرن هفدهم هجاي

 تا همه ي هجاهاي نت به حرف صدا دار ختم شود .از را به كار مي بريم ، SOH،SOL شناخته شد .ما به جاي

 حرف (SI) و هفتم (SOH) آنجا كه در نت نويسي گاه به اختصار حرف اول نام نت را مي نويسيم و نت پنجم
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S در اول دارند، براي پرهيز از خطا به جايTI،SI كار مي بريم. يعني به : d r m f s l t يا نام كاملشان : 

DOH RAY FAH SOH LAH TE تغيير كرده با عالمت ديز يا بمل ( حرف صدا ) در تلفظ نت هاي التر

دو موارد رايج  بجزاين. TA بمل شده TE مي شود و تلفظ FE ديز شده FAH دار نت تغيير مي كند . مثال

مي شود. تمام ديزها به  ( SE با تلفظ) SI يعني تيك عبارتند از : نت هفتم ديز شدهترين نيم پرده هاي كروما

پرده ها استفاده مي  ختم مي شوند. ما در تمرين آموزش سلفژ از اين نيم- A بمل ها به و - E حرف صدادار

ديگر اين كه .DOH-DE,RAY-RE,ME-MA,FAH-FE,SOH-SE,LAH-LE,TE-TA : كنيم

براي مقاصد  تبديل مي شود . ما از اين نيم پرده هاي كرومات LA به LAH به كرات و RA به RAY غالبأ

كنيم . ساير نيم پرده هاي كرومات براي  استناد نمي عملي استفاده مي كنيم و هرگز به استثناها كه كاربردي ندارد

 . ردي نداردكه دراين سطح، سلفژ نسبي چندان كارب مي رود مدوالسيون تند در طرح مدوليك به مار

 

  سكوت در موسيقي نقش

 

كه موسيقي بر آن نقش ميشود، چندان صحيح نيست. در واقع سكوت، يكي از  تشبيه سكوت به صفحه سفيدي

اين  در جعبه رنگ آهنگساز است. آنچه موسيقي جز را از قالبهاي ديگر موسيقي مجزا ميكند رنگهاي موجود

بايد شيوه استفاده موثر از  به نوعي آهنگساز هم محسوب ميشود و -زينوا بداهه طريق از–است كه هر نوازنده 

كالس تخصصي براي تدريس نقش سكوت در موسيقي  من غالبا به لزوم وجود يك .سكوت را به خوبي بشناسد

زمان انتظار نيستند بلكه زماني براي شنيدن فعال يا به عبارتي درك  فكر ميكنم، زيرا ميزانهاي سكوت در واقع

فوت و فن در موسيقي جز  .شنيده ايم، هستند، حالتي كه در يك گفتگوي خوب پيش مي آيد ميت صدايي كهاه

به شمار ميرود.  باالترين اهميت برخوردار است و به كار گرفتن سكوت، بخشي از اين تكنيك يا فوت و فن از

هي به صدا در نياوردن ساز ميتواند به گا اينكه چه زماني فضاي صوتي خالي مانده و بايد با نتها پر شود و اينكه

به  .دانش الزم براي تبديل شدن به يك نوازنده موفق جز است همان اهميت صحيح نواختن نتها باشد، جزئي از

 مدت بسيار كوتاه )در حد يكي دو ضرب( يا مدت بيشتر )ميزان بعد از ميزان(، هر يك كار گيري سكوت براي

سازهاي ديگر محسوب شود  باقي ميگذارند. اين كار ميتواند تاكيد بيشتري بر نوايتاثيري متفاوت بر روي شنونده 

 .ديگر، برجسته تر شده و به گوش شنونده ميرسند زيرا با سكوت يك ساز، پاساژهاي اجرا شده توسط نوازندگان

تيب سكوت اشتياق شنونده را نسبت به آنچه خواهد شنيد افزايش دهد. به اين تر چند ضرب سكوت، ميتواند

نظر بگيريم، سكوتي  موجد حس انتظار و پيش بيني باشد.اگر ما اين دو عامل را به عنوان تنش و رهايي در ميتواند

ايجاد شده توسط موسيقي رها سازد و از طرف  كه پس از يك عبارت موسيقايي ميآيد ميتواند شنونده را از تنش

شنونده براي شنيدن عبارت بعد، خود عامل بروز تنش باشد. طول زمان يك  ديگر ميتواند با در انتظار نگه داشتن

 بين دو سكوت و حجم سكوت )كه بسته به تعداد نوازندگاني كه در يك زمان سكوت ميكنند سكوت، فاصله

 .كنندشنونده را رنگ آميزي مي بستگي دارد(، همه با هم بر شنونده تاثير ميگذارند. اين تاثيرات، تجربه شنيداري هر
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كاستن از درهم ريختگيهاي صوتي، به هر عبارت صوتي رنگ ميبخشد. هنگامي كه در  عالوه بر اينها، سكوت با

بيرون پرتاب شود، فضايي  گفتگو، طرفين مكالمه تنها به ابراز عقيده مداوم بپردازند و كلمات از دهانشان به هنگام

موقعيت شنونده بسيار غير قابل تحمل ميشود. دانستن  حالتخفه ايجاد ميكند، موسيقي نيز همينطور است، در اين 

از سكوت استفاده كنيم، بخشي از يك مكالمه موفق و يكي از مهمترين تواناييهاي  اين كه چه زماني و به چه مقدار

تعدادي از قطعات موسيقي محبوب خود گوش دهيد، متوجه خواهيد  اگربا دقت بيشتر به .موسيقي داني است هر

 تكنيكهايي بي نقص هستند، دانان چگونه از سكوت استفاده ميكنند.هنرمندان بزرگ داراي بهترين موسيقي شد كه

آموزند. آهنگسازان دانا، تمام  اما تمام آنها عالوه بر آموختن چگونه نواختن، استفاده به جا از سكوت را نيز مي

رنگ از آن حاصل شود و تجربه شنونده به چيزي بد ايده هاي عالي خود را يك باره بر بوم نميريزند تا تصويري

به فواصل ميان  .ميدانند چگونه به تبادل كامل و واضح ايده هاي خود بپردازند ناگوار مبدل شود. اين هنرمندان

ميشود توجه كنيد.  موسيقي توجه كنيد، به زماني كه يك ساز با رفتن باقي ساز ها به پس زمينه، پررنگ عبارات

ديگر، تمام توجه شنونده را به خود جلب  تك نوازان بدون حضور رقابت انگيز سازها و اصوات به هنگامي كه

رنگهاي موسيقي بشنويد زيرا سكوت، هنگامي كه به درستي به  ميكنند، دقت كنيد. سكوت را به عنوان يكي از

 .كار برده شود، يك رنگ است

 

 ها در موسيقي گام

 

  : گام 

 

 پي در پي كه با فاصله هاي معين و حساب شده به دنبال هم نواخته مي شوند و آخرين نت به مجموعه چند نت

   . آن ، هنگام بااليي نت اول باشد يك گام موسيقي مي گويند

 

 : درجه گام

 

 . پي در پي را درجه گام مي نامند اصوات معين و 

 

  : ريشه گام 

 

 A major ه گام بعد از اون نام گذاري ميشه مثال اگر گاممهمترين نت يك گام هست و نتي است ك ريشه گام

 . بود خواهد A رو در نظر بگيريد ريشه گام

 

 : نكته 
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 گام شروع آن الزاما با نت ريشه نيست بلكه ممكنه چند نت در قبل از آن از همان گام هميشه در اجراي يك 

  . نواخته بشه

 

  : انواع گام

 

 ( گامهاي كروماتيك2دياتونيك  گامهاي (1

 

 : گام كروماتيك 

 

 كه فاصله ميان تمام درجه هاي آن يك نيم پرده است گامي است 

 

 : گام دياتونيك 

 

 ماژور و مينور كه فاصله هاي ميان درجات آن مانند كروماتيك يكدست و برابر نيستند مانند گامهاي گامي است 

 

 ( Major Scale ) گام ماژور 

 

گامهاي دياتونيك است و با احتساب نت همنام آخر ، هشت نت دارد و فاصله هاي  اين گام يكي از مهمترين 

 . درجات متوالي متشكل از پنج پرده و دو نيم پرده است ميان

 

 : به الگوي زير دقت كنيد براي متوجه شدن اين موضوع 

 

 VIII نيم پرده VII پرده VI پرده V پرده IV نيم پرده III پرده II پرده I گامهاي ال  حاال بعنوان مثال به

 A Major : A - - B - - C# - D - - E - - F# - - G# - A C Major : ماژور و دو ماژور دقت كنيد

: C - - D - - E - F - - G - - A - - B - C   

 

 . ديز يا بمل خبري نيستدو ماژور، گام دياتونيكي هستش كه در اون از نت هاي  همونطور كه ميبينيد گام

نوشته  رو براتون مي زارم تا جاي نت ها رو ببينيد . اين گامها به دوشكل افقي و عمودي تب ها گيتار اين دو گام 

 . شده اند

 

 ( Minor Scale ) گام مينور 
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موسيقي ملقب  Ying Yang گام مينور است . گام مينور در كنار گام ماژور به يك گام مهم دياتونيك ديگر 

 5نيم پرده و  2كه فاصله ميان درجات آن از  شدن . گام مينور هم با احتساب نت آخر همنام هشت نت دارد

  است شده تشكيل پرده

.  

 : نشاندهنده يك گام مينور خواهد بود الگوي زير

 

 VIII پرده VII پرده VI نيم پرده V پرده IV پرده III نيم پرده II پرده I ال  حاال براي درك بهتر به گام

 Aminor : A -- B - C -- D -- E - F -- G -- A Cminor : C -- D : مينور و دو مينور دقت كنيد

- D# -- F -- G - G# -- A#  

 

 ت كه در آن از نت هاي بمل و ديز خبريكنيد گام ال مينور هم گام ديگر دياتونيك هس همانطور كه مشاهده مي

 . نيست

 

 : وجود دارد گام مينور به سه گونه 

 

 ( ملوديك 3( هارمونيك  2طبيعي  (1 

 .كه جاي بحث فراواني دارد 

 

  ( Pentatonic Minor Scale ) گام مينور پنتاتونيك 

 

 گامهاي پنتاتونيك پيدا كنيم . گامهايگام بهتر است كه شناخت اندكي نسبت به  قبل از شروع به بررسي اين 

اين گامها كنار گذاشته شده  پنتاتونيك كه پايه ريزي شده از گامهاي ماژور و مينور هستند به استثنا دو نت كه از

نت ( تبديل كرده است و شايد هم  5به پنتاتونيك )  ( اند كه اين امراين گامها را از حالت دياتونيك ) هفت نت

اين گام ها به  . گامها طرفداران ويژه اي را در ميان گيتاريست ها داشته باشند عث شده كه اينهمين موضوع با

گيتاريست هاي سبك راك طرفداري مي شود بخصوص اريك جانسون از آن دست نوازندگان  شدت از طرف

داران مخصوص به خود طرف هست كه در بيشتر آثارش مي توان رد اين گام ها را پيدا كرد . البته اين گام ها مطرح

نت تشكيل  5پيداست ساختار اين گام از  همانطور كه از اسم گام هم . را در نزد نوازندگان بلوز را هم داراست

شده از دو پرده و دو يك و نيم پرده است . براي متوجه شدن اين  شده و فاصله ميان درجات پي در پي ان تشكيل

 : ببينيد مطلب ساختار زير را

 

 V يك و نيم پرده IV پرده III پرده II يك و نيم پرده I   

 

 : كنيد به مثال هاي زير توجه
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 A minor pentatonic : A --- C -- D -- E --- G   

#C minor pentatonic : C --- D# -- F -- G --- A 

 E minor pentatonic : E --- G -- A -- B --- D 

 

   ( Major Pentatonic Scale ) گام ماژور پنتاتونيك 

 

 موسيقي مي رسيم به گام ماژور پنتا تونيك كه يك گام ديگر پنتا تونيك هست .پايه اين در ادامه معرفي گام هاي

يك و نيم پرده .  گام از گام ماژورگرفته شده است و فاصله ميان درجات آن تشكيل شده از سه پرده و يك ،

 : رك اين موضوع الگوي زير رو ببينيدبراي د

 

 V پرده IV يك و نيم پرده III پرده II پرده I به مثال زير كه گام ال 

 

 : كنيد دقت دهد مي نمايش را پنتاتونيك ماژور 

 

 A -- B -- C# --- E -- F#  

 

  : و همينطور 

 

 C major pentatonic : C -- D -- E --- G -- A   

 

   ( Harmonic minor Scale ) ارمونيكگام مينور ه

 

 كالسيك و راك بوفور به چشم مي خورد . در آثار ويوالدي ، باخ و پاگانيني و همينطور گام زيبايي كه در آثار

ببينيد كه چه زيبا خودنمايي  در كارهاي ريچي بلك مور و اينگوي مالمستين بوضوح مي توانيد رد پاي اين گام را

هارمونيك شرقي هم مي شناسند و اين بخاطر تم شرقي اين  هم اضافه بكنم كه اين گام را با ناممي كند . اين رو 

دياتونيك است و فاصله ميان درجات آن تشكيل شده از سه پرده ، دو نيم پرده  اين گام هم يك گام . گام است

 : و نيم پرده . به الگوي زير توجه كنيد و يك ، يك

 

 VII يك و نيم پرده VI نيم پرده V پرده IV پرده III نيم پرده II پرده I ببينيد را زير مثال اكنون : 

 

 Aminor Harmonic : A -- B - C -- D -- E - F ---# G   
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گام  گام مينور مقايسه كنيد متوجه شباهت اين دو خواهيد شد . دليل اين امر اين است كه اگر الگوي اين گام را با

مينور است ) گام هارمونيك  هارمونيك مينور پايه ريزي شده از روي گام مينور است يا به اصطالح هارمونيك گام

  . باشد مي گام اين شدن هارمونيك كه همين نت باعث است #G مينور ( . فرق بين اين دو در

 

   ( Blues Major Scale ) گام ماژور بلوز 

 

نت مي باشد . فاصله ميان در  6در در موسيقي بلوز ، جز و راك شنيده ميشود داراي  گام زيباي بلوز ماژور كه

  : بشناسيد آن را با استفاده از الگوي زير جات

 

 VI پرده V نيم پرده IV پرده نيم III پرده II يك و نيم پرده I   

 

 : ماژور بلوز رو ببينيد براي مثال دو گام ال و مي

 

 Amajor blues : A --- C -- D - D# - E -- #F 

 Emajor blues : E --- G -- A - A# - B -- #C 

 

 ( Arabic Scale ) گام عربي 

 

اسمش پيداست گامي عربي است و در دسته بندي گام هاي شرقي به حساب مي آيد .  اين گام همانطور كه از 

اين گام بسيار مورد  د نهفته دارد . امروزهزيبايي است كه اسرار و رموز صحرا و بيابان هاي عربي را در خو گام

بعضا اين گام را در كارهاي خود بكار مي برند ،  استقبال هنرمندان قرار گرفته بطوريكه حتي نوازندگان غربي هم

 . اين گام را استفاده كرده است Oriental melody جو ساترياني در آهنگ

 

 : منتي مي پردازي 7گام  حال به بررسي ساختار اين 

 

 VII پرده VI پرده V نيم پرده IV پرده نيم III پرده II پرده I 

 

 : در نظر مي گيريم براي مثال گام ال عربي را 

 

 A Arabic scale : A -- B -- C# - D - D# -- F -- G 

 

 در موسيقي ريتم
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آميخته شده است. شب و روز، گذر فصل ها، ضربان قلب و.. نمونه هايي از ريتم در  زندگي ما سراسر با ريتم

شونده و ثابت دارد و منطبق بر زمان جلو مي رود، ولي با توجه به  اصوال ريتم الگويي تكرار .ما هستند زندگي

ريتم  !يجاد كندآورد به طرز شگفت انگيزي مي تواند در گذر زمان براي انسان تفاوت ا حسي كه به وجود مي

زمان است. وقتي يك موسيقي مي تواند براي ما خوشايند باشد كه ريتم آن مناسب حال  عامل حركت موسيقي در

در موسيقي به  (Beat)ضرب .ابتدا با ضرب و ارزش زماني نت ها آشنا شويم براي بررسي ريتم بايد .باشد ما

ضرب در  6۰گرفته مي شود. در صورتي كه وقتي  معناي واحد زمان است. گاهي يك ضرب يا يك ثانيه اشتباه

است( به همين طريق  6۰ثانيه خواهد بود)مي گوييم سرعت اجرا يا تمپو  دقيقه داشته باشيم يك ضرب معادل يك

داريم كه نت هايمان  حال براي ايجاد ريتم نياز .نيه خواهد بودباشد هر ضرب معادل نيم ثا 12۰ اگر تمپو مثال

نت ها بر اساس  .،ريتم موسيقي را نيز متوجه شويم هركدام ارزش زماني داشته باشند تا بتوانيم هنگام خواندن نتها

 نت -ضرب نيم: چنگ نت –ضرب 1نت سياه:  -ضرب2 :سفيد نت–ضرب  4نت گرد:  :عبارتند از ارزش زماني

اين نت ها بر اساس همان ارزش  البته در بيشتر نقاط دنيا .... و ضرب 1/8ضرب نت سه الچنگ:  1/4چنگ: دوال

ترتيب  نام گذاري انگليسي به .ايران به كار مي رود بيان شد زماني شان نام گذاري شده اند. در اينجا لفظي كه در

الگوهاي  در يك قطعه موسيقي به (.… whole note-half note-quarter note- 1/8 note ) :از گرد

مجموعه اين ضرب ها وزن موسيقي  منظمي بر مي خوريم كه در آنها بعضي نت ها قوي تر از بقيه اجرا مي شوند. به

 (Measure)مي توان آنها را در دسته هايي به نام ميزان گفته مي شود. به دليل تكرار شونده بودن اين وزن ها

مي كنند. چند وزن معمول و ساده را  به تعداد و كشش ضرب ها وزن هاي مختلفي ايجادقرار داد. ميزان ها بسته 

خوانده مي شود. دقت كنيد  2-1-2-1تشكيل مي شود. و به صورت  وزن دوتايي كه از دو ضرب :مرور مي كنيم

ريتم  اشند ما يكهستند و قوي تر بايد اجرا شوند. حال اگر اين دو ضرب از نت هاي سياه ب سر ميزان 1كه اعداد 

به معني نت  4عدد  به معني دو ضربي بودن و در مخرج 2خواهيم داشت. يعني در صورت اين كسر عدد  2/4

ريتم  باشند پس ما اگر دو ضرب نت هاي سفيد .سياه)نتي كه يك چهارم ارزش زماني نت گرد را دارد( هستند

خوانده  3-2-1 3-2-1اساس الگوي  ايي كه بروزن هاي سه ت .هستند موسيقي هاي تكنو دوضربي .داريم 2/2

بر  (Waltz)والس موسيقي. داشت خواهيم ¾ريتم  مي شوند. حال اگر اين سه ضرب نت هاي سياه باشند ما

خوانده مي شود تنها در ضرب  4-3-2-1 تايي هم كه به صورت 4وزن  .نوشته مي شود اساس ريتم هاي سه تايي

 اگر نت هاي سياه در اين .نيمه قوي و ضعيف اجرا مي شود ، نيمه ضعيف،اول قوي نيست، بلكه به صورت قوي

آخرين ضرب  .دارند 4/4خواهيم داشت. موسيقي راك و جاز اغلب ريتم  4/4چهار ضرب داشته باشيم ريتمي 

نت چنگ به جاي يك نت سياه در  3ضربي نيست! بلكه از جايگزين كردن 6كه يك ريتم  است 6/8معروف 

كردن نت ها  ريتم هاي بسياري از تركيب .يك ريتم تركيبي دو ضربي است 6/8دست مي آيد. پس  به 2/4 ريتم

 .آورد كه در اين مطلب نمي گنجد با ارزش زماني مختلف و يا تغيير دادن جاي ضرب قوي و.. مي توان بدست

كه قبال قطعه را  موسيقي سرعت اجراي آن نيز حتما ذكر مي شود. زيرا براي كسي در نت نويسي همه قطعات
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سرعت هاي اجرا نيز هركدام  در موسيقي كالسيك محدوده .امكان اجرا با سرعت درست وجود ندارد نشنيده

 .نامي دارند كه در كنار نام قطعه نوشته مي شوند

 

 :براي مثال 

 

 largo: 40-60 

 adagio: 66-76 

 allegro:120-168 و.. 

 

 .ببينيد دقت نت ها و الگوهاي ريتميك عكس را با براي درك بهتر، شكل و نام 

 

 و آكوردشناسي توناليته

 

را از نظر فيزيك صوت بررسي كرديم. حال نحوه تركيب اين صداها و اجزاي يك  نتي 12در قسمت قبل نظام  

ست ملودي يا نغمه نام دارد. ملودي حكم يك خط را مهم ترين بخش موسيقي .را بررسي مي كنيم اثر موسيقي

بر اساس هدف آهنگساز از ساخت موسيقي پديد مي آيد. ملودي خام و  را دارد و از كنار هم گذاشتن صداها

ولي تقريبا هر  .به راحتي در ذهن مي ماند و مي توان با سوت يا زمزمه آن را اجرا نمود پرورش نيافته معموال

مي  ي ملودي، حجيم كردن، و تكميل آنما مي شنويم عالوه بر ملودي شامل صداهايي براي غنا موسيقي كه

سازبندي انواع بسياري  هارموني بر اساس سبك و .باشد.اين صداها در مجموع به عنوان هارموني شناخته مي شود

نت هستند كه در نوشتن هارموني  آكوردها مجموعه اي از چند .دارد. اما همگي بر پايه آكوردها اجرا مي شوند

تمام ملودي  .وجود مي آيد كه درادامه بررسي مي كنيم ورد بر اساس نظامي خاص بهاز آنها استفاده ميشود.آك

ديز يا  سري صداهاي خاص ساخته مي شوند. نحوه باال و پايين رفتن نت ها، استفاده از نت هاي ها پيرامون يك

ه با فواصل خاص دركنار تعدادي از نت ها ك توناليته يا گام به .بمل دار* و .. توناليته هاي مشخصي ايجاد مي كند

آورند گفته مي شود. گام ها به دو نوع كروماتيك و دياتونيك  هم قرار مي گيرند و صدايي مشخص به وجود مي

 گام هاي ديگري نيز وجود دارند كه در آينده به همراه سبك مورد استفاده شان بررسي تقسيم مي شوند.)البته

ها نيم پرده  در گام كروماتيك همگي نت .ه با آن شروع مي شوداست ك نام هر گام بر اساس نتي (.خواهد شد

حركت كنيم گام كروماتيك دو خواهيم  با هم فاصله دارند. براي مثال اگر از نت دو شروع كنيم و به ترتيب زير

اهميت گام هاي * دو-سي -ديز ال -ال -ديز سل -سل -ديز فا -فا –مي  – ديز ر –ر  -دو ديز -دو :داشت

دسته بعدي  .آينده كه سبك سرياليسم و بنيان گذاران آن را بررسي مي كنيم مشخص خواهد شد ك دركروماتي

مينور تقسيم مي  دياتونيك هستند كه اهميت بيشتري دارند. خود گام هاي دياتونيك به دو دسته ماژور و گام هاي

 :زير ساخته مي شوند فواصلگام هاي ماژورطبق  .نت ساخته مي شوند 8شوند. گام هاي دياتونيك همگي از 

گام  سل-فا ديز-مي-ر-دو-سي-ال-سل : براي مثال: سل ماژور نيم پرده-پرده-پرده-پرده-پرده نيم-پرده-پرده
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 :مثال : ال مينور پرده-پرده-نيم پرده-پرده-پرده-پرده نيم-پرده :الگوي زير ساخته مي شوند هاي مينور بر اساس

 نام مي گيرند ارزش يكساني ندارند 8تا 1ترتيب درجه  ك گام كه بهنت ي 8هر  ال-سل-فا-مي-ر-دو-سي-ال

تونال  ماژور درجه اول و چهارم و پنجم كه به ترتيب نت هاي دو، فا و سل هستند درجه هاي براي مثال در گام دو

 .درجات آكورد ساخته شود هستند، يعني محوريت صداي گام با اين نت هاست و بهتر است ابتدا بر روي اين

از هرگام پديد مي آيد اينطور برداشت مي شود كه گام هاي مينور براي ساخت  براساس مجموعه صدايي كه

گام  حال با دانستن ساختمان .غمگين، ركوييم)اثري براي آمرزش مردگان( و شبيه اينها مناسب تر است موسيقي

نت تشكيل مي شوند. در حالت پايه  3و از  نام دارند، ساده ترين آكوردها ترياد ها مي توانيم آكوردها را بسازيم

سوم و پنجم گام ساخته مي شوند، براي مثال دوباره گام دو ماژور را فرض  اين نت ها بر روي درجات اول و

ماژور بسازيم بايد پايه آكورد)نت اول( را نت دو و نت هاي بعدي را نيز مي)درجه  اگر بخواهيم آكورد دو .كنيد

 -دو و سل-ال-ماژور نيز به ترتيب فا آكوردهاي فا ماژور و سل .پنجم گام( انتخاب كنيم گام( و سل )درجه سوم

فواصل بين نت هاي آكورد، عوض شدن جاي نت ها و.. آكوردهاي بسياري  البته با كم و زيادشدن .ر هستند-سي

توانيد  رت تمايل ميكه مبحث گسترده ايست و احتياج به تمرين و شنيدن صداها دارد. در صو به وجود مي آيند

مقدماتي براي شناخت فضاي آهنگ و شكل  اين مطالب صرفا آشنايي .به كتاب هاي تئوري موسيقي مراجعه كنيد

ديز )با عالمت * هارموني و همچنين بافت موسيقي مي پردازيم در قسمت بعد به نحوه ساخت .گيري هارموني بود

 .مي برد را به اندازه نيم پرده باالتر)زيرتر( ( هر نت#

 .هر نت را نيم پرده پايين تر)بم تر( مي برد نيز (b عالمت ) بمّل 

 

 و بافت موسيقي هارموني

 

بررسي  نحوه ساختن آكورد ها را مرور كرديم. البته به دليل حجم باال فقط آكوردهاي پايه در قسمت قبل توناليته و

وپنجم و هشتم هر گام، چهارصدايي ها،  رجات اولآكوردهايي با د .وارد مي شويم حال به دنياي هارموني .شد

تنها بخشي از تغيير شكل هاي آكوردها براي دست  ... آكوردهاي معكوس) وقتي جاي درجات تغيير كند( و

فرد است. به همه اينها حالتي را اضافه كنيد كه كاربرد بسيار زيادي دارد. وقتي  يابي به هارموني قوي و منحصر به

گويند(. به راحتي  ه صورت متوالي و نه همزمان اجرا شوند)اصطالحا آكورد شكسته يا آرپژميهاي آكورد ب نت

تعدادي از  اين پيچيدگي باعث مي شود .مي توان دريافت كه علم هارموني نا محدود و بسيار پيچيده است

د ملودي را انتخاب كنند و بع آهنگسازان به جاي ساخت ملودي و سپس پرورش آن، ابتدا آكوردهاي خاصي

زياد ساز غني ترين و پيچيده ترين هارموني ها را در موسيقي  به دليل تنوع و تعداد .مطابق اين آكوردها بيافرينند

جايي كه آهنگساز با شناختي كه از حجم، رنگ و وسعت صداي هر ساز دارد هارموني  .اركسترال مي توان شنيد

ترومبون ها و  محزون صدايي كوتاه ولي قوي از ترومپت ها وخود را مي نويسد. گاهي براي ايجاد فضايي  اثر

نيز با  در موسيقي عامه پسند غرب .گاهي براي شادي و سر مستي آرپژهاي سريع از ويولون ها شنيده مي شود
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ساز اغلب كنترباس)بزرگترين  اختراع گيتار باس تحولي در هارموني اين سبك ها ايجادشد. قبل از اختراع اين

ايجاد هارموني ريتم دار نقش داشت. ولي گيتار باس  اده سازهاي زهي ( به دليل صداي بم و قوي درعضو خانو

بود.اين ساز در موسيقي راك و متال نيز به سرعت جا افتاد و نقش مهمي را ايفا  جايگزين مناسبي براي اين ساز

 .دهنده يك اثر موسيقي را مي دانيم، مي توانيم بافت هاي موسيقي را ايجاد كنيم اكنون كه اجزاي تشكيل .كرد

اليه هاي صوتي يك موسيقي است. وقتي كه صداهاي گوناگون براي پرورش و غناي  بافت موسيقيايي توصيف

 مونوفونيك) تك صدايي( نام دارد. در اين بافت يك خط ساده ترين بافت .هم تركيب مي شوند يك اثر با

مي شود. يك گروه كر كه همزمان يك آواز را در يك محدوده صدايي مي  ملودي توسط ساز يا انسان اجرا

استفاده مي  مونو فوني دارد و صرفا براي رسيدن به حجم صداي بيشتر از تعداد زيادي خواننده خواند هم بافتي

در  .امروزه مي شنويم چنين بافتي دارنددارد.تعداد زيادي از موسيقي هايي كه  بافت بعدي هوموفونيك نام .شود

پيچيده  .ملودي كه بخش اصلي است توسط آكورد ها تكميل مي شود و معنا پيدا مي كند بافت هومو فونيك،

با  بافت موسيقي پلي فونيك نام دارد. در اين بافت آهنگساز چند خط ملودي مكمل يكديگر را ترين و غني ترين

به صحبت كردن چند  . براي درك مهم بودن اين بافت دقت كنيد كه شما وقتيهم تركيب كرده و اجرا مي كند

ولي آهنگساز چنان ملودي هاي مختلف  .نفر گوش بدهيد احتماال سردرد مي گيريد و چيزي متوجه نخواهيد شد

تحير مي بلكه باعث ايجاد بُعد در موسيقي مي شود و شنونده را م را تركيب مي كند كه نه تنها گيج كننده نيست،

يكي از مهم ترين روش  .پلي فوني بايد بارها آن را شنيد تا تحليل آن در ذهن آسان تر شود كند. براي درك بافت

شود و پيش مي  به كار گيري پلي فوني استفاده از تقليد است. بدين صورت كه وقتي ملودي اصلي آغاز مي هاي

شود. يا قسمت هايي از ملودي در  گر همزمان اجرا ميرود دوباره همان ملودي توسط سازها يا آوازخوانان دي

ميالدي( به ويژه  16۰۰از دوره باروك)قبل از سال  پلي فوني در موسيقي قبل .طول اجرا دوباره تكرار مي شود

است. ولي در ابتداي دوره باروك آهنگسازان اينطور فكر مي كردند كه بافت  در موسيقي آوازي بسيار رايج بوده

شد. يوهان  موسيقي واضح تري توليد مي كند.تا اينكه در اواخر اين دوره پلي فوني بار ديگر رايج كهومو فوني

آثار  .آثار پلي فوني را ساخته است سباستين باخ به عنوان بزرگترين آهنگساز دوره باروك بهترين و غني ترين

 .موسيقي دان آلماني هم سرشار از بافت پلي فوني است جورج فردريش هندل

 

  صداي انسان و انواع سازها تحليل

 

 كنون آواز محبوب ترين و ملموس ترين بخش موسيقي بوده است. به كمك آواز مي توان از هزاران سال پيش تا

با گفتار دارد. زيرا احتياج به اجراي محدوده  آواز خواندن تفاوت بسياري .مفهوم و حس واژه ها را بهتر منتقل كرد

كنترل آن است. هنگام خروج هوا تارهاي صوتي به نوسان در مي آيد و  داشتن نفس زياد وبيشتري از صداها، 

 البته در آوازخواني گلو، دهان و بيني هم نقش مهمي در توليد صداي مطلوب دارند. هرچه .صدا توليد ميشود

ارهاي صوتي در بيشتر ت به دليل طول و ضخامت .تارهاي صوتي انسان كشيده تر باشد صدا زيرتر خواهد بود
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 :ترتيب زير به بم شدن عبارتند از محدوده كلي صداي انسان به .مردان محدوده صداي آنان نيز متفاوت است

تا  4زنان :سوپرانو)دو (مي گيرد 6تا  ۰پيانو مي باشد كه از بم تا زير ترين اكتاو اعداد  اعداد مربوط به اكتاوهاي

-( 4تا مي 2باريتون)سل  -( 4تا سل 2مردان: تنور)سي  (5تا ر 3رآلتو)فاكنت–(  5تا فا 3متسو سوپرانو)ال -( 5 ال

محدوده هاي كوچكتري تقسيم مي شوند. همچنين در آوازخواني  البته اين تقسيمات خود به (4تا دو 2باس)مي

ك اكتاو وسعت دارد. ولي ي 1/5معموال حدود  صداي انسان در حالت عادي .متفاوت است كر محدوده ها با اپرا

اكتاو نيز هست. تعدادي از خوانندگان نيز محدوده  2به اجراي بيش از  خواننده حرفه اي با تعليم و تمرين قادر

كننده موسيقي از نظر حجم صدا، رنگ صدا، زيبايي و..  سازها به عنوان تكميل .اكتاو دارند 3صدايي بيش از 

سازها به طور كلي  .قرار مي گيرند و مدام در حال دگرگوني و تكامل هستند هزاران سال است كه مورد استفاده

بادي چوبي) فلوت، كالرينت و ..( بادي برنجي)  زهي)گيتار، ويولون و ..( :هاي زير تقسيم مي شوند به دسته

ود اين خ شستي دار)پيانو، ارگ( و الكترونيك) سينث سايزر( كوبه اي) طبل، تنبك ( ترومپت، ساكسوفون و..(

آلتو،  انداره و ساختمان محدوده صوتي متفاوتي دارند. مثال ساكسوفون خود انواع سوپرانو، ساز ها بسته به

اركسترال خانواده زهي ها هستند. ويولون زيرترين محدوده  مهم ترين سازها در موسيقي .تنور،باريتون و باس دارد

آلتو، ويولونسل، كنترباس به ترتيب صداهاي بم تري توليد  دارا است. ويوال، ويولون صوتي را در بين اين سازها

معموال در محدوده صداهاي زير، صدايي روشن و واضح توليد مي كنند و  سازهاي بادي چوبي نيز .كنند مي

بادي برنجي صدايي پر صالبت و قوي دارند و از  ترومپت و ديگر سازهاي .را ايفا مي كنند نقش صداهاي شاد

 .جنگ كاربرد بسياري داشتند. زيرا حس قدرت و غرور ايجاد مي كنند ش هاي نظامي و موسيقيقديم براي مار

بدون شك سازهاي الكترونيك هستند. حدود صد سال پيش اين گونه سازها اختراع  مهم ترين سازهاي قرن اخير

 ه هاي سينث سايزر كهدستگا .به بعد اتفاق افتاد 195۰تكميل و كاربرد بسيار آن در موسيقي از سال  شد، ولي

 .صدا نقش مهمي دارند اغلب داراي شستي هايي مانند پيانو هستند در ايجاد صدا، كشش، زير و بم شدن، و كنترل

 .الكترونيك مربوط به حضور كامپيوتر در اين سبك است آخرين تحول موسيقي

 


