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 آهَزش تئَری هَسیقی

ٓ سز٤ٗ ػٙبفز سئٛر٢ ٞغشٙذ  ر٤شٓفذا ٚ    ا٥ٕٞز افٛار در ٔٛع٥م٣ ٔب٘ٙذ ا٥ٕٞز رً٘ در ٘مبؽ٣ اعز؛ . ٟٔ

. در ف٥ش٤هِ فٛر، فذاٞب ثٝ دٚ دعشٝ سمغ٥ٓ ٣ٔ ؽٛ٘ذ. ٣ِٚ اس ٞز فٛس٣ ٣ٕ٘ سٛاٖ در ٔٛع٥م٣ اعشفبدٜ وزد

آٔٛسػ ٔٛع٥م٣ در  .٣ٔ ٘بٔٙذ ارتعبضبت ًبهٌظنٚ فذاٞب٢ غ٥زٔٛع٥مب٣٤ را  ارتعبضبت هٌظنفذاٞب٢ ٔٛع٥مب٣٤ را 

ٞٓ ٚخٛد « ع٥ٙٝ ثٝ ع٥ٙٝ»آٔٛسػ  ا٤زاٖ وؾٛرٞب٢ ٔخشّف ٔشفبٚر اعز ٚ در ثؼض٣ اس وؾٛرٞب٢ ؽزل٣ ٚ

  .اس درٚط ث٥ٙبد٤ٗ ٔزاوش آٔٛسؽ٣ اعز عّفض داؽشٝ ٣ِٚ أزٚسٜ آٔٛسػ ػ٣ّٕ ٚ ػ٣ّٕ سئٛر٢ ٚ

الفبای هَسیقی 

 .خغٛع٣ اعز ٔٛاس٢ ثب فٛافُ ٔؼ٥ٗ وٝ ٘ز ٞب در ر٢ٚ آٖ ٤ب در ث٥ٗ خغٛط ٘ٛؽشٝ ٣ٔ ؽٛد : پٌج خط حبهل

 خغٛطِ حبُٔ دارا٢ دٙح خظ اعز ٚ اس دب٥٤ٗ ثٝ ثبال ؽٕزدٜ ٣ٔ ؽٛ٘ذ

 

 ًت
( ُ٘ز)در ٔٛع٥م٣ ثٝ حزٚفِ اِفجب٢ ٔٛع٥م٣ . ثزا٢ ٘ٛؽشٗ ٚ خٛا٘ذٖ ٤ه لغؼٝ ٔٛع٥م٣ ثب٤ذ ػالئ٣ٕ ثىبر ثزد

  .اعب٣ٔ ٘ز ٞب٢ ٔٛع٥م٣ در دٚ ع٥غشٓ ارائٝ ٣ٔ ؽٛ٘ذ . ٣ٔ ٤ٌٛٙذ

 ع٥غشٓ ٞدب٣٤ .1

 ع٥غشٓ اِفجب٣٤ .2

 سیستن ّجبیی

 (اس چخ ثٝ راعز ثخٛا٥٘ذ ): در ع٥غشٓ ٞدب٣٤ اعب٣ٔ ٘ز ٞب٢ ٔٛع٥م٣ ثٝ ا٤ٗ فٛرر اعز

Do Re Mi Fa Sol La Si 

  :٘بْ ٘ز ٞب ثٝ سثبٖ فبرع٣. در ا٤زاٖ اس ع٥غشٓ ٞدب٣٤ اعشفبدٜ ٣ٔ ؽٛد

 دٍ ، ر ، هی ، فب ، سل ، ال ، سی
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سیستن الفببیی 

 (اس چخ ثٝ راعز ثخٛا٥٘ذ): در ع٥غشٓ اِفجب٣٤ اعب٣ٔ ٘ز ٞب٢ ٔٛع٥م٣ ثٝ ا٤ٗ فٛرر اعز

C D E F G A B 

 .اعشفبدٜ ٣ٔ وٙٙذH  اس حزف  (ع٣/Si٘ز) ٤ب ٕٞبٖ  Bدر سثبٖ إِٓب٣٘ ثٝ خب٢ حزف 

 

 کلید هَسیقی

ٝ ا٢ اعز وٝ در عٕز چخِ خغٛط حبُٔ لزار ٌزفشٝ ٚ اعٓ ٚ ٔٛلؼ٥ز ٘ز ٞب را سؼ٥٥ٗ  و٥ّذ ٔٛع٥م٣، ٘ؾب٘

  :و٥ّذٞب٣٤ وٝ در ٔٛع٥م٣ ثٝ وبر ٣ٔ رٚ٘ذ ػجبرسٙذ اس. ٣ٔ وٙذ

 ُو٥ّذ ع 

 ٚو٥ّذ د 

 و٥ّذ فب 
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 هیساى

٥ٔشاٖ ػجبرر اعز اس ٞز خ١ّٕ ٔٛع٥م٣ وٝ اس ٘ظز سٔب٣٘ ثٝ لغٕز ٞب٢ ٔغب٢ٚ سمغ٥ٓ ٣ٔ ؽٛد ٚ ثب ٤ه خظِ 

ٖ ٞب ٣ٔ سٛا٘ٙذ اس چٙذ لغٕز ٔغب٢ٚ سؾى٥ُ ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ ا٤ٗ . اس ٞٓ خذا ٣ٔ ؽٛ٘ذ( خظ ٥ٔشاٖ)لبئٓ ثٝ ٘بْ  ٥ٔشا

 .٣ٔ ٤ٌٛٙذ ضرة لغٕز ٞب

 

 ِٞب را ثٛع٥ّٝ ػذدِ وغز٢ ثٝ ٘بْ. ل٤ٛشز اس عب٤ز ضزة ٞب اخزا ٣ٔ ٌزدد ّر هیساى ضرةِ اٍل ٖ کسر  ٥ٔشا

 :سؼ٥٥ٗ ٣ٔ وٙٙذ ٚ ثٝ عٝ دعشٝ سمغ٥ٓ ٣ٔ ؽٛ٘ذ هیساى

  هیساى سبدُ  .1

،  (4/4)،  (3/4)، (2/4)  ٔب٘ٙذ. اٌز ضزة ٞب٢ ٥ٔشاٖ لبثُ سمغ٥ٓ ثٝ ػذد سٚج ثبؽٙذ، ٥ٔشاٖ عبدٜ ٣ٔ ٘بٔٙذ

 .اعز (.♩) ٚ ٥ٔشاٖ سزو٥ج٣، ٘ز ع٥بٜ ٘مغٝ دار (♩) ٞز ضزة ٥ٔشاٖ عبدٜ، ٘ز ع٥بٜ

  هیساى ترکیبی  .2

 (9/8) ،(6/8)   ٔب٘ٙذ.ضزة ٞب٢ ٥ٔشاٖ لبثُ سمغ٥ٓ ثٝ ػذد فزد ثبؽٙذ ثٝ آٖ ٥ٔشاٖ سزو٥ج٣ ٣ٔ ٤ٌٛٙذ اٌز

،(12/8)  

  هیساى لٌگ . 3

ثب ٞٓ ٔشفبٚسٙذ سؾى٥ُ  ضرة ٥ٔشاٖ ًِٙ ٤ب ٔخشّظ، اس سزو٥ت دٚ ٤ب چٙذ ٥ٔشاٖ ٘ب ٔغب٢ٚ وٝ اس ٘ظز سؼذاد

ٖ ٞب٢ ًِٙ اغّت ثٛع٥ّٝ ٤ه خظ لبئٓ ٘مغٝ چ٥ٗ، اس ٞٓ سفى٥ه ٣ٔ ؽٛ٘ذ. ٣ٔ ؽٛد ٔثبَ اس ثزخ٣ . ٥ٔشا

ٖ ٞب٢ ًِٙ  .٥ٔشا
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 ضرة قَی ٍ ضعیف هیساى 

ٝ ٞب، ثبػث درن ٚ ٔفْٟٛ آٖ ٣ٔ ؽٛد اخزا٢ ٔٛع٥م٣ دارا٢ دٚرٞب٢ ٔٙظٓ . در ٔٛع٥م٣، سأو٥ذ در ضزث

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ س٥ه سبن عبػز، س٥ه دارا٢  . اعز وٝ ثب ضزة ٞب٢ ل٢ٛ ٚ ضؼ٥ف لبثُ فٟٓ ٣ٔ ؽٛد

 راعز، ٠ ل٢ٛ ٚ و٠ّٓ چخ ضزة٠ضزة ل٢ٛ، ٚ سبن ضزة ضؼ٥ف آٖ اعز، ٤ب در رص٠ عزثبساٖ، وّٓ

 . ضؼ٥ف در حزوزِ آ٘بٖ اعز٠ضزة
 

 
 

 

 (ضزة آًٞٙ) ریتن

ٖ ٞب وٝ ثب ا٤دبد  ر٤شٓ ٝ ٞب٢ ل٢ٛ ٚ ضؼ٥ف در ٥ٔشا ، ٘ظٓ ٚ سٙبعج٣ اعز ث٥ٗ وؾؼِ ٘ز ٞب، عىٛر ٞب ٚ ضزث

  .ٚحذر ثب د٤ٍز فذاٞب ٔفْٟٛ د٥ذا ٣ٔ وٙذ

 
 

  باخ اثز (در فب٥ٔٙٛرعٕف٥٘ٛب )ٔثبَ اس وبرثزد ر٤شٓ در ٔٛع٥م٣ ٚ سزس٥ت ٘ظٓ آٖ ثب د٤ٍز فذاٞب اس لغؼٝ 
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 زیر ٍ بن صدا

آلب٤بٖ اس   ٌٛ٘ٝ فذا٢ٔثال. حبفُ ؽٛ٘ذ« س٤زٚث٣ٕ»فذاٞب٢ ٔٛع٥مب٣٤ ٣ٔ سٛا٘ٙذ در عغح ٞب٢ ٔخشّف 

ٓ ٞب ٚ وٛدوبٖ ٘غجز ثٝ فذا٢ ٔزداٖ س٤زسز اعز ٓ سز اعز ٚ فذا٢ خب٘ ٓ ٞب ٚ وٛدوبٖ ث اس ٘ظز . فذا٢ خب٘

ٖ ٞب در ثب٥٘ٝ عٙد٥ذٜ ٣ٔ ؽٛد وٝ ثٝ آٖ فزوبٖ ثغبٔذ ٤ب )ط ف٥ش٤ه، س٤ز ٚ ثٓ ثٛدٖ فذاٞب ثب سؼذاد ارسؼبػ آ

ا٘ذاسٜ ٥ٌز٢ ٣ٔ ؽٛد؛ ثٙبثزا٤ٗ ٞز چٝ فزوب٘ظ ٤ه فذا ث٥ؾشز ؽٛد  (Hz) ٞزسشٚاحذ ٌفشٝ ٣ٔ ؽٛد ٚ ثب  (سٛاسز

 ثٛدٖ فذا ثٝ ا٤ٗ س٤ز ٚ ثٓ. فذا س٤زسز ٣ٔ ؽٛد ٚ ثبِؼىظ (٤ؼ٣ٙ سؼذاد ارسؼبػ آٖ در ٚاحذ ثب٥٘ٝ ث٥ؾشز ؽٛد)

  .د٘ٛان ٣ٔ ٤ٌٛٗ

 
 (د٤ز٘ذ) کطص صدا

فذا ٣ٔ ٤ٌٛٙذ ٚ ثب ٚاحذ « وؾؼ»٤ب « د٤ز٘ذ» (ارسػ سٔب٣٘)ثٝ ٔذر سٔبٖ ؽ٥ٙذٜ ؽذٖ ٤ه فٛر ٔٛع٥مب٣٤ 

را ٔذر عٛال٣٘ ر٢ٚ ع٥ٓ ٤ِٖٚٛٛ ثىؾ٥ٓ فذا٢ حبفّٝ ر آرؽٝ ٤ٚبِٖٛ ٔثالً اي. ا٘ذاسٜ ٥ٌز٢ ٣ٔ ؽٛد (s) ثب٥٘ٝ

  اِجشٝ وؾ٥ذٜ سز اس فذا٣٤ اعز وٝ ثب وؾ٥ذٖ آرؽٝ ثٝ ٔذر وٕشز دذ٤ذ ٣ٔ آ٤ذ
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 ًِقط 

ٝ ا٢ در عٕز راعز ٘ز ٤ب عىٛر لزار ٣ٔ ٥ٌزد، ٣ٕ٥٘ د٤ٍز ثز وؾؼ آٖ ٘ز ٤ب  ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٘مغ

 .عىٛر افشٚدٜ ٣ٔ ٌزدد

 

 
 

 ِدٍ ًقط 

ٚ ٘مغٝ  (٣ٕ٥٘ اس ٘ز ٘ٛؽشٝ ؽذٜ)اٌز دٚ ٘مغٝ در عٕز راعز ٤ه ٘ز ٤ب عىٛر لزار ٥ٌزد، ٘مغٝ اَٚ 

 .اس ٘ز ٘ٛؽشٝ ؽذٜ را ثٝ وؾؼ آٖ ٣ٔ افشا٤ذ (٤ه چٟبرْ)دْٚ 
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 (استاکاتَ) ًت ّبی هقطع 

ثٝ ٔؼٙب٢ ٘بد٥ٛعشٝ، افغالح٣ اعز وٝ ؽ٥ٜٛ ا٢ اس ٘ٛاخشٗ ٘ز را ث٥بٖ « اِعشبوبسٛ»٘ز ٞب٢ ٔمغغ ٤ب 

ٝ ا٢ در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ ٘ز لزار ث٥ٍزد، ارسػ سٔب٣٘ آٖ ثٝ  .د٣ٔ وٗ در .  وبٞؼ د٥ذا ٣ٔ وٙذًصفاٌز ٘مغ

اس ارسػ ٘ز اخزا «  عٝ چٟبرْ »ؽ٥ٜٛ ا٢ د٤ٍز اٌز ٤ه خظ افم٣ وٛسبٜ در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ ٘ز لزار ث٥ٍزد، 

ارسػ ٘ز اخزا « ٤ه چٟبرْ»٣ٔ ؽٛد ٚ اٌز ػالٔش٣ وٛسبٜ ٚ ػٕٛد٢ در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ ٘ز لزار ث٥ٍزد، فمظ 

 ٚ ثم٥ٝ عىٛر ٣ٔ ؽٛد

 
 

 

 خط اتحبد 

  ، خغ٣ اعز ٔٙح٣ٙ وٝ وؾؼِ دٚ ٘ز ٕٞقذا ٚ ٞٓ ٘بْ را ثٝ ٤ىذ٤ٍز ٚفُ ٣ٔ وٙذ خظ اسحبد
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 خط اتصبل 

، خظِ ٔٙح٣ٙ د٤ٍز٢ ؽج٥ٝ خظ اسحبد اعز وٝ در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ دٚ ٤ب چٙذ ٘زِ غ٥ز ٞٓ ٘بْ  خظ اسقبَ  

در  (آرس٥ىٛالع٥ٖٛ) جولِ بٌدی خظ اسقبَ ثخؾ٣ اس. ٞب را ثٝ ٤ىذ٤ٍز ٚفُ ٣ٔ وٙذٖلزار ٣ٔ ٥ٌزد ٚ فذا٢ آ

 ثب ٤ه  ٘فظ اخزا در عبسٞب٢ ثبد٢، آٖ را ثب ٤ه آرؽٝ اخزا ٣ٔ وٙٙذ ٚ  عبسٞب٢ س٣ٞ ٔٛع٥م٣ اعز وٝ در

 .٣ٔ ؽٛد

 
 ثشٟٖٛٚ:  ٔثبَ اس وبرثزد خظ اسقبَ اس ٤ه وٛارسز س٣ٞ اثز

 

 فبصلِ

فبفّٝ ث٥ٗ دٚ ٘ز ٕٞغب٤ٝ را ٔشقُ ٚ غ٥ز آٖ را ٔٙفقُ . فبفّٝ، ٘غجزِ فذا٢ دٚ ٘ز اس ٘ظز س٤ز ٚ ث٣ٕ اعز

ٝ ٞب٢ ث٥ٗ ٘ز ٞب را اس دب٥٤ٗ ثٝ ثبال ٔحبعجٝ ٣ٔ وٙٙذ ٚ ثبال رٚ٘ذٜ اعز. ٣ٔ ٤ٌٛٙذ در سغ٥٥ز . ٘غجزِ فبفّ

ٝ ٞب اس ػالٔز ٞب٣٤ ٔب٘ٙذ   :فبفّ

    فذا٢ ٘ز ثذٖٚ ػالٔز را ٥٘ٓ دزدٜ وزٚٔبس٥ه ثٝ ثبال ٣ٔ ثزد  ♯د٤ش. 

   ُٕا٤ٗ ػالٔز فذا٢ ٘ز را ٥٘ٓ دزدٜ وزٚٔبس٥ه دب٥٤ٗ ٣ٔ آٚرد♭ ث. 

  فذا٢ ٘ز ٞب٢ سغ٥٥ز ٤بفشٝ وزٚٔبس٥ه را ثٝ حبِز اف٣ّ ثز٣ٔ ٌزدا٘ذ  ♮ثىبر. 

ْ ٌذار٢ ؽذٜ در ٤ه اوشبٚ    (ٚردٚ ٔبص)ٕ٘ٛدار ثقز٢ اس فٛافُ ٘ب
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 دیسًَبًس ٍ کٌسًَبًس

ٓ سٔبٖ اخزا ؽٛ٘ذ ٞبر٥٘ٛٔه ٣ٔ ٤ٌٛٙذ در حزوز ٘ز ٞب در . ، اٌز د٣ در د٣ ؽ٥ٙذٜ ؽٛ٘ذ ّٔٛد٤ه ٚ اٌز ٞ

  .دٞغشٗ ( د٤غٛ٘ب٘ظ) ٚ ٘ب ٔٙغجٛع  (ط وُٙغٛ٘بٖ) ٔغجٛع  اخزا٢ ٕٞشٔبٖ، ٘ز ٞب دارا٢ سأث٥ز

 

 ضدت

را  ر ٔضزاة عٙشٛرؽذر فذاٞب٢ ٔٛع٥م٣ ٕٔىٗ اعز ٘غجز ثٝ ٤ىذ٤ٍز ضؼ٥ف سز ٤ب ل٢ٛ سز ثبؽٙذ ٔثالً اي

٤ه ثبر ثب ٔال٤ٕز، ٚ ثبر د٤ٍز ثٝ لٛر ر٢ٚ ع٥ٓ عبس ضزثٝ ثش٥٘ٓ، فذا٢ دْٚ ؽذ٤ذسز اس فذا٢ ا٣ِٚ خٛاٞذ 

  .ا٘ذاسٜ ٥ٌز٢ ٣ٔ وٙٙذ (db) د د٤غ٣ ثُؽذر ٤ه فٛر ٔٛع٥مب٣٤ را ثب ٚاح. ثٛد

 خذَٚ رإٞٙب٢ ؽذر فذا در ٔٛع٥م٣
عالهت 

 ppp pp p mp mf f ff fff sfz Sub.p اختصبری

خیلی خیلی  بِ فبرسی

 ضعیف
 خیلی قَی قَی ًیوِ قَی ًیوِ ضعیف ضعیف خیلی ضعیف

خیلی خیلی 

 قَی

شدت 

 ًاگْاًی

ًاگْاى 

 ضعیف

 Piano بِ ایتبلیبیی

Pianissimo Pianissimo Piano Mezzo 

Piano 
Mezzo 

Forte Forte Fortissimo Forte 

Fortissimo Sforzando Subito 

Piano 
   

اعز ٚ ثٝ ٚع٥ّٝ  دکرشٌدٍٖ ٤ب ثٝ دب٣٤ کرشٌدٍ ٤ى٣ د٤ٍز اس ػالئٓ، افشا٤ؼ ٚ وبٞؼ سذر٤د٣ فذا ثٝ ثبال  

  .د٤ه دٚ ال خظِ افم٣ وٝ ثٝ ٔٛاسار آٖ اس ٞٓ ثبس ٤ب ثغشٝ ٣ٔ ؽٛ٘ذ ٘ؾبٖ دادٜ ٣ٔ ؽٛ

 
 ٔثبَ اس افشا٤ؼ ٚ وبٞؼ سذر٤د٣ فذا
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 تٌدا

وؾؼِ ٘ز ٞب در ٥ٔشاٖ، خٛد دارا٢ ارسػِ سٔب٣٘ . ، سٙذ٢ ٚ وٙذ٢ اخزا٢ ٔٛع٥م٣ اعز«توپَ» ٤ب سرعت

ٔؾخـ  (سٕذٛ)اعز ٚ عَٛ سٔب٣٘ آٖ در لغؼبر ٔخشّف ثب ٞٓ ٔشفبٚر اعز ٚ ا٤ٗ سفبٚر ثب سؼ٥٥ٗ عزػز ٤ب 

ٝ عٛر ػبْ اس افغالحبس٣ ثٝ سثب. ٣ٔ ؽٛد  ٚ ثٝ فٛرر خبؿ، ثب ٤ى٣ اس اَؽىبَ ٖ ا٤شب٥ِب٣٤ثزا٢ سؼ٥٥ٗ عزػز ث

ثٝ ٔؼ٣ٙ    ♩=60ًت سیأُثالً . ٘ز در ثبال٢ ٥ٔشاٖ ٚ سؼ٥٥ٗ عَٛ سٔب٣٘ ثٝ ٘غجزِ دل٥مٝ ٘ؾبٖ دادٜ ٣ٔ ؽٛد

اعشفبدٜ  هترًٍَمْ ثزا٢ وٙشزَ عزػز اس اثشار٢ ثٙب. دل٥مٝ ٣ٔ ثبؽذ (1/60) ٞز ضزة ثزاثز ثب ٤ه ثب٥٘ٝ ٤ب

  اعز وٝ ثب حزوزِ دعز، عزػز را وٙشزَ ٣ٔ وٙذ ٠ رٞجزثٝ ػٟذ ر اروغشز٣ٔ ؽٛد ٚ د

 خذَٚ حذٚد سمز٤ج٣ ثخؾ٣ اس عزػز ٞب٢ را٤ح در ٔٛع٥م٣ 

 

 ♩=160 ♩=140 ♩=120 ♩=80 ♩=72 ♩=60 ♩=52 ♩=48 40♩=هترًٍَم 

خیلی سریع سریع تٌد هعتدل هیاًِ آرام آّستِ سٌگیي خیلی سٌگیي بِ فبرسی 

 Grave Largo Lento Adagio Andante Moderato Allegro Vivace Prestoبِ ایتبلیبیی 

 پرستَ ٍیَاچِ آلگرٍ هَدراتَ آًداًتِ آداجیَ لٌتَ الرگَ گراٍتلفظ 

 
  

 طٌیي

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ . ع٥ٙٗ ٤ب رً٘ فذا، ػب٣ّٔ اعز وٝ فذا٢ عبسٞب٢ ٔخشّف را اس ٤ىذ٤ٍز سفى٥ه ٣ٔ وٙذ

سؾخ٥ـ  وٕب٘چٝعبس  را اس فذا٢ ٤ِٗٛ٤ٚب فذا٢ عبس  سِ تاراس را اس فذا٢ ط  تارعبس٣ٔ سٛا٥٘ٓ فذا٢ 

را  (خٙظ فذا)دل٥مبً ٥ٕٞٗ سفبٚر . ع٥ِٙٗ ٤ه عبس ثٝ ؽىُِ خؼج١ سؾذ٤ذِ فذا٢ِ عبس ثغش٣ٍ دارد. د٥ٞٓ

  .ع٥ٙٗ ٚ رً٘ ٣ٔ ٤ٌٛٙذ
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 هلَدی

ّٔٛد٢ اس سغّغُِ ٔٙظِٓ افٛار ٚ ٘ٛاٞب . اعز ٚ آٚاس ٚ ٘ٛا ٔؼ٣ٙ آًٞٙٚ ثٝ  ٢ ٤ٛ٘ب٣ّ٘ٔٛد٢ ثز ٌزفشٝ اس ٚاصٜ ا

اعز سب ٤ه خ١ّٕ وبُٔ ٔٛع٥مب٣٤ ؽىُ  ٚ ثبفز، س٤جب٣٤ ْ، فزْؽىُ ٣ٔ ٥ٌزد ٚ دارا٢ خقٛف٥بس٣ چٖٛ ر٤ز

 هقام ٚ هد، ّٔٛد٢ در وؾٛرٞب٢ ٔخشّف ٚ دٚرٜ ٞب٢ سٔب٣٘، ٔشفبٚر ثٛدٜ ٚ ارسجبط ٔغشم٥ٓ ثب ٌبْ. ث٥ٍزد

 ٤ٛ٘غ٣ ٚخٛد ٘ذارد ٚ در ّٔٛد٢ ٞب٢ والع٥ه، دبح ٚ ٔح٣ّ  لبػذ٠ ٔؾخق٣ ثزا٢ ّٔٛد٢. ٕٞبٖ ٔٙغمٝ دارد

ٝ عٛر و٣ّ ّٔٛد٢ ٞب٢ چٟبر ٥ٔشا٣٘ اس  اس خٕالس٣ چٟبر ٥ٔشا٣٘، وٕشز ٤ب ث٥ؾشز اعشفبدٜ ٣ٔ ؽٛد ٣ِٚ ث

  ٔحجٛث٥ز ث٥ؾشز٢ ثزخٛردار اعز

 گبم

ؽزٚع  دٍ  ٘زحزوز اس گام دٍهاشٍرٔثالً در  ٌفشٝ ٣ٔ ؽٛد ن اوشبٌٚبْ، ثٝ سٛا٣ِ ٔٙظِٓ ٘ز ٞب در ٔحذٚد٠ ٢

سؼذاد درخبر ٌبْ در ثؼض٣ اس وؾٛرٞب . ٣ٔ رعذ (اوشبٚ)ثٝ ٘ز ٞؾشٓ  درجاتْ ؽذٜ ٚ دظ اس د٥ٕٛدٖ ٔٙظ

ٝ ا٢»ٔثالً ٌبْ . ٕٔىٗ اعز ثب ٞٓ سفبٚر داؽشٝ ثبؽٙذ دارا٢ درخبرِ  در چ٥ٗ ٚ صادٗ پٌتاتًَیک٤ب « دٙح درخ

ْ ٌذار٢ ٣ٔ ؽٛد.  خٛد اعز٤ٚ٠ض :   اعز ٌبْ ثز دٚ ٘ٛع. ٌبْ ثز اعبط ٘ز اَٚ ٘ب

 گام کرٍهاتیک ٚ گام دیاتًَیک

 گبم دیبتًَیک

 گبم هبشٍر

  .آٖ ٔغب٢ٚ ٞغشٙذ داًگ ّایٚ اعز  دٍ ًین پردُٚ  پٌج پردٌُبْ د٤بس٥٘ٛه در ٔبصٚرٞب دارا٢ 

  دار فٛافُ « ٤ه دزدٜ ا٢»خغٛط ٔٙح٣ٙ فٛافُ )ٔثبَ اس ٌبْ د٤بس٥٘ٛه در دٚ ٔبصٚر ٝ     ٚ خغٛط سا٤ٚ

 را ٘ؾبٖ ٣ٔ دٞذ« ٥٘ٓ دزدٜ ا٢ »
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 گبم ّبی دیس دار 

را ٔجذأ لزار دادٜ ٚ ٌبْ خذ٤ذ٢ ثغبس٤ٓ، ثب٤ذ داًِ٘ د٣ٔٚ ثزا٢ آٖ  دٍ هاشٍرْ ٌب (ًوایاى) اٌز ٘ز دٙدِٓ

ثذ٤ٗ سزس٥ت ا٥ِٚٗ  .ثغبس٤ٓ ٚ ٘ز ٞفشٓ آٖ را ٥٘ٓ دزد٠ وزٚٔبس٥ه ثبال ثزدٜ سب فٛافُ ٌبْ ٔبصٚر ؽىُ ث٥ٍزد

ثٝ ٥ٕٞٗ سزس٥ت ٌبٟٔب٢ ثؼذ٢ را ٣ٔ سٛاٖ . ثٝ دعز خٛاٞذ آٔذ در عز و٥ّذ فا دیسدٜ ػالٔز سغ٥٥ز دٞٗ

 سی دیس هاشرٍ  آٖگام هترادفثٝ ٔؼزٚف اعز  ثٝ دا٤زٜ دٙدٓ ٞبعبخز ٚ در ادأٝ، حزوز ثبال رٚ٘ذٜ وٝ 

٥ٔزعذ 

 

 گبم ّبی بول دار 

ْ ٞب٢ ثُٕ دار ٚ دب٥٤ٗ رٚ٘ذٜ ٘ز چٟبرْ ٌبِْ دٚ ٔبصٚر را ٔجذأ لزار دادٜ ٚ ثزا٢ ا٤ٙىٝ  (زیر ًوایاى) در ٌب

ً ٞب رػب٤ز ؽٛد ٣ٔ ثب٤غز ٘ز چٟبر٣ٔ وٝ اس ٠فبفُ  ؽزٚع ؽذٜ، ٥٘ٓ دزدٜ وزٚٔبس٥ه دب٥٤ٗ آٚردٜ ٚ فا دا٘

ْ ٞب٢ ثؼذ٢ وٝ سب ٞفز ثُٕ ادأٝ  سی بولر ا٥ِٚٗ ٘زِ ثُٕ دا ؽىُ ٣ٔ ٥ٌزد ٚ ثذ٤ٗ سزس٥ت ثزا٢ عبخز ٌب

ْ ٞب٢ ثُٕ دار عبخشٝ ٣ٔ ؽٛد   دارد، ٌب
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 گبم هیٌَر

  :در ٥ٔٙٛرٞب عٝ ٘ٛع ٌبْ ٚخٛد دارد وٝ ػجبرسٙذ اس

 هیٌَر تئَریک 

اعز ٚ فٛافُِ درخبرِ  « ًین پردُ »ٚ دٚ «  پردُ »ٌبْ د٤بس٥٘ٛه در ٥ٔٙٛر سئٛر٤ه، دارا٢ دٙح 

ً ٞب٢ آٖ ٔغب٢ٚ ٥٘غشٙذ ٝ ٌب٘ٝ ثب ٞٓ ٔؾبثٝ ٞغشٙذ ٚ فبف١ّ ث٥ٗ دٚ داً٘ . دا٘ داً٘ اَِٚ ٥ٔٙٛرٞب٢ ع

 در ٞز عٝ ٌبْ، ٤ه دزدٜ اعز؛ ٣ِٚ داً٘ دْٚ ٞز عٝ ٥ٔٙٛر، ثب ٞٓ ٔشفبٚر اعز

 

 

 هیٌَر ّبرهًَیک 

ثٝ ثبال سغ٥٥ز وٙذ ثٝ ٌبْ ٥ٔٙٛر ٞبر٥٘ٛٔه وزٚٔبس٥ه  « ٥٘ٓ دزدٜ »اٌز درخ١ ٞفشٓ ٌبْ ٥ٔٙٛر سئٛر٤ه 

 اعز (٤ه ٚ ٥٘ٓ دزدٜ)ٚ ٤ه  (٥٘ٓ دزدٜ)، عٝ (دزدٜ)٥ٔٙٛر ٞبر٥٘ٛٔه دارا٢ عٝ . سجذ٤ُ خٛاٞذ ؽذ
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 هیٌَر هلَدیک 

 وزٚٔبس٥ه ثٝ ثبال سغ٥٥ز وٙذ ٠در حبِز ثبال رٚ٘ذٜ ٥٘ٓ دزد« ٥ٔٙٛر سئٛر٤ه»اٌز درخبرِ ؽؾٓ ٚ ٞفشِٓ 

  .دؽىُ ٣ٔ ٥ٌز« ٥ٔٙٛر ّٔٛد٤ه»ٚ در حبِز دب٥٤ٗ رٚ٘ذٜ ثٝ حبِز اف٣ّ خٛد ثزٌزدد، 

 

 

 هیٌَر ًسبی 

 ٌبْ ٔبصٚر را ٔجذأ لزار دادٜ ٚ ٤ً ٌبْ ٥ٔٙٛر درجِ ششناٌز . دارد ٤ه ٥ٔٙٛر ٘غج٣ٞز ٌبْ ٔبصٚر، 

ثذ٤ٗ سزس٥ت ػالٔز ٞب٢ . اعز ششن بسرگ٤ه . عبخشٝ ؽٛد، ٥ٔٙٛر ٘غج٣ ٌبْ ٔبصٚر ثذعز ٣ٔ آ٤ذ

 د٤ش ٚ ثُٕ وٝ ثؼذ اس و٥ّذ لزار ٣ٔ ٥ٌز٘ذ ٕٔىٗ اعز ٔشؼّك ثٝ ٤ه ٌبْ ٔبصٚر ٤ب ٥ٔٙٛر ٘غج٣ آٖ ثبؽذ

 
 

 گبم کرٍهبتیک

ٓ دزدٜ سؾى٥ُ ؽذٜ اعز اخزا٢ ٌبْ وزٚٔبس٥ه، د٣ در د٣ ٚ ثٝ . ٌبْ وزٚٔبس٥ه، ٌب٣ٔ اعز وٝ اس دٚاسدٜ ٥٘

ٓ دزدٜ اعز ٚ اس ٘مغ١ آغبس سب دب٤بٖ، ٘ز ٞب ؽخق٥زِ ٔغشمُ ٘ذاؽشٝ ٚ ٘ز آغبس آٖ فبلذ ٠فبفُ ٥٘        

  اعز« ٌبْ د٤بس٥٘ٛه» ٔب٘ٙذ هرکسیت تٌال

 ٔثبَ اس ٌبْ وزٚٔبس٥ه ؽبُٔ سٕبْ درخبر فذا در اوشبٚ ثب ع٥ز فؼٛد٢ ٚ ٘ش٣ِٚ: 
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 (ٔشزادف) گبم آًبرهًَیک

 ٔب٘ٙذ. ٤ٌٛٙذ هترادف وٝ دارا٢ اعب٣ٔ ٔخشّف ٚ فذا٢ ٚاحذ ثبؽٙذ (٤ب دٚ ٘ز)دٚ ٌبْ 

 ر بول هاشٍر ٍ دٍ دیس هاشٍر

 گبم ّبی هُدال

ثز ٣ٔ ٌزدد ٚ در آٚاسٞب٢ ٔذٞج٣ اخزا ٣ٔ ؽذ ٚ ثٝ ٔذٞب٢ و٥ّغب٣٤  ثٝ لزٖٚ ٚعظ٣در ٔٛع٥م٣ غزة،  هد

در .  اعشفبدٜ اس آٖ سغ٥٥زاس٣ ا٘دبْ ٌزفز٠اخذ ؽذٜ اعز ٣ِٚ در ٘حٛ ٔذٞب٢ ٤ٛ٘بٖ ثبعشبٖٔؼزٚف اعز ٚ اس 

 اعز ٚ فمظ در ٞفز ٔذ  ٘جٛدٜ ٚ ٔذ ٌزد٢اعشفبدٜ ٣ٕ٘ ؽذ ٚ لبثُ ا٘شمبَ  ر وزٚٔبس٥ها٤ٗ ٔذٞب اس سغ٥٥زا

ٔذ در ٔٛع٥م٣ د٤ٍز ّٔز ٞب٢ ؽزق ٚ غزة ٞٓ دارا٢ سٙٛع س٤بد ٚ فزاٚا٣٘ . ٔٛخٛدِ ٔٛع٥م٣ عبخشٝ ٣ٔ ؽذ

  راط

  کلیسبییهدّبی 

 

 
 

 

 

فٛرر  ٌب٣ٞ ثٝ سیوٝ در آٖ ٘ز  لیدیي در ع٣ سحَٛ ٔذ، ٌبْ ٔبصٚر ثٝ سذر٤ح اس ٔذ  ٔذٞب٢ و٥ّغب٣٤،

  دآٚردٜ ٣ٔ ػ ؽىُ فب د٤ش٥٘ش ٌب٣ٞ ٘ز فب ثٝ  هیکسَلیدیياخزا ٣ٔ ؽذٜ ٚ در ٔذ  سی بول
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 بلَز 

اعز وٝ ثٝ ٘ز آث٣  ٤ه ٘ز ٔشغ٥زدارا٢ . اعز ٔٛع٥م٣ ع٥بٜ دٛعشبٖ آٔز٤ىبرا٤ح در  ، ٔذٔذ ثّٛس

 ٔؼزٚف اعز

 

 

 جیپسی 

 .اعز ٔزدْ اعذب٥٘ب، ٔذ را٤ح در ٔٛع٥م٣ ا ٔذ و٣ِٛ ٢ ٔذ خ٥ذغ٣

 

 

 آّبٍٍح رابَح  Ahavoh Rabboh   

 را٤ح اعز در ٔٛع٥م٣ اػزاةٚ  ٔذٞب٢ خبٚر٥ٔب٘ٝ، ا٤ٗ ٔذ ٤ى٣ اس  ٔذ آٞبٚٚح راثٛح
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 (دعشٍبٜ ٔٛع٥م٣ ا٤زا٣٘) هدّبی ایراًی 

اعز وٝ  ؽبُٔ ٞفز دعشٍب٣ٜٔ ٘بٔٙذ  دستگاُرا ٔذٞب٢ ٔٛع٥م٣ ا٤زاٖ وٝ أزٚسٜ ٔشذاَٚ اعز ٚ آٖ 

ٝ ثٙذ٢   .راست پٌجگاُ ، ًَا ، شَر ، چْارگاُ ، سِ گاُ ، ّوایَى ، هاَّر: ػجبرسٙذ اس  ا٤ٗ عجم

ٜ ٞب ثز اعبط رد٤ف ٞب٣٤ اعز وٝ اس ٔٛع٥م٥ذا٘بٖ دٚرٜ ٞب٢ اخ٥ز ثٛدٜ در رد٤ف ٞب٢ ا٤ٗ .  اعز دعشٍب

ٜ ٞب سفبٚس٣ د٤ذٜ ٣ٕ٘ ؽٛد  ٔٛع٥م٥ذا٘بٖ اخشالفٟب٢ خش٣٤ ٚخٛد دارد أب در سؼذاد دعشٍب

 

 

 

 

 

 

 
 

 خغٛطِ ٔٙح٣ِٙ ٘مغٝ چ٥ٗ فٛافُ ٥٘ٓ دزدٜ ٚ خغٛطِ سا٤ٚٝ دار فٛافُ ٤ه دزدٜ ا٢،  ،خغٛطِ ٔٙح٣ٙ

 .٘ب٥ٔذٜ ٣ٔ ؽٛ٘ذ کرى ٚ سری ،  ٞغشٙذ وٝ در ٔٛع٥م٣ عٙش٣فٛافُ ر٤ش دزدٜ ا٢
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 آکَردضٌبسی

ٝ ٞب٢ عْٛ سؾى٥ُ ٣ٔ ؽٛ ٞبر٣٘ٛٔدر دا٘ؼ  ٘ذ آوٛردٞب٢ عٝ سب٣٤، آوٛردٞب اس ر٢ٚ ٞٓ لزار ٌزفشٗ فبفّ

، سغّظِ وبُٔ ثز ٞبر٣٘ٛٔ ، آٍٞٙغبس٢ ٚ ٘ٛاس٘ذ٣ٌؽزطِ ٚرٚد ثزا٢ آٔٛسػ . اعبط ٚ دب١٤ ٞبر٣٘ٛٔ ٞغشٙذ

 .  سئٛر٢ ٔٛع٥م٣ اعز وٝ آخز٤ٗ ثخؼ آٖ آوٛردؽٙبع٣ اعز

ٝ فذا٣٤ عبدٜ سز٤ٗ ٘ٛع آوٛرد ٞغشٙذ ٚ اس دب٥٤ٗ ثٝ ثبال ؽٕزدٜ ٣ٔ ؽٛ٘ذ پایِ را  آوٛرد ًت اٍل. آوٛردٞب٢ ع

٣ٔ ٘بٔٙذ ٚ ر٢ٚ ١ٕٞ درخبرِ ٤ه ٌبْ لزار  پٌجن آکَرد را ًت سَم ٚ سَم آکَرد را ًت دٍم ، آکَرد

ٝ فذا٣٤ ر٢ٚ درخبرِ ٌبِْ دٚ ٔبصٚر .د٣ٔ ٥ٌزٖ   :ٔثبَ اس آوٛردٞب٢ ع

 

 

 

 عالئن اختصبری در هَسیقی

ٚ ا٘شمبَِ احغبط ٚ رٚح ٤ه لغؼ١ ٔٛع٥م٣ اس ػالئ٣ٕ ثزا٢ اخزا٢ آٖ اعشفبدٜ « حبالر ٔٛع٥م٣»ثزا٢ ث٥بٖ 

سىزارٞب، سٕذٛ، ؽذر ٚ :  وٝ ؽبُٔاس حبالر ث٥ز٣٘ٚ در ا٤ٗ ؽ٥ٜٛ دٚ حبِز ٚخٛد دارد وٝ ػجبرسٙذ . ٣ٔ ؽٛد

اس ٚاصٜ ٞب٣٤ ا٤شب٥ِب٣٤ ثب ٔؼب٣٘ ٔخشّف اس خّٕٝ ؽبد، غ٥ٍٕٗ، در حبالر در٣٘ٚ ٚ  فذاف ٘ز ٞب٢ س٤ٙش٣ضؼف 

  د اعشفبدٜ ٣ٔ ؽٛ…ػبؽمب٘ٝ، ٔذٞج٣، خؾ٥ٍٕٗ، ٟٔزثبٖ ٚ 
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ٖ ٞب٣٤ در اثشذا ٚ ا٘شٟب٢ ٤ه خ١ّٕ ٔٛع٥م٣ اعز وٝ ثب  برگشت ٤ب تکرار  .۱ ػالٔش٣ اعز وٝ ؽبُٔ ٥ٔشا

اٌز سىزار در . ٘ؾبٖ دادٜ ٣ٔ ؽٛد ٚ ٔؼ٣ٙ آٖ ا٤ٗ اعز وٝ لغؼٝ ثب٤ذ سىزار ؽٛد« دٚ ٘مغٝ»ٚ « دٚ ال خظ»

  داَٚ حذف ٣ٔ ؽٛ« دٚ ال خظ»اثشذا٢ لغؼ١ ٔٛع٥م٣ ثبؽذ 

 
 عالهت تکرار جولِ هَسیقی در هیساى

 
 تکرار تغییر یافتِ

 
 تکرار در تعداد هیساى

 

 
 تکرار هَتیف

 

 
 تکرار ًت
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ٝ چ٥ٗ افم٣ ٚ ػذداکتاٍ   .۲ لزار ٣ٔ ٥ٌزد ٚ ٔؼ٣ٙ « ٥ٔشاٖ»٤ب « ٘ز»در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ  (8) ثٛع١ّ٥ خغٛطِ ٘مغ

ٗ سز اس ٘ز ٘ٛؽشٝ ؽذٜ اخزا ؽٛد ا٤ٗ وبر ثٝ ٔٙظٛر . آٖ ا٤ٗ اعز وٝ فذا٢ حبفّٝ، ثب٤ذ ٤ه اوشبٚ ثبالسز ٤ب دب٥٤

  عِٟٛز در اخزا، خ٥ٌّٛز٢ اس خغٛط اضبفٝ ٚ س٤جب٣٤ ففح١ ٘ز ا٘دبْ ٣ٔ ٥ٌزد

 
 

ٓ سٔبٖ اعز : آرپص .۳ « دب٥٤ٗ ثٝ ثبال»اخزا٢ آردض ٣ٔ سٛا٘ذ اس . اخزا٢ د٣ در د٣ ٘ز ٞب٢ آوٛرد ثٝ خب٢ اخزا٢ ٞ

٘ح٠ٛ اخزا٢ آردض در عبسٞب٢ ٔخشّف ٔشفبٚر اعز ٚ ثغش٣ٍ ثٝ عزػز، ٌغشزد٣ٌ . ثبؽذ« ثبال ثٝ دب٥٤ٗ»٤ب اس 

  .دٚ فذا دٞٙذ٣ٌ عبسٞب٢ ٔخشّف دار

 

 ٘زِ ٘ٛؽشٝ ؽذٜ ثٝ ٤ه ٘زِ ثبالسز اس خٛد ٚ ثٝ ا٘ذاس٠ عَٛ سٔب٣٘ ٘ز اف٣ّ ٠اخزا٢ عز٤غ ٚ د٥ٛعز : تریل .۴

  اعز

 ثشٟٖٛٚ: اخزا٢ سز٤ُ ثب اروغشز اثز

 

 
 

: ٥ٔخٛر٘ذ حزوش٣ در اخزا اعز وٝ افٛار ثب عزػز ٚ د٣ در د٣ ثٝ ثبال ٤ب دب٥٤ٗ عُز  : گلیساًدٍ .۵
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٣٤ وٛچىشز اس ٘ز ٞب٢ اف٣ّ ٞغشٙذ وٝ لجُ ٤ب ثؼذ اس ٘ز اف٣ّ لزار ٌزفشٝ ٚ ٘ز ٞب : ی تسئیٌیًت ّا . ۶

ٜ سز اس ٘ز اف٣ّ ٤ب ٘قف آٖ اعز ٚ . ثزا٢ سش٥٤ٗ ٚ س٤جب٣٤ ّٔٛد٢ ثىبر ٣ٔ رٚ٘ذ وؾؼِ ٘ز ٞب٢ سشئ٣ٙ٥ وٛسب

  .ر ث٥ؾشز ٔٛالغ اخزا٢ آٖ عز٤غ اط

  :ًت ّای تسئیٌی عبارتٌد از

 وٛچى٣ اعز وٝ در ثبال ٤ب دب٥٤ٗ ٘ز اف٣ّ لزار ٌزفشٝ ٚ ٘قف وؾؼ ٘ز اف٣ّ را دارد٘ز  : آپاشیاتَر 

 وٝ ثب٤ذ  ٤ه خظ اسقبَثب ٤ه خظ ٔٛرة ر٢ٚ دزچِٓ ٘ز ٚ  (٘ز چًٙ) ٘ش٣ اعز ثٝ ؽىُ  :آچیاکاتَرا

 عز٤غ اخزا ٚ ثٝ ٘ز اف٣ّ ٚفُ ؽٛد

  در ثبال ٤ب ث٥ٗ ٘ز لزار ٣ٔ ٥ٌزد ٚ ؽبُٔ ٘ز ٞب٢ ثبال٣٤ ٚ دب٣ٙ٥٤ ٘ز اف٣ّ «قالب»٤ب « گرٍپتَ»ػالٔز ،

 ٞغشٙذ وٝ ثب اخزا٢ عز٤غ، آٖ را سش٥٤ٗ ٣ٔ وٙٙذ

 ْدر ثبال٢ ٘ز لزار ٣ٔ ٥ٌزد ٚ ٔؼ٣ٙ آٖ ا٤ٗ اعز وٝ ثالفبفّٝ ٚ عز٤غ ثؼذ اس «گَسِش»٤ب  هَردًتر ػال ،

 اخزا٢ ٘ز اف٣ّ، ثٝ ٘ز ثبال٣٤ ٤ب دب٣ٙ٥٤ رفشٝ ٚ ٔدذداً ثٝ ٘ز اف٣ّ ثزٌزدد

 ثزا٢  (چٟبر ال چًٙ)٤ب  (عٝ ال چًٙ)ٌز٣ٞٚ اس ٘ز ٞب٢ وٛچه ٞغشٙذ وٝ ثٝ فٛرر  ًت ّای زیَر ٚ

 ا٤دبد سٙٛع ٚ سش٥٤ٗ در ٔٛع٥م٣ ثىبر ٣ٔ رٚ٘ذ ٚ ٔؼٕٛالً ثٝ فٛرر سٕذ٢ٛ آساد اعشفبدٜ ٣ٔ ؽٛد

 

 
 

 


