
 جمعو  هشتن شهریىسهاه یکهزاس و سیصذ  و هشتاد  و شش
 مجمىهع فرهنگی هنشی حافظ -شیشاص

 مروسی رب شیىه اهی سنتىس  نىاصی رد صذ سال صزشتو



کاساو  تالش اهی دیگر هم

وم شیىه آنها ات امروص: شهاب منا سخنشانی رد مىسسو ی آوای مهربانی )سنتىس نىاصاو و تذا

1384.) 
کاتب سنتىسنىاصی : سیاهک آاقیی  (.مجمىهع ربانهم  رد سادیى فرهنگ)ربسسی م
مجمىهع مقاالت ردمجلو ی اینتشنتی  وگتفگی )هب هچ شیىه ای سنتىس بنىاصین؟ : ساهاو ضشابی

 (.اهسمىنیک



 شیىه ی سنتىس نىاصی 

کلیو ی عىامل بیاو مىسیقایی هک مرتبط با ساص سنتىس باشذ. 
تشکیل می دهذ

 .انتخاب و نىع استفاده ی  ره نىاصنذه اص ایى عناصش شیىه ی او سا 
 



 عىامل ممیضه ی شیىه اه 

ی ساص  شیىش صذا
نحىه ی  استقراس نىاصنذه 
 گرفتى مظشاب 
حرکت اهی دست 

 



 عىامل ممیضه ی شیىه اه 

 کىک بىدو 
تعبیو کىک 
 دینامیک 
الگىاهی مظشابی 
کلن مىسیقی  سشعت ت

 



 عىامل ممیضه ی شیىه اه 

 تکنیک اه 
تعذد استفاده 

گاه استفاده  نىع  و جای

مناطك صىتی 
 



 تکنیک اه 

 جفت 
رداب 
تکیو 
سزی 
 سی  مظشاب صزا

 



 تکنیک اه 

 تک 
گرفتو 
ویبشاتى 
تکنیک اهی دیگر 

 





 محمذ صادق خاو

هلل سماع حضىس علی اکبش شاهی مطلب خاو  میشصا اسذا

 حبیب سماعی

 صبا

 حسیى صبا مهذی انظمی نىسعلی ربومنذ قباد ظفر

 داسیىش ثقفی سیشوط سارغی منىچهر صادقی فرامرص پایىس حسیى هلک

 حسى سنتىسی 

(سنتىس خاو)محمذ حسى خاو   

 داسیىش صقىت

لرسىلی  مرتضی عبذا



 حسیى صبا نىسعلی ربومنذ

 فرامرص پایىس

 اسفع اطرایی

کانیاو مسعىد شناسا مجیذ کیانی کاس رپوزی مش  سضا شفسعیاو پشنگ کام

 سضا وسصنذه

 فضل اهلل تىکل

 مجیذ نجاهی

 محمذ حیذسی 

کاس  اسدواو کام

 میالد کیایی

 سىسى اصالنی بهناص راکری اسماعیل واثقی اسماعیل تهرانی سعیذ اثبت

 منصىس صاسمی



 دستو بنذی شیىه اه

(اص محمذصادق خاو ات حبیب سماعی)سنتىس نىاصاو پایاو عطش اقجاس ات بهلىی اول 
پایىس-هکتب آمىصشی صبا 
سنتىسنىاصاو سادیى 
سنتىسنىاصاو منفرد و نمىهن اهی خاص 
گاهی و هکتب آمىصشی ربومنذ  صغىت-نهضت احیای مىسیقی دست
 اهی نىیىشیىه 


