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مقدمه
ارکستر  سازهای  با  را  موسیقی  هنرجویان  که  است  شده  تدوین  هدف  این  با  حاضر  کتاب 

سمفونیک و قابلیت این سازها، با استفاده از مثال های کتاب آشنا کند.
بدیهی است این کتاب نه تنها در هنرستان های موسیقی، بلکه در سایر دوره های موسیقی نیز 

قابل استفاده است.
در  و  مناسب  نمونه های صوتی  از  بهتر است  کتاب  مطالب  تدریس  در  که  ذکر است  به  الزم 
ارتباط با مثال های متن بهره جست. هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازندگان به صورت 
زنده و یا در صورت نبود از فیلم های اجراهای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیک های سازها نتیجٔه 

خوبی خواهد داد.
تجزیه و تحلیل مثال های موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان به 
منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خالقیت های شخصی در به کارگیری 
مثال ها در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای ایجاد انگیزه در هنرجو می باشد. چرا که 

این امر سبب می گردد  تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند.
ارایه تکالیف در طول تدریس در جهت آشنایی با نحؤه سازبندی در آثار موسیقی ایرانی سبب 
پیشرفت هایی در زمینه سازبندی و رنگ آمیزی  به  ارایه شده  با روش های  تا هنرجو همواره  می گردد 

صوتی ارکستر دسترسی پیدا نماید.
امید است که این کتاب در جهت بارور  نمودن رنگ آمیزی های صوتی در موسیقی ایرانی به 

جویندگان این راه یاری نماید.
با تشکر
مؤلفان
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