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  سـال  16گر و نگران شاگردانم بـود كـه در طـي              ي من جهت تأليف كتاب، ديدگانِ پرسش        ترين انگيزه   بزرگ
هايي دال بر عدم وجـود يـك منبـع معتبـر در ايـن                 نگراني. تدريس خالقيت موسيقي كنكور هنر شاهد آن بودم       
اي شد براي تأليف كتابي جـامع كـه           هايشان، بهانه   دلواپسي. درس كه بتوانند با خاطري آسوده به آن تكيه كنند         

ي   در اين كتاب همـه    . سي ارشد باشد  منبعي كافي براي درس موسيقي كنكور هنر در مقطع كارشناسي و كارشنا           
: مبـاحثي چـون   . فهم طرح شـود     ام تا تمام مباحث و نكات كنكوري با دقت و ساده             كار گرفته   كوشش خود را به   

هـاي    ي واژگانِ سبك    تر از ترجمه    فرم در موسيقي؛ موضوعي عميق    . سازبندي كه بحثي فراتر از سازشناسي است      
دهاي مورد استفاده در موسيقي ماننـد آكوردهـاي دياتونيـك، كروماتيـك،             موسيقي است، هارموني و انواع آكور     

  ... .صدايي و چهارصدايي هستند و  هاي افزوده و پيوند آكوردها كه فراتر از شناخت آكوردهاي سه ششم
بندي شـده بـراي هنرجويـاني كـه      اي طبقه  ها و آوازهاي ايراني در مجموعه       بايد اشاره كنم كه گنجاندن دستگاه     

ي تجربـه و دانـش خـود          از همـه  . چ آشنايي با موسيقي به ويژه موسيقي ايراني ندارند كاري بود بـس دشـوار              هي
هـاي موجـود در بـازار كـه در ارتبـاط بـا                هاي كتـاب    ام تا كتابي جامع و مفيد و به دور از كاستي            استفاده كرده 

وطلبـان در مقـاطع كارشناسـي و        ي دا   بـه نحـوي كـه بـراي همـه         . انـد، بنويـسم     موسيقي كنكور هنر تأليف شده    
  . كارشناسي ارشد منبع و مرجعي مطمئن باشد

بينم كـه   ام، بر خود الزم مي ضمن ستايش و تقدير از اساتيد بزرگ و گرانقدري كه در محضرشان درس آموخته    
  :اند سپاسگزاري كنم سازي و انتشار كتاب مرا همراهي كرده از تمامي عزيزاني كه در آماده

ي   ترديـد قلـمِ حـوزه       چي كه بي    چي جناب آقاي مهندس كاظم قلم       از مديريت محترم بنياد علمي و آموزشي قلم       
  .دار ايشان است علم و تحصيل كشور وام

  .مدير محترم گروه هنر سركار خانم شهره جعفري كه دلسوزانه و هوشمندانه بر كار كتاب نظارت داشتند
برانگيزشان نبود اين كتاب به درستي و زيبايي          ، صبوري و تبحر تحسين    سركار خانم معصومه نوري كه اگر دقت      

  . رسيد به سامان نمي
نويسي را بر عهده      سركار خانم غزاله طهراني كه با همتي در خور ستايش و تالشي بيش از حد انتظار زحمت نت                 

  .گرفتند
 حوصله اشتباهات معمول و نـاگزير       يگانه كه با دقت و      ويراستاران كتاب آقايان نويد ايزدگشسب و بابك كشفي       

  .تأليف را به حداقل رساندند
  .كه با طراحي روي جلد به آراستگي كتاب افزودندجناب آقاي مهندس حسن نساري 

  چنين شاگرد عزيزم صدرا پيشدادي  و هم
زنينم و دختـر نـا    كه پيشنهادها و رهنمودهايش هميشه چراغ راهم بوده          سهيل بازرگاني    خوبمو در نهايت همسر     

  .با مهرباني همراه و كمك من بودسازي كتاب   و آمادهكه در تمام مدت تأليف
  .با اميد و اعتماد. به خصوص دختر دلبندم سپينود.  هنرمندان فردا وكنم به شاگردان امروز اين كتاب را تقديم مي
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