
 

 

 یرانیا لیاص و یسنت ساز ۰۱ یمعرف

 

 نویسنده : مهدی مرادی

 وب سایت سلسله

 (www.selsele.com) تاپ تن سلسله

 

 هب یقیموس داران دوست یبرا که میگرفت میتصم سلسله یها ۰۱ تاپ از گرید یکی در

. میبپرداز یرانیا لیاص یها ساز یمعرف به یرانیا یسنت یقیموس دوستداران خصوص

 .دیباش همراه ما با ادامه در

 

 

 

 



 

 

 

 :سنتور

 

 ینقاش. است کشورمان یقیموس در یرانیا لیاص یها ساز از نیتر معروف یکی سنتور

 که الدیم از قبل ۶۶۶ سال به یبابل و یآشور یها دوره از مانده یبجا یها یحکاک و ها

 به هیشب ذوزنقه شکل به یآالت که است نیا دهنده نشان است مانده یبجا ها یحجار از

 از آن نواختن یبرا و اند کرده یم زانیآو گردن از نخ ای طناب لهیبوس را سنتور

 اب اسالم از قبل هایرانیا که رود یم احتمال لیدل نیهم به. است شده یم استفاده مضراب

 یفانعر اشعار در که است یساز سنتور. اند گفتهیم کونار آن به و اند بوده آشنا ساز نیا

 در کرات به ین و سنتور مثل ییسازها نام. است گرفتهیم قرار استقبال مورد زین

 بزرگ شاعر یشعرها از یتیب ریز شعر. شودیم دهید رانیا بزرگ شاعران یشعرها

 :شودیم دهید آن در سنتور نام که است یمنوچهر

 

 تنبور شده بربط و زن ینا فاخته              است سنتورزن شارک و زن ناقوس کبک

 



 

 

 ذوزنقه جعبه کی درون که است یرانیا لیاص یها ساز از یکی سنتور صورت درهر

  ورسنت شکل که شودیم گفته دارد وجود خرک فیرد دو آن یرو که گرفته قرار شکل یا

 زین آن یصدا و یریگیتورماه به هیشب آن یها میس و است یکشت از شده برگرفته

 نیا بر یا عده که کندیم برخورد صخره با که استیدر امواج یصدا از شده برگرفته

 در دهابع و است کرده ابداع و کشف را ساز نیا یفاراب ابونصر ابتدا در که هستند دهیعق

 در و است افتهی راه مختلف یکشورها به زین ساز نیا گرید یکشورها به آمد و رفت اثر

 دهیعق نیا بر یا عده جهت نیهم به. است گرفته قرار استفاده مورد گوناکون یشکلها

 هدیا از شده برگرفته دارند قرار جعبه درون که انویپ و ارگ مثل ییسازها که هستند

 .اند بوده سنتور

 

 

 

 قانون

 
 کی به هیشب سنتور که تفاوت نیا با است سنتور به هیشب ظاهر در که است یساز قانون

( گوشه) ضله سه و است مثلث به هیشب قانون کنیول دارد ضلع چهار و است ذوزنقه

 بهجع کی یدارا سنتور مانند زین ساز نیا. است تاریس خانواده به متعلق ساز نیا. دارد

 که است نیا در دارد سنتور با قانون ساز که ییها تفاوت از گرید یکی. است یچوب

 نواخته بهسبا انگشت لهیوس به قانون یول کندیم صدا دیتول مضراب ضربات با با سنتور

 یتسن یقیموس در که است ییسازها نیتر لیاص و نیتر کهن از یکی ساز نیا. شودیم

 که بود یطوالن مدت اما. است رانیا یقیموس از ییها گوشه انگریب و دارد وجود رانیا

 وجهت مورد شتریب شیپ قرن مین از شیب کما کنیول بود مانده ناشناخته ما نیسرزم در

. است بوده افالطون ساز نیا مخترع که هستند دهیعق نیا بر یبرخ. است گرفته قرار

 ارکستر با که هرگاه یول شودیم نواخته تکنواز بصورت معموال که است یساز قانون

 ینواز قانون که گفت دیبا البته. ردیگیم قرار نوازندگان اول فیرد در شود یم همراه



 

 

 قرار توجه مورد زبان یارمن و زبان ترک ، زبان یعرب یکشورها در رانیا از خارج

 .است افتهی تکامل شتریب و است گرفته

 کمانچه

 
 ساز نیا ابتدا رانیا در. ماست یمل و یرانیا لیاص یها ساز از گرید یکی زین کمانچه

 رشهآ با و بود کمانچه به هیشب که داشت وجود غژ ای غژک بنام بلوچستان و ستانیس در

 مشاهده کمانچه نوازنده اصفهان ستون چهار تاالر یها ینقاش در نیهمچن و نواختندیم آرا

 میس قاجار دوره در و است بوده( شمیابر تار) میس سه یدارا ابتدا در کمانچه. شودیم

 از آن نواختن یبرا و باشد یدماغ تو آن یصدا شد باعث که شد اضافه آن به چهارم

. است اسب یمو از ییتارها یدارا که شودیم ساخته کیبار چوب از یا آرشه ای کمان

 که است بهتر و است ایآس شرق در یادیز یخیتار قدمت یدارا که است یساز کمانچه

. دبکن یخیتار قدمت از تیحکا بتواند تا شود نواخته عارفانه و مطلق سکوت در کامال

. ستا لرستان پرطرفدار و لیاص و یسنت یسازها از یکی ساز نیا که دیبدان است جالب

 یا کاسه یلر کمانچه که است نیا در گرید یها کمانچه با یلر کمانچه تفاوت تنها

 آن در و است قاجار دوران به مربوط ساز نیا. است باز آن پشت و دارد شکل یمخروط

 .است افتهی تکامل و رشد زمان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تنبک

 

 

 تر قبل یلیخ به آن نهیشیپ که است رانیا یپوست یا کوبه یسازها نیمهمتر از یکی تنبک

 دیتول هنکیا نکهیا یبرا نینخست یانسانها که شده گفته کهییجا تا. گرددیم باز اسالم از

 یرو ... و گوسفندان ، آهو مثل یواناتیح پوست با و کرده یخال را درختان تنه کنند صدا

 شده تنبک و طبل چون یقیموس آالت شیدایپ موجب امر نیهم که اند پوشانده یم را آن

 زین یشکل جام طبل آن به که است طبل نوع کی یسازشناس نظر از تنبک. است

 و تکنواز بعنوان یحت و داشته یریچشمگ رشد ریاخ دهه چند در ساز نیا. ندیگویم

 .است شدهیم استفاده زین مستقل

 

 

 

 



 

 

 

 

 نی

 

 کی ین .دارد تیبشر خیتار یبلندا به یادیز اریبس قدمت که ییسازها از یکی بعنوان ین

 سوراخ شدن بسته و باز و آن درون به نفس دنیدم با که است یباد یسازها از نمونه

 نینخست یانسانها که شودیم دهید. شودیم دیتول آن از ینیدلنش یصدا آن یرو یها

 صدف یحت ای و واناتیح استخوان ای درختان شاخه کردند کشف را صدا که یهنگام

 یادب یسازها شیدایپ موجب امر نیهم که کردندیم استفاده صدا دیتول یبرا ییایدر یها

 یمادن بصورت ین یصدا ریتاث شودیم دیتول انسان نفس از مستقبما ین یصدا چون شد

 یشعرا موردتوجه همواره ین نوازنده یفارس اتیادب در. است شده یمعرف بشر روح از

 به سبتن اهیگ نیا که شودیم دیتول ین بنام یاهیگ از ین ساز. است بوده یرانیا کیکالس

 شیدایپ نهیزم در. دارد یمختلف یها گونه نیزم کره مختلف نقاط خاک و یمیاقل طیشرا

 ، ریگیماه مرد افسانه به توان یم آن ازجمله که دارد وجود یادیز یها داستان ین

 .کرد اشاره داسیم افسانه و آتنا ، دخترک

 

 

 

 



 

 

 

 

 دف

 

 آن یرو و است شکل یا داره ساز نیا. است یرانیا یمیقد و یقیموس آالت از یکی دف

 پوست بر ضربه دنیکوب اثر بر شودیم دیتول آن از که ییصدا و است دهیپوش پوست با

 در. ردیگیم قرار یا کوبه یسازها دسته در زین ساز نیا نیبنابرا. شودیم جادیا دف

 و صدا دیتول در که است شده ختهیآو ییها حلقه ای ییها رهیزنج ساز نیا یداخل بخش

 دهشیم نواخته یعرفان مجالس در معموال ساز نیا. کندیم کمک ساز نیا به صدا تیتقو

 یپهلو دوران در که است شده اختراع انیساسان دوره در ساز نیا که رسدیم بنظر. است

 تونسیب نوشته سنک یرو بر یها ینقاش و ریتصاو اساس بر. اند گفتهیم هم داف آن به

 بعنوان شهیهم رانیا در و است داشته وجود زین اسالم از قبل ساز نیا که دهدیم نشان

 انوانب توسط شتریب ساز نیا باستان رانیا در. است رفته بکار یعرفان یقیموس کی

 پادشاه یخسروان نام به که شده ساخته بزرگ بابرد توسط ساز نیا. شودیم نواخته

 .است شده ینامگذار خسرو یا اسطوره

 

 



 

 

 

 

 دهل

 

 

 تفاوت نیا با است ها طبل خانواده از دهل. است یرانیا لیاص و یا کوبه ساز کی دهل

 ای گاو پوست است ممکن پوست نیا که. است شده دهیپوش پوست از دهل دوطرف هر که

 آن شیدایپ خچهیتار و است طبل هیشب خود دهل که میریگیم جهینت نجایا تا. باشد شیم گاو

 به انهیخاورم یکشورها در معموال دهل. باشد ها طبل شیدایپ زمان همان از تواندیم

 نشان مطالعات. است یمحل و مختلف یها گونه یدارا و است شدهیم استفاده رانیا ژهیو

 از که است گرفته قرار استفاده مورد مختلف انواع در دهل رانیا جنوب در که دهدیم

 ییها دهل که دیبدان دیبا البته. برد نام را یریتو پونکه، جفه، ، پهیپ به توان یم آنها جمله

 رندیگیم قرار استفاده مورد روز طول در که ییها دهل با شوندیم نواخته شب در که

 یزابل دهل عنوان تحت ییها دهل در مثال. دارند چوب و پوست نوع در ییها تفاوت



 

 

 جالب. است شده دهیپوش بز پوست از آن طرف کی و گوسفند پوست از آن طرف کی

 نیبنابرا و است نینامع دهل و طبل همچون ییسازها یصوت محدوده که دیبدان است

 .است دشوارتر زین آن کردن کوک

 تار

 

 استفاده زخمه از آن نواختن یبرا که است یرانیا لیاص و یزه یسازها از یکی تار

 ردیکیم قرار استفاده مورد زین انههیخاورم یکشورها در رانیا بر عالوه ساز نیا. کندیم

 از. ردک اشاره زین قفقاز و گرجستان ارمنستان، کستان،یتاج به توانیم آنها جمله از که

. ستا شده استفاده برده نام یکشورها یسنت و کیکالس یقیموس نواختن یبرا ساز نیا

 که شودیم گفته اصفهان بهشت هشت کاخ یوارهاید یرو بر مانده یبرجا آثار طبق

 رد شده ینقاش ریتصو دو کنیول گرددیم باز هیصفو دوران به ساز نیا شیدایپ زمان

 دهبو مرسوم و استقبال مورد زین هیزند دوران در تار که است نیا انگریب زین رازیش

 ریتصو به گمشده یگامها کتاب در ساز نیا از مانده یبرجا شواهد و اسناد طبق. است

 تاس شده شناخته انیرانیا یمل ساز عنوان به تار( رانیا یقیموس استاد)حنانه یمرتض

 در که ییها قوس و یمنحن. است یرانیا ذوق از شده پرداخته و ساخته ساز نیا که رایز

 ساز نیا. شودیم دهید انیرانیا اتورینیم و ینقاش در شده گرفته بکار ساز نوع نیا ساخت

 یراستا در ششم میس( یقیموس استاد) خان شیدرو توسط بعدها که داشته تار ۵ ابتدا در



 

 

 یدارا حاضر حال در ساز نیا شده باعث که است شده اضافه ساز به آن یصدا تیتقو

 .باشد داشته پرده ۸۲

 

 تنبور

 

 

 یکی و ردیگیم قرار یا زخمه و یزه یسازها رده در که است ییسازها از یکی تنبور

 قرار استفاده مورد یعرفان جلسات در معموال که است یرانیا یسازها نیسالتر کهن از

 است جالب. است بزرگتر تار سه از و تارهاست خانواده از ساز نیا. است گرفتهیم

 آنها به اصزالحا و هستند( شیدراو) حق اهل که یافراد نیب در ساز نیا که دیبدان

 یم را خود یها دست تنبور نواختن از قبل آنها که است مقدس آنقدر ندیگویم ارسانی

 الیدان یکینزد)شوش در یا مجسمه وجود نیهمچن و شناسان باستان نظر طبق. بوسند

 یبزرگ شاعران آثار در. دارد ساله ۶۱۱۱ یقدمت ساز نیا که است نیا دهنده نشان( ینب

 ادیز تنبور از آنها که دید توانیم زین.... و یمنوچهر موالنا، و یسعد و حافظ همچون

 .تاس شده آورده تنبور نام آن در که است یمولو اشعار از یکی تیب نیا. اند گفته سخن

 حلق به و تنبور به ندشیسرا یم خلق نکهیا است چرخ یها گردش بانگ

 یها ترک و لرستان ، صحنه کرمانشاه، اهل مردمان نیب در رانیا در ساز نیا

 .دارد و داشته یفراوان رواج هستند ارسانی نییآ رویپ که جانیآذربا



 

 

 

 

 

 نقاره

 

 هب طبلها از یکی که است ییدوتا طبل بصورت که است یا کوبه یسازها از زین نقاره

 آن دوطرف هر بر چوب با صدا دیتول یبرا نوازنده و است کوچکتر یگرید نسبت

 ادهاستف جنگ هنگام به هم گذشته در و دارد یادیز اریبس قدمت نقاره. کندیم وارد ضربه

 به شروع ها زن نقاره و بستند یم شتر یرو بر را آن که صلح هنگام به هم و شدهیم

 هم و است داشته ادامه هیقاجار زمان تا نقاره نواختن رانیا در. کردندیم زدن نقاره

 دقت اگر. شودیم استفاده مقدس مشهد مانند رانیا یشرق شمال و یشرق ینواح در اکنون

 و شودیم استفاده حاضر حال در( ع) رضا امام حرم و مقدس مشهد در نقاره دیباش کرده

 که یافراد به. شودیم نواخته( ها شهادت)یسوگوار امیا ای و( ها والدت)یشاد زمان در

  .ندیگویم زن نقاره پردازندیم ساز نیا نواختن


