
 پژوهش کالسی درس سازشناسی 

 

 تار و سنتور  بررسی ساز های  
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 دانشجویان : سروش فاقدی و کسری یارایی 

 

 تار : 

 

 فلز و تابیده چهارپایان(    )رودهتار از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقید است که در ساخت آن از چوب، پوست، استخوان، زه  
سانتی متر است. اگرچه در گذشته های دور، نامی از آن برده نشده است ولی از حدود    95و طول کلی آن حدود   می شود  استفاده

ای اصلی موسیقی ملی ایران بوده است. نوازنده تار ایرانی در حالت نشسته تار را به صورت افقی  دویست سال پیش، تار، یکی از سازه

در گذشته تار ایرانی پنج سیم )یا پنج تار(  .  طرف چپ و کاسه طنینی طرف راست  طوری که دسته تارروی ران پا قرار می دهد، به

پوست  اجزای تشکیل دهنده ی تار :  .    رودد که همچنان به کار میداشت. غالمحسین درویش یا درویش خان سیم ششمی به آن افزو

کاسه  - خرک معموال از جنس استخوان به کاررفته در روی دسته و شیطانک -از قسمت نازک پوست چهار پایانی مانند بز و بره   که



  قسمت کوچکتر را »نقاره« می گویند قسمت بزرگتر را » کاسه « و  طنینی از چوب یک تکه در دو حجم تو خالی تقریبا گالبی شکل

از جنس چوب کاسه    سر پنجه یا جعبه کوک ) جعبه گوشی ها(  جنس چوب کاسه ها معموال از چوب درخت توت تهیه می شود

عدد گوشی از جنس چوب، به تعداد سیم های ساز دارد که به صورت    6تار  -  سته تارازچوبهای سخت، مانند گردو یا توت  -  هاست

دستان بر روی دسته ی تار    28امروزه به طور معمول    -   قطعه استخوان باریکشیطانک    –   رپهن ساخته می شوندمیخ درشت س

قطعه ای است کوچک از چوب یا استخوان که    -  ) روده ی تابیده ی چهارپایان( یا نخ نایلون است  بسته می شوند که جنس آنها از

وسعت معمول صدای تار نزدیک به .  سیم از جنس فلز با قطرهای مختلف است 6ای تار ایرانی دار.   در انتهای بدنه کاسه نصب شده

اکتاو است نویسی  .    سه  برنج، به طول .    با کلید سل خط دوم حامل استتار  نت  از جنس  مضراب قطعه ای است فلزی معموال 

 .   ده شده استسانتی مترو نیمی از طول آن که در دست نوازنده جای می گیرد با موم پوشی 4تا3تقریبی

سفید نسبت به سیم بم معموالً فاصله اکتاو یا    هایوسیمهای زرد غالباً »چهارم«  های هم صوت سفید، نسبت به سیم فاصله سیم

بم    سیم   وهای زرد باید غالباً »سل«  های همصدای سفید را »دو« کوک کنیم، سیمدهند )به این ترتیب اگر سیمهشتم را تشکیل می

سین  ح این ساز با نواختن توسط بزرگانی چون  .    کندها و آوازهای مختلف تغییر میکوک شوند(. کوک تار در دستگاه  »دو« یا »ر«

  . است رسیده خود اوج به  …محمدرضا لطفی و  علیزاده ،جلیل شهناز،

 

 

 سنتور : 

 
که از ساز سنتور    یانشانه  نیترکهن.  اکتاو است    4سنتور حدود    یمحدوده اوا.    ( استی)مضراب  یاضربه  -یزِه  یاز سازها  یکیسنتور  

سال )قاجار( است که  150حدود  یسنتور به شکل امروز. ( استالدیاز م شیپ ۵۵۹) انیآشور و بابل یهایتراشبر جا مانده، از سنگ

نوع    نیجتریکه را  ردیگیخرک قرار م  فیجعبه ساز دو رد  یبدنه تمام چوب به شکل ذوزنقه است رو  کی  یسنتور دارا  .بوجود آمده



به چهار چوب    کالفر :  سنتو  یاصل   یاجزا.  رندیگیخرک ها قرار م  نیا  یها رو  میاست و س  فیخرک در هر رد  9  یدار  یسنتور امروز

  ا یست و تنها توسط چهار    یتو خال  ی بدنه اصل.   کنندمیاستفاده  گردو  نی چون  درختاساخت آن از چوب    یشود که برا  یساز گفته م

و رسا تر    دیجعبه تشد  یاصل  فه ی. وظشودیمستحکم م  ردیگیمحل خرک ها قرار م  ریز  قایو دق  شودی م  دهینام  پلکه    یپنج قسمت چوب

در قسمت راست جعبه سنتور هستند   یفلز  ییها  رهیگ  سنتور   ی ها   ی گوش .    هاست  میس  یصدا  یکردن بازده  شتریب  جهیکردن و در نت

که در    یفلز  ی ها  لهیم  ری گ   می س .  شود  ی استفاده م  ی گوش  نیکوک کردن سنتور از ا  یو برا  دارندی سنتور نگه م  یها را رو  میکه س

که    شودیجعبه گفته م  ییبه قسمت رو  صفحه سنتور .  دهند  یها را انجام م  مینگه داشتن س  فهیسمت چپ سنتور هستند که تنها وظ

 شودیگفته م  یی به حفره ها  گل سنتور .    کند  یها را به داخل جعبه منتقل م میشده س  دیتول  یو صدا  رندیگیآن قرار م  یخرک ها رو

گفته   یچوب  یبه قسمت  یدر هر ساز  طانکی ش.  شوندیم  جاد یبهتر ساز ا  یصداده   یقرار دارند و برا  یی که در دو قسمت صفحه رو

قرار گرفته است که    یفلز  لهیم   کیقسمت    نیا  یدر سنتور رو  شودیم  کسیآن ف  یرو  م یوجود دارد و س  یکه پس از گوش  شودیم

 یاز جنس چوب گردو برا  ییها   هیسنتور پا  یبر رو.  شودیها هم م  میس  یچوب باعث بهتر شدن صدا  یاز خوردگ  ریعالوه بر جلوگ

کوک کردن    یو گاه  شوندینگه داشته م  میو توسط س  ستندیخرک ها ثابت ن  ندیگویم  خرکها وجود دارد که به آنها    میقرار گرفتن س

  ی ها  م یو دو دسته اند س  باشندیعدد م  72سنتور    یرو  ی ها  میس.  است  ریمکان انها امکان پذ   رییدستگاه با استفاده از تغ   رییتغ  ا یو  

و   کنندیم دیتول ریز یهستند و صداها کلین اژیکه از آل دی سف  یها  میو س کنندیم دیبم را تول یبرنج هستند و صداها اژیکه از آل زرد

 م یس  ریسمت چپ تنها ز  یها  خرکزرد و    یها  میس  ریسمت راست تنها ز  ی. خرک هارندیگیسنتور قرار م  یرو  ییتا  4به تناوب  

نواختن سنتور    یبرا.  ندیگو  یآچار کوک م  ای  دیکه به آن کل  شودیاهرم استفاده م  کیاز    کوک سنتور  ی برا . رندیگیقرار م  دیسف  یها

.حلقه مضراب )که انگشت سبابه در آن قرا 1خود شامل سه قسمت میشود:  که    شودیاستفاده م  مضراببه نام    یچوب  لهیاز از دو وس

 ی صدا  یزیسر مضراب باعث کمتر شدن ت  ی. نمد روشودیگفته م  زندی ها زخمه م  میس  ی.سر مضراب که رو3.ساقه مضراب  2(  ردیگیم

سنتور سل کوک و ال کوک )که .  ساخته میشوندگل سرخ    ایو    لیزگاگردو ،  یا معموال از چوب هار  هامضراب    نی. بهترشودیساز م

م  کیتنها   باالتر کوک  از  شودیپرده  ا   ن ی جتر ی را (  در  م  ران ی سنتورها  قد.  رود  یبه شمار  و  نامدار  نوازندگان  م  یمیاز    توان یسنتور 
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