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 تنبک

ه ی بدن وب میشود.این ساز پوستی از نظر ساز شناسی حزو طبل های جام شکل محس تنبک یکی از ساز های کوبه ای ایرانی است.

 سفال گاهی هم فلز میساختند اما امروزه عمدتا از جنس چوب میسازند. ،تنبک را در گذشته از جنس چوب

این ساز در سال های  ،ها تنبک ارکستر و تنبک تک نوازی می باشندتمبک را در اندازه  های مختلف میسازند اما معمول ترین آن 

نوازی هم استفاده  گذشته پیشرفت زیادی کرده است و به جزء اصلی ارکستر های ایرانی تبدیل شده است و از این ساز برای تک

 میشود.

پوست ، دهانه ی بزرگ ، تنه ، نفیر ، دهانه ی کوچک :جزاء اصلی تمبکا  

زیر تر استفاده  نات برای پوست تنبک استفاده میشود و پوست کلفت تر برای صدای بم و پوست نازک برای صدایاز پوست حیوا

 میشود.

ست روی خط اول نت نویسی برای این ساز معموال روی حامل سه خطی انجام میشود به طوری که ناحیه ی مرکزی پو: نت نویسی

پوست برای خط سوک نوشته میشود.، ناحیه میانی روی خط دوم و ناحیه ی کناره ی   

دگاهش مناطق غربی ایران سابقه ی این ساز به پیش از اسالم برمیگردد و تنبک ریشه در زبان کردی دارد و زا: منطقه و محل ابداع

 است.

ازی نوین ایران  ر تنبک نونگاهی به تاریخ تنبک نوازی  بیندازیم متوجه می شویم قبل از حسین تهرانی پد اگر :ه ی استفادهچتاریخ

ارکستر های ایرانی  جایگاهی موجه و قابل توچهی در موسیقی ایران نداشت اما  در حال حاضر تنبک به عنوان ساز الزم و ثابت

 است.

لیجه را با سنتور مقطعه ی  : کاست ضرب آهنگ که در طرف اول صدای لوکوموتیو را با تنبک اجرا کرده است،حسین تهرانی :آثار

امرز پایور اجرا کرده است.استاد فر  

 کاست ضرب اصول همکاری با استاد پایور

: مجموعه آثار او به نام کاروان عمرداریوش رفیعی  

: نوازندگی در قطعه سواران دشت امید حسن علیزادهبهمن رجبی  



.: دارای حدود پانزده قطعه فانتزی معروف ترین آنها قطعه ای  به نام رونماستمحمد علی اسماعیلی  

، همایون شجریان و ...اسماعیلی د، محم، بهمن رجبیامیر ناصر افتتاح ،، جهانگیر ملکاصر : حسین تهرانیعم: نوازندگان معروف  

ان ، محمد اخو، مسعود رجبی، محمد اسماعیلیمتد حسین تهرانی :متد های آموزشی  

    

 چُگور

ی تنبور.سازی است از خانواده سازهای زهی مقید در رده ،چُگور یا قپوز  

بور تشکیل شده است.ای مثل تنو دسته ی بزرگتر از کاسه ستارساز از یک کاسه طنینی گالبی شکلن این اساختمساختار فیزیکی:   

ها رایج است.ها و آذرینواختن این ساز در بین ترکنم  

رایج در کشور آذربایجان و منطق ترک نشین ایرانی نُه سیمه است.  چگور  

شود.های آذربایجان که نوازنگان این ساز هستند قُپوز نامیده میچگور نزد عاشیق  

ها با هم متفاوت ی آنسههاست. و مقدار کمی کاها و تعداد و فواصل پردهدر کوک سیمها اشیقع قپوزهمدان با  چگورتفاوت میان 

 است.

با حصیر یا نخ  ای به ساز خودشان چند پردهچگور همدان دارای یازده تا سیزده پرده است و بعضی اوقات نوازندگان حرفه

کنند.پالستیکی اضافه می  

ها اصلی یا نیم پرده هستند.معموال غیر از پرده اول چگور که ربع پرده است بقیه پرده  

تم و دهم است.شود: پرده اول، سوم، پنجم، هفتم، هشاستفاده میی ترکی هاو نغمه هاهایی که برای نواختن مقامپرده  

ام گدای زه کمان در هنتاریخچه ساخت چگور را تقریبا میتوان با ساخت تیر و کمان یکی دانست. انسانها که از ص تاریخچه ساخت:

ا صاف کردن دسته و اضافه بپرتاب خوششان آمده بود با افزایش تعداد زه یا با کشیدن تیر روی زه کمان این صداها را تقویت کرد و 

کاسه ای که در آغاز از جنس کدو تنبل بود است، صداها را بهتر کرد. خرک و کشیدن پوست برویکردن   

ها ابریشم جای ا با چینیهییر پیدا کرد و بعدها از تمای ترکهای اولیه از جنس موی اسب بود که بعدها به روده گرگ و آهو تغزه

ا اوایل قرن بیستم همچنان استفاده ازابریشم به عنوان زه ساز مرسوم بود.روده را گرفت. و ت  

رکی زرگری های تاست که ترانه هفت سیمکوچک با که ساز مخصوص زرگرهای قشقایی است نیز چگوری  )جوان و کوچک( جرره

نوازند. را با آن می  

ها نیستند اما کوک متداول آن سینه به سینه و شفاهی بوده است. بنابراین در قید و بند خاصی برای نترت وبه صچگور آموزش 

 راست کوک است.

 از استادان معروف چگور ترکی میتوان به استاد نبی پور همدانی اشاره کرد.


