
 2پژوهش کالسی درس سازشناسی  

 

 بررسی ساز های چنگ و دهل 

 استاد: جناب آقای امیر شهابی 

 دانشجو ها: علی انصاری، علی نری میسا 

 

 

 "ساز چنگ"

 

 معرفی کلی:

نیز نامیده میشود ، نوعی ساز زهی زخمه     Arpaکه در زبان ایتالیایی  Harpیا نام التین آن   ساز چنگ 

ای از خانواده ساز های کوردوفون میباشد که از قدیمی ترین ساز های باستانی محسوب میشود. منابع  

گوناگونی وجود دارند که هرکدام ساز چنگ را متعلق به فرهنگ ها و نواحی گوناگونی همچون مصر،  

ری از تاریخدانان ساز چنگ را به عنوان اولین ساز زهی در ایران  یونان ، فرانسه یا ایران میدانند. اما بسیا

سال پیش از میالد مسیح باز میگردد. این ساز    3500باستان معرفی میکنند. قدمت ساز چنگ به حدود  

جزو ساز های گران قیمت محسوب میشود و دلیل گرانی قیمت آن پیچیدگی ساختار و دشواری ساخت آن  

 میباشد. 

 

 ساختار: 

ن ساز در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی در اندازه و تعداد سیمها شده اما قالب اصلی آن کمتر  ای 

. این ساز مثلثی شکل و غالبا از جنس چوب درخت گردو و افرا میباشد که در  دچار دگرگونی شده است 

داشته باشد.  سیم   47تا  19اندازه های گوناگونی ساخته میشود و با توجه به اندازه ساز میتواند از  

در منابع مختلف گفته میشود که شکل این ساز از شکل کف دست انسان الهام گرفته شده است اما در  

منابع معتبری این ساز را به شکل کمان نسبت داده اند و گفته میشود از کمان که یک ابزار جنگی  

رفته شده است. محسوب میشد الهام گ  

در این ساز معموال  نت دو با رنگ قرمز و نت فا با رنگ آبی یا سیاه و سایر نت ها با رنگ سفید  

 مشخص می شوند . 



چنگ هایی که دارای پدال میباشند معموال 40  تا  47  سیم دارند و به عنوان چنگ پدالی شناخته میشوند.  

 وزن این ساز حدود 35 کیلوگرم و قد آن حدود 185  سانتی متر میباشد. 

 انواع دیگری از این ساز که معموال از انواع باستانی محسوب میشوند دارای 8 الی 10 سیم میباشند. 

گفته میشود اولین نسخه این ساز که در خوزستان یافت شده دارای  4 سیم بوده و به مرور زمان به تعداد  

 سیم ها افزورده شده است. 

 

 در تصویر زیر نام قسمت های ساز چنگ را با هم مشاهده میکنیم:     

 

 

 

 شیوه نواختن: 

 چنگ را با فشار دادن کف دست بر رو ی س ی م  و  یا  لمس کردن و  ی ا چنگ زدن به زه ها ی آن به صدا در  

 می آورد . 

 

 نوازندگان مشهور ساز چنگ: 



در گذشت و آذرنوش صدر   ۱۳۸۳ سال  بود که در ران یا  نی شی از چنگ نوازان پ ییفرزانه نوا  رانیدر ا 

. عبدالعلی باقری نژاد نیز از  ساز را نواخته است   نی تهران ا  ک یارکستر سمفون ب یها در ترک سالک سال 

 نوازندگان مشهور و احیا کنندگان چنگ ایرانی به شمار میرود. 

 

 انواع ساز چنگ: 

 چنگ زاویه دار 

منحنی چنگ   

 چنگ ون 

 چنگ کندوگ 

 چنگ لیر 

 چنگ دیاتونیک 

 چنگ ایرلندی 

 

 

 

 

 

 

 

دهل"ساز "  

 

 ساختار دهل: 

استوانه ای نسبتا بلند و بزرگ چوبی و گاه فلزی است که بر دو سر آن پوست کشیده اند. پوست را در هر  

بدنه ی دهل متصل  طرف ابتدا دور طوقه ای فلزی یا چوبی می کشند و بعد با طناب به شکل خاصی به  

می کنند. دهل با تسمه ای نسبتا بلند از شانه ی چپ نوازنده آویزان می شود. طرف راست دهل با چوبی  

قوس دار )چوب یا مضراب ساز دهل( به صدا در می آید و طرف چپ با دو چوب کوچک )نلوک( که به  



خورد چوب دهل است از  سمت راست که محل بر  .انگشت های دست چپ بسته می شوند نواخته می شود 

 . پوست بُز نَر یا بُز الغر و سمت چپ که محل برخورد نَلوک هاست از پوست ُکّره بز یا بُز چاق

 

 تاریخچه: 

ق.م باز می گردد. در دوره    3400بر اساس مهری که از چغامیش به دست آمده ، قدمت طبل در ایران به   

هخامنشی نیز طبل مرسوم بوده است. ژوستین ، پلوتارک و هرودویان از طبل به عنوان یکی از آالت  

رزم و هم در بزم  موسیقی مورد استفاده دوره اشکانی نام برده اند. ظاهرا در این دوره از طبل هم در  

استفاده می شد. به استناد منابع تاریخی اشکانیان ، درجنگ معروف سورن با کراسوس ، برای تقویت قوای  

 .ستفاده کرده اند اخود از طبل 

 

 نوازندگان مطرح: 

 . براتعلی نورانی مشهور به کا برات و محمد حسینی

 

 

 

  شیوه اجرا:
گیرد و نلوک ها به انگشت های سوم و چهارم دست چپ با  چوب دهل در دست راست نوازنده قرار می  

نخ بسته می شوند. دست راست نقش اصلی را در نواختن ساز دهل و ایجاد تقارن های اصلی متریک _  
ریتمیک بر عهده دارد. صدای برخورد چوب دهل با پوست سمت راست بسیار شدید، پر حجم و بم است.  

ئیینات ریتمیک و تکمیل اجزای ریتم است. در مجموع دست های  چپ ایجاد تز وظیفه ی نلوک های دست 
 . راست و چپ نقش های متفاوتی دارند و مکالمه ای ریتمیک میان خود انجام می دهند 

 
 

 

   ویژگی های دهل:

نواخته    سرنا   از سازهای کوبه ای به شمار می رود. سازی محلی و همراهی کننده است و معموال همراه با

خصوص در لرستان که آن را مختص سرنا می دانند. سازی است استوانه ای شکل که هر  می شود ؛ به  

دو سوی دهانه آن با پوست پوشیده شده و در واقع پوست به حلقه ای چوبی متصل است که به صورت  

کشویی با بدنه استوانه ای جفت می شود. این حلقه ها در دو طرف دهل قرار گرفته و با طنابی به هم وصل  

ی شوند. از این طناب برای تنظیم پوست دهل نیز استفاده می کنند. این ساز تقریبا روی سینه نوازنده و  م

 . در ناحیه جلوی شکم قرار می گیرد به صورتی که سطوح پوست دار در پهلو قرار گیرند 



ثال قطر  اندازه دهل در مناطق مختلف ، متفاوت است. این تفاوت در قطر طوق دهل می باشد. به عنوان م

سانتی متر است. گاهی طوق دهل را از ورقه های    40سانتی متر و در قاین    20طوق دهل در گناباد  

 . فلزی نیز می سازند. دهل های بدنه فلزی دارای بدنه ای بلند می باشند 

 

 از دیگر انواع دهل: 

عبارتند از دمام غمبر و دمام  دهل دو طرفه کوچکی است که با دست نواخته می شود و انواع آن    :َدّمام

 . اشکون که در موسیقی بوشهر به کار برده می شود 

دهل دو طرفه کوچک با بدنه بلندی است با همراهی سرنا در موسیقی بلوچستان به    دهلک و دهلک نال: 

 . کار می رود 

 . دهلی کوچکتر از دهل های رایج است  تیمبوک:

 

 

 

 

 

 



 مناب ع: 

– . Alfred PublishingDictionary of OrchestrationEssential  

– Oxford Journal of Music and Letters 
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