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 رباب و رباب پنج تار)بلوچستان(  برسی ساز های

 شهابیجناب نام استاد: 

 ایمان عسگریان  –نام دانشجویان: صبا تنهائی 

  ی ک یروند و    ی به کار م  لونینخ نا   ا یاست که در ساخت آن، چوب، پوست، زه    د ی( مقیا  )زخمه  یمضراب  ی زه  یاز سازهاباب  رَ  ایباب  رُ

شده است. رباب به    دهی د  م یظروف از قد  یبر رو  ی و حکاک  ها  یحجار  ات،یآن در ادب  داست که ر  رانیا  ینواح  یسازها  نیتر  یمیاز قد

 شود یساخته م  گر یسخت د  یتوت و چوبها  ا یست که غالبا از چوب گردو    یشهرها متداول است ساز  یازکه امروزه در گروه نو  یصورت

تکه    ک یرباب از چوب    یکوچکتر. معموال تمام قسمت ها  یاجزا  ی دسته، سرپنجه و برخ  نه،یآن عبارت اند از کاسه، س  یاصل  یو اجزا

آن را به صورت    ینواح  یکرده است. در بعض  یفراوان  راتییآن تغ  ی  ساز و نوع استفاده  نیقرون، ساختار ا  یط  در .شوندیساخته م

مراکز شهرها آن را   یها  یآورند. در گروه نواز  ی)مانند کمانچه( و با کمانه )آرشه( و ترها را به صدا در م   رندیگیدر دست م  یعمود

 نوازند.  یعود و تار( و با مضراب م د گذارند )مانن یزانو م یرو یبه صورت افق

شود و    یم  دهیآن پوست کش  یو بزرگ تر است و بر دهانه    یاست. کاسه، توخال  نهیشامل دو قسمت کاسه و س  ی:نیطن  ی   کاسه

شوند    یوجود دارند که باعث م   ی رود، دو فرورفتگ  یم  نهیکاسه که به سمت س  نیا  ی . در دو طرف باالردیگیپوست قرار م  یخرک رو

 . شده اند  جادیا نهیکاسه و س  نیباالتر، ب ی کم یدو فرورفتگ  نیربابها ا یساخت برخ در. د یبه نظر آ یکاسه دو قسمت

جعبه ای ست توخالی و تقریبا مثلثی شکل به طول تقریبی کاسه ی ساز که از یک طرف   :سینه

هم عرض کاسه در محل اتصال، و از یک طرف هم عرض دسته در محل اتصال به سرپنجه است. 

سطح سینه با صفحه ای چوبی که تراش نازکی )حدود چند میلی متر( خورده، پوشیده شده است.  

از وترهای واخوان استفاده نمی شود گوشی های کوچک سطح جانبی آن   در نوع شهری رباب چون

طنینی   تزیینی به نظر می رسند و سوراخ های آن که برای عبور وترهای واخوان ایجاد شده اند به خاطر خروج بهتر صدا از جعبه ی

 نواع محلی رباب مراجعه شود.باز می مانند. برای اطالع از مشخصات و ترهای واخوان رباب در نواحی ایران باید به ا

سانتی متر است که با دو پایه ی کوچک خود روی پوست  ۶قطعه چوب یا استخوان کوچکی از جنس شاخ به طول تقریبی  : خرک  

کاسه قرار می گیرد و وترها از درون شیارهای کم عمق آن عبور می کنند. برای صدادهی بهتر باید مضراب را کمی دورتر از خرک  

 سینه ی ساز بر وترها فرود آورد.  نزدیک به

عدد گوشی از جنس چوب، به تعداد وترهای ساز و به صورت میخ سرپهن دارد که   ۶رباب    :ها    گوشی

قسمت پهن هر گوشی برای کوک کردن ساز در دست نوازنده به چپ و راست گردانده میشود و قسمت 

 هر وتر به یک گوشی بسته می شود. باریک تر آن داخل فضای خالی سرپنجه قرار میگیرد و یک سر 

قطعه استخوان باریک و کم ارتفاعی به عرض دسته ی ساز است که بین دسته و سرپنجه قرار دارد و وترها برای بسته    :شیطانک  

 شدن به گوشی ها از درون شیارهای کم عمق آن عبور می کنند. 



دو، با یکدیگر همصدا کوک می شوند. جنس وترها به صورت سنتی وتر اصلی است که دو به    ۶ارباب دارای    : تعداد و جنس وترها

از زه )رودهی تابیده( یا نخ ابریشم تابیده بوده است اما امروزه از وترهای گیتار که صدادهی بهتری دارند استفاده می شود. و ترهای  

ی پنجم و ششم با ضخامت بیشتر، فلزی  اول و دوم، نایلون بدون روکش دارند؛ وترهای سوم و چهارم فلزی روکش دارند و وترها

روکش دار هستند. گاهی از وتر هفتم نیز به عنوان واخوان استفاده می شود که آن هم فلزی روکش دار است و در این صورت، هفت 

گوشی روی سر پنجه گذاشته می شوند. در مقام های مختلف موسیقی ملی ایران کوک وترهای پنجم و ششم متغیر است و تمام  

 واصل موسیقی ایرانی در میدان صدادهی رباب قابل اجرا هستند. ف

در رباب دو صدای همزمان و نیز سه صدای همزمان، اگر یک نت، دست باز باشد به صورت آکورد و یا    :ویژگی های دیگر رباب

تی در رباب اجرای بعضى  به دلیل وجود وترهای ضخیم و صدای بم ساز و امتداد کم دامنه ی صو  خراش )آرپژ( قابل اجرا هستند.

 حالتها معمول نیست، مانند استفاده از نت های کوچک تزیینی )تکیه(، گنده کار استاکاتو و گلیساندو. 

 بلوچستان   - رباب پنج تار 

باب پنج تار نوع خاصی از رباب است که در محافل ذکر دراویش صاحبان در سراوان بلوچستان استفاده می شود. این ساز نیز از ر

ای( مقید است که با مضراب نواخته می شود و در رده بندی سازها در گروه زه صداهای    ی سازهای زهی مضرابی )زخمه  وادهخان

 مضرابی قرار میگیرد.

ی    این نوع رباب بدنهای کشیده و نسبتا بلند دارد و بخش عمده آن، یعنی کاسه  :ویژگی های ظاهری و ساختاری رباب پنج تار

جه و تاج، یکپارچه است. کاسه ی طنینی، یک قسمتی و روی دهانه ی آن با پوست پوشانده شده است. این ساز  طنینی، دسته، سرپن

 گوشی دارد.   ۵وتر و  ۵فاقد دستان است و 

تکنیک های اجرایی این رباب تا حدود زیادی مانند تکنیکهای رباب هجده تار است. روی وترهای    :تکنیکهای اجرایی رباب پنج تار

 م و سوم انگشت گذاری می کنند و از وترهای چهارم و پنجم به صورت دست باز استفاده می شود.اول، دو

ی تک خوان  در واقع، ساز آیینی این فرقه محسوب می شود. رباب پنج تار همراهی کننده :موارد و نوع استفاده ی رباب پنج تار

  در اجرای غزل خوانی و ذکرها و گروه همخوانان است.

 / کاسه ی طنینی، دسته، سرپنجه و تاج به صورت یکپارچه: چوب توت    :مواد به کار رفته در ساختمان رباب پنج تارجنس و  

وترها: وترهای اول، چهارم و پنجم: سیم    /پوست: پوست گوسفند    /خرک: چوب توت   /گوشی ها: چوب توت    /صفحه: چوب توت  

 مضراب: پیش )برگ نخل وحشی( /: سیم نایلونی ضخیم وتر سوم /وتر دوم: سیم نایلونی نازک /فوالدی سفید 

 : ابعمن

 (رضا درویشیمحمد    –ارفع اطرایی    )نویشندگانکتاب از شناسی ایرانی •


