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 ی با ساز ن  ییآشنا

از   یالوله استوانه   ک یساز از    نی وجود دارد. ا  رانیجهان است که در اکثر نقاط ا  ی سازها  نیترو از کهن  ی نوع ساز باد  نیترساده  ین 

. به طور  شودیم   ده ینام  زیهفت بند ن  ی ن  ل یدل  نیشده است؛ به هم  لیکه سراسر طول آن از هفت بند و شش گروه تشک  ی جنس ن

پنج    نییدر قسمت پا   ی لوله کم  یها رو. در تمام آنباشدیم  متریتا هفتاد سانت  ی و طول س  متریتا دو سانت  م یو ن  ک یمعمول قطر آن  

 .(1شماره  ریسوراخ در طرف عقب قرار گرفته است )تصو کیسوراخ در طرف جلو و 

  تواندیاست که م  یابه گونه  یرا پوشانده است و لبه لوله در قسمت دهان   یکوتاه، لوله ن  یبا طول  یروکش برنج  ین  یدو انتها  ای  کیدر   

 ی . برانوازندیو پشت آن م  نییو گرد کردن زبان در پا  شیدو دندان ن  نیگرفتن ب  یرا با جا  ین  ی. به طور کلردیها قرار گدندان  یال

 .شودیداشتن ساز استفاده م گهشست به منظور ن یهابنصر و از انگشت یسه انگشت سبابه وسط زنواختن آن ا

منطبق کرد و معموال تک نواز   گرید یآن را با سازها توانینم نیآن را کوک کرد؛ بنابرا توانیاست و نم زبانهیب یاز انواع سازها ین 

مختلف فراهم کرده و در دسترس    یهارا با کوک  یساز ن   یاست تعداد  ریارکستر، نوازنده ناگز  ینواز. البته به ندرت درهمشودیظاهر م 

 .ها استفاده کنداز آن یکیاز  تیخواننده به تناسب موقع یبا صدا ،ینوازهم یتا در ط  هدخود قرار د

  یانسان دارد. فاراب  یصوت را از نظر صوت و حاالت به صدا  نیترکینزد  لیدل  نیانسان است و به هم  ی برگرفته شده از نا  یساز ن 

به    زیباالتر ن  ی اصوات در اکتاوها  یاست که اجرا  م یحدود دو اکتاو و ن  ی ن  ی. وسعت صداداند یرا حلق انسان م  یقیآالت موس  اشرف

 .(دهدیاکتاو باالتر صدا م  کیاست )با دو برابر کردن فشار هوا نت مورد نظر  یفشار هوا عمل لهیوس

 .اشاره کرد یریجهانگ امکیس ، ینیالدارجمند تاج روزیپ  ا، یافشارن یاسداله، عبدالنب  ب یبه نا توانیبنام م نوازانیاز ن  



 

 

 

 

 با ساز دوزله  ییآشنا

انبان،   ی به ن  هیآن شب یباشد و صدا ی م  ی ساز محل نیترزبانه است که بعد از ساز سرنا و کرنا معروف ک یاز انواع  ی باد یدوزله ساز 

با   رانیساز در نقاط مختلف ا نی .. اکنند یاز آن استفاده م یدر مجالس شاد  رهیتر از آن است که به همراه دادرخشان تر و واضح یول

  .باشدیم  دهیبهم چسب  یها استفاده از دو ن متداول است و نقطه اشتراک آن  ، یجزئ یظاهر یهاتفاوت

چوزله، جوزله، توزله   ،ی دونل ،یجفتیبه آن ن  یگاه بیترت  نیشده است؛ بد لیشکهم ت ۀنیکوتاه، همانند و قر یدوزله از دو بخش ن   

( به هم  سکیگوسفند )ک  یزردپ   ای  یکیپالست  یشش سوراخ دارند و توسط موم، نخ، نوارها  های. هر کدام از نندیگویم  زین  زلهیو د

تر است و بر  قطورتر و بزرگ  یاند؛ قسمتو هر کدام از دو قسمت ساخته شده  اندکسانیاز نظر اندازه و قطر    یدو ن  نی. اانددهیچسب

 ک«یو به آن »پ   ردیگیشده است، بر سر قسمت اول قرار م  لیتشک  یکیبار  ی که از ن  گریسوراخ وجود دارد. قسمت د  ۶آن    یرو

 . (2شماره  ری)تصو شودیاز فلز ساخته م زین یو گاه  وشققره  ای استخوان بال عقاب  ، ی. دوزله از نندیگویم

اسم برگرفته  نیا ،یمعروف به آبچور  یزدانی یساز، عل  نیا ۀ. طبق نظر نوازندشودیم دهیمردم خراسان، قوشمه نام شیدوزله در گو  

با   یاز ساز رانی. مردم جنوب اشودیقوش ساخته م  ا یقوش به نام قره  یااز جنس ساز است که در خراسان معموالً از استخوان پرنده

در لرستان،    ؛یو بلوچستان، دونل  ستانیدر س  یساز با اندک تفاوت ساختمان   نی. اکنند یاستفاده م  یجفت  ین  اممشخصات دوزله، به ن

  .شودیم  ده یدوبوقه نام  باد،یو در تربت جام، خواف و تا  زنبوره؛

را هم نوازندگان    یپرده بعد  می و ن  کیتا    ک یدارند،    یشتریکه سوراخ ب  ییاکتاو است و در آنها  ک ی  باً یساز تقر  نیا  یوسعت صدا 

و    شودیبنصر استفاده م  یاز سه انگشت سبابه وسط  ی ساز مانند ساز ن   نینواختن ا  ی. براندیتوانند اخذ نما  ی دست و خبره م  رهیچ

جزای آن نی و اساز  – (1شماره )تصویر   



صدا    زیکه هنگام دم و بازدم ن  ردیگیصورت م  یساز با چنان مهارت   نی. نواختن اباشندیساز م  داشتنگه شست به منظور ن  یهاانگشت

 .ندیگویخوردن م نیاصطالحا ب ی . در کردستان به عدم قطع تنفس در هنگام نوازندگشودیقطع نم

 .اشاره کرد ی خادم نیاسیو  یگیبمنصور بهرام  ، یفالحت دوست یبه عل توانیساز م نینوازندگان بنام ا از  
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