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 امیر شهابی  آقایاستاد: 

 شوکتی آقای مهرشاد ایلیا مرادی زاده، آقای : دانشجوها

 ساختار سه تاربه شرح زیر است:

 ، ها یا پردهدستان شیطنک،  ،هاگوشیسرپنجه، خرک،  دسته، ، صفحه گیر، سیم گیر ،کاسه طنینی

 تاس  شاه به آن اضافه کردهنام مشتاق علیهای مختلف است که سیم چهارم آن یا بم را درویشی بهسیم با ضخامت ۴تار دارای سه

ر تار بسیار رواج دارد. گرچه بیشتموسیقی دستگاه ایران، استفاده از سهاز لحاظ ساختار ساز شباهت زیادی به تار، دوتار، تنبور دارد، 

 رونده پایین پنجم یا چهارم یای دارد ولی فاصلهگیرد. این ساز برای هر دستگاه کوک ویژهمورد استفاده قرار مینوازی برای تک

 .است ثابت دوم و اول هایسیم بین معموالً

 .وسعت معمول این ساز حدود سه اکتاو است و دقیقا وسعتی شبیه ساز تار دارد

هایی از جنس شاخ یا فلز استفاده نوازند. گاهی نیز از ناخن مصنوعی یا مضرابراست میتار را با انگشت سبابه یا اشاره  دست سه

 .گیرند.کنند که در انگشت سبابه قرار میمی

 .اجراست قابل نیز تارسه در …های مضرابی که در ساز تار قابل اجراست مثل ریز، شالل، دراب، تک ریز وتمامی تکنیک

تار دیده شده است که هایی از سازی مشابه سهآثار سفالی کشف شده در شهر باستانی شوش، نشانهها و تاریخچه در برخی نگاره

  ( است.مانده از این ساز ایرانی متعلق به قرن یازدهم هجریهای باقیترین نمونهاما قدیمیکند. ی چهار هزار ساله را بیان میقدمت

 میرزا عبداهلل فراهانی و ... میتوان اشاره کرد.توان به جالل ذالفنون، مطرح مینوازندگان از 

 آشفته حالی و ز من نگرم  که با ساز سه تار نواخته شده است.توان به رسوای زمانه، از قطعات معروف اجرا شده با این ساز  می

  رد.کاستفاده ذالفنون )چهر جلد (  ای  دستور مقدماتی تار و سه تار، آموزش استاد جاللبرای یادگیری این ساز  میتوان به کتاب ه

 از بخش های مهم آموزش کار با سه تار دوتار و تار هست. یاد گیری کوک کردن ساز برای هر دستگاه 

یابد. از ویژگی های فیزیکی آن شروع شده و تا  الی باالی خط حامل پایان می  3محدوده صدای ساز از دو سه تار هایویژگی

حمل و ظریفی آن اشاره کرد. جنس صدا و کیفیت صدا، کامال به جنس چوب بدنه و کیفیت سیم  بستگی  میتوان به سبکی و قابل

  دارد.

 هاتعداد و جنس سیم ،گیرسیم ،شیطانک ،هاگوشی،پنجه سردسته  ،خرک ،پوست، کاسه طنینی :کمانچهساختار 

او در  ت.اسدر سده چهارم هجری دیده شده فارابی ابونصر اثر الکبیر موسیقی کتاب در کمانچه یهای تاریخی دربارهنخستین نشانه

  کند.این کتاب از کمانچه با نام عربی آن، رباب یاد می



، داوود گنجه ای ، علیرضا   علیپور، علی اکبر شکارچی ، فرج  پوریاردشیر کامکار ، کیهان کلهور ، سعید فرج  مطرح : زندگانانو

 ، همتعلی سالم، مجتبی میرزاده، رضا منظمیدرویش،  هادی منتظریحسین خانی ،

  .،قدرت اهلل کردی ، بیاض امیر عطایی مهرابراهیم قنبری: توانمطرح می سازندگان از

  بیداد چهارمضرب ، کبود گلهای ملیجه، زرد نوا، ناله، سوگ گذشته، یاد به ، کاروان ، شوکرانقطعات معروف و اجرا شده : 

در ابتدای آموزش، استاد کمانچه مطالب کلی و ساختار ساز را برای شما توضیح می دهد.سپس جای نتها را  : تدریس های متد

ی برای قویتر شدن آرشه کشی و در ادامه قطعات روی کمانچه برای شما مشخص می کند.پس از آن یک سری قطعات تمرین

وجود دارند که از آن جمله می توان به کتاب مختلف ایرانی را به شما آموزش می دهند  کتابهای مفیدی برای آموزش کمانچه 

معی از ری جقطعاتی برای کمانچه وبیست قطعه برای کمانچه اثر سعید فرجپوری،کتاب بهار کمانچه با نگارش وحید سرابی و همکا

 شیما شاه محمدی و ... اشاره کرد. اساتید و کتاب دستور کمانچه تالیف

 .ویژگی های هر کمانچه یک حنجره است

این ساز به قدری توانایی دارد که شاید »گوید، ادامه داد: آذرسینا با اشاره به اینکه کمانچه گویی مانند حنجره با مخاطب سخن می

 «حنجره، قابلیت اجرا پیدا کند.روزی استفاده از آن بجای 

  2ساز شناسی هنرستان 

 نگرشی بر ساز شناسی سه تار، تهران: انتشارات تصنیف. شابک ،جلیلوند محمد رسول 

 نجه سه تار، تهران: انتشارات چنگپ ،سعید محمدی. 

  دردوش رضا معظمی، تاریخچه کمانچه، کارا کتاب 
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