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:قیچکآشنایی با ساز   

 طنینی شود. جنس کاسهنواخته می آرشه با کمانچه است که مانند موسیقی ایرانی در سازهای زهی یکی از غیژک یا قِـیچَک

موسیقی نواحی  در و است زیادی بسیار قدمت دارای ساز این. هستند فلزی آن هایسیم و بوده توت یا گردو چوب از قیچک

قیچک  تر آن که بهاست و حتی در نوع بزرگ سلویولن کاربرد فراوانی داشته و دارد. این ساز از نظر نوازندگی شبیه به ایران

 .شودمی استفاده سلویولن معروف است، از آرشه بم

 :کل سازش

جلو  عسطح مقط تر و به شکل نیم کره است که برشکم ساز از دو قسمت مجزا از یکدیگر تشکیل یافته. قسمت تحتانی کوچک

تر، مثل چتری روی قسمت پایینی قرارگرفته و هر دو پوست کشیده شده و خرک ساز روی پوست قرار دارد. قسمت بالایی بزرگ

طح شده است. سای تشکیلاند و در نتیجه در جلو یا بین دو قسمت، حفرهقسمت توسط سطح منحنی از عقب به هم اتصال یافته

 صفن در تقریباً ساز دسته. است باز پهن شکاف دو صورتبه قرارگرفته ساز گردن زیر که وسط سمت بالا، جز در ناحیهجلویی ق

 .است( دستان) پرده فاقد دسته. است متصل هاگوشی جعبه به بالا در دیگر ٔ  نیمه و قرارگرفته شکم خودروی طول

 : خاستگاه

استان  ، استان سیستان و بلوچستان ساز قیچک اساساً محلی است و بیشترین رواج را در نواحی جنوب شرقی ایران و خصوصاً

شود. در آن نواحی طبق عقیده و سنت اهالی، های اخیر این ساز در شهرهای دیگر نیز استفاده میدارد. در سال هرمزگان و کرمان

در شمال افغانستان نیز قیچک در موسیقی سنتی رواج وسیعی دارد. در ولایات و  رودکار میبرای معالجه امراض به

 .شوداز قیچک در محافل عروسی و دیگر مراسم خوشی استفاده می بلخ و کندز ،بغلان مثل

 :انواع قیچک

تر به وقت ساختمان و کوک آن تکمیل و تنظیم شد و سه گونه قیچک تکمیل با رواج بیشتر قیچک، با حمایت وزارت فرهنگ و هنر

اند. تر ساختهبه همان نسبت بزرگ باس سانتیمتر( و قیچک ۵۶) آلتو متر(، قیچکسانتی ۵٫۵۵)به طول  سوپرانو های قیچکنام

وازی و همنوازی هر دو را حائز است ولی وسعت هریک از این انواع حدود سه اکتاو است. قیچک سوپرانوسازی است که قابلیت تکن

 انهم عیناً سازی، استاندارد از پس قیچک،  رود. آرشهدو نوع دیگر )آلتو و باس( بیشتر به منظور همنوازی در ارکستر به کار می

 .است ویولن آرشه
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 آشنایی با ساز نی انبان:

شناسند ولی شکل ظاهری آن یکی از قدیمیترین سازهایی است که در کشورهای زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می نی انبان

کردند وبا جا مییز با خود جابهرفتند، این ساز را نهای قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر میمقداری با هم تفاوت دارد. در زمان

 منطقه آن سنتی سازهای جز مدتی از پس و دادندمی قرار استفاده مورد جدید تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقه

 یکدیگر مشابه که گفت تواننمی ولی دارد، هاییتفاوت صدا و شکل نظر از مختلف کشورهای در ساز این اینکه با. آمددرمی

 .نیستند

الصاق و دقیقاً « انبان»ای به نام معمولی )و گاه با هفت سوراخ( که انتهای قمیش دار آن به کیسه دوزله این ساز کمی بزرگتر از

است که از این نقطه الصاق هوا خارج و داخل نشود، در نزدیکی محل الصاق دوزله لوله دیگری به طول نامعین شده« هواگیری»

گذارد و از این طریق کیسه را پر باد ه نوازنده آن را به دهان میخارج شده )محل خروج این لوله نیز به دقت هواگیری شده( ک

رستند فاست؛ هوا را به داخل لوله دوزله میکند و در نتیجه فشار بازو آرنج بر روی کیسه که هنگام نواختن آن را زیر بغل گرفتهمی

 .کندو با انگشتان خود سوراخها را باز و بسته می

:تاریخچه  

 آقای قلم به دوم جلد زمین ایران موسیقی اند. در واژه نامهقبل از میلاد نی انبان داشته ۰۲۲۲در سال  هابابِلی است کهگفته شده

اند، زیرا آثار باقی مانده از نسبت داده آسیا ان یونانی اختراع انواع نای را به مردمنویسندگ: استآمده چنین ستایشگر مهدی

این سازها ابتدا  یونانی است که به روایت متون چندنای و دونای ،نای اختراع بازگو کننده (آشور هاینخستین آثار کهن )در خرابه

 ها آشنایی با نی و طریقهاست. بدیهی است با این استدلال، یونانیو اقسام آن درآمده فلوت صورتبهکم کمرفته و  اروپا به آسیا از

 .اندآموخته خاورمیانه مردم از را آن نواختن
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