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 تار:

سیقی ایرانی است. )البته در گذشته های دور هم از قرن پیش، جز سازهای اصلی مو 2تار از گروه سازهای زهی )مضرابی( است که از حدود 

 ه، اما در کتب تاریخی سازشناسی، نامی از آن به صورت رسمی برده نشده است.(این ساز استفاده میشد

ساز طرف چپ و کاسه ساز دهد. دسته  خود قرار می ورت افقی روی پاید؛ به گونه ای که ساز را به صنواز میتار را نوازنده به صورت نشسته 

قرار داده و با دست راست روی دسته ساز، بین دستان هایی که در طول دسته بسته شده را دست چپ نوازنده  طرف راست نوازنده قرار می گیرد.

 ارد، به روی سیم ها زخمه می زند.و به کمک مضرابی که در دست د

 ساختار فیزیکی:

می نامند. جنس « کاسه»  و قسمت بزرگتر را« نقاره» را تشکیل شده است. قسمت کوچکتر  8به شکل تو خالی ه طنین تار از دو قسمت دنب

تخوان به اس)معموال از جنس  وت است. روی بدنه را با پوست نازکی از چارپایان ) بز یا بره( می پوشانند و خرکاز چوب درخت ت این بنده معموال

ل میشود. از هم روی همین پوست قرار میگیرد. بدنه به دسته ای از جنس چوب مقاومی مثل گردو یا توت متص کار رفته روی دسته و شیطانک(

عاج ) استخوان(  بیشتر در مقابل ساییدگی باهم برای تزیین و هم برای مقاومت  کوک( قرار دارد. کنار دسته سازرپنجه ) جعبه ته هم سابتدای دس

 پوشیده شده است.

قابلیت  برای نوازندگی در دستگاه های مختلف ( قرار دارد کهیا نخ نایلون از جنس روده کشیده و تابانده شده) روی دسته ساز پرده هایی 

 عدد مرسوم تر است.( 28)امروزه تعداد  عدد هم متغیر باشد. 28عدد است که البته میتواند تا  26جایی دارند. تعداد این پرده ها معموال جاب

عدد مضاعف  2صل میشود. از این تعداد سیم، ) دگمه( مت که در انتهای کاسه به سیم گیر سیم با قطر های متفاوت است 6ی تار ایرانی دارا

گانه موسیقی ملی، سیم  12تاو است. ) معموال در اجرای مقام های پایین رونده و اکاین سیم ها به صورت چهارم دست باز کوک  و بقیه ساده اند.

 (؛ اما فواصل چهارم پایین رونده بین سیم های اصلی ثابت است.های پنجم و ششم کوکی متفاوت دارند

 نویسی آن از سر کلید سُل استفاده میشود.سانتی متر است و برای نت  95ل کلی ساز حدود طواکتاو و  3وسعت صوتی ساز نزدیک به 

 مشهور پیشین:ساتید ا

 لطفی راهانی، موسی معروفی، جلیل شهناز، محمد رضاآقا علی اکبر خان فغالمحسین درویش )درویش خان(، علینقی وزیری، 

 اساتید مشهور حال حاضر:

 حسین علیزاده، داود آزاد، کیوان ساکت، مجید درخشانی و علی قمصری

 

 قطعات مشهور:

 اکبر شهنازی» از لی جنگ و صلح ع» 

  حسین علیزاده» شورانگیز از» 

  علینقی وزیری» از و دحترک ژولیده بند باز» 

 

 



 :مانچهک

عمودی در دست چپ آرشه ای است که نوازنده آن را به صورت نشسته می نوازد؛ به گونه ای که نوازنده آن را به صورت -کمانچه سازی زهی

و آرشه با دست راست و به صورت افقی، به صورت رفت و برگشت بر سیم ها کشیده  این دست در طول دسته حرکت کردهانگشتان خود میگیرد. 

پا یا زمین قرار میگیرد. این ساز را معموال از چوب کهنه و عمل پهن انتهای آن روی  زائدهکه  دارد ه ای به شکل میله ای فلزیمیشود. کمانچه پای

 نام دارد.(« جوزه» کمانچه در عراق )  آمده درختان توت، گردو یا افرا میسازند.

سیم با ضخامت های  4و دارای  خط باالی حامل( 3) نِت سلِ دو خط زیر حامل تا نتِ میِ  اکتاو 3ساز نزدیک به  معمول وسعت صوتی

. به دلیل نداشتن پرده کشی ) دستان با یکدیگر فاصله چهارم درست دارند. کوک سیم ها میتواند متغیر باشد اما به صورت معمول متفاوت است

 نویسی آن از سر کلید سُل استفاده میشود.برای نت  بندی(، میتوان با کمانچه تمام فواصل ) پرده، نیم پرده و ربع پرده( را اجرا کرد.

 ساختار فیزیکی:

پوست نازکی پوشانده شده و خرک هم روی  کاسه طنین ساز کره ای شکل و تو خالی است و در سطح باالیی آن دهانه ای وجود دارد که با

نند همین پوست قرار میگیرد. این پوست از قسمت نازک پوست عمل آمده چارپایانی مانند آهو، بز و بره انتخاب میشود. ) کمانچه برخی مناطق ما

 لرستان پشت ساز است که صدایی غنی تر دارد.(

ارد. خرک را کمی کج قرار میدهند؛ به صورتی سانتی متری د 3سانتی متر و ارتفاعی  4خرک ساز را از چوب یا استخوان میسازند که طولی 

 طول سیم اول را کمتر و طول سیم چهارم را بیشتر میکند. که

به بدنه کمی  حل اتصالسانتی متری دارد که قطر آن در م 3و قطری  25و چوبی است که طول تقریبی آن  دسته ساز مانند لوله ای تو پر

 ( و از باال به سرپنجه و از طرفی دیگر به بدنه متصل میشود.Fretless باریکتر میشود. بدنه ساز فاقد دستان است )

وب است. سطح رویی آن توخالی و در دو طرف آن گوشی هایی برای کوک کردن جنس آن چدارد که قرار سرپنجه از ابتدای طول دسته 

 ساز قرار میگیرد. در قسمت باالی سرپنجه قسمتی به اسم صراحی است که به طول ساز می افزاید.

ی باریک و شیطانک تکه ای استخوان یا چوب باریک است که حد فاصل دسته و سرپنجه نصب میشود. هم عرض دسته ساز است و شیارهای

 مق دارد که سیم های ساز از میان آن ها عبور میکنند.کم ع

 سیم ها با گره به آن متصل میشود.تکه ای از چوب یا فلز قرار دارد که یک سمت دیگر ساز بدنه در انتهای 

 

 مشهور پیشین:اساتید 

 یر کامکارلیپور، کیهان کلهر، اردشابوالحسن صبا، علی اکبر شکارچی، حسین خان اسماعیل زاده، علی اصغر بهاری، فرج ع

 قطعات مشهور:

  اردشیر کامکار» از مجموعه بی غبار عادت» 

  فرامرز پایور» مجموعه گفتگو از» 
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 منابع:

 84بهار  ن،یمیو س نینشر زر ه،یمسعود یمحمد تق ران،یا یکتاب سازها

 96نشر ماهور،  ،یشیو محمدرضا درو ییارفع اطرا ،یرانیا یکتاب سازشناس

 ۷9وار، نشر ز ،یمنصور زیپرو ،یکتاب سازشناس


