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 ساختار فیزیکی

تنبور سازی زهی است که دستهای بلند و کاسهای گالبی شکل دارد و معموالً از چوب توت ساخته میشود و بر اساس شکل 

ظاهری دو نوع است؛ تنبور کاسهای که یک تیکه است و تنبور چمنی که همان ترکهای است و کاسه آن از تکههای چوب 

 درست شده است. این نوع مزیتی که برنوع اول دارد این است که هم ساخت آن راحتتر است و هم تعمیر آن

 محل ابداعی

کانون اصلی این ساز استانهای کرمانشاه و کردستان و نواحی شمالی لرستان است. این ساز در این مناطق با نامهای تَمیَُره، 

تَمیَره، تموره و تمور شناخته میشوداز تنبور به سهتار باستانی ایرانیان تعبیر شدهاست که در زمان ساسانیان، خسرو پرویز و 

 ..قبل از آن هم به کار نواختن میآمده

 جنس بدنه

 جنس کاسه و صفحٔه آن از چوب توت و دستهاش از چوب گردو میباشد

 تاریخچه استفاده

ای است در حوالی مقبره دانیال نبی )ع(  این ساز قدمتی ۶۰۰۰ ساله دارد و از اسناد مهم تاریخی مجسمه

ا   زمان اختراع این ساز را معین نمود، اما میتوان گفت ساخت تنبور از  واقع در شوش. شاید نتوان دقیق

است  قرنها پیش از ظهور اسالم رواج داشته

 نوازندگان معروف:

یاریآرش شهر دیس ،یسیارویطاهر  ،یاکبر مراد یگوران: عل منطقه  

 دیفر ،یکاکاوند نیکاکاوند، رامت نینژاد، رام یعال لیخل دیس ،یاتیح ریام ،یاله ینورعل ،ینیحس اریقدم دیصحنه:س منطقه
یالهام  

یپور، سهراب پورناظر یبش ضیف رضایعل ،یپورناظر خسرویکرمانشاه: ک منطقه  

 

 متد های آموزشی

فرامرز امیریاننوای داالهو، آموزش تنبور   
رستمی یازی جهانبخش رزته  
تنبورنوازی علی اکبر مرادی شیوه درس، صد  

 

 



 آشنايی با ساز قيچک : 

شود. و در نواخته می آرشهبا  کمانچهاست که مانند  موسیقی ایرانیآرشه ای در  سازهای زهیقِـیَچک یا غیژک یکی از 

های آن طنینی قیچک از چوب گردو یا توت بوده و سیم ٔ  شود،جنس کاسهساخت آن از چوب، پوست و فلز استفاده می

وازی و گروه نوازی را دارد. این ساز دارای قدمت بسیار زیادی است و در فلزی هستند. این ساز توانایی اجرای تکن

است و حتی در نوع  سلویولناربرد فراوانی داشته و دارد. این ساز از نظر نوازندگی شبیه به ک موسیقی نواحی ایران

 .شودسل استفاده میویولن يمعروف است، از آرشه قیچک بمتر آن که به بزرگ

 آناتومی و شکل ساز :

 سطح مقطعتر و به شکل نیم کره است که بر شکم ساز از دو قسمت مجزا از یکدیگر تشکیل یافته. قسمت تحتانی کوچک
تر، مثل چتری روی قسمت پایینی قسمت باالیی بزرگجلو پوست کشیده شده و خرک ساز روی پوست قرار دارد. 

ای اند و در نتیجه در جلو یا بین دو قسمت، حفرهقرارگرفته و هر دو قسمت توسط سطح منحنی از عقب به هم اتصال یافته
ز صورت دو شکاف پهن باوسط که زیر گردن ساز قرارگرفته به ٔ  شده است. سطح جلویی قسمت باال، جز در ناحیهتشکیل

ها متصل است. گوشی ٔ  دیگر در باال به جعبه ٔ  دسته ساز تقریبا  در نصف طول خودروی شکم قرارگرفته و نیمه .است

 .دسته فاقد پرده )دستان( است

دارد و با دست راست آرشه را به نواز هنگام نوازندگی، قیچک را نشسته به صورت عمودی با دست چپ نگه میقیچک

 .سانتی متر است 56کشد. طول این ساز حدود های آن میو برگشت بر سیمصورت افقی در حرکات رفت 

 منطقه و خاستگاه:

شود و طی نیم قرن گذشته با تغییراتی مختصر در گروه نوازی سازهای از این ساز در موسیقی نواحی ایران استفاده می

 .ملی نیز متداول شده است

،  استان سیستان و بلوچستانساز قیچک اساسا  محلی است و بیشترین رواج را در نواحی جنوب شرقی ایران و خصوصا  
شود. در آن نواحی طبق عقیده های اخیر این ساز در شهرهای دیگر نیز استفاده میدارد. در سال هرمزگانو  استان کرمان

 رود. )نیاز به منابع بیشتر(کار میو سنت اهالی، برای معالجه امراض به

از قیچک در  بلخو  کندز، بغالنوالیات مثل در شمال افغانستان نیز قیچک در موسیقی سنتی رواج وسیعی دارد. در 

  .شودمحافل عروسی و دیگر مراسم خوشی استفاده می

 سازندگان و نوازندگان قيچک:

و   حسین قلمیتوان به و از سازندگان به نام این ساز می دین محمد زنگشاهیاز نوازندگان به نام این ساز می توان به 

 .استاد معروف صفرزاده از اساتید ساخت این ساز کهن اشاره کرد

 منابع : 

https://iranantiq.com/handicraft/traditional-instruments/ghaychak 

https://www.hamshahrionline.ir/  

irna.ir 

mehrnavazmusic.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%DA%86%DA%A9_%D8%A8%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C


 

 


