
 2پژوهش کالسی درس سازشناسی 

 بررسی سازهای سه تار و رباب

 نام استاد: امیر شهابی

 مبین جواهری –دانشجویان: صبا تنهایی 

از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقید است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده می شود. سه تار را از خانواده  :سه تار

شسته ت ندر حالتنبور دانسته اند و امروزه، در مقایسه، به تار نزدیک تر است و معموال نوازندگان تار با نواختن سه تار نیز آشنا هستند. این ساز را 

به صورت افقی روی ران پا قرار می دهند، به نحوی که دسته آن در طرف چپ و کاسه در طرف راست نوازنده قرار می گیرد. نوازنده سرانگشت 

 تهای دست چپ را در طول دسته روی دستان ها حرکت می دهد و با ناخن انگشت سبابه دست راست به سیم ها زخمه می زند. سه تار را به عل

  وزن، ایستاده هم می توان نواخت.سبکی 

                             

کاسه، گالبی شکل و از جنس چوب است و روی دهانه آن، صفحه چوبی قرار دارد. کاسه را گاه یک تکه و گاه از ترک های به هم  کاسه طنینی :

 ان بر روی آن نصب می کنند.متصل شده چوب می سازند و به منظور زیبایی گاه طرح هایی با صدف یا استخو

 

صفحه روی سه تار از جنس چوب است و معموال سوراخهای کوچکی روی آن ایجاد می کنند که خروج صدا را از کاسه طنینی ممکن  صفحه رو :

 می سازند.

 

سطح آن بر روی صفحه قرار میلی متر است و سطح زیرین م ۷سانتی متر و ارتفاع تقریبی  ۴خرک نیز از جنس چوب و به طول تقریبی  خرک :

 می گیرد. روی خرک شیارهای کم عمقی ایجاد می کنند که سیم ها از روی آن ها عبور می کنند و از هم جدا نگه داشته میشوند.

 



متر از چوب  سانتی ۵۰تا  ۴۵و طول  ۵/  2دسته سه تار در مقایسه با کاسه آن باریک تر است و به صورت لوله ای تو پر به قطر تقریبی  دسته :

ساخته می شود. روی دسته )که انگشت گذاری می شود( مسطح و پشت آن نیم دایره است و دستان ها در طول دسته بسته می شوند. دسته سه 

  تار از یک طرف به کاسه و از طرف دیگر به سرپنجه متصل است. گاه برای زیبایی تزییناتی با استخوان در طول دسته صورت می گیرد.

سرپنجه در ابتدای طول دسته و از جنس چوب است که چهار عدد گوشی، دو به دو در طرفین آن قرار گرفته اند. گاه داخل سرپنجه  سرپنجه :

را به طرف بیرون خالی می کنند و سیم ها مثل سیم های تار بسته می شوند. گاه نیز ممکن است سرپنجه در ادامه دسته تویر ساخته شود. در 

 سیم ها به طرف بیرون سرپنجه به دور گوشی ها بسته می شوند. این صورت

گوشی ها از جنس چوب به صورت میخ سرپهن ساخته می شوند. انتهای گوشی که باریک تر است در قسمت توپر چوب سرپنجه فرو  گوشی ها :

ده می شود بیرون از سرپنجه است و سیم ها می رود و قسمت پهن گوشی که هنگام کوک کردن ساز در دست چپ نوازنده به چپ و راست گردان

به دور انتهای باریک آن پیچیده می شوند. در این صورت بین دسته و سرپنجه، چند میلی متر باالتر از شیطانک، زهی از جنس دستان ها چند 

د در ساخت بعضی سه تارها توی جعبه دور روی سیم ها می بندند تا از جابه جا شدن آنها از روی شیطانک جلوگیری شود. همان طور که گفته ش

 سرپنجه را خالی می کنند و مثل تار، یک سر وتر را به انتهای گوشی که در جعبه سرپنجه قرار دارد متصل می کنند .

دارد و میلی متر، با شیارهای کم عمق که بین دسته و سرپنجه قرار  ۴قطعه چوب باریک و کم ارتفاعی است به عرض دسته و ارتفاع  شیطانک :

 سیم ها هر یک از درون یکی از این شیارها می گذرند و به طرف گوشی می روند .

دستان دارد که در گروه های  2۸سه تار نیز معموال  |دستان بندی سه تار درست مانند تار، و جنس دستان ها از زه یا نخ نایلون است. دستان ها :

 نمودار دستان بندی در تار(. چهارتایی و سه تایی بسته می شوند )نگاه کنید به

قطعه ایست کوچک از جنس چوب و گاه استخوان که در انتهای بدنه کاسه نصب می شود و گره سیم ها به شیارهای روی آن می  سیم گیر :

 افتند.

سه تارنواز به نام سیم فلزی با ضخامت های مختلف است. می گویند سیم چهارم )بم( را درویشی  ۴سه تار دارای  تعداد و جنس سیم ها :

، سیم  2۰/۰ی شناسند. قطر سیم های اول و دوممشتاق علی شاه به آن اضافه کرده است و نوازندگان قدیمی این سیم را به نام مشتاق م

.است 36/۰یا  3۸/۰و سیم بم  22/۰زرد  

سه تار را با ناخن انگشت سبابه دست راست می نوازند. گاه از ناخن مصنوعی و یا حلقه ای که زایده ای از جنس شاخ یا نایلون درون  مضراب :

 آن قرار دارد و در انگشت سبابه قرار می گیرد نیز استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 



 

  : بابباب یا رَرُ

از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقید است که در ساخت آن، چوب، پوست، زه یا نخ نایلون به کار می روند و یکی از قدیمی ترین سازهای 

آن در ادبیات، حجاری ها و حکاکی بر روی ظروف از قدیم دیده شده است. رباب به صورتی که امروزه در گروه نوازی  ردنواحی ایران است که 

تداول است سازی ست که غالبا از چوب گردو یا توت و چوب های سخت دیگر ساخته می شود و اجزای اصلی آن عبارت اند از کاسه، شهرها م

 سینه، دسته، سرپنجه و برخی اجزای کوچک تر . معموال تمام قسمت های رباب از چوب یک تکه ساخته می شوند.

تغییرات فراوانی کرده است. در بعضی نواحی آن در طی قرون، ساختار این ساز و نوع استفاده آن 

را به صورت عمودی در دست می گیرند )مانند کمانچه( و با کمانه )آرشه( و ترها را به صدا در 

می آورند . در گروه نوازی های مراکز شهرها آن را به صورت افقی روی زانو می گذارند )مانند عود 

اب در برخی نواحی ایران و دیگر کشورهای همجوار متداول و تار( و با مضراب می نوازند. انواع رب

اند. این ساز از حدود نیم قرن پیش در گروه نوازی های سازهای ملی، مورد استفاده قرار گرفته 

 است.

خرک  و کاسه طنینی شامل دو قسمت کاسه و سینه است. کاسه، توخالی و بزرگ تر است و بر دهانه آن پوست کشیده می شود کاسه طنینی :

روی پوست قرار می گیرد. در دو طرف باالی این کاسه که به سمت سینه می رود، دو فرورفتگی وجود دارند که باعث می شوند کاسه دو قسمتی 

 به نظر آید. در ساخت برخی رباب ها این دو فرورفتگی کمی باالتر، بین کاسه و سینه ایجاد شده اند.

  سینه :

تقریبا مثلثی شکل به طول تقریبی کاسه ساز که از یک طرف هم عرض کاسه در محل اتصال، و از یک طرف هم  سینه جعبه ای ست توخالی و

عرض دسته در محل اتصال به سرپنجه است. سطح سینه با صفحه ای چوبی که تراش نازکی )حدود چند میلی متر( خورده، پوشیده شده است. 

اده نمی شود گوشی های کوچک سطح جانبی آن تزیینی به نظر می رسند و سوراخ های آن که در نوع شهری رباب چون از وترهای واخوان استف

اب در برای عبور وترهای واخوان ایجاد شده اند به خاطر خروج بهتر صدا از جعبه طنینی باز می مانند. برای اطالع از مشخصات وترهای واخوان رب

 .نواحی ایران باید به انواع محلی رباب مراجعه شود

دسته : دسته رباب کوتاه و ادامه چوب سینه است و به صورت چرم به سرپنجه می رسد. تعداد چهار 

دستان بر آن بسته می شوند و غالبا تزییناتی با استخوان که در ادامه سینه است بر روی آن دیده می 

 شود.

ترهای اصلی و جعبه کوچک توخالی، در ابتدای طول دسته و محل قرار گرفتن یک سر و سرپنجه :

گوشی هاست. سرپنجه را کمی متمایل به طرف عقب می سازند و شش گوشی به تعداد و ترهای رباب )در هر طرف سه گوشی در طرفین آن قرار 

 دارند. اگر در ساخت انتهای سرپنجه شکل ها و حالت های تزیینی به کار روند آن را طراحی می نامند.

 کلفت تر از سازهای مشابه است )قسمت ضخیم تر پوست گوسفند یا گاو( زیرا استفاده از وترهای ضخیم پوست روی کاسه رباب معموأل پوست :

 تر و دسته کوتاه، فشار زیادی بر خرک و پوست وارد می کند. 

ه قرار می سانتی متر است که با دو پایه کوچک خود روی پوست کاس 6قطعه چوب یا استخوان کوچکی از جنس شاخ به طول تقریبی  خرک :

ا هگیرد و وترها از درون شیارهای کم عمق آن عبور می کنند. برای صدادهی بهتر باید مضراب را کمی دورتر از خرک نزدیک به سینه ساز بر وتر

 فرود آورد.



رای کوک کردن عدد گوشی از جنس چوب، به تعداد و ترهای ساز و به صورت میخ سر پهن دارد که قسمت پهن هر گوشی ب 6رباب  گوشی ها :

ساز در دست نوازنده به چپ و راست گردانده می شود و قسمت باریک تر آن داخل فضای خالی سرپنجه قرار می گیرد و یک سر هر وتر به یک 

 گوشی بسته می شود.

 

رباب  دستان از جنس زه )رودة تابیده چهار پایان یا نخ نایلون روی دسته ۴تعداد متفاوتی دستان )معموال  دستان ها :

 بسته می شود.

قطعه استخوان باریک و کم ارتفاعی به عرض دسته ساز است که بین دسته و سرپنجه قرار دارد و وترها برای  شیطانک :

 بسته شدن به گوشی ها از درون شیارهای کم عمق آن عبور می کنند.

 |قطعه ایست کوچک و معموال از فلز )برنج( که در انتهای بدنه کاسه نصب می شود و گره و ترها به آن بسته می شوند.  سیم گیر :

وتر اصلی است که دو به دو، با یکدیگر هم صدا کوک می شوند. جنس و ترها به صورت سنتی از زه )روده  6رباب دارای تعداد و جنس و ترها : 

ابیده بوده است اما امروزه از وترهای گیتار که صدادهی بهتری دارند استفاده می شود. و ترهای اول و دوم، نایلون بدون تابیده( یا نخ ابریشم ت

روکش دارند؛ وترهای سوم و چهارم فلزی روکش دارند و وترهای پنجم و ششم با ضخامت بیشتر، فلزی روکش دار هستند. گاهی از وتر هفتم نیز 

اده می شود که آن هم فلزی روکش دار است و در این صورت، هفت گوشی روی سرپنجه گذاشته می شوند. در مقام های به عنوان واخوان استف

 مختلف موسیقی ملی ایران کوک وترهای پنجم و ششم متغیر است و تمام فواصل موسیقی ایرانی در میدان صدادهی رباب قابل اجرا هستند.

ل خط دوم حامل نت نویسی می شود ولی چون صدادهی حقیقی یک اکتاو بم تر سر آسان تر خواندن نتها، با کلید به منظو : کلید نت نویسی

 از آن است بهتر است از کلید فا خط چهارم حامل استفاده شود.

و عرض یک سانتی متر از شاه پر پرندگان بزرگ و یا نایلون نرم. برای انگشت گذاری در رباب، به  ۴قطعه کوچکی ست به طول تقریبی  مضراب :

ترتیب انگشت سبابه، شماره یک، انگشت وسط، شماره دو، انگشت انگشتری، شماره سه و انگشت کوچک، شماره چهار نوشته می شود. از رباب 

  صدای بم در گروه نوازی های سازهای ملی استفاده می شود. بیشتر برای تأمین

 

 

 :نویسندگان : ارفع اطرایی ، محمد رضا درویشی –کتاب ساز شناسی ایرانی هنرستان  منابع 


