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 عود)بربت(

م قرار ها در امتداد شک میکه بخش اعظم طول س یکوتاه است به گونه ا اریشکل و دسته آن بس یبزرگ و گالب اریساز بس نیشکم ا

 میپنج س ای میس 93 یود داراعشده است .  جادیمشبک ا یشکم از جنس چوب است که بر آن پنجره ها یسطح رو ،گرفته است

به ساز اضافه  3 میقبل از س نییدر قسمت پا میس کی ایکرده و دو  یشکن قالبمواقع استادان  یاست البته در برخ یجفت

 .کنندیم

البته نوازنده  شودیم هیشاه پر عقاب و پر طاووس ته ایعود از پر مرغ  مضراب، است یرانیا یزه یسازها انیساز م نیبم تر عود

  .است یو نسبتاً قو جذاب رم و گحال  نینرم و در ع ،بم ،ودع یصدا، کنند یاستفاده م یکیپالست یاز مضراب ها یامروز یها

 تاریخچه و محل ابداع

 شیسال پ 3333مانده از  یبه جا یمصر یدر نگاره ها ،گردد یمبر اور تمدن سومر و شهر شیهزار سال پ 5ود به ع خاستگاه

 دایاز اسالم هم راه پ شیو عربستان دوره پ رانیاز جمله ا انهینقاط خاورم گریود به دعاز آن  پسه اند ، دیکش رینوازندگان را به تصو

س تا آن دلو نیساز در سراسر جهان اسالم از چ نیو گستره ا ابدییساز تکامل م نیا یخالفت اسالم یاز اسالم و در پ پس، کندیم

 کند یم جادیرا ا تاریساز گ نیشدن با تار اول ختهیساز با آم نیا ، ابدییترش مگس

 هیبودند تالش کردند با ته هبه نواختن تار شهر شتریب رانیکه در ا یاستادان شیسال پ 53در  یقیموس یهنرستان عال لیتشک با

ود در عصر ع بیترت نیو به ا رندیبگ ادیدرست نواختن خود را  وهیش یعرب یها ویپخش شده از راد یآهنگ ها ییود و همنواع

 شد ایمعاصر دوباره اح

 نوازنده های مطرح عود 

 و انور براهم داالطرشیفر ،ینباطس اضیر ریبش ریساز من نیجمله نوازندگان معروف ا از

استادان  زیدر چند دهه گذشته ن ،ناظم پور دیو مج یدیعبدالوهاب شه ،یاکبر محسن ،پوریمحمود رحمان ،مانی: منصور نررانیا در

محمد  ،اینیبهروز نیحس یداشتند از جمله آقا ییهایساز نوآور نیدر نواختن ا شترشانیو ب اندوستهیجمع پ نیبه ا یگرید

 یوبیارسالن کامکار و ساالر ع ،یروزیف

 مهر اشاره کرد . یقنبر میو ابراه یاشعر عیبه محمد رف توانیم یرانیعود سازان ا از

 



 قانون 

 «دیکل»است جهت  یکوچک کاف یرهاییتغ نیتأم یبرا شوند،یکوک م کیاتونی، به فواصل د3۲×0=13ساز، به تعداد  یمهایس

 کار به کمتر آوازکننده  همراهی. قانون به مثابه میده رییشده، تغ هیکوک تعب یهر صدا پس از گوش یرا که برا یکوچک یها

 دارد یعود صدا دهندگ یخوب ندر شرکت با ارکستر، به هما یول رود،می

 دکر یسازندگان آن معرف نیاز بهتر یکی ش،یاز صدها سال پ توانیرا م یسازان مصر قانون

آن در مجموع، از  یمهایاز آالت )ذرات االوتار مطلق است و تعداد س یمضراب یزه یسازها قانون جزء سازها یبندلحاظ دسته از

ساخته شده، که به دور  لونینا ینوع ای گوسفند ٔ  از روده مهایاست. س میس 13 یدارا هیم و قانون معمول در ترک ر،یمتغ ۴۲تا  ۳0

. هر کنندیاست که توسط انگشتانه به انگشت سبابه م ینواختن، مضراب لهی. وسشوندیم دهیچیپ ند،دار یکه وضع ستون ییهایگوش

صوت به دست  3۲ توانیتنها م ،یمیس 13رو از قانون  نیاز ا د،یآیصوت از آنها بر م کیقانون هم صدا کوک شده و  میسه س

 .است یصوت 3۳و  یمیس 1۴ یآورد. قانون مصر

زاد است که آ کیبار شیکم و ب یاست که سمت راست نوازنده، قسمتبه شکل ذوزنقه ،یچوب یقانون متشکل از پوشش یسطح فوقان

( متریسانت ۲3 یبی. ضلع سمت راست )به طول تقرکشندیآن پوست م یشده، رو میارتفاع ساز( تقس طی) گوش چهاربه پنج خانه 

 .کندیمورب قطع مطور را به یو ضلع سمت چپ اضالع مواز ستاگفته شیپ یقائم به هر دو مبلغ مواز

ازنده . در طرف چپ نوکندیم هیپوست تک ریدر ز هیکه به پنج پا شودیپوست خرک نصب م یتکه، رو کی ای جداگانهچهار تکه  گاه

ر ه یبر رو ب،یترت نیقرار دارند به ا گر،ید یاز فلز ای ،مسی کوچک ٔ  دهنده رییتغ دیکل 95۳و  ،یطور عمودبه ییسه تا یگوش 3۳

 ساز در هر یصدا دهایکل نی. با اردیگیمورد استفاده قرار م رسند،یم هایبه گوش مهایکه س یمحل رد د،یکل 9۳هم صدا،  میسه س

ر . هر گاه نوازنده بخواهد دردیگیصورت م هایگوش ٔ  لهیکوک به وس میاما تنظ شود،یو بم م ریبه دلخواه ز یجداگانه، اندک میسه س

 .نوازدیم مهایس یحال با دست راست رو نیو در هم بردیم نییپا ایرا باال  دهایبنوازد، با دست چپ کل گرید یمقام

 تاریخچه

گویند منشاء آن خراسان بوده و در قرن سیزدهم )میالدی( در ای معتقدند که مخترع این ساز فارابی است و برخی دیگر میعده

نظردهندگان دلیل بر ادعای خود ندارند. واقعیت این است که در فرهنگ کالسیک شرق، موصل پیدا شده، هر چند هیچیک از این 

ردی از سازهای خانواده سیتار پیدا نشده و سرمنشاء قانون نیز، مانند سرچشمه بسیاری از سازهای دیگر، تاریک مانده است. آنچه 

ا رسیده و در کشورهای اروپایی با مکانیزه کردن آن، رسد اینکه قانون از سرزمینهای شرق نزدیک , به اروپبیشتر محتمل می

 ...انددار سیمی را ساخته و پرداختهبزرگترین ساز کالویه

 از نوازندگان ساز قانون در ایران می توان به رحیم قانونی، فرامرز رضاپور،پریچهر خواجه و سیمین اقا راضی اشاره کرد
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