
2ی پژوهش کالسی درس سازشناس  

رناسُ وبررسی سازهای سنتور    

 استاد امیر شهابی

جویان : حسین سعیدی و سعید فوالدی نشدا  

  سنتور یکی از خوش صدا ترین و قدیمی ترین سازهای ایرانی است. ساخت آن را به فیلسوف نظریه پرواز و موسیقیدان بزرگ، ابونصر فارابی 

)متوفای  میالدی( نسبت داده اند. سنتور، سازی ست به شکل ذوزنقه متساوی الساقین و از سازهای زهی ضربه ای است که در ساخت آن، 

به کار می روند. این ساز را نشسته، در حالی که ضلع بزرگ تر آن به صورت افقی در مقابل نوازنده قرار دارد، با دو مضراب چوبی   چوب و فلز

اجزای اصلی این ساز عبارت اند از جعبه صوتی،  وب های محکم مانند گردو، آزاد و فوفل استفاده می شود. برای ساخت سنتور از چ می نوازند. 

. خرک، گوشی و سیم گیر  

جعبه صوتی سنتور دو صفحه ذوزنقه شکل هستند که با کالف های چهارگانه جانبی به یکدیگر متصل شده اند. معموالً ضلع بزرگ تر این   

قطعه کوچک چوبی سانتی متر است. و قاعده آن  انتی متر و ارتفاع سطوح جانبی هر یک، س  ضلع کوچک تر آنو   ساز حدود  

سانتی متر که از یک طرف، انتهای پهن و مسطح آن روی صفحه قرار می گیرد و   و قطر  استوانه ای، که خرک نام دارد به ارتفاع تقریبی 

عدد طرف راست سنتور    عدد طرف چپ و    د است که  عد تعداد خرک های سنتور  ر سطوح جانبی است.از طرف دیگر دارای بُرش هایی د

میله از جنس فوالد    گیرند و از روی هر خرک یک گروه چهارتایی سیم که همصدا کوک می شوند می گذرند. گوشی های سنتور، می قرار

ردیف( در داخل بدنه کالف سمت راست سنتور قرار گرفته اند. تراش قسمت  عاً در ردیف های چهارتایی )جم  یا فلزات ضد زنگ هستند که

مفتول فلزی   سیم گیر،   بیرونی گوشی، دارای سوراخی است که یک سر سیم داخل آن فرو می رود و اضافه سیم دور آن پیچیده می شود.

کالف سمت چپ قرار دارند. نیمی از طول هر سیم گیر،   بدنه میلی متر هستند که در و قطر کوچک در ردیف های چهارتایی به طول

   جداگانه به هر یکی از آن ها می افتد.  ،چوب کالف و نیم دیگر آزاد است که گره هر سیمداخل 

تایی مرتب می شود و برای هر نت سیم های چهارگانه ای با زیرایی یکسان وجود دارد, پس در یک  سیم دارد که به گروه های  سنتور  

که مستقیماً به   یا گوشی سیمه وجود دارد. این سیم ها از چپ به راست به سیم کشیده می شوند و به واسطه ی پیچ فلزی گروه  سنتور 

شوند سفت می گردند. هر گروه چهار سیمه به واسطه ی یک خرک نگهداری می شوند. خرک های هر سنتور به  سمت راست جعبه داخل می

  دسته ی  در سنتور  .گونه ای ترتیب داده شده که بتواند گسترده های نسبتاً بزرگ سه هنگام را روی یک سطح نسبتاً کوچک تولید نماید 

  شوند. ه ی دیگر فوالدی هستند, که به طور یک در میان از باال به پایین به سیم کشیده میسیمه وجود دارد که یک دسته ی برنجی و دست

 دامنه ی صوتی سنتور از اولین سیم زرد که مقابل نوازنده قرار می گیرد از می تا فا می باشد.  

  برای نواختن ساز از دو قطعه چوبی به نام مضراب استفاده می شود.   مضراب ها از چوب نرمی  که از توت یا  گردو است و   سانت طول  دارد 

ه متشکل از سه قسمت سر مضراب، ساقه مضراب و حلقه مضراب که انگشت اشاره در داخل حلقه و انشگت شست در ک  شوند می ساخته

  پوشانند  می پالستیک یا و  کتان ،  بانمد را  خود مضراب سر, امروزی نوازندگان بیشتر.  گودی و سه انگشت دیگر چسبیده زیر هم قرار می گیرند

  چهار ی فاصله ، سنتور روی بر ها  مضراب آوردن فرود برای بهترین مکان که است ذکر  به الزم .شود تولید تر لطیف و  نرم صدایی تا

   است. ها خرک سانتیمتری

تیان،  از نوازندگان نامدار قدیم سنتور میتوان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و از نوازندگان دهه های اخیر میتوان به فرامرز پایور، پرویز مشکا   

 پشنگ کامکار، جواد بطحایی را نام برد. 

 

 



 

 

  یع مشهور است، نو .شود ینواخته م نبا ده  شتریب رانیا ینواح یقیدار است که در موس و زبانه یچوب یهوا صدا ا ی یسورنا ساز باد ایسُرنا    

گوناگون در  یها و اندازه کلهاش به رانیا ینواح شتریسرنا که در ب ساز  است که درمنفرد  یصوت ۀو لول هی دوال   ۀهوا صدا با زبان  ای  یساز باد

مناطق  یاما سرناها اند، هیباً شبیتقر ناطقم مآن در تما یسرنا و اجزا  ۀبدن یجز ترکمن صحرا متداول است. ساختار کل  رانیا ینواح ۀهم

  ایتنگتر است، دوشاخه  شانیرپویش ۀهستند. دهان وچکترک گرید ینواح یبا سرناها  سهیدر مقا (ستانیشرق و شمال خراسان و س) رانیا یشرق

.است شتریب شانیانبرک ندارند و وسعت صوت  

  کیو  لوج سرنا هفت سوراخ در یصوت ۀلول ی. ر وریزبانه و لبگ لیمحدود، م یپوریش ۀبا دهان یچوب یاستوانها ۀسرنا عبارتند از : بدن یاجزا  

  یمناطق شرق یرناسیشود. نم یسوراخ بغل انگشت گذار یشده است. رو جادیا یپوریش ۀدهان  کیسوراخ در بغل و نزد کیسوراخ در پشت و 

  انبر مانند دارد ۀدو زبان ا ی اخهش است که دو یچوب ی. انبرک لولهابدنه قرار دارد  ییباال  ۀدر دهان ماًیآن مستق لیانبرک ندارد و م ایدوشاخه 

یر یتاث -یشرق ینواح جز- رانیا یرناها س انبرک در .شودیآن سوار م یبر رو ل یو م ردیگیقرار م یصوت ۀو داخل لول یی و در قسمت باال  

آن در سوراخ  گریو سمت د شودیآن بسته م رس نازک است که زبانه بر  یبرنج ۀلول کی لیم  نیکننده در جنس و رنگ صدا دارد . ا نییتع 

استخوان که وسط آن سوراخ  ای کیچوب، فلز، صدف، پالست نسج زااست  یگرد ءیش ری. لبگاست ی . زبانه از جنس نردیگیبدنه قرار م ییباال

.  شودیم وازندهن و باعث ثبات سرنا در دهان کندیاز وسطش عبور م لیماست و   

و   تر ستردهگ یایصوت ۀ محدود  ژهاش،یبنا به ساختار و  یشرق ینواح یبا هم مشابه است . سرنا رانیا یسرناها در نواح ۀهم ییاجرا کیتکن  

متداول است . صداها   اریسب در آن ریو مافوق ز رینغمه در مناطق ز یو اجرا  دمندینفسبرگردان م کیسرنا با استفاده از تکن نیدارد . در ا رتریز

کردستان،  مانند   یغرب ینواح یرنا س . اما در کنندیم رییناقص گرفتن سوراخها تغ  ای و کامل  دنیفشار دم رییو با تغ االندیس ی تا حدود

و بر اساس فواصل اند یضمن، صداها نسب رد محدودتر و بمتر است و یصوت ۀ زاگرس محدود یۀناح ، یو به طور کل الم یکرمانشاه، لرستان، ا  

. رند یمختلف متغ یها قامم  

ل امش هیناح نیکنندهاش دهل است . رپرتوار سرنا در ا یو ساز همراه شودینواخته م ی و شادمان یدر مجالس عروس رانیشرق ا یرناس    

در   زیو ن  یو شادمان ی هم همراه با دهل در مجالس عروس ی غرب ینواح یرناس .تاس یباز و رقص از جمله مراحل مختلف چوب یباز یها مقام

 لی ا دارباشی اعالم و ب یاز سرنا برا م،یدر قد هیناح نیا ر یعشا انی. البته در مشودیم دارد، نواخته یکه اختصاص به سوگوار یمراسم چًمًر

.است شدهیستفاده ما

   وجیف اقاجان –نواز   ین  یغالمعل – یمراد رزایم  شاه – یپور دهکرد  یاکبر مهد ی : عل نوازندگان

 

رجع: م  

پشنگ کامکار ،شیوه سنتور نوازی  

ماهور، چاپ سوم   ،یشیو محمدرضا درو ییارفع اطرا ، ین رایا یسازشناس  

۱۳۹۳، سال ، چاپ نهمرا، انتشارات زویمنصور زی، پرویساز شناس  

 



 

 

 

 

 

 

 


