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 خراسان زمینل یاص یقیشناخت آالت موس

 های سوم و چهارمبخش 

 

 رسول پویان نویسنده:

 مای خراسان زمینتارن ناشر:

www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۳( اسفند) حوت ۱

 

 بخش سوم

 

عالم  وان آن را از جسم و جان موجوداتتافته و هرگز نمییزش یقی با رگ و پود هستی آمیموس

ن پرندگان و آواز یعت، نوای دلنشیآبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طب ۀژه انسان جدا کرد. نغمیبو

ات یز حیکنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمژرفای دل آدم نفوذ می ساز نوازندگان در ۀمستان

توانند قی را درک و احساس کرده نمییکه موسبخشند. کسانیزندگی جاودانه میو دل

بهره اند. زندگان بی های عاطفه و احساسها و نازکیی را مانند که از ظرافتیهاسنگصخره

یت ما دور کنند؛ اما قی را از فرهنگ و مدنیورزند تا موسد تالش میو ظالم هرچن کوردلیون افراط

و بری از تپندگی را انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده یند؛ زشونمیهرگز موفق 

  . خواهد بودو تر و تازگی 

ته که به افیزش یخ، فرهنگ و تمدن ما چونان آمیقی با تارین)افغانستان کنونی( موسیزمدر خراسان

ات نفوذ کرده است. در یهای حل شده و در تمام عرصهیزندگی تبد نۀاروح زنده، بالنده و مست

 هاار متنوعی ساخته شده است که استادان فن آنیقی بسین قلمرو کهن آالت موسیخ در ایدرازنای تار

ر خاصه در یهای اخنواختند . در سدههای عارفانه و مجالس مردمی میهای شاهانه، حلقهرا در بزم

های اری از ارزشیزی، تعصب و نا آگاهی حاکمان وقت بسیقرن جاری به سبب فرهنگ ست

ها را در گان ما آنیا همسایفرهنگی، تمدنی و هنری ما در البالی گرد و غبار فراموشی دفن شده و 

  ثبت کرده اند. خویشیخی، فرهنگی و هنری راث تاریست میل

خ هماره خاستگاه و پرورشگاه یقلب مرکزی خراسان بزرگ در درازنای تار ۀابافغانستان کنونی به مث

قی بوده است؛ اما در معرفی آن پژوهشگران و قلمبدستان ما کار الزم یقی و ساخت آالت موسیموس

مطالعاتی،  یهاتیمصروف وجودبا  و خالیگاهین ضعف قاتی نکرده اند. با درک ایعلمی و تحق

 ی ابتداییگام این قلمرویل قی اصیدم تا در معرفی آالت موسیتالش ورز ام،و فرهنگی پژوهشی

از پیش کمال برسانند.  ۀقی کشور آن را به مرحلیبردارم تا سپس اشخاص مسلکی و کارشناسان موس

 قی معرفی  شده است.یر آالت موسیخواهم. در زن نبشته پوزش مییهای اکم و کاستیهمه از 
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 سنتور

 ییهانان نشیتررود. کهنیم به شمار مین و خراسان قدیزمران یا ۀگستر ین سازهایترسنتور از کهن

ن یالد( است. در ایش از میپ۵۵۹) انیبابل و آشور یهایتراشن ساز بر جا مانده، از سنگیکه از ا

 یده و سازیده گردیبر پا شده تراش پالیآشور بان که به بزرگ داشت یفاتیها، صف تشریتراشسنگ

  شود.یده میان آن صف دیدارد، در م یبه سنتور امروز یادیز یکه همانند

در شرح  الذهبمروجکتاب  ۀسندیق(  نوهـ ۳۴۶)مرگ سال  ین مسعودیبن حس یابوالحسن عل

، واژه یساسان یقیمتداول موس ی، هنگام نام بردن از سازهاانیساسان در زمان یقیاوضاع موس

ز نام سنتور چند ین نایابن س و یابونصر فاراب فاتیکند. در کتب کهن و تألیسنتور)سنطور( را ذکر م

بود؛ با  یه سنتور امروزیکرد که شب یا طوفان را معرفیساز  یاعبدالقادر مراغه .استبار ذکر شده

 .کردندی، آن را کوک مهاخرک بستند و با جابجا کردنیک تار میهر آوا تنها  یران تفاوت که بیا

  است.زآمدهین یمنوچهر یهانام سنتور در سروده

  که ماننددهند ینسبت م یفارابابونصر ساخت آن رابه یاست که برخ یخراسان کامالا  یسنتور، ساز

ند که ا ن باوریپژوهشگران بر ا یبرخ شد.بعدها به خارج برده  یخراسان-یرانیگر ایبربط، ساز د

است، چنان که امروزه رفته ییایآس یگر کشورهایرانشهر به دیار دور از ایبس یهاناسنتور در زم

  شود.ینواخته م یمرکز یایه و آسانیشرق م یاز کشورها یارین ساز  در بسیا ۀمشاب یهاگونه

ل شده است که یشکل تشک یاذوزنقه یان ساز از جعبهیدر مورد ساختار سنتور قابل ذکر است که ا

ش و دور یبا ضلع پ ین ضلع و موازیک به نوازنده و کوتاهترین ضلع، نزدیهای آن از بلندترلبه

ده یکند، دیرا به طور مورب قطع م یشیبا طول برابر که دو ضلع پ یو دو ضلع کنار نوازنده از

 متر است.یسانت ۱۰تا  ۸ یشود. ارتفاع سطوح کناریم

 

 

 

به کالف سنتور  یوتحتان ی؛ دوسطح فوقاناست یسنتور مجوف است و تمام سطوح جعبه، چوب ۀجعب

ق یها که از طرمیاز فشار س یناش یرویشوند. نیدهد متصل میل میدور آن را تشک یکه سطح جانب

مدت ید آن در درازر شکل و نشست صفحه و تشدییگردد، باعث تغیمنتقل م ییباال ۀها به صفحخرک

ها ز ضخامت صفخهیو نشود یسنتور قرار داده م ۀدر جعب ییهاپل ین کاستیجبران ا یشوند برایم

ها میس یرویم نیر مستقیگرچه تحت تأث ینییپا ۀگردد. صفح ینیشبیبار وارده از صفحه پ ید برایبا

 ینیش بیها پر شکلییمقاومت دربرابر تغ ید برایکند و بایافت میها را از پل درست؛ اما واکنش آنین
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%A9
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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ف راست یقرار دارد. رد یچوب خرک( ییتا۹ف )معموالا یدو رد یسطوح فوقان یشود. بر رو

ان یچپ فاصله دارد. فاصله م ۀشتر با کناریب یف چپ کمیتر به کناره راست ساز است و ردکینزد

هر خرک چهار رشته  ینامند. از رویم (پشت خرک ف چپ تا کناره چپ را )یهر خرک رد

 یها در سطح کناریشود. گوشیده میچیپ ینیمع یگوش م بهیهر س یکند؛ ولیگذر م کوکهم میس

  اند. راست کنار گذاشته شده

 ید بر رویسف یهامیسشوند. دسته ی)بم( بخش م« زرد»ر( و ی)ز« دیسف»سنتور به دو دسته  یهامیس

اند. طول ف راست به تناوب قرار گرفتهیرد یهاخرک یزرد بر رو یهامیف چپ و سیرد یهاخرک

توان در پشت ید دو برابر طول آن در بخش پشت خرک است و میسف یهامیخرک در س یبخش جلو

 ینسبت به آوا اکتاو کیآن به نسبت عکس طول،  ید استفاده کرد )آوایسف یهامیز از سیخرک ن

درنگ پس از  ید بیم سفیتر از سک اکتاو بمیم زرد، ین هر سیخرک بآالتر است(. همچن یبخش جلو

 .دهدیآن آوا م

 

 قانون

  انه تحت عنوانیم یها، که در سده(Cythare) تاریس یمیقد ۀاست متعلق به خانواد یساز قانون

Canon  ای miocanon است به شکل ذوزنقه  یچوب ۀک جعبی ین ساز دارایبه اروپا برده شد. ا

اند و خود انگشت که به انگشت کرده یاان حلقهیدو انگشت سبابه و دو مضراب )که م ۀلیکه به وس

سه گوش،  یبه ساز یقیمتون کهن موس یسازشناس یهاشود. در بخشیرند( نواخته میگیقرار م

شم یاز ابر یگرفته با تاریک کوک میهفتاد و دو وتر آن  یمجرد تنها، دارا یرون ساعد، با سطحیب

است. قانون از شدهیاست که همانند چنگ نواخته متهم اشارت رفیو گاه از روده و گاه از مفتول س

ان یب ییرفته و توانایبه کار م یخراسان-یرانیا یقیاست که از روزگار کهن در موس ییسازها

  را دارد.  و خراسانی یرانیا یقیموس یهاگوشه

ا خوب قانون ر یان استادان هراتیمورین ساز ناشناخته مانده، در عهد تیاست که ا یادیمدت ز 

 .اندآورده ین ساز رویا یز به اجراین یرانیدانان ایقیش تا کنون، موسیم قرن پینواختند. از نیم

ن ساز ین باور اند که مخترع ایبر ا یادهند و عدهین ساز را به افالطون نسبت میاختراع ا یبرخ

( در یالدیزدهم)میند که منشاء آن خراسان بوده و در قرن سیگویم یاست. برخ یفاراب ابونصر

 دا شده استیموصل پ
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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ن ساز را فراموش کرده بودند؛ اما یچند ا یها، زمانل اسالم دانست. ترکیاز اوا ید سازیقانون را با

ان یه آورد و به سرعت می، آن را از شام به ترکیمر افند، ع(۱۸۰۸-۱۸۹۹از زمان محمود دوم )

اختراع و در کتاب خود  یمیس ۴۵ش، به صورت ین ساز را هزار سال پیا یافت. فارابیمردم رواج 

قا یاست. امروز در سراسر آفردهینام« نزهه»ن آن را یالد یاست. صفان کردهیب« ریالکب یقیالموس»

ن ساز یکه ا یرود؛ در حالیاعراب به شمار م یو هنر یسنت یاسازه ۀا، ساز قانون از ردیو آس

ان، در هرات ین امپراتوری مشترک خراسانیآخر ۀان به مثابیموریدارد. در عهد ت یخراسان ۀشیر

 د نام گرفته شده است.ینوازی از استاد عبدالصبور مروارنواختند و در قانونقانون را خوش می

 

 )سارنگ(سرنده

ده یآن از پوست بز پوشان که از چوب توت ساخته شده, کاسۀ ( استیا)ارشه یتار یقموس ۀسرنده آل 

تار  3 یشود و دارایا ارشه( نواخته میمتر است. سرنده با کمانچه ) یسانت 65شود. طول آن یم

ا ب یتار فرع 17و  یاصل دارد. سرنده فاقد پرده است و در  یلونیو نا یست تار فلزیاست که جمعا

م قرن یشود. سرنده نوازان معروف در نیشتر نواخته میافغانستان ب یو جنوب شرق یجنوب یهاقسمت

خواجه  ،نین محمد معروف به ماشیاستاد د ،ر حسنیاستاد فق ،شته، عبارتند از: استاد غالم حسنگذ

 گاه خاص را دریو افغانستان بوده و جایراد ینفر 38رنده شامل آرکستر سمحمد و الله امان است. 

 .دارد یمحل یقیموس

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-meVD3DxFwF4/UYAbtlnkYUI/AAAAAAAABW8/P5Ul1KemG7w/s1600/130212124707_afgmusic_instruments_281x351_bbc_nocredit.jpg


5 
 

 غیچک

دم اسب  یاز مو یان را با کمانچهشود و آیاست که از چوب توت ساخته م یژک, سازیا غیچک یع

چون فاقد پرده است  ید؛ ولیآیار ساده و سهل به نظر میچک که ظاهراا بسینوازند. نواختن غیم

ن گونه که چوب نسبتا یسازند. بدیار ساده مین ساز را بسیا یخواهد. گاهگاهیو مهارت م یپختگ

 یچوب امتداد داده به انتها یها را در درازامیگذرانند و سیم یحلب یان قوطیرا از م یدراز و مدور

چاندن یبا پ ؛کنندیچوب وصل م ییها را به دو گوشک در انحام باالمیگر سیسر د ،بندند یآن م

 شوند. یزان میده شده و میها کشمیس ،هاگوشک

 

  
 قیچک نقاط مرکزی کشور

  

 یچک پوستیها را به نام غچکیاز غ یگریدارد. نوع د یچک دو تار جلو و هشت تار فرعیغ

که هردو رخ آن توسط پوست بز  یره کوچکیان دایاز م یحلب یقوط ینامند که چوب آن به جایم

هوای  خوش آب و یهاناها و کوهستها معموالا در دره چکین غیگذرد. ایده شده است میپوشان

ا قویگیجات مورد استفاده قرار مهزاره  یهاچکیزد. غیخیاز آن بر م یو پر یرد و آواز نسبتا

سته ین جا شایطوالنی دارد. در ا ۀنوازی در هرات سابقچکیق متر طول دارند. یسانت 48 یمعمول

 ادآوری شود.یان هرات یمورینواز عهد تچکیداحمد قیاست که از استاد س

 

 غانهچ

االوتار که با نوعی ساز از ذوی ]ن  / چ َ ن َ  [ چغانه آمده است: چغانه ۀدر فرهنگ دهخدا در بار

ل لغت شکافه (. نام سازی یفرهنگ اسدی چ اقبال ذ یۀشده است. )از حاشمضراب و زخمه نواخته می

ان زنند. ینند ساز قانون است. )برهان (. سازی است که مغیاست که مطربان نوازند و بعضی گو

)صحاح الفرس(. سازی باشد منسوب به اهل چغان. )انجمن آرا( )آنندراج (. نام سازی است که 

ندافان که  ۀری (. نام سازی است و آن چوبی باشد مانند مشتیمن ۀند. )شرفنامیگو« سرمندل»ش یبهند

است )ناظم  اث (. سازییه کنند و اصول بدان نگاه دارند )غیسرشکافته جالجل چند در آن تعب
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ل یشتر. آلتی از آالت نوازندگی . نوعی ساز از قبیا بیاالطباء(. سازی از ذوات االوتار دارای سه تار 

   االرب(:قی . َصغانَه . َونَخ . ِمعَزف و ِمعَزفَه . )منتهییکمانچه، قسمی آلت موس

 
 چند پزی شغل نای و شغل چغانه ش همی پزیزاد همی ساز و شغل خو

  منوچهری
 ش چمانه بچمیر پیدست چغانه بگ  لف بنفشه ببوی لعل خجسته ببوسز

  فرخی
 هیانه بفکند و اندر شود در زاویمرغ آش بلبل چغانه بشکند ساقی چمانه پرکند

 ناصرخسرو
 بربط بخار ۀنیگوش چغانه بمال س  چینه بپیر قد قنیاله بگیدست پ

  خاقانی
 ام که نجوئی مرا جز از پی جنگبهانه    چغانه ام که نسازی مرا جز از پی زخم

 سپاهانی )از شرفنامه(
   وسته در او چنگ و چغانه استین خانه که پیا

 ه چه خانه استـن خانید که ایـه بپرسـاز خواج

 . مولوی
 گله از گردش زمـانه کـند  دامن مرد کاهلی چو گرفت

 چغانه کند ۀچشم بر گوش مطرب از کار چون فرو ماند

 نیمیابن 
 گرفتم باده با چنگ و چغانه  که مخمور شبانه سحرگاهان

 .حافظ
 دیاد آریچنگ و چغانه  ۀبه صوت و نغم   عشاق ۀبوقت سرخوشی از آه و نال

 
ن بوده است و هماره از چنگ و یکی از سازهای مشهور خراسان زمیبسی روشن است که چغانه 

های شاعران خراسانی وانیکه دناد شده است؛ چنایاق یچغنانه در پهلوی می، معشوق و مطرب با اشت

نجا به پژوهشی نگاه یگر سازهای خراسانی است. در ایرانی پر از چنگ، چغانه، بربط، عود و دیو ا

 چغانه آمده است. ۀجهان اسالم در بار ۀد که در دانشنامیکن

آن  چغانه گردآوری کرده است که ذکر ۀجهان اسالم مطالب خوبی در بار ۀدر دانشنام یبابک خضرائ

ن ساز خالی از لطف نخواهد بود: در باب چغانه از دو نوع ساز نام یشتر در مورد ایبرای آگاهی ب

م فارسی یكه نام چغانه در اشعار قدای. با آنگری كوبهیای( و دكی زهی )رشتهیبرده شده است، 

سرو، ؛ ناصرخ59؛ منوچهری، ص 95ستانی، ص ید به فرخی سیار آمده )برای نمونه رجوع کنیبس

های گوناگون قی در دورهی(، در آثار مكتوب درباره موس1013ی، ص ی؛ سنا554، 552، 549ص 
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ن ساز مبتنی و منحصر است بر نقوش یا ۀهای ما درباررو دانستهنیاسالمی، به آن اشاره نشده، از ا

 دانی.یقات میكی دو ظرِف بر جای مانده از دوره ساسانی و تحقی

آن، كه نقش  ۀك گونیاند. های متنوعی داشتهها شكلن نوع از چغانهیای؛ اها كوبی یهای ضربچغانه

چوب منعطف ساخته شده كه مانند  ۀكیخورد، از دو بارچشم میبه یِن عصر ساسانیمیآن بر كاسه س

داده ی ساز قرار مییها به هم متصل است. نوازنده انگشت اشاره را درون شكاِف انتهااَنبُر انتهای آن

برخورد دو سِر مدوِر آن دو چوب،  ۀجیكرده، آنگاه در نتكباره از الی شكاف خارج مییرا پس آنو س

؛ 121شده است )فروغ، ص ها بسته بوده، صدای ساز بلند میی هم به آنیهاها و زنگولهكه گاه زنگ

ح، ص   (242ـ239مالا

ا یان تهی از كدو، چوب یك كره می ب كه داخلیترتنیز داشتند. بدیگری نیها شكل دن نوع از چغانهیا

دسته كردند كه با گرفتنز به آن متصل مییای نختند و دستهیرنها مییها و جز اها، مهرهزهیفلز، سنگر

كره بوده،  ۀواریز با دیدادن آن، صدای ساز، كه حاصِل برخورد اجزای داخل كره باهم و نو تكان

شود، از رده جاز از آن استفاده می یقیكه امروزه در موسرا، « ماراكا»توان شده است. میجاد مییا

ح، ص یحساب آورد )رجوع کنن ساز بهیا   (239د به مالا

فارس،  ستانیو اگانی رادیاز با 1349آبان 19خ یبه تار 6377براساس گزارش كوتاهی به شماره 

كدام چهار برش خورده  ها چنان بود كه چهار كره چوبی را، كه هرگر از اَشكاِل ساخت چغانهیكی دی

ن چوب را كه در ییكردند و قسمت پاروی هم در امتداد چوبی متصل می بآ رو بهیبودند، دو به دو تقر

های ن كرهی(. ظاهراا ا242ده شود. )همان، ص یدادند تا صدای چغانه شنحكم دسته آن بود تكان می

  خاسته است.برمی زی بودند كه از برخوردشان صدایای ریز حاوی اشیچهارگانه ن

ل واژه( برخی یه قانون بوده است و حتی به گفته برهان )ذین نوع چغانه شبیای اا رشتهیچغانه زهی 

ای به دو انگشت اشاره خود نواز، مانند نوازنده قانون، حلقهاند. چغانهچغانه را همان قانون دانسته

ح، ذاشته و بر تارها زخمه میگن قطعه مییر ایی زیا كائوچویای فلزی غهیكرده و تمی زده است )مالا

  همانجا(

 

  منابع:

 ش1361ن، تهران یبن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معنیمحمدحس

 ش 1380رضوی، تهران وان، چاپ مدرسیی، دیمجدود بن آدم سنا

 ش 1371اقی، تهران یرسیوان، چاپ محمد دبیستانی، دیجولوغ فرخى سبنعلی

 ران یقی ایاومت در اصول موسمهدی فروغ، مد

 ش 1354گر، تهران یران در كشورهاى دیقی اینفوذ علمی و عملى موس

ح، فرهنگ سازها، تهران یحس  ش 1376نعلی مالا

 ش 1347اقی، تهران یرسیوان، چاپ محمد دبیاحمدبن قوص منوچهری، د

 ش1378نوی و مهدی محقق، تهران یم یوان، چاپ مجتبیناصر خسرو، د
 

 

 بخش چهارم

 



8 
 

عالم  وان آن را از جسم و جان موجوداتتافته و هرگز نمییزش یقی با رگ و پود هستی آمیموس

ن پرندگان و آواز یعت، نوای دلنشیآبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طب ۀژه انسان جدا کرد. نغمیبو

ات یز حیکنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می ۀمستان

توانند قی را درک و احساس کرده نمییکه موسبخشند. کسانیزندگی جاودانه میو دل

بهره اند. زندگان بی های عاطفه و احساسها و نازکیی را مانند که از ظرافتیهاسنگصخره

یت ما دور کنند؛ اما قی را از فرهنگ و مدنیورزند تا موسو ظالم هرچند تالش می کوردلیون افراط

و بری از تپندگی را انسان به دون احساس، عاطفه و ذوق هنری جسم مرده یند؛ زشونمیهرگز موفق 

  . خواهد بودو تر و تازگی 

افته که به یزش یا چونان آمخ، فرهنگ و تمدن میقی با تارین)افغانستان کنونی( موسیزمدر خراسان

ات نفوذ کرده است. در یهای حل شده و در تمام عرصهیزندگی تبد نۀاروح زنده، بالنده و مست

 هاار متنوعی ساخته شده است که استادان فن آنیقی بسین قلمرو کهن آالت موسیخ در ایدرازنای تار

ر خاصه در یهای اخنواختند . در سدههای عارفانه و مجالس مردمی میهای شاهانه، حلقهرا در بزم

های اری از ارزشیزی، تعصب و نا آگاهی حاکمان وقت بسیقرن جاری به سبب فرهنگ ست

ها را در گان ما آنیا همسایفرهنگی، تمدنی و هنری ما در البالی گرد و غبار فراموشی دفن شده و 

  ثبت کرده اند. خویشیخی، فرهنگی و هنری راث تاریست میل

خ هماره خاستگاه و پرورشگاه یقلب مرکزی خراسان بزرگ در درازنای تار ۀافغانستان کنونی به مثاب

قی بوده است؛ اما در معرفی آن پژوهشگران و قلمبدستان ما کار الزم یقی و ساخت آالت موسیموس

 مطالعاتی، یهاتیمصروف وجودبا  و خالیگاهین ضعف قاتی نکرده اند. با درک ایعلمی و تحق

 ی ابتداییگام این قلمرویل قی اصیدم تا در معرفی آالت موسیتالش ورز ام،و فرهنگی پژوهشی

از پیش کمال برسانند.  ۀقی کشور آن را به مرحلیبردارم تا سپس اشخاص مسلکی و کارشناسان موس

 قی معرفی  شده است.یر آالت موسیخواهم. در زن نبشته پوزش مییهای اکم و کاستیهمه از 
 

   ین

 ینیژه چوپانان و گاوچرانان حیج است؛ بویاست که در سراسر افغانستان را یباد یقیموس ۀک آلی ین

را  ین سبب است که نینوازند و از همیت خود آن را میمشغول یبرند برایها را به چراگاه مکه گله

 یهابه اندزه یخود نداست از یکه از نامش پ یهمان طور یند. نیگویهم م یچوپان یدر افغانستان ن

ن بلخی در آغاز مثنوی خود بانگ آن یالدشود. مقام نی چنان باال است که موالجاللیمختلف ساخته م

وشه و یادی در گنوازان زوافری دارند. نی ۀن ساخته است. تاکنون مردم ما به آواز نی عالقیرا آتش

ن مورد کار اساسی نشده است. متأسفانه یخی در ایکنار کشور  وجود دارند؛ اما از نگاه علمی و تار

 است. یافغانستان خال یقیموس یدر اکسترها ینوازندگان ن یاکنون جا
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 توله

 یگریو د ینوع برنج یکیشود؛ یاست که در دو نوع مختلف ساخته م یباد یقیموس ۀک آلیتوله  

 یقین آله موسیمتر است. ا یسانت 46» شود و طول آیتون ساخته میکه از چوب درخت ز ینوع چوب

رد. نوازندگان معروف توله یگیسوراخ بوده و در تمام نقاط افغانستان مورد استفاده قرار م 7 یدارا

 ر محمد، الله امان و بابه صمد هستند. یر شیدر پنجاه سال اخ

 

 

 

  دونلی یا دونی

 ۀحوز یمحل یاز سازها یند. دونلیآیکه همزمان با هم به صدا م یاست متشکل از دو ن یساز 

را در  یاست که نوازنده هنگام نواختن هر دو ن ین ساز شامل دو نیمروز کهن است. ایستان و نیس
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 یدهد. تنها شش سوراخ نیمذکر قرار م ینتر از نییپا یمونث را اندک یدهان خود قرار داده و ن

واخوان را به عهده دارد. سه فه یمونث وظ یرند. نیگیدن مورد استفاده قرار میمذکر از محل دم

ات یدر گذشته در وال یقیموس ۀن آلیشوند. اینواخته م یدن ساز گاهیآن از محل دم یسوراخ صوت

 باشند. یات مذکور موجود میز نوازندگان آن در والیج بود که در حال حاضر نیمروز رایفراه و ن

 

   

 

 )سورنای(سورنا

 یشود. طول سرنایشم ساخته میاست که از چوب ش یهند ییو مشابه به شهنا یباد یقیموس ۀک آلی 

سوراخ است  7 یدارا یشود. سرنایساخته م یدارد که از ن یمتر است و زبانچه ا یسانت 40حدود 

نواخته  یاتوسط هنرمندان حرفه است که در سراسر افغانستان فقظ یباستان یقیموس ۀگانه آلیو 

هرات  یهادر تمام دهکده .در افغانستان وجود داشتند یمعروف نوزانشود. در دوران گذشته سرنایم

دهل نواخته  ین ساز به همرایا یعنیکردند؛ یاد میدهل  به نام سازِ را آن  یج بود ورا یسرنانواز

ها را به اسم استا )که در نواختند. آنین ساز را خوب میبودند که ا ییشد. در هرات استادان توانایم

 شناختند.یاستاد است(، مواقع همان 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Surna_Hamedan.JPG
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 دهل

ا پوست یشود. هردو انجام آن با پوست بز یشم ساخته میبوده که از چوب ش یضرب یقیموس ۀدهل آل 

 42 یک دهل عادیشود. طول یبا انگشتان دو دست در دو طرف آن نواخته م ،ده شدهیآهو پوشان

 یسانت 20متر و قطر بم) سربزرگ دهل(  یسانت 20)سرکوچک دهل( یباشد. قطر کاتیمتر م یسانت

یشتر در جنوب و ب یقیموس ۀن آلینوازند و ایمتر است. دهل کالن را با چوب در هر دو طرف آن م

  رد.یگیشرق افغانستان مورد استفاده هنرمندان قرار م

م( از روزگاران کهن رواج یهمچنان نواختن دهل در مناطق شمال و غرب افغانستان)خراسان قد

موجود بودند که دهل را با سرنا خوب  یز در هرات دهل نوازان خوبین یداشته است؛ در قرن جار

شد و بپای ها و مجالس شادی هماره استفاده میسوریها، ختنهنواختند. از ساز و دهل در عروسییم

 کردند.کوبی مییدند و پایرقصساز و دهل خوب می

 

 

 

 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=MJOQImyxQwCOAM&tbnid=WLFxZe_R2EkfTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.com/2009/12/blog-post_4172.html&ei=SScKUoyyBsKKlAXEroCoDA&bvm=bv.50500085,d.cGE&psig=AFQjCNG6Q_-UlmVsTtV7gFEIg1CEcZZ4Cw&ust=1376481586701005
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  زیر بغلی

شود. سرکوچک یاست مشابه تنبک که معموالا از گل)سفال( ساخته م یضرب یقیموس ۀک آلی 

له را با هر دو ین وسیشود. ایده میا پوست آهو پوشانیباز است و سر بزرگ آن با پوست بز  یبغلیرز

ن سبب آن را ید به همیدهند. شاربغل قرار میینوازند. هنگام نواختن آن را به روی زانو و زیدست م

متر  یسانت 19متر طول داشته و قطر سر بزرگ آن  یسانت 62 یعاد یبغلریده اند. زیربغلی نامیز

شتر در صفحات شمال و غرب یشود و بیز ساخته میشم نیاز چوب ش یمحل یقین آله موسیاست. ا

ران ینوازند. در ابغلی را با دوتار بسی خوش مییررد. در هرات زیگیافغانستان مورد استفاده قرار م

 و تنبک نشان داده شده است. یربغلیربغلی است رواج افزون دارد. در عکس زیه مشابه زتنبک ک

 

  

 

 دایره

، دف ن دو در آن است کهیاست و تفاوت ا دف هیساز، شبن یاست. ا ایسازهای کوبه از یکیره، یدا

ره از یدان ین آن نصب شده است. همچنیچوب ۀیواراست که به د یکوچک یرهایزنج یمعموالا دارا

ران، افغانستان، یره در ایکند. داین دو را متفاوت میا یات صداین خصوصیتر است. ادف کوچک

  ن رواج دارد. ین چیغورنشیاو یکستان و نواحیجان، ازبکستان، تاجیآذربا

شد و به پای آن زنان و دخترکان ادی مییز ۀره در مجالس زنانه استفادیدر گذشته در کشور ما از دا

ات بسی مشهور بودند. یدستان برخی از والرهیکردند. دهای محلی و عنعنوی خود را اجرا میرقص

ره و یقی استفاده از دایر با ورود سازهای خارجی و تکنولوژی ضبط و پخش آسان موسیان اخیدر سال

قی و یون مذهبی ضربات سختی به موسیک کمتر شده است. طالبان و افراطیگر سازهای کالسید

 ف عواطف و احساسات انسانی وارد کرده اند. یوح نازک و لطر

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81
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 هراقن

شود. بخش یاد میر( ی)بم( و )ز یهااز گل ساخته شده و مانند طبله متشکل از دو تکه است که به نام

اره را با دو دست توسط چوب قشود. نیده میر آن با پوست شتر و بخش بم آن با پوست گاو پوشانیز

متر است.  یسانت 25متر و قطر قسمت بم آن تا  یر آن ده تا پانزده سانتیقطر بخش زنوازند. یم

دان رزم و بزم استفاده یخ طوالنی دارد. از نقاره در مین )افغانستان کنونی( تاریزمنقاره در خراسان

ها بزم کوفتند. دران بر آن مییچبستند و نقارهگاه جنگ آن را بر کوهان شتر میکردند. در عرصهمی

 نواختند.گاهی نهاده و مییا بر جایختند و یآوها بر گردن میو مهمانی

 

 

 نقاره

 

 ادامه دارد 

 


