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  ساز
سـازها از نظـر سـاختمان و نـوع          . شود  ساز ناميده مي  ،  هر مكانيسمي به جز صداي انسان كه بتواند اصوات موسيقايي توليد كند           

  :اند از د كه عبارتشون  فرعي تقسيم ميي  اصلي و چند دستهي ها به سه دسته چنين جنس صداي آن نواختن و هم

  هاي اصلي دسته
 سازهاي زهي  
 سازهاي بادي  
 اي سازهاي كوبه  

  هاي فرعي دسته
 دار سازهاي شستي  
 سازهاي الكترونيكي  

   سازهاي زهي-1
در سـازهاي   . نددش  االوتار ناميده مي    وات   و در موسيقي قديم ايران ذَ      (Chordophone)دوفون  اين سازها در موسيقي غرب كور     

 از نظر شكل ظاهري و چگونگي توليد صدا به سـه دسـته      اين سازها از  . شود  ها توليد مي    ي مرتعش شدن سيم     سيلهزهي صدا به و   
  :شوند تقسيم مي

  اي آرشه سازهاي زهي) الف
  اي زخمه سازهاي زهي) ب
  اي كوبه سازهاي زهي) ج

  اي آرشه سازهاي زهي) الف
ها   ي كشيدن آرشه بر روي سيم       در اين سازها اصوات به وسيله     . گفتند  ت مي جروراماني يا م  در موسيقي قديم ايران به اين سازها كَ       

  . شوند توليد مي
هايي از موي اسب به موازات آن محكم كشيده و به دو سر چـوب وصـل شـده                      چوبي است باريك و كمي خميده كه رشته        ،آرشه
  . است

، ويـوال   ويولن: اند از   شند به ترتيب از زير به بم عبارت       با   مي سمفونيكاي غربي كه جزء سازهاي اصلي اركستر          آرشه  سازهاي زهي 
  نترباسسل و كُويولن، ) آلتوويولن(

  يچككمانچه و قِ: اند از اي ايراني عبارت آرشه و سازهاي زهي
  

  اي زخمه سازهاي زهي) ب
هـا توليـد       زخمه زدن به سـيم     ي  در اين سازها اصوات به وسيله     . ندشد  االوتار ناميده مي    واتدر موسيقي قديم ايران اين سازها ذَ      

  ، ماندولين)هارپ(گيتار، چنگ : در سازهاي غربي مانند. شوند مي
  ، قانون، رباب امروزي)طربب(نبور، عود تار، تَتار، دو اي ايراني مانند تار، سهدر سازه
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  اي كوبه سازهاي زهي) ج
   .شوند ها توليد مي  زدن بر سيم ي ضربه در اين سازها اصوات به وسيله

  .در سازهاي غربي مانند پيانو و در سازهاي ايراني مانند سنتور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازهاي بادي
در . شـوند   خ ناميده مـي   فَالنَ  وات و در موسيقي قديم ايران ذَ      (Aerophone)در موسيقي غرب آيروفون     يا هواصدا   سازهاي بادي   

  :شوند ي نخست به دو گروه تقسيم مي زهاي بادي در مرحلهسا. شود ايجاد مياين دسته از سازها صدا از طريق ارتعاش هوا 

   هواصداهاي آزاد-1
آيد   ي بيروني اين اشياء با هواي پيرامون، هوا به ارتعاش در مي             در هواصداهاي آزاد با چرخاندن سريع اشياء در هوا و تماس جداره           

  . شود، مانند نوعي ساز به نام وِروِرك و صدا ايجاد مي

   هواصداها-2
  . شود ي صوتي مرتعش و ايجاد مي ر اين خانواده هوا در داخل لوله يا محفظهد

  . شود بندي سازهاي بادي هواصدا در موسيقي غربي و ايراني كمي متفاوت است كه هر يك جداگانه توضيح داده مي تقسيم

  سازهاي بادي غربي 
  .شود از جنس چوب يا فلز توليد ميي صوتي  در اين سازها صدا از طريق ارتعاش هوا توسط دميدن در لوله

  : شوند ي صوتي سازهاي بادي به دو نوع عمده تقسيم مي بنا بر نوع جنس لوله
   سازهاي بادي چوبي-1
   سازهاي بادي فلزي-2

  

  :ي قابل توجه نكته
  :بندي مخصوص به خود را داشتند در موسيقي قديم ايران نيز سازهاي زهي تقسيم

طْلَقاتباز مطلق در اصطالح امروزي يعني دست: م.  

هـا توسـط      رفتن پـرده  شود كه هنگام نواختن، عمل گرفت، منظـور گـ            از سازهاي زهي اطالق مي      مطلقات به آن دسته   

هـايي مخـصوص بـه آن در سـاز تعبيـه شـده        بلكه براي هر صدا سيم يا سيم. گيرد انگشتان دست چپ صورت نمي 

  .مانند سنتور، قانون، چنگ. است

  . مقيد در اصطالح امروزي يعني بسته، در قيد و بند: مقيدات

ها با انگشتان دست چپ گرفته  هاي آن تن پردهشود كه هنگام نواخ مقيدات به آن دسته از سازهاي زهي اطالق مي

 ...تار و  شود مانند تار، سه مي
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  سازهاي بادي چوبي 
اين سازها همگي در   . ندشو  شدند توليد مي    هايي كه در قديم از چوب ساخته مي         گونه از سازها اصوات توسط دميدن در لوله         در اين 

نگ صـوتي در  جهت تغيير ر. شوند هاي كوچكي هستند كه با انگشت يا كليد بسته يا باز مي     ي خود داراي سوراخ     طول لوله يا بدنه   
د شـو   ميش استفاده مي  متر به نام زبانه يا قَ        سانتي 6ي نازكي از جنس ني به طول تقريبي           چوبي از يك تيغه يا باريكه       سازهاي بادي 

ي صـوتي هـدايت       آيد و صداي حاصل از نوسان زبانه به داخل لوله           ي ساز و دميدن در آن به نوسان در مي           كه با نصب آن در دهانه     
  . شود كند و زير يا بم مي ي صوتي، ارتفاع آن تغيير مي هاي روي لوله گيرد و از طريق سوراخ نگ و شكل ميشود و ر مي

  :شوند ه يا دو اليه باشند سازهاي بادي چوبي نيز به انواع مختلف تقسيم ميها يك الي كه اين زبانه بر حسب اين
  

  مانند انواع فلوت: زبانه سازهاي بادي چوبي بي) الف
  

  و انواع آن و ساكسوفون) قَرَه ني(مانند كِالرينت : اليه ي يك با زبانهچوبي  سازهاي بادي) ب
  

  )كنترباسون(، كُنترفاگوت )باسون( اُبوآ، كُرآنگله، فاگوت :مانند: اليه ي دو سازهاي بادي چوبي با زبانه) ج
  

  .شود  در اكثر سازهاي بادي چوبي ايراني از تكنيك اجرايي نفس برگردان استفاده مي:نكته
  . دهد كه بتواند موسيقي را بدون مكث و به صورت ممتد اجرا كند  به نوازنده امكان مي،اين تكنيك در نواختن

 شود م كه از نقره يا گاهي با روكش نقره ساخته مي مانند فلوت بوهِ.شوند ادي چوبي الزاماً از چوب ساخته نميامروزه سازهاي ب .  
 اند از  زير و بم شدن صدا به چند عامل مهم بستگي دارد كه عبارت،در سازهاي بادي چوبي:  
شود و برعكس تر مي دتر شود صداي حاصله بمي ساز بلن  هر چه طول لوله.  
شود و برعكس تر مي تر شود صداي حاصله بم  هر چه قطر مقطع ساز بيش.  
شد زيرتر خواهد نييدميده شود صداي حاصل در فواصل معتري به داخل لوله   هر چه هوا با فشار بيش.  
         فقط قـادر بـه    ،هزمان دو يا چند نت را با هم اجرا كنند در هر لحظ              توانند هم   سازهاي بادي چوبي بر خالف سازهاي زهي كه مي 

  . باشند  يك نت ميننواخت
 آيند ي اجراي موسيقي در فضاي باز بر مي سازهاي بادي چوبي به خوبي از عهده .  
 اند از ترتيب سازهاي بادي چوبي غربي در اركستر سمفونيك به ترتيب از زير به بم عبارت :  

  )كنترباسون(نترفاگوت ، كُ)باسون(وت باس، فاگ  الرينت، كالرينت، كرآنگله، كِآبوپيكولو، فلوت، اُ
 اكثر سازهاي بادي چوبي سازهاي انتقالي هستند كه بعداً به توضيح آن خواهيم پرداخت .  

  

  )فلزي(برنجي  سازهاي بادي
 صـوتي ي  سازهاي برنجي مانند سازهاي بادي چوبي در طـول لولـه   .  برنز يا نقره است    ، مانند مس  يجنس اين سازها همگي از فلز     

شكل .  كه حداقل دو بار خميده شده است       ساخته شده اي    از لوله از سازها    بلكه ساختمان اين دسته      .يد نيستند لاي سوراخ يا ك   دار
 تقريباً در تمامشان به شكل قيـف  ،اي وار دارند و دهانه  ها انتهاي ناقوس    ي آن   همه. اصلي لوله تقريباً در تمام سازها مخروطي است       

  .يا فنجان است
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د و در حقيقت مانند زبانـه در سـازهاي بـادي چـوبي عمـل                ن در توليد صداي ساز نقش مهمي دار        هاي نوازنده   زها، لب در اين سا  
گيـرد كـه هـر     هايي صورت مي  ساز از طريق باز و بسته كردن دريچه   ي   لوله ي طولِ   در سازهاي بادي برنجي تغيير اندازه     . كنند  مي

شـوند سـه يـا        نوازنده باز و بسته مي    دست  هايي زير انگشتان      ي دگمه   ها كه به وسيله     تعداد دريچه . ي اضافي دارد    يك راه به لوله   
  .باشد ميچهار عدد 

  تغيير تعبيه شده استي  دريچه4تري دارند  هايي كه ميدان صداي بم  دريچه و آن3در سازهايي كه ميدان صداي زير دارند .  
   چنـين گـودي    ي طول لوله و فشار هـوا و هـم    بم شدن صدا به تغيير اندازههاي چوبي زير و برنجي مانند بادي  در سازهاي بادي

  . دهاني بستگي دارد
شود و برعكس تر مي  بم  صداي حاصله، باشدي ساز بلندتر برنجي هر چه طول لوله  در سازهاي بادي.  
عكسشود و بر تر مي  صداي حاصله بم،ر باشدت برنجي هر چه گودي دهاني بيش  در سازهاي بادي.  
شود  صداي حاصله در فواصل معيني زيرتر مي،تري وارد لوله شود برنجي هر چه هوا با فشار بيش  در سازهاي بادي .  

  

  

 ي  نگ صوتي و ضعيف كردن صدا به جاي زبانه از وسـيله در سازهاي بادي برنجي جهت تغيير ر
اي   سـوردين قطعـه   . شـود   كـن اسـتفاده مـي       خفهايـا صـد   ) Sordin(ديگري به نـام سـوردين       

شكل ساز قرار     باشد كه آن را درون قسمت شيپوري        شكل از جنس چوب يا پالستيك مي        مخروطي
  . باشد رو مي  به صورت روبهدينشكل سور. دهند مي

  

 دنكن ي اركستر را از ميدان به در مي  بقيهنواخته شود،برنجي سازهاي پرقدرتي هستند كه اگر قوي  سازهاي بادي .  
 ت، تِرومپِتِ: اي اين گروه عبارت است ازسازهت، اُرنِ، كُ)ركُ(رن رومبون، توبا، هوگلفونيوم و ب.  
 تِ: اند از برنجي مورد استفاده در اركستر سمفونيك از زير به بم به ترتيب عبارت  سازهاي باديترومبون و توبا،رنرومپت، ه   
 دنباش  انواع ترومبون و ترومپت مي،هاي جاز برنجي مورد استفاده در گروه سازهاي بادي .  
 دنباش فونيوم و توباي باس مي اُ،باريتون ، هرن،رنت نظامي، كُ مارشِنوازِ هاي هم برنجي مورد استفاده در گروه سازهاي بادي .  

نـوازي   ن تـك هـا بـه عنـوا    آنتـر از     كمبه همين دليل    . تر است   هاي چوبي و زهي كم      برنجي از بادي    سرعت اجرايي سازهاي بادي   
  . كنند استفاده مي

  هاي موسيقي نظـامي و       آيند و در گروه     ي اجراي موسيقي در فضاي باز بر مي          چوبي از عهده   هاي  مانند بادي   برنجي  سازهاي بادي
  . ها كارآيي خوبي دارند ژهرِ
 برنجي انتقالي هستند برخي از سازهاي بادي . 
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  بادي ايرانيسازهاي 
  . توان به دو گروه اصلي مقيدات و مطلقات تقسيم كرد را مي) به جز هواصداهاي آزاد(صدا يا بادي ي سازهاي هوا مجموعه

   هواصداهاي مقيد-1
ي صـوتي   ي لولـه يـا محفظـه    بر روي بدنـه . شوند ي صوتي توليد مي گونه از سازها اصوات توسط دميدن در لوله يا محفظه در اين 
  . توان صداهاي مختلفي را از ساز توليد كرد ها مي يا باز گذاشتن آن) بستن(هايي وجود دارد كه با گرفتن  سوراخ

  :شوند ها به سه گروه تقسيم مي هواصداهاي مقيد بر حسب چگونگي ايجاد صدا در آن
  .لبك و فلوت  مانند انواع ني، ني:اي دار لوله لبه) الف

  ...، نفير، شيپور و )اهرودش(ها  هاي سفالي، بوق  مانند انواع سوتك:اي دار محفظه لبه) ب

  دار اي زبانه لوله) ج
ي شـمال خراسـان، دو        قُـشمه ،  ي كردستان و كرمانشاهان       زله دار تركمني و قِرنِي مازندران و يك         زبانه  نيمانند  : اليه  دار يك   زبانه
  .انبان  و نيبوشهر) دونَلي( ني جفتي ،ي جنوب خراسان سازه
  :اليه دار دو زبانه
  .  كرنا، سرنا و باالبان آذربايجان شرقيانواع مانند

  مطلق هواصداهاي -2
بـه عبـارت ديگـر ايـن     . گذاري وجود نـدارد  ي صوتي هيچ سوراخي براي انگشت ي لوله يا محفظه گونه از سازها روي بدنه    در اين 

چنـين    ران و گـيالن و هـم      مانند كرناي فلزي آستان قدس رضوي، كرنـاي مازنـد         . هواصداها فقط توانايي ايجاد يك صدا را دارند       
هـاي بـادي      اليه كه نوع غربي آن آكاردئون، ساز دهني و انـواع ارگ             هاي متعدد يك    زبانهدار، با     انواعي از هواصداهاي مطلق زبانه    

  . ها گارمون آذربايجان شرقي و هارمونياي بلوچستان است باشد و نوع ايراني آن دستي مي
  

  اي سازهاي كوبه
  .)باشد جمع نَقَره به معني ضربه مي= نَقَرات . (شدند ان اين سازها ذَوات النَقَرات يا طاسات كاسات ناميده ميدر موسيقي قديم اير(

  :شوند اي بر اساس چگونگي توليد صدا به دو گروه تقسيم مي سازهاي كوبه
هـاي كوبـشي ماننـد     وسـيله گونه سازها صدا بر اثر كوبيدن دست يا   در اين:(Membraphone)مبرافون مِصداها يا     پوست -1

  .و تَشتَك) دهلَك(، دف، دايره، نقاره، دهل، دمام، دكُّر )ضرب(شود، مانند تنبك  ها بر سطح ساز توليد مي  چكشها و بعضي چوب
 به  ها  گونه سازها به جاي ضربه زدن و كوبيدن با تكان دادن ساز يا سايش آن                در اين : (Idiophone)ايدئوفون  خودصداها يا    -2

  .چاك، كَرب، سنج و زنبورك:  مانند.شود توليد مي صدا ،ديگر يك
  .گويند ن ميركاشِ پِ،اي و ضربي ي سازهاي كوبه به طور كلي به همه :نكته

  :شوند  به دو گروه تقسيم مياز نظر توانايي تنظيم سطح زير و بمي صداي حاصلهاي بسته  سازهاي كوبه
ن لـوكِ ماننـد تيمپـاني، گِ    باشد،    مي تنظيم   قابل بمي صداي ساز     و زير   در اين سازها  : مشخصاي با زير و بمي        سازهاي كوبه ) الف

  اي   لولهستا، ناقوسِلِيلوفون، چِگزشپيل، اِ
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  .باشد نمي بمي صداي ساز قابل تنظيم  و در اين سازها زير:اي با زير و بمي نامشخص سازهاي كوبه) ب
  ...ج، گانگ، مثلث و نف، انواع طبل، سِ، د)ربضَ(نبك مانند تُ
   كـردن   تـر بـراي حفـظ ريـتم و وزن و برجـسته      شود بلكه از اين سازها بـيش   موسيقي توليد نمياصواتاي   در سازهاي كوبه 

  . شود هاي اوج موسيقي استفاده مي لحظه

  دار ستيسازهاي شَ
ي دميدن، بلكه توسط ارتعاش هـوا         به وسيله شود ولي نه      از طريق ارتعاش هوا ايجاد مي     ها    سازهايي هستند كه توليد صوت در آن      

 ماننـد پيـانو، ارگ، كالوسـن    شـود،  ها حاصل مـي     اي از شستي    بر مجموعه   دست انگشتفشار دادن   ي صوتي كه با       درون محفظه 
  .گارمون و ، آكاردئون)هارپسيكورد(

  

  سازهاي الكترونيك
هـاي الكترونيكـي بـه         توليد صدا در اين سازها به روش       .دگوين   مي (Electrophone)در موسيقي غرب به اين سازها الكتروفون        

  .هازرساي ينتيآيد مانند س وجود مي
  

  سازهاي انتقالي
اش متفاوت خواهد بـود كـه بـا           هاي اجرايي در برخي از سازها، صداي حاصل از ساز نسبت به نت نوشته شده                به علت محدوديت  

  . گويند گونه سازها، انتقالي مي ته باشد كه به اينهاي مختلفي داش تواند حالت توجه به امكانات ساز مي
بمل، يعني در حالـت عـادي         گويند كالرينت سي    وقتي مي . باشد  ت دوي استاندارد مي   نمعيارهاي مقايسه در تمام سازهاي انتقالي       

تـر     يك پرده بم   »دو«  نسبت به  »بمل سي«چون  (دهد    تر صدا مي    كند نسبت به نت نوشته شده يك پرده بم          اصواتي را كه توليد مي    
 و بـه جـاي      »ر«، نت   »دو« را اجرا كند بايد به جاي نت         »ر«،  »دو«هاي    بمل بخواهد مثالً نت    ي كالرينت سي    حال اگر نوازنده  ). است
  . شنيده شود»ر«، »دو« را بنوازد تا به گوش شنونده همان »مي«، نت »ر«نت 




