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تقدیم به استاد ارجمندم 

جناب آقای دكرت محسن حجاریان



به نام خدا 

هرنجویان گرامی با آرزوی موفقیت شام الزم می دانم به این نکته اشاره کنم که مطالب این مجموعه بر اساس نظر 

اساتید و اعضای محرتم هیئت علمی دانشگاه های هرن و همچنین مجموعه سوال های مربوط به سال های گذشته و 

تنها جهت موفقیت در این آزمون گردآوری و تدوین شــده و ســعی شده است از آوردن مطالب اضافی که نیازی به 

مطالعه آنها برای رشکت در این آزمون نیست پرهیز شود و مطالب آن در سطح همین آزمون باشد لذا از هرنجویان 

محرتم تقاضا دارم جهت مطالعه ی بیشــرت در مورد سازهای ایرانی به کتاب هایی که اسامی آن ها در قسمت فهرست 

منابع درج شده مراجعه کنند. 

با تشکر  

مهری اسدی  



فهرست
فصل اول: سازهای هواصدا )Aerophone(، ذوات النفخ

بخش اول: سازهای دمیدنی که در موسیقی دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند:
18 نی هفت بند 

بخش دوم: سازهای دمیدنی که در موسیقی نواحی مختلف ایران مورداستفاده قرار می گیرند:
22 سورنا - سیستان 
22 سورنا - بلوچستان  
23 سورنا )ساز( - قشقایی 
24 سورنا )ساز کوچیره( - بختیاری 
24 سورنا - رشق خراسان )تایباد، تربت جام( 
25 سورنا - کرمانشاهان 
26 سورنا - کردستان 
27 سورنا )زورنا( - آذربایجان 
28 کرنا - قشقایی 
28 کرنا - فارس 
29 کرنا - گیالن 
30 کرنا - مازندران 
30 باالبان - آذربایجان 
31 باالبان )نرمه نای( - کردستان 
32 قوشمه - خراسان )بجنورد( 
32 نی جفتی - بوشهر 
33 نی جفتی - هرمزگان 
33 دوزله - کردستان 
34 شمشال - کردستان 
35 نی هنبونه )نی انبان( - بوشهر 
35 نفیر - نواحی مختلف ایران 
36 شیپور - نواحی مختلف ایران 
37 هارمونی )هارمونیا( - بلوچستان 



37 گارمون - آذربایجان رشقی 
38 نی زبانه دار )تویدوک( - ترکمن 
39 قرنی )قرنه( - گیالن و مازندران 
39 سوتک - نواحی مختلف ایران 
40 نی لبک - گیالن )منطقه ی تالش(، گلستان )منطقه ی کتول( 
41 لَلِه وا - گیالن و مازندران 
41 بوق - بوشهر 
42 بوق صدفی - شاهرود 
43 مجموعه سواالت فصل اول 

فصل دوم: سازهای كوبه ای پوستی )Membranophone(، طاسات و كاسات و الواح فوالد
بخش اول: سازهای کوبه ای پوستی که در موسیقی دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند:

58 متبک 
بخش دوم: سازهای کوبه ای پوستی که در موسیقی نواحی مختلف ایران مورد استفاده قرار می گیرند:

62 دهل - بلوچستان )رسحد(، سیستان 
62 دهل)ُدهال، دهال( - کرمان )بافت( 
64 دهل )ُدهال، دهال( - کرمان )رابُر( 
64 دهل )ُدهال، دهال( - کرمان )بَردسیر( 
65 دهل )ُدهال، دهال( - کرمان )سیرجان( 
66 دهل - کرمان )فهرج( 
67 دهل - کرمان )کهنوج( 
68 جوره - کرمان )فهرج( 
69 جوره - کرمان )کهنوج( 
70 دهل - جنوب خراسان )گناباد( 
70 دهل - جنوب خراسان )بیرجند( 
71 دهل - رشق خراسان )تربت جام( 
72 دهل - شامل خراسان )شیروان( 
73 دهل )دیل، دهیل( - گلستان )منطقه ی کتول( 
73 دهل )َدهیل، ِدِهل( - رشق مازندران 
74 دهل )مَتَک( - غرب مازندران 
75 دهل - استان سمنان )گرمسار( 
76 دهل - استان تهران )دماوند( 
76 دهل - استان تهران )ورامین( 
77 دهل - استان تهران )شهریار( 
78 دهل - آذربایجان رشقی 
79 دهل - آذربایجان غربی 
79 دهل )َدُول( - کرمانشاهان 
81 دهل )َدئول، َدُول، َدُهل، ُدل( کردستان 
81 دهل - لرستان 
82 دهل - استان مرکزی )اراک( 
83 دهل - بختیاری 



84 دهل - هرمزگان )جزیره قشم، جزیره هرمز، بندرعباس، بندرلنگه، بَستَک، میناب، بندر معلم( 
85 دهل - هرمزگان )نوبان( 
86 دهل خرب )شیطانک، ُدل( - کردستان 
87 پیپه - هرمزگان 
87 جورِه )جورَه( - هرمزگان )بندر معلم، میناب( 
88 کَرس- هرمزگان )متامی مناطق بجز میناب و بندر معلم( 
88 ُمرواس )ُمرباس( - هرمزگان، بوشهر 
88 دهل هشت گوش - خوزستان )شوشرت( 
89 دهل - بلوچستان )مُکران( 
90 تیمبوک - بلوچستان )مُکران( 
90 دهل ُمگُرمان - بلوچستان )قرصقند، روستای بُگ( 
91 دهل شیخ فرج - بوشهر )جزیره ی خارک( 
92 دهلک )دکُر( - بلوچستان 
92 دهلک نال - بلوچستان 
93 طبلک )جغجغه، شیطان قاوالی( - نواحی مختلف ایران 
94 طبل زلزله - یزد )ابرندآباد( 
95 طبل زلزله سه و شش طرفه - یزد )ابرند آباد( 
96 طبل هشت گوش - تهران، دزفول، شوشرت 
96 طبل عزا - یزد )میبد( 
97 طبل - خوزستان )دزفول( 
98 طبل - آذربایجان رشقی )تربیز( 
99 نقاره )ناقاره، ناقارا( - آذربایجان رشقی، تهران، آذربایجان غربی،  اردبیل 
100 نقاره )ناقاره( - گیالن 
102 نقاره )درَسکوتن، درَسکنت( - مازندران مرکزی 
103 نقاره )ناقاره، ناقارا( - فارس )ایل قشقایی( 
105 نقاره - کهکیلویه و بویراحمد )ایل بویراحمد( 
107 نقاره - کرمان )سیرجان( 
108 نقاره - سمنان 
109 نَقاره )ناقاره( - هرمزگان )بَستک، هرَنگ( 
110 نقاره - تهران، دزفول 
111 نقاره های آستان قدس رضوی - خراسان )مشهد( 
113 نقاره های آستانه ی حرضت معصومه - قم 
113 نقاره های نقاره خانه ی طبس - خراسان  
114 نقاره - اصفهان )کاشان، نائین( 
115 نقاره - خوزستان )شوشرت( 
116 قوشاناقارا )قوشاناقاره( - آذربایجان رشقی 
118 دمام - بوشهر 
118 دمام )طبل، ابوسعبین( - خوزستان )اروندکنار، آبادان، خرمشهر( 
119 ُدَرک - کرمان )سیرجان( 
120 چوُغرو: کرمان )بم، دهستان، َمرَغک، روستای بیدخون( 
121 تاس )طاس، دوتَپلَه، دوطبله( - کردستان 



122 چورگیر )کََرک گیر( - سیستان، جنوب خراسان، اردبیل 
123 جوغ - کرمان )راور، بردسیر( 
124 کاسوره - خوزستان )اهواز، آبادان، خرمشهر( 
124 پیپه - هرمزگان )بندرعباس( 
125 چینَکنگه )کَته کینگ( - هرمزگان )بندرعباس( 
126 مریاسه )اُنسوندو( - هرمزگان )بندرعباس( 
126 َچپوَوه )اُم پَتو( - هرمزگان )بندرعباس( 
127 دف 
129 دف - کردستان 
130 دایره - خراسان )نیشابور، تربت جام، بیرجند، سبزوار، خوسف، بیدخت گناباد، بجنورد( 
133 دایره )اََربونه( - یزد )نایین( 
134 دایره - خوزستان )شوشرت، بهبهان، بوشهر( 
135 دایره )قاوال( - آذربایجان رشقی 
136 دایره - سیستان )زابل(  
137 دایره - رشق مازندران )بهشهر، روستای گرجی محله( 
138 دایره - گلستان )فاضل آباد علی آباد کتول، رامیان( 
139 دایره - لرستان )اَزنا( 
139 دایره - چهارمحال و بختیاری )شهرکرد، فارسان( 
140 دایره - کرمان )رفسنجان( 
141 دایره - هرمزگان )الرک، بندرلنگه، الفت، قشم، بستک( 
143 دایره - فارس )الر، جهرم( 
144 دایره - همدان )نهاوند( 
144 دایره - اصفهان، کاشان )بادرود، قمرص( 
145 دایره - بلوچستان )نیک شهر و قرص قند، زاهدان، ایرانشهر( 
146 دایره - سمنان 
147 دایره - دامغان )روستای حسن آباد( 
147 دایره - گیالن )سیاهکل( 
148 دایره - تالش )خلیفه آباد، شاندرمن( 
149 دایره - اراک 
150 دایره - کرمانشاهان )سنُقر، صحنه( 
150 دایره - کردستان )سنندج( 
151 دایره زنگی 
152 جاریگ - کرمان )بم، دهستان، َمرَغک، روستای بیدخون( 
153 متپو )فلزی، سفالی( - نواحی مختلف ایران 
155 متبک زورخانه - نواحی مختلف ایران 
157 متبک- نواحی مختلف ایران 
163 مجموعه سواالت فصل دوم 

فصل سوم: سازهای كوبه ای بدون پوست )Idiophone(، طاسات و كاسات و الواح فوالد
بخش اول: سازهای کوبه ای بدون پوست که در موسیقی دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند:

)در این بخش هیچ سازی در موسیقی دستگاهی استفاده منی شود(



بخش دوم: سازهای کوبه ای بدون پوست که در موسیقی نواحی مختلف ایران مورد استفاده قرار می گیرند:
190 چوب - بلوچستان، سیستان، کرمان، گلستان )کتول(، خراسان 
190 کَرتا )کَرَته( - گیالن، تالش  
190 جغجغه - اصفهان )قمرص( 
191 شق شق - خوزستان )شوشرت( 
192 چاک )تخته( - هرمزگان )بندرعباس، بندرلنگه( 
192 سنج - تهران 

کَرب )کارب، سنج، جغجغه، سنگ، َچک َچکو( - خراسان )سبزوار(، گیالن )الهیجان(، کاشان )آران(، 
192 اصفهان )اَبیانه، شهرضا، قُمشه( فارس )استهبان( 
193 اَنرب )اَمرب( - خوزستان،تهران 
194 سنج )رشینگ، جینگ( -هرمزگان 
194 سنج - بوشهر 
195 سنج )قاشقک( - سیستان 
196 سنگ - گلستان )کتول( و برخی نواحی ایران 
196 تخته )الکوتی( - آذربایجان رشقی 
197 َچلَک - مازندران 
197 الک - مازندران 
198 تخته - اصفهان 
198 َدم پی )حلب( - هرمزگان )بَستَک( 
199 توسیلَک )توسیل( - بوشهر )جزیره ی خارک( 
200 تَشت )تشتک، تال( - بلوچستان 
200 تَشت سوچال - مازندران 
201 لَگَن - مازندران 
202 َمجمه - گیالن )منطقه ی تالش( 
202 تشت - مازندران 
203 زنگ مدرسه - نواحی مختلف ایران 
203 هاَون )هاونگ( - یزد، کرمان، تهران 
204 ناقوس آتَشکده - یزد، کرمان، تهران 
204 زنگ زورخانه - نواحی مختلف ایران 
204 زنگ کُشتی - نواحی مختلف ایران 
205 زنجیر- نواحی مختلف ایران 
205 کوزه )کوَزک( - بلوچستان 
206 کوزه - کرمان )منطقه ی بم و نَرماشیر( 
207 کوزه )َجله( - هرمزگان 
207 کباده - نواحی مختلف ایران 
208 زنجیر پایه - گیالن )سیاهکل( 
208 چو رس )چوب ِسحر( - کرمان  
209 کشوتس - کلیساهای اَراَمنه 
210 سنجک )َضبَک( - بوشهر 
210 زنگ، زنگوله، ناقوس - نواحی مختلف ایران 
211 ُدره - اصفهان )کاشان( 



211 َجغَجغه)جغجغه( - اصفهان )کاشان(، سمنان )شاهرود( 
212 َمنیور - هرمزگان 
212 زنجیر و زنگوله - گیالن)تالش( 
213 تَک تَکو )تَق تَقو، کَت کَتو، َشک َشکو( - بوشهر 
213 ترَکی)تَک تَکی، تَخ تَخی، رخ رخی( - مازندران 
214 جیر جیرا)جرئ جرئا( - آذربایجان رشقی 
215 قارقارک )قارقارکَُنک( - غرب ایران - زاگرس مرکزی )الشرت، خاوه، کنگاور، هرسین، نهاوند( 
216 َدنگ )آبَدنگ( - مازندران 
216 قوپوز )قاووز، زنبورک فلزی و چوبی( - گلستان )منطقه ی ترکمن نشین(، شامل غربی خراسان 
217 قارقارک - نواحی مختلف ایران 
218 قوطی - خوزستان 
221 مجموعه سواالت فصل سوم 

فصل چهارم: سازهای زهی )Chordophone(، ذوات االوتار
بخش اول: سازهای زهی آرشه ای که در موسیقی دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند:

232 کامنچه 
234 قیچک 
237 رباب 

بخش دوم: سازهای زهی آرشه ای که در موسیقی نواحی مختلف ایران مورد استفاده قرار می گیرند:
242 کامنچه - شامل خراسان 
244 کامنچه )قیجاق( - گلستان )ترکمن صحرا( 
247 کامنچه - گلستان )کتول( 
251 کامنچه - تهران )طالقان( 
253 کامنچه - دامغان )منطقه ی کومش( 
257 کامنچه - رشق مازندران 
261 کامنچه - گیالن )منطقه ی دیلامن( 
263 کامنچه - آذربایجان غربی 
265 کامنچه - آذربایجان رشقی 
270 کامنچه )تال( - لرستان 
273 کامنچه - چهارمحال بختیاری 
277 کامنچه - فارس )قشقایی( 
280 قیچک - سیستان 
283 قیچک )رسوز، رسود( - بلوچستان 
288 رباب )ربابه( - خوزستان 

بخش سوم: سازهای زهی مرضابی که در موسیقی دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.
292 سنتور 
294 قانون 
296 تار 
298 سه تار 
300 عود )بربط( 

بخش چهارم: سازهای زهی مرضابی که در موسیقی نواحی مختلف ایران مورد استفاده قرار می گیرند.



304 دوتار - رشق خراسان )تربت جام، تایباد، خواف، کاشمر( 
310 دوتار - شامل خراسان 
313 دوتار )تامدیره- توت تار( - گلستان )ترکمن صحرا( 
317 دوتار - گلستان )کتول( 
319 دوتار - رشق مازندران 
321 تنبور - کرمانشاهان 
327 متبیره ی نوبان - هرمزگان 
329 تنبوره - گیالن)تالش( 
331 تنبورک - بلوچستان 
333 رباب - بلوچستان، سیستان “هجده تار” 
337 رباب - بلوچستان “پنج تار” 
339 بینجو - بلوچستان 
343 ساز )ساز عاشیقی، قوپوز( - آذربایجان رشقی و غربی 
350 تارآذربایجانی - آذربایجان رشقی 
355 چورگیر )کََرک گیر( - جنوب خراسان، سیستان، اردبیل 
357 مجموعه سواالت فصل چهارم 
375 پاسخنامه مجموعه سواالت 
383 فهرست منابع  





فصل اول
سـازهای هواصدا 
Aerophone
ذوات النفخ





بخش اول: سازهای هواصدایی که در موسیقی 
دستگاهی مورد استفاده قرار می گیرند



18   سازشناسی ایرانی  فصل اول

نی هفت بند 
نام گروه: بادی های بدون زبانه

بادی،  مشخصات ظاهری: همان طورکه در تصویر مشاهده می کنید این ساز 
لوله ای اُستوانه ای شکل از گیاه نی است که طول آن از هفت بند و شش گره 

تشکیل شده است. 
نحوه تولید صوت: تولید اصوات گوناگون در نی با ورود هوا از دهانه ساز 
به وسیله دمیدن نوازنده )با قرارگرفتن ساز در وسط لب های نوازنده و یا وسط 
دندان پیشین او و قراردادن زبان روی ساز و انگشت گذاری روی سوراخ های 

آن( صورت می گیرد. 
روش انگشت گذاری: در طول بدنه نی پنج سوراخ وجود دارد که تولید اصوات 
گوناگون با انگشت گذاری نوازنده بر روی آنها امکان پذیر است. سوراخ های بدنه 
این ساز از پایین به باال شماره گذاری می شوند؛ بنابراین اگر از پایین به باال، دست 
چپ و بعد دست راست قرار بگیرد انگشت گذاری به این شکل خواهد بود: 
انگشت کوچک دست چپ ، آزاد و بدون هیچ مسئولیتی روی بدنه ساز قرار 
می گیرد؛ انگشت دوم روی سوراخ اول، انگشت سوم )میانی( بین سوراخ های اول 
و دوم به  عنوان تکیه گاه برای سهولت اجرا، انگشت چهارم )سبابه( روی سوراخ 

دوم و انگشت شست نیز پشت ساز به  عنوان تکیه گاه قرار می گیرد.
انگشت  بود:  خواهد  شکل  این  به  نیز  راست  دست  انگشتان  شماره گذاری 
کوچک دست راست، آزاد و بدون هیچ مسئولیتی روی بدنه ساز قرار می گیرد؛ 
چهارم  سوراخ  روی  )میانی(  سوم  انگشت  سوم،  سوراخ  روی  دوم  انگشت 
پنج  از  غیر  به  می گیرد.  قرار  پنجم  سوراخ  روی  )سبابه(  چهارم  انگشت  و 
سوراخی که روی بدنه ساز وجود دارند، سوراخی نیز در پشت ساز قرار گرفته 

است که به وسیله انگشت شست دست راست گرفته می شود.
وسعت صوتی: نی در انواع گوناگون به  طور متوسط در حدود دو اُکتاو و نیم 
وسعت دارد )البته می توان وسعت صوتی این ساز را با دو برابر کردن فشار هوا، 

یک اُکتاو باالتر برد(. 

نی هفت بند
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برای اجرا: نی دارای چهار منطقه صوتی است که  بهترین محدوده صوتی 
عبارتند از: بم، اوج، غیث و ذیل. در میان این چهار منطقه صوتی حدود دو 

اُکتاو از منطقه صوتی وسط این ساز بهترین صدا را داراست. 

محدوده های صوتی که اجرای آنها سخت یا غیرممکن است: در تمام انواع 
این ساز، در کوک های دو، سل، فا و... فاصله هفتم نسبت به بم ترین نت ساز 
قابل اجرا نیست )البته نوازندگان چیره دست فاصله هفتم کوچک را با دمیدن 

خاص اجرا می کنند(.
موارد مربوط به کوک: کوک این ساز مانند بسیاری از سازهای بادی دیگر قابل 
تغییر نیست، به همین علت این ساز در کوک های گوناگون )دو، سی بمل، ال، سل 

و...( ساخته می شود.
موارد مربوط به نت نویسی: برای نگارش نت های مربوط به این ساز از کلید 

ُسل استفاده می شود. 
تکنیک های قابل اجرا: تکنیک هایی از قبیل انواع تکیه، استاکاتو و آرپژهای 

کوتاه در نی قابل اجرا هستند.
متعدد  رساله های  در  است  مقید  بادی  سازهای  گروه  به  متعلق  که  نی  نکته: 
معرفی  و...  نی  عراقی، شش نای،  نای  هفت بند،  نای  نای،  عنوان  با  موسیقی 
می شود؛ به  طور مثال در رساله اشجار و اثمار الخوارزمی با عنوان نای عراقی 
و در دو رساله علم و موسیقی میرصدرالدین محمد و رساله کلیات یوسفی 

1. منطقه ی صدای بم و بم نرم

2. منطقه ی صدای اوج

3. منطقه ی صدای غیث

4. منطقه ی صدای ذیل )پس غیث(




