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بــا توجه بــه زمان منــد بــودن هنــر موســیقی، ریتــم، پایه ای ترین 
تجربه هــای  بررســی،  بنابرایــن  اســت.  موســیقی  در  رکــن  اولیــن  و 
بــود.  انــدازه دارای اهمیــت خواهــد  بــه همیــن  نیــز  موجــود در آن 
کوبــه ای، بــه خصــوص  همچنیــن در مقولــه ی همنــوازی، ســازهای 
تمبــک، نقــش بســیار مهمــی را هــم در زمینــه ی ریتمیک-متریک و 
هــم در رنگ آمیــزی صوتــی ایفا می کننــد. بنابراین برای داشــتن یک 
کیفیــت، در اولیــن قــدم نیــاز به بررســی نقش این ســاز  همنــوازی بــا 
داریــم. فقــدان نظام منســجم، مدون و معین ریتمیــک- متریک در 
کالسیک حال حاضر ایران،  همنوازی با سازهای ملودیک موسیقی 
موجــب ســردرگمی نوازنــدگان، آشــفتگی اجراهــا، عدم دســتیابی به 
نتایــج دلخــواه در همنوازی هــا و... می شــود. در حقیقــت موفقیــت 
گاهــی  در بســیاری از مــوارد بــر مبنــای قواعــدی شــخصی و تجربــی، 
گاه، و یا به صورت تقریبًا اتفاقی شــکل خواهدگرفت. مفهوم  ناخــودآ
ریتــم از متــر جدا اســت و برای دســت یافتن به نتایج درســت و درک 
کاماًل این دو را در ذهن از هم  عمیــق موضــوع، باید در طول مقاله نیز 
کالســیک ایران )با تکیــه برآنچه از  کنیــم. ریتم در موســیقی  تفکیــک 
دوره ی قاجار- نه پیش از آن-  به دســت ما رسیده(، به دلیل حضور 
مقتدرانه ی آواز و آوازی نوازی، ساختاری متفاوت از شکل رایج ریتم 
گونه ی آوازنوازی، عمده ترین بخش  در دیگر موســیقی ها دارد. آواز و 
این موســیقی را تشــکیل می دهد. در واقع بزرگترین بخش موسیقی 
هنری این دوره، بر همین اســاس بنا شــده اســت. در آواز، ریتم یک 
مشــخصه ی بســیار پیچیــده و در عیــن حــال دارای آزادی نســبی در 
دیرند اســت. ایــن موضوع در مرحله ی اول، همنــوازی را تحت تاثیر 
که بســیاری به  قــرار داده و ســایه ی ایــن تاثیــر چنان ســنگین اســت 
کل موســیقی ایرانی را موســیقی برای تکنوازی معرفی می کنند.  طور 
کوبــه ای در آن نیز حضور داشــته  کــه ســاز  در شــکل آوازی نمونــه ای 
باشد، وجود ندارد و همنوازی ها، تنها منحصر به همراهی ساز و آواز 
که با بیش از یک ســاز همراه شــده اســت.  گاهی آوازی  می شــود و یا 
گفــت در عمده ترین بخش موســیقی هنری ایــران )با  پــس می تــوان 

از ســازهای  نــدارد. اســتفاده  کوبــه ای هیــچ نقشــی  متــر آزاد(، ســاز 
کمی را در این  که ســهم  کوبه ای، صرفًا در اجراهای دارای متر اســت 
موســیقی دارنــد. بــه نظــر نگارنــدگان، در دوره ی قاجــار )یــا حداقــل 
که نمونه های صوتی از آن موجود اســت(، اســتفاده   اواخــر این دوره 
کوبه ای در موســیقی َســُبک شهری، بســیار پر رنگ بوده  از ســازهای 
اســت و اســتفاده ی این سازها در موســیقی هنری نیز تا حدودی به 
که ســازهای  شــکل مشــابه منتقل شــد. شــاید به همین دلیل اســت 
کوبــه ای در اجراهــای متریک شــان، بــه جــز در  ملودیــک و ســازهای 
مواردی محدود )ریتم های با میزان نمای      و      سنگین(، ریتم های 
بسیار ساده و ابتدایی و یکنواخت عامیانه را ارائه می کنند. این گفته، 
بــه هیچ عنــوان به معنی ضعــف ریتمیــک نوازندگان مذکور نیســت، 
بلکــه عــدم اهمیــت و در اولویــت نبــودن متــر در اجراهای آنهاســت. 
که  هرچــه از لحــاظ تاریخ ضبط ها بــه عقب تر برمی گردیــم، می بینیم 
ایــن موضوع پررنگ تر اســت و متــر نقش متداول تــری را ایفا می کند. 
گذر زمان و تاثیر پذیری بیشتر فرهنگ ایران از سایر  گفت با  می توان 
گسترده تر شــد و جایگاهی مهم تر از  کشــورها، همنوازی های متریک 
کوبه ای،  کرد. ریتم ها متنوع و پیچیده تر و  نقش سازهای  پیش پیدا 
پررنگ تر شــد. همچنین تحوالت زیادی در ســاختار تکنیکی تمبک 
به وجود آمد. تاثیر سایر فرهنگ ها را می توان در حالت خاصی از ریتم 
که )از چپ به راست( به صورت ۲و۲و۳و۳و۳و۳  ن ، یا حالتی از           
کســان هایی به شــکل ۲و۳و۳  که      با آ ارائه می شــود یا حالتی دیگر 
کالسیک  اجرا می شــود، دید. اینها هیچ یک پیشینه ای در موسیقی 
گونه های موســیقی ایران نــدارد، اما مالحظه  ایــران و حتــی در دیگر 
گسترده در این موسیقی مورد استفاده  که امروزه به صورت  می شود 
هســتند. در زمینــه ی تکنیــک نیــز شــاهد ترجمــه شــدن و ارائــه ی 
بســیاری از تکنیک هــا در تمبــک از ســازهایی ماننــد طبــالی هندی 
که  گفت به دلیل پشتوانه ای علمی و عملی  کل می توان  هستیم. در 
موســیقی آوازی از آن برخوردار اســت، همچنان نظام مندتر از بخش 

کالسیک ایران است. متریک رپرتوار موسیقی 

روش تحقیق و آوانگاری

کالســیک ایــران در زمینه ی  پیشــینه ی پژوهــش برای موســیقی 
که نتایج قابل قبول و اســتفاده ای  کم اســت. از مواردی  ریتم بســیار 
 Rhythmic Structure in Iranian بــه  می تــوان  داده انــد،  ارائــه  را 
کتاب ســرایش نوشــته ی  Music نوشــته ی دکتــر محمدرضا آزاده فر، 
گانی نوشته ی ارشد تهماسبی اشاره  حســین مهران و ریتم خوانی واژ
کردن  که ســعی در هرچــه نظام مندتر  کــرد. بــا توجه بــه هدف مقالــه 

کالســیک ایــران  کوبــه ای در قطعــات متریــک موســیقی  نقــش ســاز 
ح و برخورد با موضــوع را می توان  اســت، روش هــای مختلفی در طــر
کردن ســایرین  پیش گرفــت. ارائــه ی یــک ایــده و تالش بــرای توجیه 
کــه در زمینه هــای مختلــف موســیقی  در اســتفاده از آن، راهی اســت 
گاهــی توســط افــرادی انجــام شــده و معمــواًل یــا به  کالســیک ایــران 
نتیجــه نرســیده یــا موجب انجمــاد و ایجاد محدودیت در آن شــاخه 
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کالسیک ایران

که از  شــده اســت. بررســی ســبک شــخصی خاص، راهی دیگر اســت 
اساســی ترین مشکالت آن، محدودشدن به فردی خاص و شیوه ای 
بر اســاس ســلیقه ی آن شــخص اســت. چندیــن راه دیگر نیــز ممکن 
کمکــی نمی کند. از نظر  کــه بحــث در مورد آنها، به این نوشــته  اســت 
نگارندگان، مانند شاخه های دیگر علوم می توان از تجارب موفق )به 
که پدید آمده اســت(، به نتایجی برای رفع این مشــکالت  هر شــکلی 
کرد. در نهایت پس از بررسی تمام این راه ها، نگارندگان  دســت پیدا 
کــه تاثیر قابل توجه ای در  که از تمام افرادی  بــه این نتیجه رســیدند 
شــیوه ی تمبک نوازی در همنوازی با ســازهای ملودیک داشته اند، 
لیســتی فراهــم شــود و آثارشــان مــورد بررســی و تحلیــل قــرار بگیــرد. 
ح و صاحب شــیوه ی شــخصی  کلــی نوازندگان مطر در ابتــدا بــه طــور 
کــرده و پــس از شــنیدن و بررســی اولیــه ی تمام آثــار آنها،  را انتخــاب 
که روشــن تر بیانگر ســبک اوســت،  از بیــن آثار هر شــخص، آن دســته 
که برای هیچ فردی از نظر تعداد  انتخاب شــد. الزم به توضیح اســت 
اثــر، تفــاوت قائل نشــده و از هر شــخص، یــک قطعه با تمپــوی باال و 
که بیشــتر بیانگر ســبک شــخصی آن فرد  یک قطعه با تمپوی پایین 
گر شــیوه ی شــخصی برای  گرفته شده اســت. در واقع ا باشــد، در نظر 
گونه هــای مختلــف، ماننــد پیش درآمــد یــا چهارمضــراب، متفــاوت 
باشــد، حتمًا لحاظ شــده اســت. در موارد خاص نیز تاثیر آهنگساز بر 
که  گرفت. اشــخاصی  روی اجــرای تمبک قطعات، مورد بررســی قرار 
که بر اساس سبک،  ح زیر هســتند  گرفته اند، به شــر مورد بررســی قرار 

با خط تیره تفکیک شده اند: 
حســین تهرانی )1290-1352(، محمد اسماعیلی )1313( - ناصر 
ناصــر  امیــر   - محبــی)1331(  جمشــید   ،)1376-1326( فرهنگ فــر 
افتتــاح )1314-1366(، بهمــن رجبــی )1318( - جمشــید شــمیرانی 
کامــکار )1335( - پژمــان حــدادی )1347( - نویــد  )1320(- ارژنــگ 

افقه )1349(
کامل و بــا جزییات، هــم از اجراهای دو نوازی  آوانــگاری به شــکل 
که  گروه نــوازی انجــام شــده اســت. در واقــع بــا توجــه بــه ایــن  و هــم 
اطالعــات خــام و اولیــه ی پژوهش را بــر آورده می کند، موضوع بســیار 
حساسی اســت. زیرا امکان دارد ایده های همنوازی از قسمت هایی 
که توســط سایر سازها نواخته می شود یا حتی خط  مثل زینت هایی 
بــاس یا ریتــم هارمونیک و غیره به وجود آمده باشــد و عــدم توجه به 
آن، باعــث به وجود آمــدن خطا هایــی در نتایــج نهایــی بشــود. روش 
تحقیــق مــورد اســتفاده توصیفی و تحلیلی اســت. اطالعات از طریق 
آوانگاری و شــنود آثار صوتی موجود، به دســت آمده است. جامعه ی 
آمــاری در ایــن تحقیــق، تمامــی آثــار صوتــی از همنوازی هــا- شــامل 
کالسیک ایران و نمونه گیری  سازهای ملودیک و تمبک در موسیقی 
بــه صــورت غیرتصادفی و انتخابی اســت. پس از انتخــاب و آوانگاری 
گانه تجزیه  و تحلیل  آثــار این افراد، هریک از قطعه ها به صــورت جدا
گردیــد. برخــی از قطعــات،  ریتمیک-متریــک شــد و نتایــج بررســی 
نــکات خــاص و جالــب توجــه داشــت. در نهایــت هم نکات مشــترک 
و یــا غیرمشــترک بین قطعه هــای تمپوپاییــن و تمپوبــاال و نوازندگان 
که از پیش تعیین  گرفته  است و به نتایجی  مختلف مورد بررسی قرار 
نشــده بودنــد، رســیده  اســت. همچنیــن ریتم هــای انتخــاب شــده، 
کــه با اختــالف زیاد، بیشــترین  از وزن هــای ســاده و ترکیبــی هســتند 
کالســیک ایران دارند و از بررســی  فراوانی را در رپرتوارهای موســیقی 
وزن های لنگ پرهیز شده است. در واقع نگارندگان صرفًا نقش ناظر 
کارآمــد و بنیادین حاصل شــود.  و تحلیل گــر را داشــته اند تــا نتایجــی 
اصلی ترین بخش تحلیل آوانگاری ها، برای پاســخ به سوال "شیوه ی 
کلی در  برخــورد نوازنده ی تمبک با ملــودی و همنوازی با آن به طور 

شیوه های مختلف چگونه بوده است؟"، بوده است.

جدول 1-  میزان نما، تمپو، تقسیمات استقراضی )تمبک( و ورود تمبک در ابتدای نمونه های بررسی شده.

 تمپو نمامیزان 
تقسیمات 
 استقراضی

 زمان و شکل ورود تمبک در ابتدای قطعه

1 
 حسین تهرانی

 زرد ملیجه
2
با افزایش ناگهانی  74است و از میزان  103برای سیاه در ابتدا برابر  ساده  4

  نشده استفاده همراه است. 120تمپو پس از سکوت به 

2 
 حسین تهرانی

 رنگ دشتی
6
است و قطعه با کمی باالتر رفتن  108برای ضرب سیاه نقطه دار برابر  ترکیبی  8

  استفاده نشده تمپو تدریجی همراه است.

3 
پیش    محمد اسماعیلی

 درآمد

 سه گاه

4
 است. 64برای سیاه تقریباً تا پایان برابر با  ساده  4

 استفاده نشده

 
 

4 
محمد اسماعیلی   

 چهارمضراب

 سه گاه

6
است ولی  با تغییرات کمی در ادامه  154چنگ نقطه دار برابر با برای  ترکیبی 16

 همراه است.

شده )یک  استفاده
 میزان(

 

میزان سوال و جواب بین سنتور و تمبک و از شانزدهمین میزان همنوازی آغاز  15
 شود.می

 

امیرناصر افتتاح  ضربی  5
 دشتی

6
ترکیبی   8

 )سنگین(

است که البته دارای تلورانس نیز  37با دار حدودا برابر برای سیاه نقطه
 هست.

 
ضرب است و پس از اتمام میزان اول تمبک تار شروع کننده ی اجرا از روی ضد استفاده نشده

 شود.وارد می

6 
 امیرناصر افتتاح

 چهارمضراب ماهور

6
ترکیبی و   16
6
 ترکیبی  8

طول  است و با تغییرات بسیار کمی در 140برای سیاه حدودا برابر با 
 قطعه همراه است.

 
 شودشود و پس از دو میزان تمبک نیز وارد میشروع قطعه توسط تار انجام می ای نشدهاستفاده

بهمن رجبی  7
 چهارمضراب دشتی

6
 شود.وارد می ی اجراست و پس از دو میزان تمبکسنتور شروع کننده - استفاده شده است. 143برای هر چنگ نقطه دار در طول قطعه برابر  ترکیبی 16

8 
 بهمن رجبی

 پیش درآمد ابوعطا
4
 درآمد استی پیشتمبک شروع کننده استفاده شده است. 112برای سیاه در طول قطعه  ساده  4

جمشید شمیرانی پیش  9
 درآمد اصفهان

4
 یابد.افزایش می 103شود و به تدریج تا شروع می 85برای سیاه از  ساده 4

 نشده استفاده

 

 شود.ضرب تمبک نیز به همنوازی اضافه می بعد از دو

 

10 
 جمشید شمیرانی

 چهارمضراب ابوعطا
6
است و در ادامه مقداری  155برای چنگ نقطه دار در ابتدا برابر  ترکیبی 16

 نشده استفاده کند.افزایش پیدا می
شروع قطعه توسط تار است  و سپس از قسمت باالی ضرب تمبک نیز وارد 

 شود.می

 

11 
 ناصر فرهنگفر

 در غم
6
 شده استفاده  ساده  4

 شروع قطعه به صورت همزمان توسط سنتور و تمبک است.

 

12 
 ناصر فرهنگفر

 سرانداز
6
 175باشد و در ادامه به می 152برای چنگ نقطه دار در شروع قطعه  ترکیبی  16

 نشده استفاده رسد.می
 آغاز میشود.قطعه همزمان از میزان اول توسط تمبک و سنتور 

 



8
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- در قســمت تحلیــل فیگور هــا، تزیین هــای مربــوط بــه اجــرای 
ســازهای  بــه  مربــوط  زینت هــای  و  بمــی  و  زیــر  همچنیــن  تمبــک، 

ملودیک حذف شده است.
کثر آثار که به صورت گروهی و اونیسون اجرا شده، اجرای ساز  - در ا
کالسیک ایران(،  تار )به عنوان رایج ترین ســاز سده ی اخیر موسیقی 
گردیده اســت و در تحلیل ها با توجه بــه اینکه در نوازندگی  آوانــگاری 
این ســاز برخی از اجراهای دســت باز ســیم های بم تر بیشــتر از اینکه 

جزیــی از ملــودی باشــند، جــزو تزییــن ریتمیک به حســاب می آیند، 
گرفته شــود.  ســعی شــده تاثیــر آنهــا در ریتــم اصلــی ملــودی نادیــده 
گرفته  - در تحلیل هــا، ریزهــای ســاده بــه عنــوان تکنیک در نظــر 
گرفته است. از  نشده و صرفًا مورد بررسی در فیگورهای ریتمیک قرار 
طرفــی بقیــه ی ریزها مانند ریز تیمپانی، ریز پر و...، همگی به عنوان 

تکنیک لحاظ شده اند.
کــه صرفًا  - در مــورد اجراهــای نویــد افقــه الزم بــه توضیــح اســت 

ادامه جدول 1.

 

13 
 جمشید محبی

 پیش درآمد ابوعطا

6
ساده بعضی   4

ها موقتا  قسمت
2
3و   4

7و   4
4 

 ی گروه به همراه تمبک ازی پیش درآمد هستند. بقیهکنندهکمانچه، قیچک شروع استفاده شده 
 شوند.میزان هفتم وارد می

14 
 جمشید محبی

 چندمضراب حجاز
6
  ترکیبی  16

 شوداستفاده نمی

 
 شود.ها آغاز میقطعه به صورت همزمان توسط تمام بخش

ارژنگ کامکار آهوی  15
 وحشی

3
4و    4

4 

 ساده

 است. 104برای سیاه برابر با 

 
 استفاده شده

شروع قطعه تار،تار باس و تمبک است که در ادامه سازهای نی و کمانچه به آن 
 گردد.اضافه می

 

6 ارژنگ کامکار سامانی 16
 ترکیبی 16

 است. 145برای هر چنگ نقطه دار حدودا برابر با 

 

 ای نشدهاستفاده

 
شروع قطعه از قسمت باالی ضرب است و بعد از اجرای دو دوالچنگ آخر ضرب 

 شود.دوم میزان ، تمبک از ابتدای میزان بعد وارد می

17 
پژمان حدادی  تصنیف 
 مستی سالمت میکنند

 

6
 ترکیبی  8

است اما افت تمپو با شروع  60تدا برابر برای سیاه نقطه دار در اب
 بخش آواز کامال مشهود است.

 

 استفاده نشده

 

 ی قطعه است.کنندهتمبک شروع

 

پژمان حدادی  18
 چهارمضراب دشتی

6
 می باشد 120برای سیاه نقطه دار برابر  ترکیبی  8

 نشده استفاده

 

تمبک به آن اضافه شود و پس از آن عود و شروع قطعه توسط سه تار انجام می
 گردد.شده و پس از آنها کمانچه نیز اضافه می

 

19 
 نوید افقه

 برداشت
6
 باشدمی 120برای سیاه برابر  ترکیبی  8

 استفاده شده

 

شروع قطعه توسط تار است و از ضرب دوم میزان اول تمبک شروع به نواختن 
 کند.می

 

20 
 نوید افقه

 پیش درآمد ابوعطا

6
ساده بعضی   4

ها موقتا  قسمت
2
3و   4

7و   4
4 

 82تمپو برای سیاه برابر 
 استفاده شده

 

 شود.از ضرب سوم با شروع ملودی، تمبک نیز با سه تار همراه می

 

 تمپو نمامیزان 
تقسیمات 
 استقراضی

 زمان و شکل ورود تمبک در ابتدای قطعه

1 
 حسین تهرانی

 زرد ملیجه
2
با افزایش ناگهانی  74است و از میزان  103برای سیاه در ابتدا برابر  ساده  4

  نشده استفاده همراه است. 120تمپو پس از سکوت به 

2 
 حسین تهرانی

 رنگ دشتی
6
است و قطعه با کمی باالتر رفتن  108برای ضرب سیاه نقطه دار برابر  ترکیبی  8

  استفاده نشده تمپو تدریجی همراه است.

3 
پیش    محمد اسماعیلی

 درآمد

 سه گاه

4
 است. 64برای سیاه تقریباً تا پایان برابر با  ساده  4

 استفاده نشده

 
 

4 
محمد اسماعیلی   

 چهارمضراب

 سه گاه

6
است ولی  با تغییرات کمی در ادامه  154چنگ نقطه دار برابر با برای  ترکیبی 16

 همراه است.

شده )یک  استفاده
 میزان(

 

میزان سوال و جواب بین سنتور و تمبک و از شانزدهمین میزان همنوازی آغاز  15
 شود.می

 

امیرناصر افتتاح  ضربی  5
 دشتی

6
ترکیبی   8

 )سنگین(

است که البته دارای تلورانس نیز  37با دار حدودا برابر برای سیاه نقطه
 هست.

 
ضرب است و پس از اتمام میزان اول تمبک تار شروع کننده ی اجرا از روی ضد استفاده نشده

 شود.وارد می

6 
 امیرناصر افتتاح

 چهارمضراب ماهور

6
ترکیبی و   16
6
 ترکیبی  8

طول  است و با تغییرات بسیار کمی در 140برای سیاه حدودا برابر با 
 قطعه همراه است.

 
 شودشود و پس از دو میزان تمبک نیز وارد میشروع قطعه توسط تار انجام می ای نشدهاستفاده

بهمن رجبی  7
 چهارمضراب دشتی

6
 شود.وارد می ی اجراست و پس از دو میزان تمبکسنتور شروع کننده - استفاده شده است. 143برای هر چنگ نقطه دار در طول قطعه برابر  ترکیبی 16

8 
 بهمن رجبی

 پیش درآمد ابوعطا
4
 درآمد استی پیشتمبک شروع کننده استفاده شده است. 112برای سیاه در طول قطعه  ساده  4

جمشید شمیرانی پیش  9
 درآمد اصفهان

4
 یابد.افزایش می 103شود و به تدریج تا شروع می 85برای سیاه از  ساده 4

 نشده استفاده

 

 شود.ضرب تمبک نیز به همنوازی اضافه می بعد از دو

 

10 
 جمشید شمیرانی

 چهارمضراب ابوعطا
6
است و در ادامه مقداری  155برای چنگ نقطه دار در ابتدا برابر  ترکیبی 16

 نشده استفاده کند.افزایش پیدا می
شروع قطعه توسط تار است  و سپس از قسمت باالی ضرب تمبک نیز وارد 

 شود.می

 

11 
 ناصر فرهنگفر

 در غم
6
 شده استفاده  ساده  4

 شروع قطعه به صورت همزمان توسط سنتور و تمبک است.

 

12 
 ناصر فرهنگفر

 سرانداز
6
 175باشد و در ادامه به می 152برای چنگ نقطه دار در شروع قطعه  ترکیبی  16

 نشده استفاده رسد.می
 آغاز میشود.قطعه همزمان از میزان اول توسط تمبک و سنتور 

 

 تمپو نمامیزان 
تقسیمات 
 استقراضی

 زمان و شکل ورود تمبک در ابتدای قطعه

1 
 حسین تهرانی

 زرد ملیجه
2
با افزایش ناگهانی  74است و از میزان  103برای سیاه در ابتدا برابر  ساده  4

  نشده استفاده همراه است. 120تمپو پس از سکوت به 

2 
 حسین تهرانی

 رنگ دشتی
6
است و قطعه با کمی باالتر رفتن  108برای ضرب سیاه نقطه دار برابر  ترکیبی  8

  استفاده نشده تمپو تدریجی همراه است.

3 
پیش    محمد اسماعیلی

 درآمد

 سه گاه

4
 است. 64برای سیاه تقریباً تا پایان برابر با  ساده  4

 استفاده نشده

 
 

4 
محمد اسماعیلی   

 چهارمضراب

 سه گاه

6
است ولی  با تغییرات کمی در ادامه  154چنگ نقطه دار برابر با برای  ترکیبی 16

 همراه است.

شده )یک  استفاده
 میزان(

 

میزان سوال و جواب بین سنتور و تمبک و از شانزدهمین میزان همنوازی آغاز  15
 شود.می

 

امیرناصر افتتاح  ضربی  5
 دشتی

6
ترکیبی   8

 )سنگین(

است که البته دارای تلورانس نیز  37با دار حدودا برابر برای سیاه نقطه
 هست.

 
ضرب است و پس از اتمام میزان اول تمبک تار شروع کننده ی اجرا از روی ضد استفاده نشده

 شود.وارد می

6 
 امیرناصر افتتاح

 چهارمضراب ماهور

6
ترکیبی و   16
6
 ترکیبی  8

طول  است و با تغییرات بسیار کمی در 140برای سیاه حدودا برابر با 
 قطعه همراه است.

 
 شودشود و پس از دو میزان تمبک نیز وارد میشروع قطعه توسط تار انجام می ای نشدهاستفاده

بهمن رجبی  7
 چهارمضراب دشتی

6
 شود.وارد می ی اجراست و پس از دو میزان تمبکسنتور شروع کننده - استفاده شده است. 143برای هر چنگ نقطه دار در طول قطعه برابر  ترکیبی 16

8 
 بهمن رجبی

 پیش درآمد ابوعطا
4
 درآمد استی پیشتمبک شروع کننده استفاده شده است. 112برای سیاه در طول قطعه  ساده  4

جمشید شمیرانی پیش  9
 درآمد اصفهان

4
 یابد.افزایش می 103شود و به تدریج تا شروع می 85برای سیاه از  ساده 4

 نشده استفاده

 

 شود.ضرب تمبک نیز به همنوازی اضافه می بعد از دو

 

10 
 جمشید شمیرانی

 چهارمضراب ابوعطا
6
است و در ادامه مقداری  155برای چنگ نقطه دار در ابتدا برابر  ترکیبی 16

 نشده استفاده کند.افزایش پیدا می
شروع قطعه توسط تار است  و سپس از قسمت باالی ضرب تمبک نیز وارد 

 شود.می

 

11 
 ناصر فرهنگفر

 در غم
6
 شده استفاده  ساده  4

 شروع قطعه به صورت همزمان توسط سنتور و تمبک است.

 

12 
 ناصر فرهنگفر
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جدول 2-  فراوانی تکنیک های اجرایی نوازندگان در نمونه های بررسی شده.

بررســی نقــش ســاز تمبــک در همنــوازی بــا ســازهای ملودیــک موســیقی 
کالسیک ایران

ریز ریز پربشکنچپراستبکتم
تیمپانی

ریز 
پلنگ

ریز 
ناخنی

سه بند 
دست 
راست

سه بند 
دست 

چپ

تزیین 
هفت   هفتتهرانی

وتم
بک و 
بشکن

ضربه با ناخن 
انگشت 
)e( اشاره

حسین تهرانی۱
---۴5۹۷0۲۷۹۲۱۲۱۱5۳6---۱6۳۱0۸ زرد ملیجه

حسین تهرانی ۲
----۹۴5۳----۱۴6--۳۱۷۹رنگ دشتی

۳
محمد اسماعیلی   

پیش درآمد
گاه سه 

۹۹۲۷6--۲۷۴۱۳۷۳5۹-۹۸5۲----

۴
محمد اسماعیلی  

 چهارمضراب
گاه سه 

۲۳۷۳۱۷--۳۳۱-۳۸--۳05۸۱۹۷۸0--۱5

امیرناصر افتتاح 5
----۱۸۸-----۱۸۲۷۷--۲۲۹۸6 ضربی دشتی

امیرناصر افتتاح6
-۱۴--۳۱۴----5۱6۴0۹۲--۳۲۳۳۷۸چهارمضراب ماهور

۷
بهمن رجبی 
چهارمضراب 

دشتی
۱00۱006۷6۴۱50-------۴0---

بهمن رجبی ۸
----------۱۴۱۲۴۸5۷5۷۲۷0۲۱۲پیش درآمد ابوعطا

۹
جمشید شمیرانی 

پیش درآمد 
اصفهان

۱5۱۱۳۲--۱۴۱5۳-----۲۳۴--۳۷-

۱0
جمشید شمیرانی

چهارمضراب 
ابوعطا

۱۱۷۳5--۱۷۹۷-----۱66۹---

ناصر فرهنگفر۱۱
------6-۹۱۴۸-۱5۴۲۳۳۱5۹۱6۲۲۸۹ در غم

ناصر فرهنگفر۱۲
-----۱55---۱۷۳۲0۹۱۸۷۱۸۳۳۴۸60سرانداز

جمشید محبی۱۳
----------۳0۹۱۹۱۱۲۸۱۲۸۱۳۳۱5۱پیش درآمد ابوعطا

جمشید محبی۱۴
------۳--۱۷6۲6۳۲0۷۲۱66۱۲6۹۲چندمضراب حجاز

کامکار ۱5 ارژنگ 
--------۱-۳۲۲55۲۹0۲۸0۳۱۴۱5۷آهوی وحشی

کامکار۱6 ارژنگ 
--۸---۱---۱۱۴۱۲۸۱0۴۱۱۳۱6۲55 سامانی

۱۷
پژمان حدادی

  تصنیف مستی 
سالمت میکنند

۲6۴۳۲0۱۲5۱۳۸۱5۲۴0۷-۱5-۱6----
-

-

۱۸
پژمان حدادی 

چهارمضراب 
دشتی

۲۹۲۳۷۳۳6۳۲۷۴5۴5۱0۱---۱۹------

نوید افقه ۱۹
-۷۹---۴----۳۱۲۱5۱۱۲۷۱0۳۲5۹۱۷برداشت

نوید افقه۲0
-۷۷----۸-۳۹-۲0۴۱۳0۱۴۳۱۸۸۳۱۷۱۷۲پیش درآمد ابوعطا 



۱0
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۸

گردیده  که در اجرای دیگران نیز استفاده شده، لحاظ  تکنیک هایی 
اســت. بنابرایــن نتایــج نمی تواند برای اجرای ایشــان جامع باشــد و 
گفته شد،  که پیش تر  مقایسه ای همه جانبه را ارائه دهد و همانطور 

گیرد. باید در آینده مورد پژوهش قرار 
که بیشــترین فراوانی از  - با توجه به جدول ۲، مالحظه می شــود 
فضای نمونه ی آماری را تکنیک بشــکن تشــکیل داده اســت و برای 
۱۲ قطعــه، بیشــترین فراوانــی تکنیــک را دارد. البتــه این نکتــه نباید 
که تمام انگشــتان به غیر از شســت دو دســت، امکان  گردد  فراموش 
کاماًل  اجــرای بشــکن را دارنــد. بنابرایــن نتیجــه ی بــه دســت آمــده، 

معقول و مورد انتظار است.
کــه  کســانی  تمــام  و  تهرانــی  حســین  اجرایــی  شــیوه ی  در   -
ادامه دهنــده ی شــیوه ی او هســتند، از تکنیک هــای راســت و چــپ 

که در سایر شیوه ها،  هیچ اســتفاده ای نکرده اند. این در حالی اســت 
که در همنوازی ها  ایــن دو تکنیک از اصلی ترین تکنیک هایی اســت 

استفاده می شود.
- از دوره ی ناصر فرهنگ فر به بعد تم، بک، راست، چپ، بشکن 

و ریز پر در اجرای تمام نوازندگان نقش اساسی دارد.
- از ضربــه بــا ناخــن انگشــت اشــاره )e(، فقــط در چهارمضــراب 
کرده، استفاده شده است. که محمد اسماعیلی همنوازی  سه گاهی 

- ریز ناخنی، فقط توســط حســین تهرانی و فقط در قطعه ی زرد 
ملیجه استفاده شده است.

- بک و بشــکن همزمان، در اجرای جمشــید شمیرانی، امیرناصر 
افتتاح و نوید افقه دیده می شود و در سایر نمونه ها وجود ندارد.

کامــکار در اجرای قطعه ی  -  تــم و هفــت همزمان را فقــط ارژنگ 

جدول 3- میانگین و انحراف معیار تکنیک های مورد استفادهی نوازندگان در قطعات نمونه.

انحراف معیارمیانگیننام نوازنده و قطعهشماره نمونه

6۹/55۱/۳حسین تهرانی -  زرد ملیجه۱

5۳/6۷5۳/۱۸حسین تهرانی -  رنگ دشتی۲

گاه۳ ۱۲۴/۷5۱00/۷۹محمد اسماعیلی -  پیش درآمد سه 

گاه۴ ۱۴۴/۷۷۱۲6/۸۴محمد اسماعیلی -  چهارمضراب سه 

۱5۲/۴6۷/۲۸امیرناصر افتتاح - ضربی دشتی5

۲۹۳/5۷۱۹۱/۷۳امیرناصر افتتاح - چهارمضراب ماهور6

۸6/۸۳۳۸/5۹بهمن رجبی -  چهارمضراب دشتی۷

۱6۴/۱6۹۳/۸۳بهمن رجبی  - پیش درآمد ابوعطا۸

۱۲۴/66۷۱/۸۲جمشید شمیرانی - پیش درآمد اصفهان۹

۸5/5۷۸/۴6جمشید شمیرانی - چهارمضراب ابوعطا۱0

۱۴۲/۷5۹۳/0۸ناصر فرهنگ فر -  در غم۱۱

۱۴۷/5۱۱5/۲5ناصر فرهنگ فر - سرانداز۱۲

۱۷۳/۳۳۷0/6۴جمشید محبی - پیش درآمد ابوعطا۱۳

۱۹۳/5۱۹6/۱۹جمشید محبی - چندمضراب حجاز۱۴

کامکار- آهوی وحشی۱5 ۱۸۹/۸5۱۲۸/۷6ارژنگ 

کامکار - سامانی۱6 ۸5/6۲5۸/۱۲ارژنگ 

۱۷۹/6۲۱۴0/۳۴پژمان حدادی - تصنیف مستی سالمت می کنند۱۷

۲۸۱۱۷6/۱۱پژمان حدادی - چهارمضراب دشتی۱۸

۱۲5/66۱0۸/۳۴نوید افقه - پیش درآمد ابوعطا۱۹



۱۱

کرده است. سامانی استفاده 
که در تمام قطعه ها وجود  -  تم و بک تنها، تکنیک هایی هستند 
کرده انــد. همچنین بنابر موارد  دارد و تمــام نوازندگان ازآن اســتفاده 
کــه تکنیک هــای ریز ناخنــی، ضربه بــا ناخن  بــاال مالحظــه می شــود 
انگشــت اشــاره )e(، بــک و بشــکن همزمــان، تــم و هفــت همزمان از 

تکنیک های متداول در همنوازی تمبک نیست.
- بیشــترین حجم از تنوع اســتفاده ی تکنیک هــا در قطعه ی زرد 
که البته بعضی از این تکنیک ها  ملیجه، توسط حسین تهرانی است 

برای ایجاد افکت های صوتی و رنگ خاص صوتی است.
کمتریــن حجــم از تنــوع اســتفاده ی تکنیک هــا، در قطعــه ی   -

ضربی دشتی با همنوازی امیر ناصر افتتاح است.
یــک از  کــه در توضیحــات بخــش قبــل آمــد در هــر  - همانطــور 
کــرده اســت، یک  کامــکار در آنهــا همنــوازی  کــه ارژنــگ  دوقطعــه ای 
تکنیــک بــا اجــرای فقــط یک مرتبــه وجــود دارد. ایــن اتفــاق تنها در 
کدام از نوازنــدگان دیگر، این  خ داده و بــرای هیچ  همیــن دو قطعــه ر

وضعیت وجود ندارد.
که جز دو  - در بررســی بداهه یا غیربداهه بودن اجراها دیده شــد 
قطعــه ی مربوط به اجرای امیرناصــر افتتاح، بقیه همگی به احتمال 
زیــاد بــا هماهنگــی قبلــی و تمریــن بــوده اســت. امــا نبایــد فرامــوش 
گرچه بــا تمرین قبلــی بوده اند، امــا آنچه  کــه بقیــه ی اجراهــا، ا شــود 
کثــر نوازندگان، نقش آشــنایی با  مشــخص اســت اینکه تمرین برای ا
ملودی و شــروع و خاتمه ها، ســکوت ها و... داشته است. به عبارت 
دیگــر، بــا شــنیدن قطعــه و زدن اتودهــای مختلــف روی قطعــه، بــه 
کلــی ) نــه میزان بــه میزان( می رســیدند و  یــک چارچــوب و نقشــه ی 
تمرینــات برای نوازنده ایجاد میــدان دید، همراه با محدودیت هایی 
کــه خود را ملزم بــه رعایت آنها می داند، می کنــد. این موضوع به غیر 
از قطعات با همنوازی نوید افقه و بهمن رجبی صدق می کند. روش 
کــه در تمرینات، تمام  همنــوازی این افراد بر این اســاس بوده اســت 
کرده اند. نقش  میزان ها را با جزییات برای همنوازی شــان مشــخص 
کمک می کند، اجرای  کاماًل متفاوت اســت و  تمرینــات در این شــیوه 
گردد. در سیســتم اول، نوازنده هنگام اجرا  کل قطعه روشــن و واضح 
گزینه را  نیــز بــرای خود حق انتخاب ایجاد می کند و انتخــاب بهترین 
کاماًل  بــه لحظه ی اجرا می ســپارد. اما ایــن موضوع در دومیــن روش 
متفــاوت اســت و بر اســاس اندیشــه و تصمیــم قبلی شــکل می گیرد. 
که در نمونه های امیرناصر  توضیح در مورد اجرای بداهه به شیوه ای 
افتتــاح دیده شــد، با توجه به دشــواری در پیش بینــی اجرای بخش 
از  زیــرا  می شــود.  محــدود  بســیار  نوازنــده  انتخــاب  حــق  ملــودی، 
فیگورهای ریتم ملودی بی خبر اســت و اجرا، بسیار با رعایت جوانب 

احتیاط همراه می شود.
کــه بســیاری از نوازنــدگان  -  بعــد از بررســی آثــار مشــاهده شــد 
را  آن  و  اســاس موتیف هایــش می شناســند  بــر  را  ملــودی  تمبــک، 
اســاس همنــوازی قــرار می دهنــد. دیــد از بــاال، و یــا دیــد وســیع تر 
می توانــد بــه نوازنده ی تمبک برای ایجاد ارتبــاط متفاوت تری بین 
کند. زیرا نوازنــده در این وضعیت،  کمــک  اجــرای تمبــک و ملودی 
انتخاب هــای بســیار بیشــتر و متفاوت تــری خواهــد داشــت. فــرض 

گر مبنــا را به  کنیــد یــک جملــه ی موســیقایی در حــال اجرا اســت. ا
عنــوان مثال شــبیه بودن نســبی الگــوی ریتم با ملــودی، در ابتدا و 
انتهــای جمله قرار دهیم، آنــگاه تمبک، انتخاب های خیلی زیادی 
گر موتیف ها  که ا برای قســمت های میانی دارد. این در حالی اســت 
برای همراهی مدنظر باشند، بسیار انتخاب های محدودی خواهد 
داشــت. اســتفاده از نوشــتار نیز قطعًا می تواند در این امر چاره ســاز 
باشــد؛ زیرا نوشــتار یکــی از حس هــای پنج گانه ی دیگر انســان را نیز 
درگیــر خــود می کنــد. اســتفاده از حس دیگــر، یعنی بینایــی، اضافه 
شــدن وســیله ای دیگــر برای ملمــوس شــدن موضوع خواهــد بود. 
بــه ایــن ترتیب دریافت تــازه ای در نوازنده ی تمبــک می توان ایجاد 
کــه موجب می شــود نوازنده به  کــرد. بــه نظر نگارنــدگان، آن چیزی 
که بســیاری از اوقات،  کند، این اســت  موتیف هــای ملــودی توجــه 
کالســیک معاصر ایران هم به همین  خلق کننده های آثار موســیقی 
که باعث شــده جمــالت نابرابر،  شــکل آن ملــودی را ایجادکرده اند؛ 
کارگان بســیار دیده  بــدون تکــرار و بــدون دورنگــری فرمــال در ایــن 
گر  شــود. در واقــع نمی توان آن را صرفًا به تمبک نــوازان ارجاع داد. ا
که در برخی از  چنین نظمی بر یک قطعه غالب باشد )همان طوری 
گفت نگاه وسیع تر تمبک نواز  قطعات چنین است(، آن گاه می توان 

هم می تواند یاری رسان باشد. 
کمــک  بــا توجــه بــه جــدول ۳، اســتفاده از انحــراف معیــار بــه مــا 
می کنــد تا به درکــی منطقی از تفاوت های حجــم مصرف تکنیک، در 
نقاط باال و پایین اطالعات جدول یک به دست آوریم. عدد میانگین 
نتیجــه ی مســتقیمی را به مــا اعالم نمی کنــد، صرفًا نشــان دهنده ی 
متوســط تعداد اســتفاده از هرتکنیک، برای هر نوازنــده در هر میزان 
کمک مســتقیمی بــه ما نمی کنــد، این  از قطعــه اســت. دلیــل اینکــه 
که تعداد میزان ها، نوع ضرب ها و فشــردگی اجرای نوازنده در  اســت 
هریــک از نمونه هــا با یکدیگر متفاوت اســت. اما بررســی میانگین در 
کنار انحراف معیار، امری ضروری اســت و برای به دســت آوردن معیار 

کمک می کند. و انحراف از آن به ما 
- در بیشــتر مــوارد، برای نوازنــدگان، انحراف از معیــار در قطعات 
گفت  که می تــوان  کمتر بوده اســت. به ایــن معنی  بــا تمپــوی پاییــن 
که نوازندگان تمبک در حال همنوازی یک قطعه با سرعت  هنگامی 
پایین هستند، تعداد دفعات استفاده از هر یک از تکنیک ها، نسبت 
به قطعات تمپو باال به یکدیگر نزدیک تر است. یعنی اختالف دفعات 
کم مصرف تر وجود دارد در  که بین تکنیک های پرمصرف تر و  اجرایی 
قطعات با سرعت پایین کمتر است. بنابراین می توان گفت تکنیک ها 
کمی، تــوازن و تعادل بیشــتری دارند. کم ســرعت از نظــر  در قطعــات 
که پژمان  -  بیشترین انحراف معیار، مربوط به قطعه هایی است 
حدادی اجرا می کند و پس از آن قطعات محمد اسماعیلی بیشترین 

انحراف را از معیار دارد.
کمتریــن انحــراف معیــار  - چهارمضــراب دشــتی بهمــن رجبــی، 
را دارد امــا اجراهــای حســین تهرانــی در بیــن نمونه هایــش میانگین 
انحــراف معیــار پایین تــری را نســبت بــه بقیــه ی نوازنــدگان دارد. بــه 
که حســین تهرانی در اجراهای خود برای ایجاد تعادل در  این معنی 
همنوازی اش، از تکنیک ها با تعداد تکرار نزدیک به یکدیگر استفاده 

بررســی نقــش ســاز تمبــک در همنــوازی بــا ســازهای ملودیــک موســیقی 
کالسیک ایران
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کالسیک  کوبه ای برای موسیقی  - رنگ آمیزی صوتی در سازهای 
کمتر به آن توجه شــده و در نمونه ها به جز  که  ایران موضوعی اســت 
اجراهای رنگ دشتی، زرد ملیجه توسط حسین تهرانی و چهارمضراب 
دشــتی توســط پژمان حدادی، هیچ یک از رنگ های صوتی دیگری 
جــز تمبــک اســتفاده نکرده انــد. الزم بــه ذکــر اســت در چهارمضراب 
دشــتی، نوازنده ی دایره شخص دیگری است و موضوع صرفًا حضور 
یــک رنــگ صوتــی متمایز، در شــیوه ی اجرایی شــخص اســت. رنگ 
که در دیدن تصاویر می تواند اثربخش باشد، در موسیقی  همان طور 
نیز به همین شــکل اســت. یک تصویر سیاه و سفید، بسیار می تواند 
کاستی هایی را در  زیبا باشد اما همیشه دنیا را سیاه و سفید دیدن، 
زندگی ایجاد می کند. حضور همیشــگی و تنهای تمبک نیز )براساس 
کالســیک ایــران( بســیار زیباســت،  زیبایی شناســی غالــب موســیقی 
که  امــا حضور رنگ ها می تواند نقشــی مشــابه بــه رنــگ در تصاویری 
گسترده ی انواع  کاربرد  می بینیم را داشته باشد. با توجه به قدمت و 
کشــور، می تواند بســیار مفید  باشــد. ســاز دایــره در مناطــق مختلف 
کثــر قطعــات، بــه  کــه انتظــار می رفــت، در ا - برخــالف آن چیــزی 
که ضبط قدیمی تری دارند، ســرعت در بیشــتر  خصوص قطعه هایی 
که ناخواســته همراه  کمی همراه بود و جاهایی  قطعه هــا بــا تغییرات 
گفت چند  کلی پیروی نمی کرد. اما می توان  بــا تغییرات بود، از دلیل 

عامل بر روی سرعت نمونه ها تاثیرگذار بوده است: 
• تســلط نوازنــده یــا نوازنده ها در اجرای تکنیک ها، پاســاژها و به 

کلی قسمت های دشوارتر قطعه؛  طور 
• پایین یا باال بودن بیش از عادت قبلی سرعت، در آغاز قطعه؛ 

• تغییــر مقام هــا در طــول قطعــه، بــه عنــوان مثــال اســتفاده از 
گوشه ی مخالف در دستگاه سه گاه.

که در این مقاله  -  در ابتدا پیش از بررسی قطعات؛ یکی از نقاطی 
که بیــن نوازنده ی  قــرار بــود بررســی شــود، ســوال و جواب هایی بــود 
تمبک و ســازهای ملودی انجام می شــود. با شروع پروسه ی تحلیل 
کــه هرچــه در زمــان جلوتــر آمده ایــم، ایــن ســوال و  مشــخص شــد 
که  کمرنگ تــر و در نهایت تقریبًا از بین رفته اســت. در حالی  جواب هــا 
کاماًل محسوس بود. بنابراین می شود  در اولین نمونه ها، حضور آنها 

کوبه ای و ملودی به عنوان یک  از شــیوه ی ســوال و جواب بین ســاز 
کرد. در نمونه های اجرایی حسین  شــکل اجرایی رو به فراموشی یاد 
تهرانی، محمد اسماعیلی و بهمن رجبی، سوال و جواب بین ملودی 

کاماًل پررنگ است. و تمبک، 
- در مــورد نتیجــه و تاثیر اجرای بداهه یــا غیربداهه ی همنوازی، 
هم قبل از تحلیل و هم بعد از تحلیل چیزی یافت نشــد. یک ســری 
فرضیــات پیــش از تحلیل در ذهن نگارندگان وجود داشــت ولی پس 
کثــر  گفــت ا کمرنگ تــر نشــد. می تــوان  از آن، هیــچ یــک پررنگ تــر یــا 
اجراها نسبتًا بداهه بود! این دو رویکرد می توانند پیامدهای مثبت 
که  و منفــی داشــته باشــد. از اجــرای امیرناصــر افتتــاح و توضیحاتــی 
دربــاره ی اجرایش داده شــد، می تــوان به عنوان پیامدهــا و اتفاقات 
کرد و اجــرای بهمن رجبــی می تواند  جالــب در همنــوازی بداهــه یــاد 
بــه عنــوان نماینده ای از پیامدهای یک اجرای غیــر بداهه و از پیش 

آهنگسازی شده توسط نوازنده ی تمبک درنظرگرفت.
کــه از پژمــان حــدادی ارائــه شــد  -  بــه جــز بخشــی از نمونــه ای 
)مســتی ســالمت می کنند(، هیچ  یــک از نوازندگان تمبــک در اجرای 
خــود، از خط هــای همراهی کننــده ی ملــودی اصلــی بــرای همراهی 
گوش  ملــودی توســط تمبــک اســتفاده نکردنــد. ملــودی آ ن قــدر در 
کــه توجه بــه خطــوط همراهی کننــده را به  نوازنــدگان پررنــگ اســت 
حداقل رســانده است. بســیاری از مواقع ممکن است الگوهای ریتم 
کمی داشته باشند و یکنواختی بیش از اندازه در قطعه  ملودی تنوع 
که با یک ســری از  کنند. ایــن قطعه هــا، هنگامی  را بــه شــنونده القــا 
کمتــر نمود  خطــوط ســازهای دیگــر همراهــی شــود، ایــن یکنواختی 
می کنــد. تمبــک نیز می تواند در این همراهی ها با همین هدف به کار 
گرفتــه شــود. با تقویت ریتــم خط یا خط هــای همراهی کننــده، البته 
که بر ملــودی اصلی غلبه نکنــد، می توان از  بــه حدی ریتــم همراهی 
کرد. ســازهایی  تمبــک در آهنگســازی، اســتفاده ی بســیار بیشــتری 
کــه بخش ملودی را تشــکیل می دهنــد و بافت همنــوازی آنها )یعنی 
هتروفونی، هموفونی یا پلی فونی بودنشــان(، هیچ تاثیری در اجرای 
کلی گویی نکنیــم و احتمال وجود تاثیر  گر بخواهیم  تمبــک ندارد یــا ا
که بررسی نشده اند را در نظر بگیریم، بسیار ناچیز و قابل  در قطعاتی 

که اجراهای محمد اســماعیلی با  می کرده اســت. این در حالی اســت 
کاماًل به عنوان ادامه دهنده ی ســبک حســین تهرانی شــناخته  آنکه 
کثر اوقات مشــاهده  می شــود، انحراف معیار بســیار زیادی دارد. در ا
گرفته می شــود  که شــیوه ی افراد، نوع تکنیک هایی در نظر  می شــود 
که شیوه،  که توســط آن نوازنده اجرا می شــود. اما واقعیت این است 
بسیار فراتر از تکنیک های اجرایی هر فرد است و شامل نحوه ی تفکر 

غالب بر اجرا نیز می شود.
کمتریــن اختــالف در  - حســین تهرانــی و جمشــید شــمیرانی، 
انحــراف معیــار قطعــه ی با ســرعت پایین و با ســرعت بــاال را دارند. 

بــه عبارتــی دیگر، ســرعت در انتخاب های تکنیکال ایــن دو نوازنده 
کم تاثیر اســت. پس در قطعات با ســرعت باال مانند قطعات  بســیار 
بــا ســرعت پایین تعداد اجــرای تکنیک های مختلفشــان را انتخاب 

می کنند.
- امیرناصــر افتتــاح و جمشــید محبــی، بیشــترین اختــالف را در 
انحراف معیار قطعه های با تمپوی باال  و پایین دارند. یعنی می توان 
کلی انتخاب تکنیکال آنها در قطعه های سرعت پایین،  گفت به طور 
بــا قطعــات دارای ســرعت بــاال متفــاوت اســت و بــرای هــر یــک رفتار 

متفاوتی دارند.
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چشم پوشــی اســت. رنــگ صوتی ســازهای ملودی، نقــش هریک در 
کدام مانع صرفًا  کششی یا مضرابی یا... بودن سازها، هیچ  ملودی، 
شــنیده شــدن ملودی برای تمبک نواز نشــده و همواره مبنا و معیار 

گرفته است. ملودی اصلی قرار 
می کنیــم،  نــگاه  ایــران  کالســیک  موســیقی  کارگان  بــه  وقتــی   -
که هرچه تمپوها ســنگین تر می شود، نقش دور و  مشــاهده می شــود 
کســنتال پررنگ تر اســت. حتی در همنوازی بهمن رجبی  حالت غیرا
کسنتال هستند،  کیفی و ا که همواره در شیوه ی اجرایی اش، ریتم ها 
در پیش درآمــد، شــدیدًا تحــت تاثیر دورهای قدیم اســت. همچنین 
وقتی قطعات دارای تمپوهای باالتر اجرا می شوند، بسیار میزانی تر و 
کســنتال به نظر می رســند. فرض نگارندگان پیش از تحلیل قطعات  ا
کلی بر این موســیقی غلبه  که همــواره این موضوع به طــور  ایــن بــود 
گرچه به طور  که این موضوع، ا دارد. اما پس از بررســی مشــاهده شد 
کلــی بســیار تاثیرگذار اســت، امــا عوامل دیگــر نیز نقش بســیار مهمی 
در آن دارنــد. از جمله نوازنده و شــیوه ی اجرایی اش، شــکل ریتم در 

که تمپوی باال دارد و... قطعه ای 
که تمپــوی باال  -  در بیشــتر قطعــات بــا میــزان ترکیبــی دو ضربــی 
دارند، نقش مایه ی                  دیده می شود. پس از بررسی نقش آن 
در تمام این قطعات، دیده شد که همواره به عنوان وصل و باالرونده 
در ملودی اســتفاده شده و تقریبًا همیشــه عینًا توسط تمبک تقلید 
شــده اســت. در حقیقــت اســتفاده از ایــن وصــل در ایــن شــکل از 
کاماًل رایج اســت و برای لحظاتی ریتم از حالت ترکیبی خود  قطعات، 
بــه حالــت ســاده تبدیل می شــود و پس از رســیدن به نغمــه ی مورد 
نظــر، دوبــاره به حالت ترکیبی خــود باز می گردد. برخــی از نوازندگانی 
که بیشــتر بر اســاس دور همنوازی خود را پیش می بردند هم در این 
کرده اند. می توان  قسمت ها به همین ترتیب الگوی ملودی را تقلید 
کثــر نوازنــدگان به  کــه در ذهن ا ایــن پدیــده را بــه عنــوان یــک قانون 
گرفــت. نکتــه ی مهم دیگر  صــورت خــودکار رعایــت می شــود، در نظر 
که همواره استفاده از آن برای قسمت های وصل ملودی  این اســت 
کاربردی مشابه  کار می رود. فیگورهای               و               نیز  به 

دارند.
- تمامــی قطعه هــا بــرای خاتمــه، از یک تــم یا یک بک اســتفاده 

کند شــدن ســرعت  که ملودی با اجرای ریز یا  کرده انــد، مگــر مواقعی 
و اجــرای ریــز، یــا اجــرای بــا متــر آزاد به پایــان رســیده باشــد. در این 
کرده است.  قســمت ها، همواره تمبک نیز از ریز برای پایان اســتفاده 
گر قطعــه با همان ســرعت غالب قطعه  یعنــی بــه عنوان یــک قائده، ا
بــه پایان برســد، حتمًا تمبک یــا یک تم یا یک بک اجــرا می کند و در 
کــه خاتمه ی آن به  غیــر این صــورت، ریز اجرا می کنــد. تنها قطعه ای 
که دلیل آن، اجرای قطعه ی  این شکل نبود، قطعه ی سامانی است 
بهــار مســت بعــد از آن اســت. یعنی نمی تــوان آن را خاتمــه ی نهایی 

دانست، بلکه صرفًا پایان یک میزان است.
کالسیک ایران،  - اســتفاده از تقسیمات اســتقراضی در موسیقی 
که در  در ســاختار ملودی و ریتم تمبک زیاد نیســت. مشــاهده شــد 
تقســیمات اســتقراضی  ملودی تمبک یــا عینًا همــان را تکرار می کرد 
یــا اینکــه بــه رونــد قبلی خــود ادامه مــی داد و بــدون اســتفاده از این 
گر این حرکت بین تمبک و ملودی جا  تقسیمات، همراهی می کرد. ا
کند و  بــه جا شــود، یعنــی تمبک به عنــوان مثــال از تریوله اســتفاده 
ملودی در آن قسمت در حال اجرای ریتم ساده باشد، ریتم متقاطع 
)مختلــط همزمان( خواهیم داشــت و می توان تعامــل جدیدی بین 
کرد. این حرکت بــه خاطر رایج بودن تبعیت  تمبــک و ملــودی ایجاد 
کــم )در نمونه ها فقط در میزانــی از اجرای  تمبــک از ملــودی، بســیار 
کالســیک ایران اتفاق افتاده است. اما  حســین تهرانی( در موســیقی 
کوبه ای در اجرای قطعه ی متریک دارد،  که ساز  با توجه به اهمیتی 
می توان این رویکرد را تغییر داد و با استفاده از تقسیمات استقراضی 

تمبک در قسمت هایی پررنگ تر ظاهر شود.
گــون بوده و نمی تــوان برای آن  گونا - شــروع قطعه هــا به اشــکال 
گرفت. شــروع ها از قســمت هایی هســتند  قاعده ی خاصی را در نظر 
که با تصمیم و سلیقه ی شخصی هر نوازنده )یا آهنگساز( اعمال شده 
اســت. آغازهــا می توانــد زودتــر، دیرتــر و یا هم زمــان با ملــودی انجام 
که نوازنده ی تمبک  گر اجرا بداهه نوازی باشــد، بدیهی است  شــود. ا

دیرتر از ملودی وارد می شود.
کلی می توان تمبک نوازی حسین تهرانی، امیرناصر  - در یک نگاه 
افتتاح، بهمن رجبی، ناصر فرهنگ فر و نوید افقه را دارای شــیوه های 
گردید۱. که مختصات شیوه ی آنها نیز بررسی  مستقل در اجرا دانست 

پی نوشت ها

۱. ریتــم موســیقی از دو منبــع ملــودی و هارمونی سرچشــمه می گیرد و ریتم 
فصــل  در  می گیــرد.  قــرار  همراهی کننــده  بخش هــای  در  معمــواًل  هارمونیــک 
که ریتم هارمونیک نام دارد، به طور مفصل در  ۱۲کتاب هارمونی والترپیســتون 

این باره توضیح داده شده است.

فهرست منابع 

بابایــی، بهــداد و افقــه، نوید )۱۳۸۹(، جــوی نقره ای مهتــاب، تهران، هفت 
اقلیم، سی دی.

پایور، فرامرز و تهرانی، حسین )۱۳۸5(، زرد ملیجه. تهران، ماهور، سی دی.
پایور، فرامرز )۱۳۸5(، آثار درویش خان. تهران، ماهور، سی دی.

کنده. تهران، چهارباغ، سی دی. پایور، فرامرز و اسماعیلی، محمد )۱۳۷5(، پرا

پایور، فرامرز و حسین، تهرانی )۱۳۸5(، زرد ملیجه. تهران، ماهور، سی دی.
گلچین ۱، تهــران، آوای چکاد،  جواهــری، علیرضــا و رجبی، بهمــن )۱۳۹۲(، 

سی دی.
گلچین ۲، تهــران، آوای چکاد،  جواهــری، علیرضا و رجبــی، بهمن )۱۳۹۲(، 

سی دی.
ســیفی زاده، ارژنگ و افقه، نوید )۱۳۸6(، نغمه ی ســاز ضربه ی آغاز، تهران، 

بررســی نقــش ســاز تمبــک در همنــوازی بــا ســازهای ملودیــک موســیقی 
کالسیک ایران



۱۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۸

چهارباغ، سی دی.
شــهناز، جلیــل و افتتــاح، امیــر ناصر )۱۳۸۸(، شــهناز شــهنواز، تهــران، آوای 

باربد، سی دی.
شهناز، جلیل و افتتاح، امیرناصر )بی تا(، اجرا در تلوزیون ملی ایران، تهران.
)بی تــا(،  جمشــید  شــمیرانی،  و  محمــود  تبریــزی زاده،  داریــوش؛  طالیــی، 

کنسرت فرانسه.
طالیــی، داریــوش؛ قربانــی، علیرضا و شــمیرانی، جمشــید )۱۳۹0(، جلوه ی 

گل، تهران، آوای باربد، سی دی.
علیزاده، حسین )۱۳6۷(، رازو نیاز، تهران، ماهور، سی دی.

کامکار، اردشیر وکامکار، ارژنگ )۱۳۷۳(، به یاد صبا، تهران،  کامکار، پشنگ؛ 
نوای همایون، سی دی.

متبسم، حمید )۱۳۸6(، لولیان، اصفهان، آوای نوین اصفهان، سی دی.
متبسم، حمید )۱۳۷۸(، ساز نو آواز نو، تهران، سروش، سی دی.

مشــکاتیان، پرویــز و فرهنگ فر، ناصــر )۱۳۸۸(، دونوازی، تهــران، چهارباغ، 
سی دی.

مشــکاتیان، پرویــز؛ شــجریان، محمدرضــا و فرهنگ فــر، ناصــر )۱۳6۴(، بــر 
آستان جانان، تهران : دل آوا، سی دی. 

مشکاتیان، پرویز )۱۳6۸(، صبح مشتاقان، تهران، چهارباغ، سی دی. 



3
Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi

*Corresponding Author: Tel: (+98-21) 66412920, Fax: (+98-21) 66461504, E-mail: asadih@ut.ac.ir.

OMBAK’’ is the most important percussive in-
strument in classical music of Iran. This instru-

ment is also known as: tonbak, tompak, donbak and 
dombak. About the physical structure of this instru-
ment it worth is mentioning that two types of materi-
als are common for the construction of the body: 
wood and metal, which the wooden type of the Tom-
bak is customary in classical music and the metal 
type is more usual to use in folk music. The upper 
part of the instrument is covered up with animal’s 
skin such as cow or camel. The performance of the 
Tombak involves both hands playing the same role 
and complementing each other’s motions. Although 
it is common to use the cutaneous part of the in-
strument as the main source of getting sounds, the 
wooden part is also use for getting different timbre 
of sounds. Influential cultures which have influ-
enced the new generations of playing Tombak (from 
the rhythmic aspects) are the rhythmic system of 
Indian, Arabian and Turkish classical music. The 
main problem facing Tombak players which causes 
failure to achieve desired result, is the lack of a co-
herent system in Rhythmic-Metric structures which 
according to the non-metric structure of this music, 
is not unexpected. Based on experiences and their 
perceptions, in comparison with other instruments, 
Tombak players usually play the role of a compan-
ion. The wide range of technical changes in Tombak 
has increased the importance of its quality and role 
in being a companion than before. The procedure 
of this changes from the Qajar period up to now 
can be analyzed in notation and also its (Tombak) 
repertory which are mentioned in samples. In order 
to achieve good and measurable results as in other 
branches of science, we can use successful experi-

ences in this field (which emerged in every way) and 
after reviewing the data, a progressive result can 
solve these problems. The researches in this paper 
is descriptive. The original information and research 
data are obtained by the author through audio tran-
scription and auditory audio from available works. 
The statistical society in this research include all the 
audio works companioned by Tombak in the clas-
sical music of Iran. Sampling is non-random and 
selective. In selecting pieces the author also used 
his personal experiences.  A list of all those who 
have had significant on the style of playing Tombak 
and accompaniment, was provide and their works 
have been reviewed. Artists who have been exam-
ined, explained as fallow whom are separated by 
their style of playing: Hossein Tehrani, Mohammad 
Esmaeili – Naser Farhang Far, Jamshid Mohebi 
–Amir naser Eftetah, Bahman Rajabi – Jamshid 
Shemirani – Arzhang Kamkar – Pezhman Haddadi 
– Navid Afghah. The final results of the article are 
included as suggested rhythm and Tombak in the 
Tombak’s accompaniment with other Iranian instru-
ments, in the field of timing and form (shape) of the 
Tombak entrance at the beginning of the pieces, the 
figures, the rhythmic figure of tombak executive and 
other instruments, the techniques used by tombak, 
the bases of improvisation or not, the quantitative 
and qualitative of rhythm, the presence and role of 
borrowing divisions, Tombak rhythm line ratio with 
melody will happen in the final section and tempo.

Keywords
Tombak, Accompaniment, Percussion, Iranian Clas-
sical Music, Rhythm.
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