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 چکیده

سم و روح انسان با محیط اطراف وی و از سوی دیگر نمایانگر هماهنگی موسیقی زبانی جهانی دارد که از یک سو مبین پیوند ج

و هارمونی بین اجزای مختلف طبیعت است. این هماهنگی موسیقی با اجزای طبیعت، موجب شده که هر ملتی، هر قومی بر 

طبیعی، اقلیمی و های بیانی مبتنی بر مختصات های موسیقی و شیوهاساس شرایط خاص اقلیمی و محیطی خود، ساز، نغمه

هایی است که ها و اقوام، تکنیکهای بیانی در موسیقی ملتفرهنگی خود برای اجرای موسیقی برگزیند. یکی از این شیوه

نای تاریخ و در گذر ها در فراخکنند که این تکنیکهای موسیقی استفاده میها و مقامنوازندگان برای اجرای قطعات، ملودی

ناپذیر از موسیقی شده است. در این مقاله تالش بر این است که با یقی اقوام در آمیخته و جزیی جداییزمان در ساختار موس

آباد و به طور خاص استاد فقید ویژه کمانچه نوازان لرستان و خرمهای جرایی نوازندگان کمانچه بهاحصاء و برشماری تکنیک

 .  ها بپردازیمخانی، به بررسی این تکنیکرضا حسینعلی

 

 های نوازندگی، موسیقی لرستان : کمانچه، تکنیک، شیوههای کلیدیواژه
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 مقدمه

های چرا که نوع نوازندگی کمانچه و شیوه .های نوازندگی کمانچه در لرستان بسیار مهم و با اهمیت استبحث در مورد شیوه

نوازندگی کمانچه  .باشدهای موجود در لرستان میرهنگنمایی از آداب و رسوم و فمورد استفاده در نوازندگی به نوعی آینه تمام

طور مستقیم تحت تأثیر آداب، رسوم و ، بههای فرهنگی لرستانترین مقوله، به عنوان یکی از شاخصو به طور کلی موسیقی

ه حیات و زندگی است، فرهنگ جامعه پیرامون خود قرار دارد زیرا نوع زندگی بشر و نوع کار و فعالیت هر جامعه، که الزمه ادام

تأثیر مستقیم بر ایجاد و خلق آثار هنری آن جامعه دارد. از میان دیگر عوامل متعدد و تأثیرگذار فرهنگی بر موسیقی، زبان 

ترین تواند یکی از مهمگیری بیام خاص موسیقیایی، اعم از سازی و آوازی دارد و میگفتاری جامعه نیز نقش مهمی در شکل

ای بر تارك ار بر موسیقی مناطق، از جمله موسیقی لرستان باشد. کمانچه و نوازندگی آن، که مانند گنجینهعوامل تأثیرگذ

ثر از مظاهر متعدد فرهنگی است. در موسیقی لرستان اعم از سازی و آوازی، به تناسب أدرخشد، متموسیقی لرستان می

های متفاوت در نواختن سازهای مختلف از جمله کمانچه وجود های مختلف، بیان موسیقیایی و لهجههای گفتاری و لهجهزبان

نوازان ای داشت به اختالف واضحی که در نوع بیان موسیقیایی در نوازندگی کمانچهتوان اشارهدارد که برای اثبات این مدعا می

 .دارد وجود "مبیارسیت"یا  "بزران"یا خوانندگان شمال، مرکز و جنوب لرستان در اجرای یک مقام واحد مثل 

وسیله نورمحمد پاپی که از هنرمندان جنوب لرستان است از حیث فراوانی تحریرها ه به عنوان مثال سیت بیارم اجرا شده ب

آباد و مناطق شمالی لرستان متفاوت است. یعنی در بیارم توسط نوازندگان خرمها و حتی ریتم، با اجرای سیتها، آکسانو زینت

شود که منطبق بر های خاص منطقه، بسیار بیشتر از دیگر مناطق استفاده مین تحریرها و زینتموسیقی جنوب لرستا

های گفتاری مردمان این منطقه از لرستان است. حتی بر اساس تحقیقات استاد شکارچی، صداهای اعالم و هشدار که آکسان

کند. از نگاهی دیگر نوع الت و عشایر نمود پیدا میرفته نیز در موسیقی ایکار میه برای آگاهی افراد از یک اتفاق خاص ب

دهد که برگرفته از همان نوازندگی کمانچه در لرستان هم توانایی، قدرت و جسارت و بیان قدرتمند نوازندگان لر را نشان می

ی از بهترین روحیه سلحشوری و حماسی قوم لر است و هم مبین اوج لطافت و زیبایی در بیان جمالت موسیقی است. شاید یک

مواردی که بتوان در آن اجتماع چند عنصر به ظاهر متفاوت در مفهوم، همچون قدرت و لطافت را در کنار هم یافت، همین 

ثر از عوامل متعدد فرهنگی است. زیرا که در آن واحد هم أهای نوازندگی کمانچه در میان مردمان لر است که خود متشیوه

ت لر را در آن یافت و هم لطافت و زیبایی خاصی که مختص جمالت زیبای موسیقی در توان حماسه و شجاعت و جسارمی

کند عالوه بر معرفی نوع لهجه و زبان لرستان است. جمالت موسیقی لری که در بین مردمان لر با کمانچه بروز و ظهور پیدا می

دهنده جسارت و توانایی نوازندگان و از طرفی نشانگفتاری نوازنده ساز، مظهر تبلور عشق و ایثار و حماسه در موسیقی لرستان 

ای تأثیرگذار و قدرتمند نوازند، به اندازهلر در نواختن کمانچه است. جمالتی که نوازندگان توانا و چیره دست لر با کمانچه می

های ملودیو  یرگذاری جمالتتوان یافت. البته این تأثتر موسیقی را یارای رقابت و مقایسه با آن میباشند که به نوعی کممی

موسیقی لری عالوه بر نقش غیر قابل انکار زبان گفتاری هم مدیون فواصلی است که موسیقی لری در آن قوام یافته و هم 

دست کمانچه در طول تاریخ موسیقی لرستان از خود به یادگار های فردی که نوازندگان چیرهمدیون توانایی و خالقیت

بها در ذهن و ای گرانقت فواصل موسیقی لری همچون زبان گفتاری، از همان اوان کودکی مانند گنجینهاند. در حقیگذاشته

شوند به حدی که بیشتر مردمان این دیار که دستی هم در موسیقی ندارند تک مردمان لر نقش بسته و تثبیت میگوش تک

دهند. فواصل موسیقی ها تمیز و تشخیص میموسیقیتوانند فواصل موسیقی لری را به صورت حسی و شنوایی از دیگر می

لرستان تقریباً منطبق بر گام بزرگ یا ماژور است و شاید یکی دیگر از دالیل نفوذ و تأثیرگذاری این موسیقی نتیجه همین 

 انطباق تقریبی فواصل با گام بزرگ است
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 قیروش تحق

رستان بویژه در نوازندگی علیرضا حسین خانی و پیرولی کریمی، به تکنیک های اجرایی نوازندگی کمانچه ل یبررس در این مقاله

 دو روش زیر صورت گرفته است:

تکنیک های نوزاندگی کمانچه در کشور های مختلف، ایران و  نیکه مب یکتب و مقاالت یو بررس یامطالعات کتابخانه: الف

 لرستان است.

استخراج تکنیک های لرستان و  یقیموس یو آواز یهای سازو مقامیف نغمات، تصان دنیو شن یمنابع صوت یبررس :ب

 نوازندگی کمانچه از این مقام ها.

برای درك و دستیابی به کلیاتی از  لرستان یکنون یقیدر موس جیهای را( سازی)صداده تهیمطالعه ساختار و سونور: ج

 تکنیک های اجرایی کمانچه.

 شیوه های مختلف نوازندگی.لرستان و مطالعه  نقاط مختلف یقیموس یو بررس یدانیمطالعات م: د

 ه: بررسی تاثیر اقلیم و جغرافیای طبیعی در شکل گیری نوع نوازندگی و شیوه های آن.

 

 لرستان یقیموس یریگموثر بر شکل یمیعناصراقل

 یی( ایجغراف طیو مح ییگراعتیطبآنتروپومورفیسم ): الف

ن خود رابطه احساسی برقرار می کنند، شبیه به همین رابطه را می توانند با انسان ها همانگونه که با یکدیگر و هم نوعا

عوامل بی جان  طبیعی و جغرافیایی برقرار نمایند. به این ترتیب، رابطه انسان با طبیعت و جغرافیا یک رابطه انسان گونه می 

ان گونه با مظاهر طبیعی و جغرافیایی، می (. برقراری رابطه انس22:1998شود که به آن آنتروپومورفیسم می گویند)مارشال،

تواند ریشه در تمایالت زیبایی شناختی و عشق و عالقه انسان به این مظاهر و جلوه ها داشته باشد. اما دو عاملی که این 

انسان ها تمایالت زیبایی شناختی را  و شور و اشتیاق را بر انگیخته می کند نباید فراموش کرد: » نخست انس و الفتی است که 

در طول زندگی از طریق تجربه زیست جمعی به این مظاهر پیدا می کنند، دیگر نقش و اهمیتی است که این عوامل در زندگی 

(. همانطور که می دانیم رودخانه ها  در شکل 172:1393اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آدمیان دارند« )لک، 

ش حیاتی دارند، به همین دلیل نیز هزاران سرود، ترانه، اسطوره و باور در پیرامون آن ها گیری تمدن ها، شهرها و آبادی ها نق

شکل گرفته است. عالوه بر نقش اقتصادی  و زیستی که عوامل جغرافیایی در زندگی انسان ها  دارند، نباید از نقش هویتی آن 

ها و...، نوعی هویت مکانی را برای افراد و مردمان یک قلمرو یا ها نیز غافل ماند. این عوامل به ویژه کوه ها، رودخانه ها، جنگل 

 سرزمین به ارمغان می آورد.

 نیدر ا بایبکر و ز یعتیطب جادیلرستان را رشته کوه زاگرس در بر گرفته و باعث ا یعیطب یایاز جغراف یقابل توجه بخش

 نیا شود.یرا شامل م دهیهای سر به فلک کشو کوه های سرسبزپر آب، دشت یهارودخانه آبشارها، ،اچهیمنطقه شده که در

در آن مراتع فراوان  رایز شودیمحسوب م ریو عشا التیا یزندگ یمناطق برا نیترهای خاص خود از پرجاذبهیژگیبا و عتیطب

 دام وجود دارد. فیتعل یبرا

فراهم   ییروستا یو رونق زندگ یریگشکل یبرا یو پرآب لرستان بستر مناسب عیهای وسدشت ،یکوهستان ینواح عالوههب

که در  یاگذاشته است به گونه یبر جا زیخود را بر فرهنگ قوم لر ن ریثأمناسب ت ییایجغراف یبکر و فضا عتیطب نیاست. ا

از  یشود. بخش قابل توجهیپر رنگ مشاهده م یبه شکل ییگراعتیهای قوم لر طبها و متللیمانند شعرها، تمث یآثار

عناصر  گریها و دها، رودخانهها، دشتکوه یلرستان است که در آن اسام عتیهای طبییبایز فیتوص ای شاعران لرهسروده
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از  یبرخ انیب نهاده است. در یفراوان ریثأت زیقوم لر ن یشفاه اتیبر ادب انیجر نیکنند. ایم یخاص یگرلرستان جلوه یعیطب

 شده است. یاستفاده فراوان یعیدارد از عناصر طب ینان را در پآ یاحساسات قوم کیهای قوم لر که تحرحماسه

 یزندگ وهی: شب

خود  ریثأفرهنگ لرها را تحت ت د،یاییم انیقوم در آن جر نیا یکه زندگ یطیو مح یمیاقل طیقوم لر و شرا یزندگ وهیش

مردم  یبر زندگ ییایو جغراف یمیاقل تیمردمان هر منطقه، انعکاس و پژواك وضع یزندگ وهیاست که ش یهیقرار داده است. بد

حاکم بر منطقه  یمیاقل یو... در قالب شراط هاها، سنتنییکار، معاش، آ لیاز قب یهای روزمره زندگتیاز فعال یاریاست. بس

و  یکیزیمطابقت و انطباق ف یمطلوب، نوع جیتر به نتاآسان یابیساکنان لرستان جهت سهولت و دست عتاًیو طب ردیگیانجام م

قابل  ریغ ریثأت شانیا یانسان یهای زندگلفهؤاز م یاریانطباق بر بس مطابقت و نیا اند.بوم خود حاصل کرده ستیبا ز یفرهنگ

و  رفتهیپذ یفراوان ریثأت ،یطیو مح یعیطب یایثر از جغرافأمت یسبک زندگ نیاز ا زین یلر یقیداشته است. شعر و موس یانکار

از  ثرأمتآن  یاجرا گاهیلرستان و جا یقیموس هایاز مقام یاریبس است. یجار ستینحوه ز نیاآن نغمات ترنم  یجایدر جا

 میاقل از ثرأمت یزندگ وهیاز ش داًیکار، عزا، عاشقانه و فصول، شد یقیباشد. به عنوان مثال موسیمردم لرستان م یزندگ وهیش

 قوم لر است.  یزندگ یها و عناصر فرهنگیژگیو نیشود، مبیرا مها اجمقام نیکه در ا یاند و اشعاررفتهیپذ ریثأت ییایجغراف

 تی: قومج

مرتفع و  یهااز آن را رشته کوه یاست. بخش اعظم دهیاست که در دامنه سلسله جبال زاگرس واقع گرد ینیسرزم لرستان

 است.  ریو عشا التیا القاتییاست که محل  یمتعدد ینقاط جنگل یشود و ارتفاعات آن هم دارا یکم ارتفاع شامل م

های مشترك دارند. واژه قوم در همه زبان یسنت فرهنگ کیاست که  یا لهیقب ای ینژاد ،یگروه مل کیعبارت از  قوم

 اتیروند. هر قوم با توجه به خصوصیکار مه واژه ب نیهای قوم و مردم به عنوان معادل اواژه یوجود دارد. در زبان فارس ییاروپا

ها با توجه به یژگیو نیدهد که ایرا از خود نشان م یخاص یو فرهنگ یهای رفتاریژگیودر آن قرارگرفته،  که یمیمنطقه اقل

در  صهیخص نیکند. بروز ایم یینمامشترك خود صهیخص کیقوم دارند، به صورت  کیافراد  هیکل انیکه در م گیپراکند

که از زمان  یهای فرهنگدهیپد نیترازمهم یکیبه عنوان  یقیسقوم مشهود است. مو کی یاجتماع یهای زندگلفهؤاز م یاریبس

 قرار دارد.  یتیهای قومیژگیو نیا ریثأتحت ت میتولد مرگ مالزم و همراه مردمان لرستان به طور مستق

 یکردارتباط تنگاتنک و کار لیلرستان به دل یقیموس انیم نیشده است و در ا دهیکش زیبه هنر قوم لر ن تینفوذ قوم دامنه

دارد. عناصر  ییسزاهنقش ب یاحساسات قوم تیخود در تقو یقیاست چرا که موس رفتهیرا پذ یشتریب ریثأمردم، ت یبا زندگ

 یلر یقیموس در شعر و و...( ها، هنر)زبان، آداب، رسوم، ارزش اندهتشکل گرف تانلرس یعیطب یایو جغراف میکه در دل اقل یقوم

 ر دارند.مشهود حضو کامالً یاگونههب

 د: کوچ

کوچ به علت مصائب و سختی هایی که به دنبال دارد، عشایر کوچ نشین را بر آن می داشت تا از موسیقی در برانگیختن 

شوق حرکت  و سپس در طی مسیر و گردنه های صعب العبورکمک بگیرند. در مناطق مختلف لرستان نیز موسیقی کوچ 

موسیقی اگر چه رنگ و بوی آیینی دارد اما نباید از نقش کارکردی آن غافل ماند. ارتباطی عمیق با کوچ نشینان دارد. این 

زمانی که کوچ پاییزی یا حرکت به سوی گرمسیر آغاز می شد »مال ژیری« اجرا می شد. همانطور که از نامش پیداست، 

می شد و حرکت از گرمسیر به  برگرفته از حرکت کوچ به سمت پایین دست یا گرمسیر است و یا زمانی که کوچ بهاره شروع

سردسیر آغاز می گردید، مقام »برزه کوی« نواخته می شد، که به معنی باالی کوه است. »برزه کوی را چه به معنی به سمت 

باالی کوه  در بهاران  در نظر بگیریم و چه به معنی کوچ به سوی سردسیر، در هر صورت نقش و کارکرد موسیقی کوچ و 

 (83:1393ش می گذارد« )لک، حرکت را به نمای
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 تاثیر اقلیم بر زبان و ادبیات گفتاری لرستان

های همدان و کرمانشاه، از غرب با استان ایالم، از شرق با استان لرستان در غرب ایران واقع شده است و از شمال با استان

های باشد که هر یک از استانایه میهای مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و از جنوب با استان خوزستان همساستان

زبان که غالباً مردمان لکدر شمال و غرب لرستان های مخصوص به خود است. همسایه دارای زبان، فرهنگ و آداب و سنت

های کردنشین کرمانشاه و ایالم به صورت زبان لکی درآمده به طوری ساکن هستند زبان و ادبیات گفتار، با تأثیرپذیری از استان

که بیش از هر چیز بر موسیقی تأثیرگذار است، با مناطق کردنشین به صورت های گفتاری آکسانکه بسیاری از واژگان و 

های گفتاری، مشخصات و مختصات زبان گفتاری هر منطقه به طورکامل شوند. لذا با توجه به اینکه کلیه آکسانمشترك ادا می

های موسیقی منطقه شمال لرستان تحت ، تحریرها، فواصل موسیقایی و سایر مؤلفههایابد، آرایشدر موسیقی آنان انتقال می

تر و هم به تأثیر زبان و ادبیات گفتاری مناطق کردنشین است. در این مناطق برخی از حروف الفبای فارسی هم حضور پررنگ

 شوند. تر از سایر نقاط ایران ادا میصورتی غلیظ

نشین لرستان به های روزمره مناطق لکز همین حروف است که حضور آن در مکالمهبه عنوان مثال حرف )ژ( یکی ا

سهولت قابل درك است. همچنین حرف )چ( نیز یکی دیگر از این دست حروف است که حضوری پررنگ نسبت به سایر حروف 

عالوه شود. بهنیز مشاهده میسرایان موسیقی این منطقه از لرستان دارد که همین تأثیرات نیز در اشعار شاعران و ترانه

های کرد نشین مشابهت دارد. مورد استفاده در اشعار شاعران منطقه شمال و غرب لرستان با مضامین موسیقی استان مضامین

های پر آب، کوهستان و تپه ماهورها، مزارع سرسبز و ... مضامین مورد استفاده دراشعار و با توجه به وجود طبیعت بکر، رودخانه

باشند. لذا موسیقی های موسیقی این منطقه شامل عشق، ایثار و از خودگذشتگی، نوع دوستی، طبیعت و ... میهای و مقامانهتر

بوم رایج در شمال و غرب لرستان با توجه به تأثیر زبان و ادبیات گفتاری این اقلیم و هم با توجه به شرایط طبیعی و زیست

مالیمت در تحریرها، استفاده فراوان از فواصل  مشخصاتی همچونباشد. را دارا میمنطقه، مختصات و مشخصات خاص خود 

های موسیقی، استفاده از اصوات به صورت تک صدایی و بدون آکورد، عدم استفاده از های مختصر در مقامچهارم درست، آرایش

باشند. سازهای تفاده از مدوالسیون قابل ذکر میهای مالیم، اصوات کشیده، عدم استر نتهای با فرکانس باال و حضور پررنگنت

 باشند.، سرنا و دهل میتنبور، دوزلهمورد استفاده در شمال و غرب لرستان 

منطقه شرایط متفاوتی با شمال لرستان دارد. موسیقی  اقلیملُرزبانان ساکن هستند و  بیشتردر مرکز وجنوب لرستان 

آبادی در این مناطق دهد. در زبا ن لری خرمری متفاوتی را از خود نشان میتر، شخصیت ساختاآباد و مناطق جنوبیخرم

های موسیقی و هم شوند. هم مقامهای انبوه بلوط، آب و هوای گرم و خشک، آفتاب درخشان و ... دیده میکوهستان، جنگل

باعث شده که مردمان این  منطقه اقلیم سختها نسبت به مناطق شمالی متفاوت هستند. مضامین مورد استفاده در این مقام

آالیش و باشند. بسیاری از این خصوصیات فرهنگی متأثر از اقلیم و باك، ساده و بیکوش، دلیر، جسور و بیمنطقه بسیار سخت

کوشی و دالوری و حماسی های موسیقی این مناطق نیز انعکاس مشهودی دارد. همین روحیه سختجغرافیای طبیعی در مقام

که فواصلی کامالً منطبق با روحیات مردمان این دیار دارد  دستگاه ماهورهای موسیقی این منطقه غالباً در که مقام باعث شده

 باشند.  ، سرنا و دهل میکمانچه، تنبکهای مورد استفاده در در مرکز و جنوب لرستان اجرا شوند. ساز

باشند. شجاعت، دلیری، جنگاوری و سلحشوری و ... میمورد استفاه در موسیقی مرکز و جنوب لرستان شامل:  مضامین 

لذا موسیقی رایج در مرکز و جنوب لرستان هم متأثر از اقلیم جغرافیایی خاص خود و هم متأثر از زبان و ادبیات خاص منطقه 

اصل سوم و استفاده از فو مشخصاتی همچونباشد. های همجوار تأثیر پذیرفته، شخصیت خاص خود را دارا میکه از اقلیم
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های سازی، استفاده ای و حلقی، ریتم نسبتاً باالی اجرای قطعات و مقامها و تزئینات فراوان، تحریرهای حنجرهچهارم، آرایش

 باشند.  می قابل ذکرماهور، ها در گام نسبی از مدوالسیون، اجرای مقام

کامالً متفاوت با شمال،  وضعیت اقلیمیلرستان  های بختیاری سکونت دارند. در این نقطه ازبیشتر لر شرق لرستاندر  

های بسیار های بسیار رفیع همچون اشترانکوه، طبیعت بسیار سرد، مراتع و علفزارغرب، مرکز و جنوب لرستان است. کوهستان

اختاری زبان و های برفی شرایط متفاتی را در اقلیم منطقه ایجاد نموده است. از طرفی با توجه به تغییر سزیبا و وجود یخچال

هم  موسیقی شرق لرستانادبیات گفتاری که از همجواری منطقه شرق لرستان با استان چهارمحال و بختیاری حاصل شده، 

خوش تغییرات مشهودی شده است. های مورد استفاده دستهای موسیقی و هم از نظر مضامین و سازاز نظر ساختار و گام

ها و مراسم عزاداری شامل برف، سرمای زمستان، طوایف و مردان به نام بختیاری، عروسیمضامین مورد استفاده در این منطقه 

باشند. ادبیات گفتاری این منطقه از لرستان تحت تأثیر استان چهار محال و بختیاری قرار گفته که با سایر مناطق استان می

ر قالب شعر مربوط به این منطقه جغرافیایی متفاوت است. درنتیجه اشعار، وزن اشعار و همچنین موضوعات مطرح شده د

های های گفتاری رایج در منطقه تحت تأثیر استانلرستان است. با توجه به تغییر وزن اشعار که خود محصول تغییر آکسان

 هاینشین لرستان رنگ و بوی دیگری دارد. اغلب مقامهمجوار است، وزن و ریتم مورد استفاده در موسیقی شرق و بختیاری

گردند. با توجه به روحیات تری نسبت به سایر نقاط استان اجرا میهای سنگین و با تحرك کمموسیقی شرق لرستان در وزن

مردمان بختیاری لرستان که معموالً دارای خصوصیاتی همچون صبوری، آرامش در نوع بیان و ادبیات گفتاری هستند؛ 

های مورد استفاده باشند. سازتری نسبت به مرکز لرستان میك نسبتاً کمبازی و تحرهای رایج بیشتر به صورت دستمالرقص

 باشند. مینی، تار، سرنا و دهل  این مناطق بیشتر

 

 فواصل در موسیقی لرستان

کنند. چهارم و پنجم، که هر دو دوم و سوم نقش اساسی را ایفا می، در موسیقی لرستان، چهار نوع فاصله یعنی چهارم و پنجم

 تا (Reو دوم نیم بزرگ، مثل) کاره ب Mi تا  Reهای متفاوتی از قبیل دوم بزرگ، مثلستند، فاصله دوم که به صورتدرست ه

Mi  ،کرنMi  اضافه وه کرن ب Mi ویژه فاصله سوم که به شکل سوم بزرگ، مثلهرود و و بکار میه کرن ب  Re تاFa   ،دیز

کاربرد دارد. البته به نقل از  (اضافهه سری ب  Faسری،   FaتاRe رگ، مثلو سوم نیم بز) کاره ب Mi تا Re سوم کوچک، مثل

شویم، این فاصله سوم، به تأثیر از نوازندگان تر میاکبر شکارچی، هر چه از زندگی روستایی به زندگی شهری نزدیکاستاد علی

ان این دیار تقریباً فواصل گام بزرگ را بحث در مورد اینکه چرا و به چه علت مردم شود.تر میشهری، به سوم بزرگ نزدیک

جای تحقیق و پژوهش دارد. شاید اولین چیزی که در این زمینه به ذهن خود اند، های زیبای خود برگزیدهبرای بیان ملودی

ای هاند بسیار شاد و سرزنده و دارای روحی فراخ و بزرگ که به هر بهانرسد این است که مردمان این سرزمین مردمی بودهمی

های خود همیشه سعی در اجرای موسیقی خود، با روحی شاد دادند و به فراخور زمان و شادیمجلس بزم و شادی را ترتیب می

شان سایه بیافکند زیرا ذوق و سلیقه اند که آثار غم تحت تأثیر عوامل بیرونی بر موسیقیتر اجازه دادهاند و کمو فراخ داشته

کند که دارای فواصلی منطبق بر روحیه آنان یعنی دارای فواصلی شاد و فراخ موسیقی را طلب می چنین با روحیمردمانی این

رود در همین فواصل کار میه هایی مانند سحری، شیونی، رارا که در مراسم عزا نیز بفراخ باشد. حتی به طور معمول موسیقی

 یابد. اجرا شده و فقط شکل بیان و وزن موسیقی تغییر می

 

 نچه در موسیقی لرستانکما
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ترین ساز همیشه مورد نظر بوده و از احترام خاصی میان مردمان لر ترین و محوریدر این میان کمانچه به عنوان یکی از اساسی

را زبان زندگی مردم عجین و گره خورده است که شاید بتوان آن برخوردار بوده است. در میان مردمان این دیار کمانچه چنان با

ها دانست. ها و سرخوشیشان اعم از غم و شادی جشن و سرور دلتنگیها و رویدادهای زندگیمردم در بیان تمام پدیده گویای

به عبارت بهتر کمانچه به طور تمام و کمال به خدمت بیان موسیقیایی لرستان درآمده است به طوری که مردمان این سرزمین 

ن باور خود اعتقادی راسخ دارند. البته از چگونگی و تاریخ دقیق به خدمت درآمدن دانند و بر ایکمانچه را متعلق به خود می

کمانچه در موسیقی لرستان، به اندازه دیگر سازها مثل سرنا سند معتبری در دست نیست. شاید روزگارانی بس طوالنی را پشت 

سازی است  ،زیرا کمانچه در بین اهالی موسیقی دست لر آرام و مطیع شدهگونه در دستان نوازندگان چیرهسر نهاده تا به این

ترین را برای بیان زیباترین و لطیفاند با توانایی منحصر به فرد و مثال زدنی آنبس چموش و دشوار است که مردمان لر توانسته

 . قرار دهند ترین شکل ممکن مورد استفادهاحساسات و مکنونات قلبی خود، به عالی

ویژه در ها در نوازندگی کمانچه بههای سخت خود را دارد که این سختی تکنیکها و تکنیکنواختن کمانچه دشواری

و  های لطیف و ظریف استشود زیرا موسیقی لرستان سرشار از تحرك و سرعت و آرایشموسیقی لرستان دو چندان می

تم، تفاوت در احساس، و سلیقه نوازنده و براساس نظریه استاد شکارچی به دلیل چهار عامل، خالقیت در لحظه، آزاد بودن ری

های نوازندگی و بیان موسیقیایی ساز وجود دارد. یعنی های فراوانی بین نوازندگان مختلف از حیث تکنیکدان، تفاوتموسیقی

یک  شود، حتی بین دو اجرا یک مقام توسطجور اجرا نمیگاه یک مقام خاص مانند علیدوستی، به وسیله دو نوازنده یکهیچ

های اجرایی در نتیجه تأثیر چهار عامل فوق وجود دارد. به هر روی در بین نوازندگان لر گویی کمانچه نوازنده واحد نیز، تفاوت

ای در دست نوازندگان لر آرمیده است که سنگ صبوری است که تحمل سختی و مشقت مردمان دیار خود را ندارد و به گونه

رنگ شده. زیرا هر آنچه را که اراده کنند و هر آنچه را که زبان نوازندگان لر معنا بسیار کم های نوازندگی کمانچه برایسختی

ار و ذآنان از بیان حسی آن عاجز و ناتوان است چه در حماسه و چه در عشق و ایثار، با بیانی صد چندان زیبا و عاطفی و تأثیرگ

کنند، بدون آنکه شنونده احساس کند که نوازنده در یک لحظه خاص قدرتمند و با تکنیکی بسیار قوی با زبان کمانچه بیان می

از عهده اجرای موسیقی برنیامده است. آری کمانچه سنگ صبور مردمان لر در بیان رویدادهای زندگی است از طرف دیگر خود 

وسیقی لرستان است. یکی از ها و امکانات منحصر به فردی در بین دیگر سازهای مورد استفاده در مساز کمانچه دارای قابلیت

های طولی هایی که در نوازندگی کمانچه در لرستان وجود دارد استفاده از تمام مناطق ساز و استفاده از حرکتترین ویژگیمهم

 دست لر باشد.تواند مانعی برای نوازنده چیرهیو عرضی روی دسته ساز است به طوری که سخت و دشوار بودن اجرای قطعه نم

ترین منطقه ساز به تأثیرگذارترین شکل ممکن است حال این مهم است اجرای ملودی به بهترین حالت و در مناسب آنچه

های سوم و پنجم که خواهد در منطقه بم یا زیر ساز باشد یا در پوزیسیونهای خود میملودی با تمام سختی و دشواری

ی بسیار دشوار و پیچیده هم بر روی کمانچه ندارد، که خود این جسارت هاای از اجرای پوزیسیونگاه واهمهنوازندگان لر هیچ

ها ساری و جاری است. در نوازندگی ناشی از همان روحیه سلحشوری و شجاعت مردمان لر است که در تمام امور زندگی آن

علی سالم و در نهایت می، همتخانی، پیرولی کریرضا حسینشاهد این ادعاها آثار موجود و به جامانده از بزرگانی همچون علی

 .فرج علیپور است

 

 خانی و پیرولی کریمیرضا حسینهای نوازندگی استاد فقید علیشیوه

توان یافت که منحصر به فرد است و در های نوازندگی را میخانی و پیرولی کریمی تکنیکرضا حسیندر نوازندگی استاد علی

ای که بسیاری از هایی را مشاهده کرد. به گونهجسارت و قدرت چنین تکنیکتوان به این صراحت و تر جای دیگر میکم

نوازندگان جوان کمانچه در عصر حاضر هم در لرستان و هم در خارج از لرستان برای تقویت تکنیک خود در نوازندگی از آثار 
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مملو از شور و شعور و خالقیت و جسارت در برند.  نوازندگی این بزرگان به راستی که این بزرگان بهره کافی و وافی برده و می

نوازند که شاید برای یک نوازنده آکادمیک وجود این همه تحرك و پویایی نوازندگی است زیرا کمانچه را واقعاً شوریده حال می

یطی غیر های دشوار، در نوازندگی افرادی که در محهای سخت اجرایی و پوزیسیونتر، استفاده از تکنیکیا به زبان تخصصی

  .برسد اند عجیب به نظرگونه خالق و توانا پرورش یافتهآکادمیک، این

راستی هیچ هکه ب اندتمام امکانات اجرایی در نوازندگی خود بهره بردهخانی و پیرولی کریمی به نحوی از استاد حسین

جا مانده ممکن بیان شده است با بررسی آثار بهترین صورت ای در بیان تکنیکی این ساز ناگفته نمانده و به بهترین و عالینکته

نواحی ، استفاده از نوازیضربی، هااجرای تکیه کشی،آرشهها از قبیل از این بزرگان و توجه به مسائل فنی در نوازندگی آن

ی جراو مختص به موسیقی لری، ا های ممتازکوك، استفاده از واخون، همراهی منحصر به فرد با آواز، مختلف ساز

توان پی برد که چه می )سونوریته(و در نهایت کیفیت صدادهی ساز  های دشوارپوزیسیون، درست )ژوست( فواصل

توان یافت. یکی از مسائل بسیار دشوار در اند که نظیری را برای آن نمیشاهکارهایی را در نوازندگی کمانچه اجرا نموده

که متخصصین این  طورییعنی خلق در لحظه است هماننوازی بداهه پردازی واههبدنوازندگی به خصوص در ساز کمانچه 

ها نوازی در کمانچه مستلزم تمرین و ممارست فراوان در نوازندگی و از طرف دیگر تسلط کامل بر آموختهساز وقوف دارند بداهه

د یک قالب کلی مانند ردیف و نوازی در موسیقی دستگاهی با وجوهای ذهنی و حسی در نوازندگی است شاید بداههو اندوخته

هم با سازی سرکش مانند  نوازی در موسیقی همچون موسیقی لری و آنهتر از بداهدر یک دستگاه خاص به مراتب آسان

ها مواجه هستیم های فراوان و هم با تعدد مقامکمانچه باشد زیرا در موسیقی لری هم با تنوع ریتم، ملودی، تزئینات و آرایش

هم با ساز کمانچه و در  های موسیقی لری آنتباط ذهنی و حسی بین این دو مقوله و خلق اثری منطبق بر قابلیتکه ایجاد ار

 بیان حسینوازی موسیقی لری با کمانچه، کند. از طرفی در بداههدست را طلب مییک لحظه خاص، نوازندگان خالق و چیره

خوردار است به حدی که مسائل تکنیکی و فنی را هم تحت شعاع خود ترین صورت ممکن، از اهمیت باالیی برملودی به عالی

ای برخوردار باشد اگر بیان حسی العادهدهد. یعنی یک نوازنده کمانچه در موسیقی لری هر اندازه هم از تکنیک فوققرار می

رضا ون پیرولی کریمی و علیکند. با توجه به آثار بزرگانی همچلطیفی در نوازندگی نداشته باشد موفقیت چندانی کسب نمی

 توان بداهه نوازی را در سطح باالیی در نوازندگی این دو بزرگوار مشاهده کرد. خانی میحسین

البته به صورت  مدوالسیون )مدگردی( گیری از حالتی مانندهای موجود در نوازندگی این بزرگان، بهرهاز دیگر ویژگی

صورت تغییر یک درجه خاص در یک فاصله زمانی هه این نوازندگان است که بیشتر بوسیلهخاص آن در نوازندگی کمانچه لری ب

های گوشه ای کوتاه و گذرا به پردهترین شکل آن در موسیقی لری، اشارهکوتاه و برگشت سریع آن به حالت اولیه است که رایج

زندگی مستلزم ایجاد فضای مناسب و شکسته و بازگشت مجدد موسیقی به فواصل ماهور است. اجرای مدوالسیون در نوا

ای که پس از تغییر مد به عنوان نت محسوس )درجه هفتم( مایه گیری از قوانین خاصی است همچون استفاده از درجهبهره

ای تدریجی ایجاد شده و در شود تا این تغییر مایه به گونهجدید معرفی شده و برروی تونیک )درجه اول( مایه جدید حل می

باره اتفاق نیفتد. با این وجود در بسیاری از آثار این اساتید اجرای مدوالسیون خاص صورت ناگهانی و یکه ونده بگوش شن

موسیقی لری )تغییر سریع یک درجه خاص و بازگشت به حالت اول( در نوازندگی با کمانچه به شکلی که توضیح داده شد، 

بیشتر روی درجات مختلف ماهور مانند )درآمد، داد و خاوران و در نهایت ای که بعد از گردش ملودی که وجود دارد. به گونه

صورتی منطقی به مایه اصلی بازگشته و ملودی را برای شنونده مانوس و ه افتد بشکسته( و شور و گاهی اصفهان اتفاق می

 سازند. دلنشین می

ای متفاوت و به گونه های مختلفپوزیسیوناز  یکی دیگر از نکات قابل توجه در نوازندگی این بزرگان استفاده فراوان

ترین فالشی )خطا( در تغییر پوزیسیون رخ بدهد. تغییر پوزیسیون در مختص نوازندگی کمانچه در لرستان است. بدون اینکه کم
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ا سوم، که هر دو بین نوازندگان کمانچه در لرستان متفاوت با دیگر نوازندگان سیم اول ی نوازندگی این بزرگان و به طور کلی در

این تغییر پوزیسیون را اجرا  گلیساندو )مالش(گیری از کنند البته با بهرهشوند استفاده میکوك می (Rr) سیم نیز نت

 به طرف نت sol ای انگشت سوم یعنی نتحرکت یک پردهترین نوع تغییر پوزیسیون بروی سیم اول، معمول. کنندمی

La  و در صورت لزوم حرکت انگشت سوم به طرف نت اکتاو وم به جای انگشت چهارمو در واقع جایگزینی انگشت س ،

گیری از های تنال است که با بهرهبا دو خط باالی پنج خط حامل و در واقع همان اشاره به نت Rr سیم اول یعنی نت

رایج آن در بین نوازندگان موسیقی  نوازان لر با فرمگیرد. و این تغییر پوزیسیون معمول در بین کمانچه)گلیساندو( صورت می

شود، متفاوت سنتی یعنی جایگزینی انگشت اول به جای انگشت سوم و پنجم که به ترتیب )پوزیسیون سوم و پنجم( نامیده می

گیرد که در بین نوازندگان کمانچه در متفاوت است و هم با استفاده از گلیساندو صورت می است زیرا هم شکل اجرای آن

شود. به هر روی تغییر پوزیسیون جز الینفک آثار سنتی برای تغییر پوزیسیون به این صورت از گلیساندو استفاده نمیموسیقی 

نوازندگی این اساتید بزرگ و شاید یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد سبک منحصر به فرد، در نوازندگی ایشان است. در اکثر 

ای حتی به صورت ال و تکنیک و بیان خاص در نوازندگی، به طور معمول اشارهخانی با وجود سرعت بارضا حسینجمالت علی

شود، و نکته قابل توجه در ساز این حس نمی ترین فالشی در تغییر پوزیسیونکمشود که گذرا به پایین دسته ساز اجرا می

رغم اینکه در این منطقه از سیون است. علیدو بزرگوار، استفاده از مدوالسیون در مناطق پایین دسته ساز و در هنگام تغیر پوزی

های نوازنده به هم نزدیک است و در نتیجه امکان کافی برای مانور دادن نوازنده به سختی کمانچه فواصل نتها کم و انگشت

  د.شومیسر می

 pizz ن استفاده ازنوازندگی در ساز ایشان وجود دارد همچوعالوه بر نکات یاد شده موارد برجسته بسیاری از نظر تکنیک 

خوبی اجرا شده و گاهی هم به همراهی تنبک و ریتم قطعه، اقدام ه نواختن با انگشت( که حتی با وجود سرعت باالی قطعه ب)

ضربات چوب آرشه بر روی ساز( نیز در ساز ایشان )colegno  کنند. استفاده از تکنیکمی pizz به نواختن ملودی اصلی با

هایی با سرعت متوسط اجرا شده و گاهی نیز تمهیدی است در جهت تقویت ریتم ر در نواختن مقامشود که بیشتشنیده می

 گردد.های قوی اجرا مییعنی ضربات آرشه بر روی ساز منطبق با آکسان

کید با أجا از آرشه به این صورت که بیشترین آکسان و تهگیری مناسب و ببا بهره های مختلفاستفاده مناسب نوانس

باالیی  4/1کشی این بزرگان بیشتر از آرشه چپ و قسمت شود. در آرشهتفاده از فشار مناسب آرشه، بر اول جمالت واقع میاس

های گفته شده و به طور کلی در بیان قوی جمالت استفاده شده است که مستلزم تعویض نوك آرشه در جهت ایجاد آکسان

 مناسب در جمالت موسیقی از فشار محکم، یکنواخت و یکسان بر سریع آرشه چپ و راست است و برای ایجاد نوانس

کنند. گاهی هم به جای کاربرد انگشتان در اجرای تحریر، از حرکت سریع آرشه در جهت های مختلف آرشه حذر میقسمت

جایی ههمین جاب .شودشود. یعنی بار اجرایی انگشتان نوازنده در اجرای تحریرها به آرشه منتقل میچپ و راست استفاده می

سریع آرشه باعث ایجاد جمالتی کوتاه ولی قوی و تأثیرگذار شده که مانع طوالنی و یکنواخت شدن جمالت نوازنده و در نتیجه 

در ساز این بزرگان کوتاه، متنوع و مختصر و مفید است و  جواب آوازشود. به همین دلیل است که خسته شدن شنونده اثر می

های موجود در کنند. استفاده فراوان از تریل نیز یکی دیگر از ویژگییکننده استفاده نمو یکنواخت و کسل های طوالنیاز جواب

 .نوازندگی ایشان است

های ویژه برای آرایش و تزئین قسمتههای خاص خود استفاده نکرده باشند. بتوان یافت که از تریلای را میتر جملهکم

ها به یکدیگر از تریل استفاده شده است. در حقیقت اجرای تریل نقشی ک جمله و وصل آنکشیده و بدون تحریر و زینت ی

توان اساسی در ایجاد سبک خاص نوازندگی ایشان دارد. که در نتیجه استفاده درست از همه امکانات نوازندگی فوق، می
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تکنیک های مورد استفاده علیرضا  تریحال به شکل دقیق .سونوریته )صدادهی( عالی را از ساز این هنرمندان شنید

 را مورد بررسی قرار می دهیم: حسین خانی و پیرولی کریمی

 

 

 الف: تکنیک های دست چپ:

: نشانه ای است که اگر روی نتی گذاشته شود، آن نت و یک درجه باالترش پی در پی، با تناوبی کم و بیش ( تریل1-الف 

 (232:1381اصلی به پایان برسد.)منصوری، تند به اجرا در می آیند تا ارزش زمانی نت 

در نوازندگی کمانچه علیرضا حسین خانی و پیرو لی کریمی، تریل با فراوانی بسیار و با دقتی وافر اجرا می گردد. شفافیت و 

ها با دقت اجرای این تکنیک در نوازندگی ایشان به گونه ای است که تعداد تریل ها قابل شمارش است. در ساز کمانچه تریل 

فواصل متعددی از نت پایه قابلیت اجرا دارند. مرسوم ترین تریل ها، تریل هایی هستند که با فواصل دوم، سوم و چهارم اجرا 

 می شوند.

 
 

 

 انواع تریل در نوازندگی علیرضا حسین خانی و پیرو لی کریمی:

 .  کندروی نت شاهد و نت شروع تاکید می :تریل با فاصله سوم -1

 
 

 .: در مقام های دوپا و سه پا که مقام های مخصوص رقص اند، اجرا می شودریل با فاصله دوم روی سیم دومت -2
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 صورت پایین رونده روی یک سیم که بیشترین استفاده را در موسیقی لرستان دارد.هب تریل با فاصله دوم با ا شاره: -3

 
 

 افتد.  روی درجه پنجم مد اتفاق میکه دو سیم مجاور که  ین رونده:تریل با فاصله دوم همراه با اشاره پای  – 4      

 
 

 شود.که روی درجه دوم اجرا می تر:شاره به نت پایینتریل با فاصله سوم همراه با ا   -5      

 
 

 شود.دوم و اشاره به دست باز اجرا می که با فاصله تریل با فاصله دوم همراه با واخوان  -6      

 
 

 شود.ششم اجرا می در مد لری بیشتر روی درجه سوم و معموالً تریل با فاصله سوم همراه با واخوان:  -7      

 
 

 مور و هوره روی سیم اول تریل با فاصله چهارم در مقام های آوازی:  -8      

 
 

 و پنجم سیم اول. در مد لری روی درجه دوم تریل با فاصله دوم و اشاره به نت چهارم باالرونده: -9      
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 نوعی  آوای هلهله مانند است که زنان در مراسم مختلف چون عروسی، عزا و... برای شادی و  تریل)اجرای کِل(:  - 10    

 ی متصل قابل اجرا است.ی جدا و یا آرشهبرند. این تکنیک به دو صورت آرشهتهییج به کار  می 

 
 

وی سیم از نتی به نت دیگر، یا خزشی سریع  و پیوسته به صورت باالرونده یا پایین گلیساندو یا مالش ر"(گلیساندو: 2 -الف

 (.46:1384است. )گرگین زاده،  "رونده میان نت های گام

به  های مختلفپوزیسیونیکی دیگر از نکات قابل توجه در نوازندگی این بزرگان استفاده فراوان از همانطور که گفته شد 

ترین فالشی )خطا( در تغییر پوزیسیون رخ بدهد. ص نوازندگی کمانچه در لرستان است. بدون اینکه کمای متفاوت و مختگونه

بین نوازندگان کمانچه در لرستان متفاوت با دیگر نوازندگان سیم  نوازندگی این بزرگان و به طور کلی درتغییر پوزیسیون در 

این تغییر  گلیساندو )مالش(گیری از کنند البته با بهرهتفاده میشوند اسکوك می (Rr) اول یا سوم، که هر دو سیم نیز نت

 ای انگشت سوم یعنی نتحرکت یک پردهترین نوع تغییر پوزیسیون بروی سیم اول، معمول. کنندپوزیسیون را اجرا می

sol به طرف نت La  شت سوم به ، و در صورت لزوم حرکت انگو در واقع جایگزینی انگشت سوم به جای انگشت چهارم

های تنال است که با با دو خط باالی پنج خط حامل و در واقع همان اشاره به نت Rr طرف نت اکتاو سیم اول یعنی نت

نوازان لر با فرم رایج آن در بین گیرد. و این تغییر پوزیسیون معمول در بین کمانچهگیری از )گلیساندو( صورت میبهره

گزینی انگشت اول به جای انگشت سوم و پنجم که به ترتیب )پوزیسیون سوم و پنجم( نوازندگان موسیقی سنتی یعنی جای

در بین . گیردمتفاوت است و هم با استفاده از گلیساندو صورت می شود، متفاوت است زیرا هم شکل اجرای آننامیده می

 .شوداستفاده نمی نوازندگان کمانچه در موسیقی سنتی برای تغییر پوزیسیون به این صورت از گلیساندو

 

 انواع گلیساندو در نوازندگی علیرضا حسین خانی و پیرو لی کریمی:

: این تکنیک با تغییر پوزیسیون اول به دوم و توسط گلیساندو میان دونت مجاور روی نتهای تنال در مد اصلی -1

است. در برخی موارد قبل از تغییر انگشت سوم اجرا می شود. این گلیساندو از تکنیک های خاص و بارز کمانچه لر ستان 

پوزیسیون، به درجه قبل نیز اشاره می شود. مثال در تغییر پوزیسیون سل به ال در سیم اول، قبل از حرکت سل به سوی ال، به 

می نت فا نیز اشاره می شود. بازگشت به پوزیسیون قبلی نیز با استفاده از گلیساندو انجام می پذیردکه به سه صورت زیر روی 

 دهد و البته در هر سه صورت، بازگشت توسط انگشت سوم انجام می گیرد.

 بازگشت به پوزیسیون اول بدون صدای گلیساندو  •

 بازگشت به پوزیسیون اول با صدای گلیساندو به آرامی و با مالشی نرم  •

 بازگشت به پوزیسیون اول با صدای گلیساندو و با سرعت و شدت باال  •
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پایین دسته در کمانچه، درجه تونیک  Reنت لیساندو در پایین دسته کمانچه و روی درجه اکتاو:  استفاده از گ -2

کشاند.  نفوذ و گیرایی صوتی این است و جذابیت این درجه، نوازندگان را برای اجرای ملودی در پایین دسته به سوی خود می

یون اول کمانچه به سوی این درجه با استفاده از گلیساندو شود. حرکت از پوزیسدرجه باعث زیبایی بیشتر جمالت ملودیک می

که بدون استفاده از پاساژهای مرسوم در ویلن، از نت سل روی سیم اول )انگشت سوم( با یک حرکت، گیرد. به طوریصورت می

 گیرد.مالش به سوی درجه اکتاو درپایین دسته انجام می

 
از درجات تنال در مد ماهور و موسیقی  La:  نت نچه و روی درجه پنجماستفاده از گلیساند در پایین دسته کما -3

واقع این  شود. لذا بعد از درجه اکتاو،  بیشترین  جذابیت را برای ایست و توقف نوازندگان ایجاد می کند. درمحسوب می لری

ونیک صورت می پذیرد، با مالش نوازندگان فقید، پس از گردش ملودی در پوزیسیون و دانگ اول ماهور که در حیطه درجه ت

کنند و پس  اول دانگ دوم ماهور است حرکت می که نت (La( به سوی درجه پنجم)نت Solانگشت سوم روی سیم اول)نت 

 های الزم ملودی روی درجه پنجم، با استفاده از گلیساندو به سمت درجه اکتاو در پایین دسته حرکت می کنند.از گردش

بعد از گردش ملودی :  Faندو در پایین دسته برای حرکت از اکتاو به درجه سوم یعنی نت استفاده از گلیسا -4

روی درجه اول در دانگ اول و گلیساندو به سوی پنجم و اکتاو در دانگ دوم در پایین دسته کمانچه، استفاده از گلیساندو برای 

 بوده و هست. پایین دسته در اکتاو دوم مرسوم  Faدستیابی به درجه سوم یعنی نت 

 
 

در اکتاو دوم:    Laاستفاده از گلیساندو در پایین دسته برای حرکت از اکتاو به درجه پنجم یعنی نت  -5

طور که گفته شد درجه پنجم از درجات تنال در موسیقی لری است لذا گردش ملودی روی این درجه برای نوازندگان لر همان

است. به همین دلیل پس از گردش ملودی روی درجه اکتاو، استفاده از گلیساندو به سبب گیرایی و جذابیت آن مورد توجه 

و  برای حصول به درجه پنجم در پایین دسته و در اکتاو دوم، مرسوم است . البته اجرای این تکنیک دشوار حساسیت گوش

 دهد. جسارت نوازندگان لر را نشان می

برای سهولت حصول به درجات دانگ در پوزیسیون اول:  Solبه  Faاستفاده از گلیساندو برای حرکت از نت ف -6

 دوم ماهور در اجرای این نوازندگان مشاهده می شود.

لرزش صوت، ارتعاش که در سازهای مختلف متناسب با تکنیک نوازندگی سازها، متفاوت است. در ( ویبراسیون: 3-الف 

 (.561:1375)ستایشگر،  گیرد.ها( انجام می)و جلو وعقب بردن انگشت آالت زهی با فشار انگشت بر سیم
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شود نیست. در موسیقی سنتی که در موسیقی سنتی اجرای میدر نوازندگی کمانچه این اساتید ویبراسیون به صورتی

که در گیرد. در صورتیامنه کمتر حرکتی روی سیم صورت میویبراسیون کمانچه طرفا با استفاده از لرزش نوك انگشت و با د

 شود.یچه لرستان ویبراسیون با دامنه حرکتی بیشتر و با استفاده از مچ دست اجرا مکمان

های زینت در کمانچه لرستان بیشتر با استفاده از تکنیک آچاکاتورا نت( آچاکاتورا در نوازندگی کمانچه لرستان: 4-الف

که نت های زینتی همچون آپوجیاتورا، صورتیصورت اشاره به نت قبل و عبور سریع از آن، کاربرد دارد. در ه ب یعنی صرفاً

 (228:1381)منصوری،  شود. آچاکاتورا فاقد ارزش زمانی است.گروپتو، گزش و... در موسیقی سنتی هم استفاده می

اجرای تحریر یا تکیه و یا چهچهه در نوازندگی کمانچه لرستان ( تحریر)چهچهه(در نوازندگی کمانچه لرستان: 6-الف

ود را داراست. بر خالف تکیه در موسیقی سنتی، بار اجرای تحریر یا تکیه در کمانچه لرستان بیشتر توسط مختصات خاص خ

ها نقش کمتری در ایجاد و اجرای تکنیک تکیه دارند. در کمانچه لرستان تکیه با حرکت سریع رفت و آرشه اجرا شده و انگشت

 شود.خته و زیبا توسط این نوزاندگان فقید اجرا میبرگشتی چپ و راست و با استفاده از نوانس های خود آمو

تغییر پوزیسیون در نوازندگی کمانچه لرستان با استفاده از گلیساندو ( پوزیسیون در نوازندگی کمانچه لرستان: 7-الف

وزیسیون صورت می گیرد. بار اجرایی تغییر پوزیسیون بر عهده انگشت سوم است. حال آنکه در موسیقی سنتی و غربی تغییر پ

توسط جایگزینی انگشت اول به جای درجات سوم، پنجم و... صورت می گیردکه به ترتیب پوزیسیون سوم و پنجم خوانده 

پذیرد و تغییر ای تنال و اصلی مد ماهور صورت میشوند. به عالوه تغییر پوزیسیون در کمانچه لرستان بیشتر روی نتهمی

 نی کمتری برخوردار است.پوزیسیون روی درجات غیر تنال از فراوا

 

 

 کشی:های دست راست یا آرشهب( تکنیک

شود و می های کوتاه، پر انرژی و قوی هستند که صرفا نصف کشش نت مورد نظر شنیدهآرشههای مضرابی:  آرشه -1

در علی دوستی کشی گردد. نمونه این نوع آرشهآرشه به سیم به شنونده منتقل می بقیه آن توسط طنین حاصل از تماس قوی

 های دوپا و سه پا مشهود است.و رقص

شود و به همین دلیل قوی و موکد هم در سر ضرب بر سیم سوم استفاده میتک آرشه ای که  های واخوان:آرشه -2

 گیرد.هست. این نوع آرشه بیشتر در سنگین سماع و برای حفظ وزن سنگین آن مورد استفاده قرار می

گذاری نت بعدی گرفته شده و آرشه با ادامه حرکت در این آرشه طنین نت اصلی توسط انگشت های استاکاتو:آرشه -3

 شود.به صورت استاکاتو موجب شنیده شدن صدای نتی است که بعد از نت اصلی و بصورت بسیار کوتاه اجرا می

خاص ایجاد شده و صوتی  ک نتدر سازهای زهی با حرکت سریع آرشه به چپ و راست بر روی یهای ترومولو: آرشه -4

های دامنه حرکتی بزرگ، دامنه وازی لرستان ترومولو به صورتندر کمانچه (.248:1375ستایشگر، زا ایجاد می کند. )هیجان

 گیرد.شه  با انگشتان دست راست صورت میحرکتی کوچک و ترکیبی از حرکت آر

  

 گیریهنتیج

های صورت علمی شاید نتوان به طور کامل بیانگر تواناییه های نوازندگی ببلیتاین نکته الزم است با تشریح قا ذکردر نهایت 

این هنرمندان بود اما روشی است برای انتقال بهتر مطالب به هنرمندانی که آشنایی کمتری با دقایق و ظرایف نوازندگان 

آشنایی هر چه بیشتر با این بزرگان فقط  کنند. برایطور آکادمیک دنبال میه کمانچه، در موسیقی لری دارند و موسیقی را ب

 شان پی برد. د تا به ژرفای تواناییباید سازشان را به گوش جان شنید و بارها شنی
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های نوازندگان کمانچه دیگر مناطق ایران و جهان را در بیان موسیقی منطقه خود، انکار توان تواناییگاه نمیاز طرفی هیچ

ها را از لسان نوازندگان و ا و ظرایف خاص خود را دارد و بهتر است بیان دقیق این ظرافتهکرد. زیرا هر موسیقی قابلیت

و مطالب نگارنده درباره نوازندگی کمانچه در لرستان را نباید آمیخته با تعصب انگاشت و آنچه ذکر  پژوهشگران آن مناطق شنید

تواند به طور کامل بیانگر احساسات و از سازهای محوری می شد، سعی در بیان این مطلب بود که امروزه کمانچه به عنوان یکی

طور که در دیگر مناطق های به ظاهر ساده ولی پر مفهوم در معنا باشد، همانعواطف پاك انسانی مردمان لرستان در قالب ترانه

 .یقی خود با ساز کمانچه دارندهایی عالی در بیان موسها و تواناییدست قابلیتایران و جهان نیز نوازندگان هنرمند و چیره
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