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 راهنمای خرید اینترنتی چنگ

یز در موسیقی  یکی از سازهای باستانی ایران محسوب می شود که سابقه طوالنی ن چنگ

 .ایرانی دارد

این مورد بیشتر در گذشته توسط اشراف زاده ها نواخته می شد اما به مرور افراد معمولی  

و عادی نیز به سمت آن سوق پیدا نمودند و امروزه یکی از سازهای خوش صدای ایرانی  

 .محسوب می شود

چنگ خوب برای خود تهیه   اگر شما نیز به این ساز و صدای آن عالقه دارید و مایلید تا یک

نمایید، توصیه می شود تا این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید که بتوانید با آگاهی بیشتری  

 .اقدام به خرید کنید

 آشنایی با ساز چنگ 

چنگ در دسته سازهای زهی طبقه بندی می شود و بسیاری از افراد آن را هم رده با عود  

 .می دانند

 .یز شبیه به یک مثلث می باشد که به صورت عمودی استاز لحاظ ظاهری این سا

عدد سیم استفاده می شود البته در مدل های بزرگتر تعداد سیم   4برای ساخت ساز فوق از 

 .مورد نیز می رسد 40ها بیشتر بوده و گاها تا  

  هر اندازه تعداد سیم ها بیشتر باشد، صدایی که از چنگ تولید می شود نیز به مراتب بهتر و 

 .دلنشین تر می باشد

 اینترنتی خرید  + شیک و  باکیفیت  ارزان، کاخن  مدل ۱۷ مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%86%d9%86%da%af/%DB%B1%DB%B7%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%AE%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%DA%A9%20+%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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 انواع چنگ 

از ایران باستان تا به امروز انواع چنگ ها ساخته شده و به بازار  باید در نظر داشته باشید 

 .عرضه گردیده است

 :سازهای فوق را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود

 چنگ سنتی  •

بسیاری از افراد به آنها چنگ های سنتی نیز می گویند. از لحاظ ظاهری این موارد بسیار  

 .شبیه به چنگ های باستانی هستند

 .سال قبل از میالد مسیح ساخته شدند 2500گفته می شود که برای اولین بار این موارد 

 .این چنگ ها دارای یک میله عمودی هستند که سیم ها به موازات آن وصل می شوند

قیمت چنگ محلی عموما زیاد است زیرا این موارد به صورت دستی ساخته می شوند و  

 .یی می باشندسیم های آن نیز دارای مقاومت باال 

 چنگ باستانی  •

 .این چنگ ها دارای قیمت بسیار زیادی هستند

تفاوت آنها با نمونه های پیشین این مورد است که در آنها از میله عمودی استفاده نشده است  

 .و میزان سیم ها نیز به مراتب کمتر می باشد

 .صدای تولیدی توسط سازهای فوق بسیار بم می باشد
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 چنگ ارکستری •

بزرگ از    آنچه امروز ما از چنگ می بینیم، انواع ارکستری می باشد و بیشتر برای محافل

 .آنان استفاده می گردد

این نمونه ها دارای چند پدال می باشند که فرد به کمک پای خود می تواند نوع کلید را  

 .هنگام نواختن تعویض نماید

 .بسیاری از افراد به آنها موارد پدالی نیز می گویند

ید الزم است تا اگر شما بخواهید قطعات کروماتیک را بنوازید یا صداهای پرقدرت تولید نمای

 .از این موارد بهره ببرید 

 .قیمت سازهای فوق به مراتب باالتر از سایر موارد است

 خرید چنگ رومی •

بسیاری از افراد خاستگاه این چنگ ها را به عراق نسبت داده اند. البته در کتاب های روم  

 .باستان بیان شده است که خالق اولیه آن هرمس می باشد

ر داشته باشید که این سازها به صورت منحنی بوده و نسبت به مواردی الزم است تا در نظ

 .که امروزه ما در کنسرت ها مشاهده می نماییم بسیار کوچکتر می باشند

قیمت چنگ رومی با توجه به اینکه امروزه زیاد از آن استفاده نمی شود، گران نیست اما به  

در دسته سازهای نیمه گران طبقه بندی   صورت کلی باید در نظر داشته باشید که این سازها

 .می شوند
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 چنگ بلوچی  •

این چنگ ها دارای ظاهر بسیار متفاوتی نسبت به آنچه که امروز ما آن را چنگ می نامیم  

 .هستند

در نگاه اول ممکن است تا شما تصور نمایید که آنها شبیه به ویولون هستند اما صدای ایجاد  

 .شده از آنها به مراتب بیشتر و بم تر است

همواره باید در نظر داشته باشید که قیمت چنگ بلوچی با توجه به اینکه دارای سابقه زیادی 

 .یادتر از سایر موارد می باشداست و اغلب نیز به صورت دستی ساخته می شود بسیار ز 

 .قیمت چنگ بزرگ به چندین عامل بستگی دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود

 زیبا  و  باکیفیت های مدل  معرفی با  تنبور  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت چنگ به چه مواردی بستگی دارد

امروزه در بازار قیمت های مختلفی را برای این ساز زهی مشاهده می نمایید اما قیمت ساز 

 :فاوت باشدچنگ تحت تاثیر موارد زیر می تواند مت 

در گذشته برای اینکه چنگ صدای بهتری داشته باشد از روده حیوانات  : سیم جنس •

به عنوان سیم استفاده می نمودند اما امروزه اغلب از پالستیک یا فلز استفاده می  

شود و همین مورد نیز موجب می شود تا هزینه های نمونه های امروزی به  

 .مراتب کمتر باشد

ر اندازه سایز ساز شما بزرگتر باشد، نیاز به سیم های بیشتر، پدال  طبیعتا ه: اندازه •

های متفاوت و چوب بیشتری دارد. همین مورد نیز در قیمت تمام شده نهایی تاثیر  

 .می گذارد

 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1/
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برای اینکه ساز شما دارای مقاومت بیشتری باشد و بتوان از آن برای : چوب نوع •

ا آنها را با چوب گردو یا توت و به  بلند مدت استفاده نمود، توصیه می گردد ت 

 .صورت یکپارچه بسازید

در این صورت امکان ترک برداشتن و شکستگی در آنان بسیار کمتر می شود. قیمت این  

 .موارد نیز به نسبت سایرین بیشتر است

 ارزان  و   باکیفیت های مدل معرفی با یاماها  کالسیک  گیتار خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید چنگ

ساز، مدتی با چنگ قرضی یاد بگیرید و تمرین کنید. این خرید، یک  قبل از خریدن این 

سرمایه گذاری گران قیمت است، به خصوص اگر بعد از مدتی لذت بردن از آن دست 

 .بردارید

 .در زمان خرید اولویت های مهم عبارتند از: صدا، تناسب و محدوده قیمت

 صدای چنگ •

صدا همه چیز است، نوازندگان جدید باید بدانند که صدای ساز آنها قوی ترین ویژگی  

 .رضایت بخش انجام موسیقی است

بهترین چنگ ها صدایی غنی و پرطنین دارند. سیم ها به طور یکنواخت متعادل هستند،  

 .بنابراین طیف کامل چنگ پاسخگوی خواسته شما است

 .ا به مهارت های بیشتری دست یابدحتی به نوازنده انگیزه می دهد ت 

نوازندگان با موسیقی خود “زندگی” می کنند، بنابراین درک صدای چنگ شما مهم است 

 .زیرا قرار است برای مدت طوالنی با آن زندگی کنید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7/
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 تناسب  •

از آنجایی که نواختن چنگ )مانند هر ساز موسیقی دیگری( یک تجربه فیزیکی است،  

 .ی و ایمن با بدن آنها سازگار باشد بسیار مهم استنواختن چنگی که به راحت

تطبیق قد با اندازه چنگ مهم است. برای بزرگساالن، نشستن روی یک چهارپایه استاندارد  

 .العاده ای استسیمی، انتخاب فوق 34تا  30سانتیمتری، برای مدل  45

تری با چنگ  سانتیم 30ساله(، نشستن روی یک چهارپایه   8تا   6برای یک کودک کوچک )

سیمی که روی زمین قرار دارد، یک “دکل” قابل اعتماد است که ارگونومی سالم را   28

 .حفظ می کند

به این ترتیب، هم پای بزرگسال و هم پای کودک از قسمت باالیی بدنشان حمایت می کند تا 

 .بتوانند چنگ را به درستی در دست بگیرند و آزادانه بنوازند

 اندازه  •

ردهای منحصر به فرد و شگفت انگیز چنگ های کوچک، قدم زدن )حرکت  برخی از کارب 

 .در حین نواختن( و بردن چنگ در سفرها )سفر با ماشین و هواپیما( است

 .بنابراین چنگ های کوچکتر برای این برنامه عالی هستند

ا های کوچک لزوماً انتخاب خوبی برای یک مبتدی نیستند، زیرا سازهای ب با این حال، چنگ

 .توانند در دست گرفتن و هماهنگ کردن دشوار باشندتر میاندازه کوچک

تواند برای کودکان خردسال یا بزرگساالن با  قرار دادن چنگ روی پا، میز یا پایه می

 .نیازهای ویژه خطرناک باشد
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این دانش آموزان با نواختن چنگ با اندازه حداقل که بهترین ثبات موقعیت نوازندگی را  

 .، به بهترین وجه مورد استفاده قرار می گیرنددارند

 محدوده موسیقی •

 .چنگ ها در اندازه های مختلف با تعداد سیم های مختلف تولید می شوند

 .این بر سبک های موسیقی که امکان پخش روی آن وجود دارد تأثیر می گذارد

چنگ های اهرمی قادر به اجرای انواع مختلفی از سبک های موسیقی هستند: کالسیک،  

 .فولک، جاز، سلتیک، رنسانس، بلوز، پاپ، مقدس، التین، کودکان، تراپی و راک

دادن است که در آن ما شاهد ادغام  در حال حاضر، یک رنسانس جهانی چنگ در حال رخ 

 !خالقانه و نوآوری سبک های موسیقی هستیم

سیم( محدوده موسیقی کوچک تری را تشکیل   30تا  22در حالی که چنگ های کوچکتر )

می دهند، ما قبول نداریم که این لزوما “محدود کننده” است زیرا بسیاری از هنرمندان در  

دارند. البته سازش های خاصی در تکنیک های  حرفه خود در چنگ های کوچک تخصص 

 .بازی وجود دارد

سیم( دسترسی کامل به سبک های موسیقی را بدون هیچ   38-34چنگ های اندازه کف ) 

 .مصالحه ای ارائه می دهند

چنگ های کوچکتر در مقایسه با چنگ های بزرگتر دارای حجم کمتری هستند و حجم  

است اگرچه همیشه آنطور که انتظار می رود اتفاق   بیشتری دارند. این یک قانون اساسی

 .نمی افتد
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 قیمت ساز چنگ  •

سازهای زهی دست ساز، چوب جامد، به دلیل مهارت منحصر به فرد و مواد ظریف مورد  

 .نیاز برای ایجاد یک محصول قابل اعتماد، کمترین حاشیه سود را در بازار دارند

تر از موادی که از آن ساخته شده و نحوه  هیچ چیز برای کیفیت یک آالت موسیقی اساسی

 .طراحی و اجرای مواد نیست

تر و  های بزرگهای« خاصی دارند، در حالی که چنگتر »سازشهای با قیمت پایینچنگ

 .دهندتر، باالترین کیفیت و پتانسیل موسیقی را ارائه میگران

د که به خوبی  بهترین وضعیت این است که یک چنگ مقرون به صرفه به دست آوری

طراحی و ساخته شده باشد و توسط سازندگان متعهد به برتری در هر قیمتی طراحی و  

 .ساخته شده باشد

 روش نگهداری از چنگ

طبیعتا برای اینکه ساز مذکور دارای صدای بهتری باشد و برای شما در دراز مدت  

ه باشید که برخی از این  ماندگاری داشته باشد، الزم است تا موارد متفاوتی را در نظر داشت 

 :فاکتورها در زیر لیست شده اند

هیچ وقت ساز خود را از ارتفاع آویزان ننمایید زیرا این امکان وجود دارند تا ساز   •

 .بیفتد و سیم های آن پاره شوند

با توجه به اینکه ساز فوق از چوب ساخته شده است، توصیه می گردد تا آن را   •

همیشه در محل های خشک نگهداری نمایید زیرا در غیر این صورت امکان  

 .پوسیدگی چوب وجود دارد
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گاها ممکن است برای مدت طوالنی از ساز بهره نبرید. برای این موارد بهتر است  •

ها را از حالت کوک خارج کنید. در این صورت فشار تا سیم ها را شل نمایید و آن 

 .کمتری بر روی سیم ها وارد می شود

بهتر است تا ساز شما دارای کاور باشد که بتوانید پس از هر بار استفاده، ساز را  •

 .درون کاور قرار دهید 

با توجه به مواردی که در باال بیان گردید گزینه های متفاوتی در قیمت چنگ دخیل هستند  

اما با شناخت انواع این ساز ها و ویژگی های هر کدام از آنها می توانید خرید خوبی را  

 .انجام دهید

 


