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 چکیده
 یک هر ثیرأت و ساز مختلف های  بخش بیشتر شناخت باعث اینکه بر عالوه. دارد زیادی اهمیت جوامع همة در ساز ساخت چگونگی

 پژوهشدر  .دهد می جهت آن به حتی و دارد جامعه در نوازندگی روند پیشبرد در بسیاری تأثیر ،شود می نهایی صدای در ها آن از
 ؛ الگوییاست سازنده هر مخصوص الگوهای یافتنِ پروژهاین  اصلی هدف است.  شده  پرداخته تارسازی الگوهای استخراج به حاضر
 دیداری، یکسان الگوهای وجود با ،که است استوار این بر نیز اصلی ةفرضی .استمختلف  سازندگان تارهای تشخیص مبنای که

آوری  جمعمیدانی  روشنخست اطالعات به در این پژوهش  .شود می مختلف تارهای تشخیص موجب که دارد وجود هایی تفاوت
 سازهایشاناز  اما ،نیستند حیات قید در دیگر که گذشته نسل ،یکی :شدند انتخاب تارساز نسلِ دو نخستکه  ؛ از این قرارشد

بودند، در دسترس  ، کهتار ای از سازندگانِ نامه پروژه با طرح پرسش ،سپس .حاضر ارجح تارساز نسل ،دیگری ؛شود می استفاده
 و نتایجی حاصل شد.شد پرداخته  با معیارهای یکسان شده گیری سازهای سازندگان انتخاب به عکاسی و اندازه ،بعد شد.شروع 
 ؛پشت از نقاره و کاسه اتصال ةانداز و ،شکل کاسه، طرف دو های قله ةانداز در تفاوت: است ین قراربد سازهامتمایزِ  های تفاوت
 و ؛نقاره و کاسه بیرونی شکل ؛(خور مضراب) نقاره و کاسه اتصال ةانداز ؛گیر سیم روی های میخ ؛سرپنجه استخوان روی های میخ
 .دسته  بیخ قسمت از ساز تراز
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  _________________________________________________________________________________  مقدمه

اسات؛ در حادی     توجه به سازسازی کم بوده کنوناز گذشته تا 
در  ،ای طی نوشاته  ،تارساز در روزگار خود خان معروف که یحیی

: 1382، )اطمیناان باود    کارده بیاان  این موضاوع را   ناهید ةمجل
کاه  اسات  موجاب شاده   توجهی در طاول تااریخ    (. این کم199

هاا   چگونگی تکامال سازساازی در طای ساال     ةاطالعات ما دربار
ها و  با توجه به معدود نوشته ،و ناچار هستیم باشدبسیار محدود 
هاا و بررسای تااریخ     شماری از مینیاتورها و کتیباه  تعداد انگشت

 (.118: 1382 ،و بوبان مطالبی استخراج کنیم )موالنا ،ها آن
که جزو سازهای اصلی موسایقی دساتگاهی ایاران     ،ساز تار

اسااات، باااا چناااد الگاااوی معاااروف از ساااازندگان قااادیمی   
اجارای برخای   یاا باا    سازندگان اماروزی عیناا    .شود می شناخته

گی اند. تفاوت این الگوها و چگاون  تغییرات از این الگوها بهره برده

، توساا  از هاام  سااازندگان ارجااح ساااختِ سااازهایِتشااخیص 
 است.  مطالعهاصلی این  ةلئمس سازندگان و نوازندگان تار،

 ارجااح جامعااة از میاادانی، تحقیقااات طاای نخساات،پااروژه 
 باه  اطالعاات  تاا  شاد  شروع ای مصاحبه با حاضر، حال تارسازان
کار هر  مراحل ،سپس. شود استخراج سازندگان از یکسان صورت
مشخص سازشان  ساختِ الگوهایِ همراهِحاضر  از سازندگان یک
برای  سازندگاناز  یکدو نمونه از تارهای ساخت هر  سپس،شد. 

. گیاری شاد   انتخاب و با روشی یکسان عکاسای و انادازه   مقایسه
تارهای قدیمی و صاحبان  بسیار زیاد، با تحقیق و پیگیری پسس

و از هر ساز یک فرم مشخصاات کامال باه     ها یافته شد آن فعلی
صوتی کوتاه  ةو یک نمون آن از زوایای مختلف هایی همراه عکس
 .است  شده  آوردهای از هر بخش  در این نوشته خالصه. تهیه شد

 

 سازندگان تار در گذشته ةدربار

  و آننیم کآمدن ساز تار گذر  وجود زمانی طوالنی به ةاگر از فاصل
اش  ای کاه در حوصاله   محققاان ایان رشاته و رسااله     ةرا بر عهد

تارین   ررنگکه پُ ای ؛ دورهرسیم قاجار می ةبه دور ،بگنجد بگذریم
اساات.   قاجااار بااوده شاااه ناصاارالدینزمااان  مطالعااهآن در ایاان 
استنادی بر جای مانده و درخور از این دوره مطالب  ،خوشبختانه

و شاخصای هناوز هام در اختیاار نوازنادگان       المالبته تارهای س
تاار را روی ساینه    اا  ناوع نوازنادگی در آن دوره  سابب  . به است
 باوده تر  تر و سبک ابعاد ساز نسبت به امروز کوچک اگذاشتند می
اهلل اسات   ساز در این شیوه استاد فرج ةترین سازند است. شاخص 

 ای طالعهشود. رامین جزایری در م می  شناخته «اوس فرج»که به 
شااه   شود که در دوران ناصرالدین گفته می» است:  آورده گونه  این

صانعتگران   ةو به فرماان او دارالصانایعی بارای گاردآوردن هما     
میدان، در کاروانسرایی  برجسته، در محلی در جنوب شرقی سبزه

سایس  أشاود ت  نامیده مای  ’سرای دارالصنایع‘نام   که هنوز نیز به
در ایان   ،تاار  مشهور ساه  ةطایر، سازند اهلل و حاج شد و استاد فرج

اهلل معاصار باا    محل به فعالیت مشغول شدند. پاس اساتاد فارج   
بایاد ساازهای او در    اسات و قطعاا     ار باوده نوازندگان مشهور درب

باشاد کاه     خودش نیز شاخص و دارای کیفیت باالیی باوده  ةدور
اسات. از لحاا      گرفتاه  استادان نوازناده قارار مای    ةمورد استفاد

کاه در اجارای تاار میارزا حساینقلی       چناان  ،کیفیت صدایی نیز
کام اماا    دارای صادایی گارم و تاا حادی زناگ      ،شود شنیده می

 (.109: 1385 ،)جزایری «رقدرت و شفاف استپُ
یحیای   اا  زمانی باید خاچیک ةاز سازندگان دیگر در این دور

نیاز   هامبارسون. را نام برد ا اول که پدر یحیی دوم معروف است
برادر خاچیک و عموی یحیای دوم باود. هار دو در سااخت تاار      

خااان نیااز در  ساایدجالل و مالمحساایننااام شااهرت داشااتند. 
ماورد   ةتاار در دور  ةبه عناوان ساازند   ایران موسیقی سرگذشت
تاوان باه    از شمار سازندگان مای  ،. همچنینذکر شده استبحث 

اکناون  اشاره کرد.  ،ندکه هر دو در اصفهان بود ،مگردیج و ملکم
 .است از ملکم سازهایی بر جای مانده

 

 یحیی تارساز
 28جلفای اصافهان   ةهوانس آبکاریان، معروف به یحیی، از ارامن

است. پس وی باید متولاد    سالگی فوت کرده56در  1311بهمن 
ای متولاد شاد کاه     باشاد. وی در خاانواده    شمسی باوده  1255

باه   ،پدر و عمو، طور که در باال اشاره شد همان ،اعضای آن تقریبا 
اند. خالقی در کتاب خاود آورده کاه    تارسازی مشغول بوده ةحرف

و باا  باود  اهلل را الگوی خاود قارار داده    اد فرجیحیی در ابتدا است
دسات آورده و تببیات    پیشروی در این حرفه الگوی خاود را باه  

که امروزه نیز الگویش سرمشق الگوی سازندگان  چنان ؛بود کرده
ایان   ؛. یحیی مدتی از عمر خود را در تهران و قزوین گذرانداست

  گاذار باوده  تأثیرهایش نیاز   مسئله در ساخت سازها و نوع چوب
 است. 

 
 در مورد مهرهای سازهای یحیی تارساز

تعاداد  فقا   هر نداشتند و مُهای نخست  در دورهسازهای یحیی 
بیشاتر باه ساازهای     ؛ ایان ساازها  است  ها باقی مانده کمی از آن
ها را منسوب به یحیی  اهلل شباهت دارد و نوازندگان آن استاد فرج

موثاق   که البتاه کاامال    ا نامند می «مهر یحیی بی»و در اصطالح 
یحیااای  ،ش( ه 1283ق ) ه 1322نیسااات. در حااادود ساااال   
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 ،بناا بار روایات    ،ظااهرا   ؛کناد  کردن مهرهایش را آمااز مای   حک
ترین ساز با مهر که باقی مانده نیز مربوط به همین تاریخ  قدیمی

  ق حدود هجده سال بر مهرهای یحیای باه   ه 1322است. تاریخ 
است. با توجاه باه تاوالی و ترتیاب       رار شدهطور ثابت حک و تک

ق  ه 1340شده بر مهرها سال  زمانی مهرها، تاریخ بعدی مشاهده
اسات.    سااله باوده   45ش( است که وی در ایان زماان    ه 1300)

زماانی   ة، که پس از تاریخ اخیر فاصلرا دالیل تغییر تاریخ مهرها
 :کردبیان چنین  شاید بتوان این ،تر شده تغییرات آن مرتب کوتاه

تواند مصادف با زماانی باشاد    ها می از تاریخ یک هر نخست آنکه
ای در کاارش دسات    تاازه  ةعطف جدید یا تجرب ةکه وی به نقط

مهاجرت به شاهر و مکاانی   سبب به  صرفا  دیگر آنکه ؛است یافته
در  «دو مهار »است. تارهای موسوم به   جدید تاریخ را تغییر داده

 1305ق ) ه 1345ش( تااا  ه 1303ق ) ه 1343زمااانی  ةمحاادود
یحیاای بااه اصاافهان انجااام  ةش( و در هنگااام بازگشاات دوبااار ه
و مهار دوم را  بوده  هسال پنجاهدر این زمان یحیی حدود  ؛شود می
ای  صورت نوشته  ساخت به دقیق نمودن تاریخ منظور مشخص هب

شامل شهرهای محل اقامت ، 1جدول  دهد. گیر قرار می زیر سیم
 است.ها و شکل مهرهای یحیی  همراه تاریخ  یحیی به

 

 تارسازان دیگر
صانعت، ناام    توان از استاد جعفر و برادرش، عبااس  می  در ادامه

است. استاد  برد. عباس شاگرد یحیی و جعفر شاگرد عباس بوده 
آقاا نیاز تارسااز باوده و فرزنادش، رمضاان شااهر ، هام          حاجی
سیم نیز ابداع کارده بودناد.    هشتطور. ایشان یک نوع تار  همین

سااخته، ولای    هامبارسون عموی یحیی دوم اسات کاه تاار مای    
شهرت یحیی را نداشته است. خاچیک، پدر یحیی دوم، نیز تار و 

دوره بایااد از اسااتاد  ساااخت. از دیگاار تارسااازان آن  ساانتور ماای
خاان،   حساین  خان، سید جاالل، ماالم   اهلل، حاج محمد کریم فرج

، و مفتح آهنگ نام بارد. در ماورد تااریخ تولاد و     مگردیج، ملکم
بارده اطالعاات دقیقای در دساترس نیسات       فوت سازندگان ناام 

(. نام تارسازان معاصری که در این تحقیق در هر 1381)خالقی، 
 درج شده است. 2اند در جدول  یک از مراحل نقشی داشته

 
 تارساز ییحی به مربوط .1 جدول

 سال میالدی هجری قمریسال  هجری شمسیسال  سن یحیی تعداد مهر محل اقامت
 1876 1294 1255 تولد  - اصفهان
 1904 1322 1283 28 یک مهر قزوین
 1921 1340 1300 45 یک مهر تهران
 1924 1343 1303 48 یک مهر تهران
 1926 1345 1305 50 دو مهر اصفهان
 1932 1352 1311 ، مرگ56 - اصفهان

 109: 1385، خذ: جوشنیأم

 
 معاصر تارسازان .2 جدول

 شده تا کنون تعداد تارهای ساخته تاریخ و محل تولد ها پرسش سازندگان
 150حدود  مرامه - 1329/  6/  6 احمد ا آذرپیرا
 100حدود  بهبهان -1333/  1/  20 مجید اآیتی 
 12تا  10 تهران - 1358/  2/  14 مسعود ا ارزانلو
 یک تیکه 20دوتیکه،  400 ا 420حدود  مرامه - 1318/  1/  1 یوسف ا پوریا
 1000حدود  تهران - 1340/  9/  13 رامین ا جزایری
 900حدود  زنجان - 1353/  11/  12 رسول ا خجسته
 1257 شهر مشکین - 1326/  3/  17 رضا ا ژاله
 300 کمتر از تهران - 1342/  1/  10 عباس ا شیبانی
 700حدود  گلپایگان - 1341/  1/  20 عبداهلل ا عباسی
 تار سه 25، تار 185 تهران - 1350/  9/  6 حسین ا عزیزی

 یید خودشان هستأساز که مورد ت 200حدود  مالیر - 1354/  10/  10 داوود ا یاری علی 
 300حدود  تهران - 1327/  7/  17 محمود ا فرهمند
  تهران - 1307/  5/  10 ابراهیم ا مهر قنبری

 350تا  300بین  اهواز - 1338/  3/  1 شهرام ا میرجاللی
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 صورت کلی مراحل ساخت ساز تار به
صاورت کلای و بادون درنظرگارفتن       برای سااخت یاک تاار باه    

شاود   ترتیاب انجاام مای    جزئیات خاص هر سازنده مراحل زیر به
 (:است مراحل در طی تحقیقات میدانی استخراج شده)این 
 ؛انتخاب چوبا 
 رخای ب است؛ متفاوت سازندگان در مرحله این: چوب برشا 
 ؛خشک چوب رخی ازب و کنند می استفاده خیس چوبِاز 

 ؛های بیرونی چوب برشا 

 ؛های درونی چوب برشا 

ایان مرحلاه نیاز     مسالما   .مغاارزدن دقیاق کاساه و نقااره    ا 
ساخت هر تارساز اسات. چگاونگی مغاارزدن     ةترین محل متفاوت

 ؛داخل کاسه و نقاره بسیار در صدادهی نهایی مهم است
 ؛انتخاب چوب دستها 

دادن نرینگای دساته )انتهاای     تراش چوب دساته و شاکل  ا 
های دسته و صیقل سطح آن  دسته(: نوع تراش و الگوی ضخامت

 ؛ای متفاوت است نیز در هر سازنده
 ؛الگو و چوب سرپنجهانتخاب ا 

 ؛نصب سرپنجه روی دستها 

 ؛نصب دسته به کاسها 

 ؛زدن کاری نهایی و الک سمبادها 

 ؛چسباندن استخوان روی دستها 

 ؛نصب شیطانکا 

 ؛گیر نصب سیما 

 ؛انتخاب و انداختن پوستا 

 ؛ها بستن پردها 

 .های کوک نصب گوشیا 

مختلف وجود هایی نیز در ساخت ساز سازندگان در مراحل  تفاوت
 .(40: 1395)قائمی،  خارج است طالعهماین  ةدارد که از حوصل

 

 شروع کار میدانی پروژه
آمااده  ای  هناما  ذکر شد، پرساش  طالعهطور که در ابتدای م همان
. به آن پاسخ دادندشده در تهران  اکبریت تارسازان شناختهشد و 

 ،در دسترس آماز شد. همچنین قدیمیِ عکاسی از تارهایِ ،پسس
تارهای آقایان فرهمناد، جزایاری،    ،تارسازان نسل حاضرمیان از 
قرار گرفتناد و از تارهاای   و میرجاللی نیز در این آزمایش  ،پوریا

 شد.گرفته عکس آنان نیز 
شارای    گفتنای اسات، بارای اینکاه     تارهاا از عکاسی دربارة 

امکاان   سابب آنکاه  باه  و  باشدسازها یکسان  ةعکاسی برای هم
باا  تا ه شد ای ساخت پایه، نبودفراهم ثابتی  انتقال سازها به مکانِ

روی پایه قرار ثابت بتوان تارها را به شکل آویخته  ةزمین یک پس
فرمای آمااده    ،. همچنینگرفت سعک تارها از  زوایای مهمِداد و 
در  ،کناد  که به شناخت آن کمک مای  ،اطالعات ساز همةشد تا 
 کار برای هر ساز به این شکل شد: ةنتیج سرانجام، .شوددرج آن 

 
 زوایای مشخصاز شده  یک تار عکاسی ةنمون. 1تصویر 
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 شده که شامل اطالعات مهم ساز است عکاسی سازِ فرمِ ةنمون. 2تصویر 

 
دسات   های بسیاری باه  از کنار هم گذاشتن این تصاویر نکته

 ها را مشااهده کارد.   ساز نتوان آن خودِ آید که شاید با دیدنِ می
 .دکار بررسای  تاوان مقایساه و    نیز میسازها را از جهات دیگری 

گویاای  هاا   آنهای ظااهری   و تفاوت دوره هم سازهای سازندگانِ
 .هستنوازندگی آن دوره نیز  بارةنکاتی در
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 رو. از راست به چپ: ملکم، یحیی، عباس هتعدادی ساز از نمای روب ةمقایس. 3 تصویر

 

 
 تعدادی ساز از نمای پشت. از راست به چپ: ملکم، یحیی، عباس ةمقایس. 4تصویر  
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 رخ راست. از راست به چپ: ملکم، یحیی، عباس تعدادی ساز از نمای نیم ةمقایس .5تصویر 

 

 
 رخ چپ. از راست به چپ: ملکم، یحیی، عباس تعدادی ساز از نمای نیم ةمقایس. 6تصویر 
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 تعدادی ساز از نمای پایین کاسه. از باال به پایین: ملکم، یحیی، عباس ةمقایس. 7تصویر 

 

 ________________________________________________________  گیری نتیجه

تاوان   کمای دقات مای    مشاهده شد، باا  تصاویرطور که در  همان
هایی را که خاص هار ساازنده اسات یافات. باا توجاه باه         تفاوت
و باا   هاا  آن  گیاری  هاا و انادازه   آمده از عکاسی دست های به نمونه

 :یدآ میپی نتایجی حاصل شد که در ها  مقایسة آن

 هم اختالفااتی دارناد؛ منظاور از     سازها در ترازبودنشان با
کنایم؛   ست که ساز را از بیخ دسته بلناد مای   ا ترازبودن هنگامی

 ؛تراز هستند کند یا کامال  یا سمت کاسه سنگینی می معموال 

 ا  کمر ساز ا  اتصال کاسه و نقاره از پشت ساز ةنوع و انداز 
 مختلف است؛در سازها 

  مهرهاای  ویاژه  باه  ،شناخت مهرهای اصل و معتبر مسلما 
 ؛بسیار مهم است ،سازندگان قدیمی

 هاایی کاه    و نوع و فواصل مایخ  ،ساز، شکل آن ةدست سر

 ؛ستاروی آن قرار دارد از دیگر موارد تشخیص سازندگان 

  گیر نیز از موارد خاص های روی سیم میختعداد و فواصل 
 ؛است  هر سازندهو مخصوص 

 اکنون نیاز   ترازبودن انتهای کاسه با سطح دسته حتی هم
ساه حالات وجاود دارد: انتهاای کاساه       متفاوت اسات؛ معماوال   

متار بااالتر از    انتهای کاساه یاک میلای    ؛سطح با سطح دسته هم
 ؛تر از سطح دسته متر پایین انتهای کاسه یک میلی ؛سطح دسته

 های ساز که خبر از دو تکاه باودن   شکست روی استخوان 
تواناد در   هاای آن شکسات در ماواردی مای     دهد و فاصله می آن

 ؛شناخت سازنده راهنما باشد

 هم و نسبت   ساز نسبت به ةهای دو سمت کاس ارتفاع قله
 ؛به سطح دسته از مسائل خاص هر تارساز است
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 تواناد راهنماای    نقاره هام مای  های باالی  نوع شکل شانه
 ؛شناخت ساز باشد

 کند در مورد سازندگان قدیمی البته این نکته صدق نمی، 
 اما تفاوت ،است  ها تعویض شده و جایشان تغییر کرده خرک زیرا
وسا    دقیقا  در سازندگان امروز مشخص است. خرک معموال  آن

در ساازندگان اماروزی متفااوت     آن کاسه نیست و ناوع فواصال  
 ؛است

 ریااز و درشاات بودنشااان و  و هااای چااوب ساااز نااوع رگااه

دیگاری از ناام    ةنشاان  ،در ساازندگان قادیمی  ویژه  به ،جهاتشان
 ؛تواند باشد سازنده می

 صاف در تعادل باشد یا خیر ةصورت خوابید  اینکه ساز به، 
 ؛خاص باشد ةیک یا دو سازند ةدهند تواند نشان می

  شااکل خاااص کاسااه و نقاااره و اتصااال هاار دو از  مساالما
روی ساز و نوع تراش و ضخامت دسته و ناوع سارپنجه هار     هروب
کاه البتاه    اا  خود را معرفای کناد   ةتواند سازند تنهایی می ک بهی

 طلبد. کرده می چشم خاص و عادت

 
 

 سپاسگزاری
محترم راهنما و مشاورم در طی این پروژه و همچنین  داناتاز اس
که بارها وقت ارزشمندشان  ،تار ةنوازنده و سازند تاداناسهمة از 

آقایاان:  از ویاژه   باه  نهایات سپاساگزارم،   بی ،را در اختیارم نهادند

محمااود فرهمنااد، رامااین جزایااری، شااهرام میرجاللاای، ارشااد  
و سیاوش  ،، پویان بیگلرطهماسبی، یوسف پوریا، حسین علیزاده

 برهانی.
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 ناماة  فصل ،جوی محل دفن یحییو (، در جست1382) مینان، مریمطا
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 ،(، اسااتاد یحیاای و تحااول ساااختمان تااار 1385) جزایااری، رامااین

 .113 ا 109 :31 ،ماهور موسیقی نامة فصل
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پاذیر   ای ناو امکاان   منبعی که پیگیری روند تکامال موسایقی را از دریچاه   
 .129 ا 118 :13، زیبا هنرهای نشریة ،کند می

 


