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استخراج و طبقهبندی الگوهای تارسازی
با هدف تشخیص سازندگان تار

*

**

مریم قائمی

کارشناسارشد اتنوموزیکولوژی ،دانشکدة موسیقی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت ،1394/10/16 :تاریخ پذیرش1395/2/4 :

چکیده
چگونگی ساخت ساز در همة جوامع اهمیت زیادی دارد .عالوه بر اینکه باعث شناخت بیشتر بخشهای مختلف ساز و تأثیر هر یک
از آنها در صدای نهایی میشود ،تأثیر بسیاری در پیشبرد روند نوازندگی در جامعه دارد و حتی به آن جهت میدهد .در پژوهش
حاضر به استخراج الگوهای تارسازی پرداخته شده است .هدف اصلی این پروژه یافتنِ الگوهای مخصوص هر سازنده است؛ الگویی
که مبنای تشخیص تارهای سازندگان مختلف است .فرضیة اصلی نیز بر این استوار است که ،با وجود الگوهای یکسان دیداری،
تفاوتهایی وجود دارد که موجب تشخیص تارهای مختلف میشود .در این پژوهش نخست اطالعات به روش میدانی جمعآوری
شد؛ از این قرار که نخست دو نسلِ تارساز انتخاب شدند :یکی ،نسل گذشته که دیگر در قید حیات نیستند ،اما از سازهایشان
استفاده میشود؛ دیگری ،نسل تارساز ارجح حاضر .سپس ،پروژه با طرح پرسشنامهای از سازندگانِ تار ،که در دسترس بودند،
شروع شد .بعد ،به عکاسی و اندازهگیری سازهای سازندگان انتخابشده با معیارهای یکسان پرداخته شد و نتایجی حاصل شد.
تفاوتهای متمایزِ سازها بدین قرار است :تفاوت در اندازة قلههای دو طرف کاسه ،شکل ،و اندازة اتصال کاسه و نقاره از پشت؛
میخهای روی استخوان سرپنجه؛ میخهای روی سیمگیر؛ اندازة اتصال کاسه و نقاره (مضرابخور)؛ شکل بیرونی کاسه و نقاره؛ و
تراز ساز از قسمت بیخ دسته.

واژههای کلیدی :الگو ،ساز تار ،سازسازی ،سازندگان تار.
* این مطالعه برگرفته از پایاننامة کارشناسیارشد نگارنده است با نام «استخراج و طبقهبندی الگوهای تارسازی ایران» ،به راهنمایی دکتر نگار بوباان و مشااورة احساان
ذبیحیفر ،در دانشکدة موسیقی دانشگاه هنر تهران ،به سال .1394
** تلفن ،09123136832 :نمابر.E-mail: Maryam67ghaemi@yahoo.com ،021-77613479 :
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مقدمه _________________________________________________________________________________
از گذشته تا کنون توجه به سازسازی کم بوده اسات؛ در حادی
که یحییخان معروف تارساز در روزگار خود ،طی نوشاتهای ،در
مجلة ناهید این موضاوع را بیاان کارده باود (اطمیناان:1382 ،
 .)199این کمتوجهی در طاول تااریخ موجاب شاده اسات کاه
اطالعات ما دربارة چگونگی تکامال سازساازی در طای ساالهاا
بسیار محدود باشد و ناچار هستیم ،با توجه به معدود نوشتهها و
تعداد انگشتشماری از مینیاتورها و کتیباههاا و بررسای تااریخ
آنها ،مطالبی استخراج کنیم (موالنا و بوبان.)118 :1382 ،
ساز تار ،که جزو سازهای اصلی موسایقی دساتگاهی ایاران
اسااات ،باااا چناااد الگاااوی معاااروف از ساااازندگان قااادیمی
شناخته میشود .سازندگان اماروزی عیناا یاا باا اجارای برخای
تغییرات از این الگوها بهره بردهاند .تفاوت این الگوها و چگاونگی

تشااخیص سااازهایِ ساااختِ سااازندگان ارجااح از هاام ،توس ا
سازندگان و نوازندگان تار ،مسئلة اصلی این مطالعه است.
پااروژه نخساات ،طاای تحقیقااات میاادانی ،از جامعااة ارجااح
تارسازان حال حاضر ،با مصاحبهای شروع شاد تاا اطالعاات باه
صورت یکسان از سازندگان استخراج شود .سپس ،مراحل کار هر
یک از سازندگان حاضر همراهِ الگوهایِ ساختِ سازشان مشخص
شد .سپس ،دو نمونه از تارهای ساخت هر یک از سازندگان برای
مقایسه انتخاب و با روشی یکسان عکاسای و انادازهگیاری شاد.
سپس ،با تحقیق و پیگیری بسیار زیاد تارهای قدیمی و صاحبان
فعلی آنها یافته شد و از هر ساز یک فرم مشخصاات کامال باه
همراه عکسهایی از زوایای مختلف آن و یک نمونة صوتی کوتاه
تهیه شد .در این نوشته خالصهای از هر بخش آورده شده است.

دربارة سازندگان تار در گذشته
اگر از فاصلة زمانی طوالنی بهوجودآمدن ساز تار گذر کنیم و آن
را بر عهدة محققاان ایان رشاته و رساالهای کاه در حوصالهاش
بگنجد بگذریم ،به دورة قاجار میرسیم؛ دورهای که پُررنگتارین
آن در ایاان مطالعااه زمااان ناصاارالدینشاااه قاجااار بااوده اساات.
خوشبختانه ،از این دوره مطالب درخور استنادی بر جای مانده و
البته تارهای سالم و شاخصای هناوز هام در اختیاار نوازنادگان
است .به سابب ناوع نوازنادگی در آن دورهاا تاار را روی ساینه
میگذاشتندا ابعاد ساز نسبت به امروز کوچکتر و سبکتر باوده
است .شاخصترین سازندة ساز در این شیوه استاد فرجاهلل اسات
که به «اوس فرج» شناخته میشود .رامین جزایری در مطالعهای
اینگونه آورده است« :گفته میشود که در دوران ناصرالدینشااه
و به فرماان او دارالصانایعی بارای گاردآوردن هماة صانعتگران
برجسته ،در محلی در جنوب شرقی سبزهمیدان ،در کاروانسرایی
که هنوز نیز به نام ‘سرای دارالصنایع’ نامیده مایشاود تأسایس
شد و استاد فرجاهلل و حاجطایر ،سازندة مشهور ساهتاار ،در ایان
محل به فعالیت مشغول شدند .پاس اساتاد فارجاهلل معاصار باا
نوازندگان مشهور دربار باوده اسات و قطعاا بایاد ساازهای او در
دورة خودش نیز شاخص و دارای کیفیت باالیی باوده باشاد کاه
مورد استفادة استادان نوازناده قارار مایگرفتاه اسات .از لحاا
کیفیت صدایی نیز ،چناانکاه در اجارای تاار میارزا حساینقلی
شنیده میشود ،دارای صادایی گارم و تاا حادی زناگ کام اماا
پُرقدرت و شفاف است» (جزایری.)109 :1385 ،
از سازندگان دیگر در این دورة زمانی باید خاچیکاا یحیای
اول که پدر یحیی دوم معروف استا را نام برد .هامبارسون نیاز
برادر خاچیک و عموی یحیای دوم باود .هار دو در سااخت تاار

شااهرت داشااتند .نااام ساایدجالل و مالمحسااینخااان نیااز در
سرگذشت موسیقی ایران به عناوان ساازندة تاار در دورة ماورد
بحث ذکر شده است .همچنین ،از شمار سازندگان مایتاوان باه
مگردیج و ملکم ،که هر دو در اصفهان بودند ،اشاره کرد .اکناون
از ملکم سازهایی بر جای مانده است.
یحیی تارساز
هوانس آبکاریان ،معروف به یحیی ،از ارامنة جلفای اصافهان 28
بهمن  1311در 56سالگی فوت کرده است .پس وی باید متولاد
 1255شمسی باوده باشاد .وی در خاانوادهای متولاد شاد کاه
اعضای آن تقریبا ،همانطور که در باال اشاره شد ،پدر و عمو ،باه
حرفة تارسازی مشغول بودهاند .خالقی در کتاب خاود آورده کاه
یحیی در ابتدا استاد فرجاهلل را الگوی خاود قارار داده باود و باا
پیشروی در این حرفه الگوی خاود را باهدسات آورده و تببیات
کرده بود؛ چنانکه امروزه نیز الگویش سرمشق الگوی سازندگان
است .یحیی مدتی از عمر خود را در تهران و قزوین گذراند؛ ایان
مسئله در ساخت سازها و نوع چوبهایش نیاز تأثیرگاذار باوده
است.
در مورد مهرهای سازهای یحیی تارساز
سازهای یحیی در دورههای نخست مُهر نداشتند و فقا تعاداد
کمی از آنها باقی مانده است؛ ایان ساازها بیشاتر باه ساازهای
استاد فرجاهلل شباهت دارد و نوازندگان آنها را منسوب به یحیی
و در اصطالح «یحیی بیمهر» مینامندا که البتاه کاامال موثاق
نیسااات .در حااادود ساااال  1322هق ( 1283هش) ،یحیااای
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حککردن مهرهایش را آمااز مایکناد؛ ظااهرا ،بناا بار روایات،
قدیمیترین ساز با مهر که باقی مانده نیز مربوط به همین تاریخ
است .تاریخ  1322هق حدود هجده سال بر مهرهای یحیای باه
طور ثابت حک و تکرار شده است .با توجاه باه تاوالی و ترتیاب
زمانی مهرها ،تاریخ بعدی مشاهدهشده بر مهرها سال  1340هق
( 1300هش) است که وی در ایان زماان 45سااله باوده اسات.
دالیل تغییر تاریخ مهرها را ،که پس از تاریخ اخیر فاصلة زماانی
تغییرات آن مرتب کوتاهتر شده ،شاید بتوان اینچنین بیان کرد:
نخست آنکه هر یک از تاریخها میتواند مصادف با زماانی باشاد
که وی به نقطة عطف جدید یا تجربة تاازهای در کاارش دسات
یافته است؛ دیگر آنکه صرفا به سبب مهاجرت به شاهر و مکاانی
جدید تاریخ را تغییر داده است .تارهای موسوم به «دو مهار» در
محاادودة زمااانی  1343هق ( 1303هش) تااا  1345هق (1305
هش) و در هنگااام بازگشاات دوبااارة یحیاای بااه اصاافهان انجااام
میشود؛ در این زمان یحیی حدود پنجاهساله بوده و مهار دوم را
به منظور مشخصنمودن تاریخ دقیق ساخت به صورت نوشتهای

زیر سیمگیر قرار میدهد .جدول  ،1شامل شهرهای محل اقامت
یحیی به همراه تاریخها و شکل مهرهای یحیی است.
تارسازان دیگر
در ادامه میتوان از استاد جعفر و برادرش ،عبااس صانعت ،ناام
برد .عباس شاگرد یحیی و جعفر شاگرد عباس بوده است .استاد
حاجی آقاا نیاز تارسااز باوده و فرزنادش ،رمضاان شااهر  ،هام
همینطور .ایشان یک نوع تار هشتسیم نیز ابداع کارده بودناد.
هامبارسون عموی یحیی دوم اسات کاه تاار مایسااخته ،ولای
شهرت یحیی را نداشته است .خاچیک ،پدر یحیی دوم ،نیز تار و
ساانتور ماایساااخت .از دیگاار تارسااازان آن دوره بایااد از اسااتاد
فرجاهلل ،حاج محمد کریمخان ،سید جاالل ،ماالمحساینخاان،
مگردیج ،ملکم  ،و مفتح آهنگ نام بارد .در ماورد تااریخ تولاد و
فوت سازندگان ناامبارده اطالعاات دقیقای در دساترس نیسات
(خالقی .)1381 ،نام تارسازان معاصری که در این تحقیق در هر
یک از مراحل نقشی داشتهاند در جدول  2درج شده است.

جدول  .1مربوط به یحیی تارساز

محل اقامت
اصفهان
قزوین
تهران
تهران
اصفهان
اصفهان
مأخذ :جوشنی109 :1385 ،

تعداد مهر
یک مهر
یک مهر
یک مهر
دو مهر
-

سن یحیی
تولد
28
45
48
50
 ،56مرگ

سال هجری شمسی
1255
1283
1300
1303
1305
1311

سال هجری قمری
1294
1322
1340
1343
1345
1352

سال میالدی
1876
1904
1921
1924
1926
1932

جدول  .2تارسازان معاصر

پرسشها
سازندگان
آذرپیرا ا احمد
آیتی ا مجید
ارزانلو ا مسعود
پوریا ا یوسف
جزایری ا رامین
خجسته ا رسول
ژاله ا رضا
شیبانی ا عباس
عباسی ا عبداهلل
عزیزی ا حسین
علییاری ا داوود
فرهمند ا محمود
قنبریمهر ا ابراهیم
میرجاللی ا شهرام

تاریخ و محل تولد
 - 1329 / 6 / 6مرامه
 -1333 / 1 / 20بهبهان
 - 1358 / 2 / 14تهران
 - 1318 / 1 / 1مرامه
 - 1340 / 9 / 13تهران
 - 1353 / 11 / 12زنجان
 - 1326 / 3 / 17مشکینشهر
 - 1342 / 1 / 10تهران
 - 1341 / 1 / 20گلپایگان
 - 1350 / 9 / 6تهران
 - 1354 / 10 / 10مالیر
 - 1327 / 7 / 17تهران
 - 1307 / 5 / 10تهران
 - 1338 / 3 / 1اهواز

تعداد تارهای ساختهشده تا کنون
حدود 150
حدود 100
 10تا 12
حدود  420ا  400دوتیکه 20 ،یک تیکه
حدود 1000
حدود 900
1257
کمتر از 300
حدود 700
 185تار 25 ،سهتار
حدود  200ساز که مورد تأیید خودشان هست
حدود 300
بین  300تا 350
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مراحل ساخت ساز تار بهصورت کلی
برای سااخت یاک تاار باه صاورت کلای و بادون درنظرگارفتن
جزئیات خاص هر سازنده مراحل زیر بهترتیاب انجاام مایشاود
(این مراحل در طی تحقیقات میدانی استخراج شده است):
ا انتخاب چوب؛
ا برش چوب :این مرحله در سازندگان متفاوت است؛ برخای
از چوبِ خیس استفاده میکنند و برخی از چوب خشک؛
ا برشهای بیرونی چوب؛
ا برشهای درونی چوب؛
ا مغاارزدن دقیاق کاساه و نقااره .مسالما ایان مرحلاه نیاز
متفاوتترین محلة ساخت هر تارساز اسات .چگاونگی مغاارزدن
داخل کاسه و نقاره بسیار در صدادهی نهایی مهم است؛
ا انتخاب چوب دسته؛
ا تراش چوب دساته و شاکلدادن نرینگای دساته (انتهاای
دسته) :نوع تراش و الگوی ضخامتهای دسته و صیقل سطح آن
نیز در هر سازندهای متفاوت است؛
ا انتخاب الگو و چوب سرپنجه؛
ا نصب سرپنجه روی دسته؛
ا نصب دسته به کاسه؛
ا سمبادهکاری نهایی و الکزدن؛
ا چسباندن استخوان روی دسته؛
ا نصب شیطانک؛

ا نصب سیمگیر؛
ا انتخاب و انداختن پوست؛
ا بستن پردهها؛
ا نصب گوشیهای کوک.
تفاوتهایی نیز در ساخت ساز سازندگان در مراحل مختلف وجود
دارد که از حوصلة این مطالعه خارج است (قائمی.)40 :1395 ،
شروع کار میدانی پروژه
همانطور که در ابتدای مطالعه ذکر شد ،پرساشناماهای آمااده
شد و اکبریت تارسازان شناختهشده در تهران به آن پاسخ دادند.
سپس ،عکاسی از تارهایِ قدیمیِ در دسترس آماز شد .همچنین،
از میان تارسازان نسل حاضر ،تارهای آقایان فرهمناد ،جزایاری،
پوریا ،و میرجاللی نیز در این آزمایش قرار گرفتناد و از تارهاای
آنان نیز عکس گرفته شد.
دربارة عکاسی از تارهاا گفتنای اسات ،بارای اینکاه شارای
عکاسی برای همة سازها یکسان باشد و باه سابب آنکاه امکاان
انتقال سازها به مکانِ ثابتی فراهم نبود ،پایهای ساخته شد تا باا
یک پسزمینة ثابت بتوان تارها را به شکل آویخته روی پایه قرار
داد و از زوایای مهمِ تارها عکس گرفت .همچنین ،فرمای آمااده
شد تا همة اطالعات ساز ،که به شناخت آن کمک مایکناد ،در
آن درج شود .سرانجام ،نتیجة کار برای هر ساز به این شکل شد:

تصویر  .1نمونة یک تار عکاسیشده از زوایای مشخص
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تصویر  .2نمونة فرمِ سازِ عکاسیشده که شامل اطالعات مهم ساز است

از کنار هم گذاشتن این تصاویر نکتههای بسیاری باهدسات
میآید که شاید با دیدنِ خودِ ساز نتوان آنها را مشااهده کارد.
سازها را از جهات دیگری نیز میتاوان مقایساه و بررسای کارد.

سازهای سازندگانِ همدوره و تفاوتهای ظااهری آنهاا گویاای
نکاتی دربارة نوازندگی آن دوره نیز هست.
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تصویر  .3مقایسة تعدادی ساز از نمای روبهرو .از راست به چپ :ملکم ،یحیی ،عباس

تصویر  .4مقایسة تعدادی ساز از نمای پشت .از راست به چپ :ملکم ،یحیی ،عباس
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تصویر  .5مقایسة تعدادی ساز از نمای نیمرخ راست .از راست به چپ :ملکم ،یحیی ،عباس

تصویر  .6مقایسة تعدادی ساز از نمای نیمرخ چپ .از راست به چپ :ملکم ،یحیی ،عباس
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تصویر  .7مقایسة تعدادی ساز از نمای پایین کاسه .از باال به پایین :ملکم ،یحیی ،عباس

نتیجهگیری ________________________________ ________________________
روی آن قرار دارد از دیگر موارد تشخیص سازندگان است؛
 تعداد و فواصل میخهای روی سیمگیر نیز از موارد خاص
و مخصوص هر سازنده است؛
 ترازبودن انتهای کاسه با سطح دسته حتی هماکنون نیاز
متفاوت اسات؛ معماوال ساه حالات وجاود دارد :انتهاای کاساه
همسطح با سطح دسته؛ انتهای کاساه یاک میلایمتار بااالتر از
سطح دسته؛ انتهای کاسه یک میلیمتر پایینتر از سطح دسته؛
 شکست روی استخوانهای ساز که خبر از دو تکاه باودن
آن میدهد و فاصلههاای آن شکسات در ماواردی مایتواناد در
شناخت سازنده راهنما باشد؛
 ارتفاع قلههای دو سمت کاسة ساز نسبت به هم و نسبت
به سطح دسته از مسائل خاص هر تارساز است؛

همانطور که در تصاویر مشاهده شد ،باا کمای دقات مایتاوان
تفاوت هایی را که خاص هار ساازنده اسات یافات .باا توجاه باه
نمونههای بهدستآمده از عکاسیهاا و انادازهگیاری آنهاا و باا
مقایسة آنها نتایجی حاصل شد که در پی میآید:
 سازها در ترازبودنشان با هم اختالفااتی دارناد؛ منظاور از
ترازبودن هنگامی است که ساز را از بیخ دسته بلناد مایکنایم؛
معموال یا سمت کاسه سنگینی میکند یا کامال تراز هستند؛
 نوع و اندازة اتصال کاسه و نقاره از پشت ساز ا کمر ساز ا
در سازها مختلف است؛
 مسلما شناخت مهرهای اصل و معتبر ،باهویاژه مهرهاای
سازندگان قدیمی ،بسیار مهم است؛
 سر دستة ساز ،شکل آن ،و نوع و فواصل مایخهاایی کاه
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جهاتشان ،بهویژه در ساازندگان قادیمی ،نشاانة دیگاری از ناام
سازنده میتواند باشد؛
 اینکه ساز به صورت خوابیدة صاف در تعادل باشد یا خیر،
میتواند نشاندهندة یک یا دو سازندة خاص باشد؛
 مساالما شااکل خاااص کاسااه و نقاااره و اتصااال هاار دو از
روبهروی ساز و نوع تراش و ضخامت دسته و ناوع سارپنجه هار
یک بهتنهایی میتواند سازندة خود را معرفای کناداا کاه البتاه
چشم خاص و عادتکرده میطلبد.

 نوع شکل شانههای باالی نقاره هام مایتواناد راهنماای
شناخت ساز باشد؛
 در مورد سازندگان قدیمی البته این نکته صدق نمیکند،
زیرا خرکها تعویض شده و جایشان تغییر کرده است ،اما تفاوت
آن در سازندگان امروز مشخص است .خرک معموال دقیقا وسا
کاسه نیست و ناوع فواصال آن در ساازندگان اماروزی متفااوت
است؛
 نااوع رگااههااای چااوب ساااز و ریااز و درشاات بودنشااان و

سپاسگزاری
از استادان محترم راهنما و مشاورم در طی این پروژه و همچنین
از همة استادان نوازنده و سازندة تار ،که بارها وقت ارزشمندشان
را در اختیارم نهادند ،بینهایات سپاساگزارم ،باهویاژه از آقایاان:

محمااود فرهمنااد ،رامااین جزایااری ،شااهرام میرجاللاای ،ارشااد
طهماسبی ،یوسف پوریا ،حسین علیزاده ،پویان بیگلر ،و سیاوش
برهانی.
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