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 ی. چند سالشود  ینم دهیساز شن یها میجز رعشه س ییصدا چیکه ه یی. جاتختیپا یاهویدورتر از ه لومتریک۰۵۱؛  است نیدر قزو ”میحک“ یانبار قاجار آب

 لیتبد ”یشکر هللا فیس“ یباستان یسازها یایو اح یسنت یساخت سازها یبرا یبه کارگاه یو ثبت شده در فهرست آثار مل یخیآب انبار تار نیاست که ا

 .کند یم یگذر زمان را حس کند سپر آنکه یب یمیآب انبار قد نیها را در ا شده است. او روزها و شب

از  یتوانسته تعداد یو حت کند یرا دنبال م یسازساز یسال است که به صورت تخصص  ۰1؛ ۰۵۵۱متولد  ، ینیهنرمند جوان قزو یشکر هللا فیس

 ریل ،یالمیبربط ا ،یهزارساله خوزستان، چنگ باستان۵ یمانند ن ییسازهاو ساز چنگ  نیچندبرای مثال  از نو زنده کند؛ زیباستان را ن رانیا یسازها

 .”هنگار“چون ساز  ییابداع سازها نیو همچن یاشکان

طبق گفته خودش به  یو ییاهدا یاز سازها یکیشود و  یم یداده است که در دفاتر آن نگهدار هیچنگ را به سازمان ملل هد ۵تاکنون  یهللا شکر فیس

 اش یکودک یایساز رو نیبا ابداع ا دیگو یم .دیآ یبه حساب م یآثار و نیاز برجسته تر یکی زین نیشده است و ساز فرش قزو دهیصلح برگز ریعنوان سف

به فکر  شهیهم دمیکه رس یو جوان یهنر مشغول. به نوجوان نیام به ا خانواده یآشنا بودم و اعضا یبافیبا قال یاز کودک او میگوید ) است وستهیپ قتیبه حق

هنرمندان  نیاز ا یواقع، ساخت ساز فرش قدردان در و را به گوش همه برسانم بافانیقال یو دردها ها رنج ها، یاحساسات، شاد توانم یبودم که چطور م نیا

 .”آن تا سازمان ملل متحد هم رفته است یو امروزه خوِد ساز و صدا( بود ادعا یب

 ساز پرداختند.  نیگام به گام به ساختن ا ۰۵۳۱آرزو، سرانجام از سال  نیبرآوردن ا یها تالش برا از سال بعد

در  کیری، در دره پاز(۰۱۱۱)۰۵۳۳شناس روس، در سال  ، باستان”رودنکو یسرگ“فرش را  نیاست. ا ”کیریفرش پاز“فرش،  نیتر یمیشده قد گفته

 ،رو نی. از همگردد یباز م انیبه دوران هخامنش ایکرد که گو دایپ ییسکا انیاز فرمانروا یکی ۀزد خیدر گور  یگرید یباستان اءیدر کنار اش یبریس

 یبه نوع لیدل نیظاهرش هم از همان دوران الهام گرفته شده باشد. به هم میرمستقیکند که به طور غ یطراح یا گرفت آن را به گونه میتصم یشکر

 دیدر آن د زیرا ن دیجمش طرح دروازه ملل تخت توان یم

شود و  یمحسوب م یجهان یسازها نی، ساز فرش از جمله کامل تر دیجهان را شن یسازها بیترک نیوجود ندارد که از آن بتوان کامل تر یساز ایدن در

 یافتنیشد بدون شک در صنعت ساز به نمونه دست ن یوجود دارد به آن افزوده م یباد یکه در سازها یگریانواع امکانات ساز ، امکان د انیاگر در م

را  یو کوبه ا یاز انواع آرشه ا یکشش نیو همچن ی، زخمه ا یمضراب یتوان صداها یبا قالب فرش م یقیابزار موس نیوجود در ا نیشد. با ا یم لیتبد

 .شود یمحسوب م رینظ یب یکه در نوع خود ابزار دیشن

و  دیضد اس لیکروم، است کل،یاز جنس برنج، ن یمیساخت: س یبیترک یا ماده هیال ۱آن را از  میس شانیساز ساخته نشده بود، ا نیا یبرا یمیاز آنجا که س

ساز را هم  نیاو جنس ا نیاز آن استفاده نشده است. همچن یرانیا یساز سنت چیه یمس، که به قول خودشان هنوز برا اژیو آل شمیبرنز، ابر اژیحرارت، آل

 هیل. نمونه اوگریوع  فلز دگردو، کاج، توت، آکاژو، افرا و چند ن یها از چوب یبیتن وزن را تحمل کند: ترک ۰۱انتخاب کرد تا بتواند  یبیترک یا از ماده

آن  یبرا ازیمورد ن یها محاسبات، ساخت مواد و دستگاه ،یطراح یزمان برا نیشتریب یهللا شکر فی. به گفته سدیرس انیبه پا۰۵۳۱ساز در سال  نیا

 صرف شده است

 ۱بازه  ۳نمونه کوچک:  ینفر )،محدوده صوت ۱بنوازند. ساز کوچک آن را  توانند یساز را چند نفر با هم م نیدر فرش، ا یبا الهام از کار گروه نیهمچن

 1بازه  ۱نمونه بزرگ :  ینفر)محدوده صوت۰۱( و ساز بزرگ آن را یاکتاو ۱بازه  ۳نمونه متوسط:  ینفر)محدوده صوت ۱(  ساز متوسط آن را یاکتاو

 متر است.  یسانت۰۵۵در  ۳۱۵نفره  ۰۱بنوازند. اندازه ساز  یبه صورت گروه توانند ی( میاکتاو

متفاوت خواهد بود. مثل نواختن قانون و چنگ  زینواختن آن ن دیکه از ساز انتظار دار ییمتفاوت است و با توجه به نوع صدا زینواختن ساز فرش ن روش

است که دو مضراب  یاستفاده کرد و کاف زیتوان به عنوان سنتور ن یساز م نیرا نوازش کرد. از ا نینو یقیابزار موس نیتوان ا یبا استفاده از انگشتان م

 دیتول زیرا ن یکوبه ا یسازها یصدا دیتوان یم نی. با استفاده از ساز فرش همچندیکن دیرا با استفاده از آن تول یزیشورانگ یو صداها دیریرا در دست بگ

 .دیکن

 زسا نیحال ا نیسنتور ، چنگ ، قانون و سنتور باس دانست و در ع یسازها هیبتوان آن را شبامکان وجود دارد که  نیاست که ا یساز به گونه ا یصدا

با  یمختصر ییهستند و آشنا یقیکه اهل موس یکند. کسان یسازها مجزا م گریهست که آن را از د زیخاص و متفاوت خود ن تیشخص یدارا رینظ یب

 .قطعا از آن لذت خواهند برد زین یقیببرند و عالقه مندان به موس یساز پ نیتوانند به ارزش ا یم یانواع سازها دارند به خوب

است و با استفاده از آن  لوگرمیک ۳۱۱باشد که وزن آن در حدود  یمتر م ۰٫۵متر و در عرض  ۳٫۱ساز فرش که ساخته شده است به طول  یاصل نمونه

 بااست که  متریسانت ۰۰۵ زیو طول آن ن متریسانت ۱۱وزن دارد که عرض آن  لوگرمیک ۰۱نت را اجرا کرد. نمونه کوچکتر آن در حدود  ۵۱۱توان  یم

 .نت را اجرا کرد ۱۱توان  یاستفاده از آن م

 را میخوانیم: ۰۵۱۰فروزش، شماره پنجم، زمستان  ۀفصلنامدر ادامه قسمتی از مصاحبه جناب شکری با حناب مسعود لقمان /

 د؟یرا چگونه ساخت فرش
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که دار  یزمان دم،یباشد. د یدار قال ی کننده یجا که ممکن است، تداع باشد تا آن یا ساز به گونه یبودم که طراح لیدارد. ما یکیآکوست یارساخت یقال دار

و  شنود یم یو حجمش کم است که گوش به سخت رود یم انیو زود از م راستیقدر م آن یول م،یرا دار انویاکتاو اول پ یها ما فرکانس شود، یم یکش چله

به  کنند یناخودآگاه با بافتن شروع م رسند، یم بافند یکه م یفرش دوم  کیبه  یبافان، وقت  فرش دمیاست. بعد دقت کردم و د کیها نزد فرکانس با  یتقر

و  برد یم انیاز صدا را از م یبخش  شده و چون جنسش از پشم و نخ است، است که بافته یدارد و آن، خود فرش دیتشد ستمیشده س بافته کردن. فرش  زمزمه 

 .میرا دار انویما دور و بر اکتاو چهارم پ رسد یبه انتها م یوقت

که  میدیهم بشنوند و لذت ببرند. کار آغاز شد و د گریدارم، چند نفر د شهیرا که در اند یا یذهن ینواها قیو تلف شنوم یرا که م ییصداها نیشدم تا ا مصمم

که  ییگذشتم تا جا نیا بر. من اساس را میساز داشته باش یطراح ستمیو س ایروز دن یقیموس  فیمتفاوت با تعر ییها فیتعر دیاست، چون عمال  با رممکنیغ

را  شده بافته مین یدار قال کیمتفاوت،  دیتشد ی صفحه و جعبه یو به جا میکرد یرا طراح یدست نخورد. چارچوب اصل یاست، ظاهر دار قال ریپذ امکان

 !نشود لیتکم گاه چیو ه انددار بم یرو شهیمان، هم و بنا بود فرش ماند یدار نم یکه کامل بافته شود، رو یا یچون قال م،یدر نظر گرفت

 یکی. میدکر یرفع م دیکه با میبرخورد یها ما به مشکالت آن قرار دادم که به نسبت آن یرا برا ییمعرق شد. کاربردها نیفرش قزو ی ساز، نقشه نیا یرو

ها با هم برابر  آن یها لطو دیبا میکه داشت یمیچون هر س م،یاستفاده کن میتوانست یساز نم نیدر ا کیزیدر ف میکردن طول س  بود که ما از قانون کوتاه نیا

 نیاز بهتر یکیما  نیصاف است. بنابرا شهیو هم دینیب یمورب نم کند، یکه دو رشته تار را از هم جدا م یآن چوب ،یا یدار قال چی. شما در هبود یم

 ،یکی. میداشت گریدو مشکل د جا نی. در امیکار کن میقانون کشش و قطر س یرو میو آن قانوِن طول بود. پس مجبور شد میده یرا از دست م مان یابزارها

 یبزرگ کشش ی تن و در نمونه ۰۱برابر  یکوچک کشش ی ساز در نمونه یها ستون میدید میکه کرد  بود. محاسبه میکشش س یروین یگریو د میساخت س

از فلز و  یتی. کمپوزمیاستفاده کرد تیبار از کمپوز نیتنخس ی. براتابد یرا برنم یفشار نیچوب، چن میدیو د میتحمل کنند. آزمون کرد دیتن را با 0۱برابر 

به  میدیبخش د نیرا گفتم. در ا اش یچگونگ میکه در بخش ساخت س میختپردا مشیمسأله حل شد به ساخت س نیا که نی. پس از امیچوب که خودمان ساخت

رفته  یشان به سمت کوک ستمیس ا،یدن یسازها شتریکه ب دینیب یم دینک یکه اگر بررس هاست میس ی دارنده خورد و آن نگه میخواه یبزرگ اریمشکل بس کی

را  یکشش نیچن توانست ینم یمحور چیه نیشکل است. بنابرا نیهم هم انویدر پ یحت گردد؛ یم رهیحول محور آن دا  میوجود دارد که س یا است که استوانه

از دو طرف  میس ،یعنیکوک فرش دوطرفه است؛  ستمی. کل سمیاستفاده کرد ومهره چیپ ستمیبار از س نینخست یساز ما برا نی. در اکرد یتحمل کند و آزاد م

 .شود یم دهیــ کش یزیکوک و در طول خودش ــ نه حول محور چ ومهره چیپ ی به واسطه

سان سنتور  اند؛ به دو فرکانس گرفته میس کی. در تمام سازها، از طول میریبگ یبار از ساز نیاول یرا برا یتیقابل نیچن میمسأله رفع شد ما توانست نیا یوقت

 ی امر باعث شد که فرش در نمونه نیو هم میریچهار اکتاو صدا بگ م،یس کیاز طول  میساز توانست نیبزرگ ا ی . ما در نمونهندیکه دو طرف خرک گو

 .اجرا کند تواند ینت را م ۵5۳در جهان باشد که  یساز نیبزرگش، اول

کوچک، چهار نفر و در  ی جهان است. در نمونه ی ساز چندنفره نیاست: فرش، اول یباف فرش یاز کارها یکیبرابر  میگو یکاربردها که م نیکدام از ا هر

 .است یباف در فرش یساز، نماد کار گروه نیا نی. بنابرانوازند ینفر آن را م ۰۱بزرگ،  ی نمونه

چون  گر،ید ستمیس کیبا  یو هم افق شود یخاص، نواخته م زمیمکان کیبا  ،یاست که هم به صورت عمود خیتار یـ افق یساز عمود نیاول فرش،

 .یرا عمود گرید یها و فرش بافند یم یمثال  فرش ترکمن را افق دیباشد؛ چرا که اگر بنگر ینراینماد فرش ا خواستم یم

آنالوگ  که نیبا ا یاست و حت ییآن چندصدا یا که آرشه استیدن یو چکش یمضراب ،یا زخمه ،یا کوبه ،یا ساز آرشه نینخست کالش،یدر بخش موز فرش،

 .یتالیجید ستمیس چیکند؛ بدون ه دیاز خودش تول تواند یهم م تالیجید یاست، صداها

 ،یتالیجید ریجهان است. در تصاو یتالیجید ریتصو نیو اول استیدن تالیجید نیاست که فرش اول نیساز هست، ا نیکه در ا یزیچ نیبارزتر کنم، یم ادعا

 .باشد کسلیپ کینماد  تواند یگره، که هر گره، م ونیلیو در فرش چند م دهند یم لیرا تشک ریتصو کیکنار هم،  کسلیپ ونیلیچند م

ساز قرار  نیکه ما در ا یزی. چدهد یم ییبایو به همه ز ورزد یکس بخل نم چیفرش به ه ،یعنی برد؛ یاز فرش لذت م یرانیرایغ کیکودک تا  کی از

 رد،یگ یساز قرار م نیکه پشت ا یهنگام ،ییایقیو هر سواد موس یسن ی بشر است. هر کس در هر رده یساز بدون مرب نینخست نیبود که ا نیا میداد

هم  یساز، به صورت اتفاق نیدر ا یگرفت. ول دینخواه کیهارمون یصدا د،یمتد خاص دنبال نکن کیرا اگر طبق  یآن را بنوازد. شما هر ساز تواند یم

 .اند هنواخت  یقیسابقه موس چیاند؛ بدون ه که فرش را نواخته یو بارها و بارها افراد دیشنو یم کیهارمون یصدا د،یبه هر قسمتش ضربه بزن

 ی . دو نمونهشود یم ینگهدار نیو چهل ستون قزو قاپو یعال یساخته شده است که اکنون در موزه بنا یمل یا از فرش به عنوان پروژه یبزرگ ی نمونه

 خوب کشورمان ساخته شده است  ندانا یقیسازان و موس آهنگ یهم، برا  کوچک آن

بافان  که واقعا  با فرش ی؛ کنسرتدبرگزار کن« نوازان بافان و فرش فرش ینواز هم»را به نام  یکنسرت ،یا کننده تیحما جناب شکری امیدوار است با کمک

 .رسدبه گوش همه ب ندازندیشان ب فرزندان یپا ریکه دوست داشتند بهشت را ز یرانیمادران ا یشوند تا صدا نواز  بافان، فرش شود و فرش آغاز 

از  ریکنسرت به غ نیخواهند کرد. در ا ینفر نوازندگ ۰۱از ساز فرش، چهار نفر، شش نفر و   کنسرت انجام شود، صرفا  فقط با سه نمونه نیا اگر

را  سرتشکن نینخست خواهم یو اگر امکانش باشد م دیکار ارکسترال خواهد شن کیباشند و شنونده  توانند یهم م گرید یسازها ،یباد یسازها ی خانواده

 .میندار یچیکه در مقابل آنان، ه مییو بگو میجمع شوند و ما دست آنان را ببوس جا کیبدهم تا همه  رانیباف ا کودکان فرش یبرا

و ساز فرش هم، نت به نت و فرم  دهد یبه گره، رنگ و ُبعد به ما م  گره فرش را ساخت. فرش، یبا ساز فرش، سمفون توان یاشاره کنم که م دیبا نیچن هم

و...  زیتبر ایکرمان  ایفرش کاشان  یسمفون ن،یزم رانیا یها که بچه نمیب یرا م یکه  روز میگو یها شود و من به جرأت م آن گره نیگزیجا تواند یبه فرم م

 دینیآن تابلو فرش را بب کال،یموز یرا بزنند که شما از آن تابلو



instrument/-music-https://ziloome.com/farsh 

https://www.iranboom.ir/honar/45-honar/10072-negahi-dobare-be-saz-haye-irani.html 

-https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88

-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-8%A8%D8%A7%D-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4

-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4

%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84 

 

http://shokriworkshop.com/fa/product-showcase/%d9%81%d8%b1%d8%b4/ 

 

 

https://ziloome.com/farsh-music-instrument/
https://ziloome.com/farsh-music-instrument/
https://www.iranboom.ir/honar/45-honar/10072-negahi-dobare-be-saz-haye-irani.html
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98093022631/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://shokriworkshop.com/fa/product-showcase/%d9%81%d8%b1%d8%b4/

