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قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور 
کمیتــه ویژه ای برای نظــارت بر مرمت گنبد 

مسجد امام تشکیل داد.
به گــزارش میراث آریــا،  علــی دارابــی در 
اســکندر مختاری، ســید  احکامی جداگانه،  
مرتضی فرشته نژاد، مهرداد حجازی و علیرضا 
ایزدی را به عنوان اعضای شورای عالی نظارت 

حفظ و مرمت میراث فرهنگی منصوب کرد.
وظیفه اصلی اعضای این شــورا، بررســی 
وضعیت مرمت گنبد مســجد جامع عباســی 
)مســجدامام ( ورســیدگی به قصور احتمالی 

درمرمت صورت گرفته است.
 در متن حکم قائم مقام وزیر میراث فرهنگی 

خطاب  به اعضای این شورا آمده است:
»نظــر به تعهد، تخصص و تجــارب ارزنده 
جنابعالی و اهمیت حفاظــت از آثار جهانی و 
ملی کم نظیــر در اصفهان، به موجب این ابالغ 
به عنوان عضو شــورای عالی نظــارت حفظ و 
مرمــت میراث فرهنگــی آن اســتان منصوب 
می شــوید. بنا بر دستور عزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری ایــران اولویت 
کاری شما بررسی وضعیت مرمت گنبد مسجد 

جامع عباسی )مسجدامام( و رسیدگی به قصور 
احتمالی در مرمت صورت گرفته اســت. آثار 
میراثی درخشــان اصفهان باید از نظام نامه ای 

جامع در حفظ، احیا و مرمت برخوردار باشد.
امید است با بهره گیری از دانش و تجربیات 
ارزشمند همه  اساتید و پیشکسوتان در پیشبرد 
اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی و نیل به 

سیاست های وزارت متبوع موفق باشید.
علیرضا ایزدی ریاست شورا را برعهده دارند 
و گزارش پیشــرفت کارها را مرتب به اینجانب 

ارائه خواهند کرد.«

 این روزها در نزدیکی موزه ملی فرش، نمایشــگاهی برپا شــده که دست مایه 
انتقادهایی اســت؛ فضایی کــه وزارت میراث فرهنگی بــه برخی فرش فروش ها 
اختصاص داده تا رونق بخش کار هنرمندان شــود، اما بــه زعم برخی دیگر این 
حرکت بیشتر خاری در چشم فرش ایرانی شده است. این نمایشگاه که در نزدیکی 
موزه ملی فرش ایران به صورت دائمی در حال برگزاری است، با حدود ۲۰ غرفه ای 
کــه به خرید و فروش فرش، تابلو فرش و صنایع دســتی اختصاص دارد، با نگاه 
دوگانه ای که نسبت به آن وجود دارد، برپا است؛ برخی افراد، خصوصا غرفه داران 
از شکل گرفتن چنین نمایشگاهی در نزدیکی موزه ملی فرش ایران که محل رفت 
و آمد گردشگران خارجی نیز هست، استقبال کرده اند و برپایی آن را نور باریکی 
برای رونق گرفتن دوباره ی خرید و فروش فرش دانسته اند. برخی دیگر اما با انتقاد 
از چنین نمایشگاهی، آن را کم هزینه ترین راه برای نابودی فرش دستبافت ایرانی 
می دانند. علیرضا قادری، موسس اتاق فکر فرش دستبافت یکی از مخالفان است. 
او در گفت وگو با خبرنگار صنایع دســتی ایســنا اظهار می کند: »نامناسب ترین 
اتفاقی که می تواند در حوزه فرش دســتبافت بیفتد، برگزاری چنین نمایشگاهی 
است و بدتر از آن، این است که جایی مثل موزه فرش این کار را انجام دهد. این 
کم هزینه ترین راهی است که می شود فرش دستبافت ایرانی را به عنوان یکی از 

مولفه های فرهنگ ایرانی نابود کرد.«
این کار به نفع فرش نیست!

علیرضا قادری که راه اندازی سایت اطالع رسانی فرش ایران و همچنین تأسیس 
اتاق فکر فرش دســتبافت ایران را برعهده داشــته، به گذشــته رجوع می کند و 
می گوید: »تجربه نشان داده که ما اگر بخواهیم حرکتی انجام دهیم و این حرکت 
باعث ماندگاری شود، بهتر است آن را با فرهنگ بومی خودمان ترکیب کنیم. اینکه 
ما بیاییم مثال مدل لباس ملکه الیزابت را تقلید کنیم، شــاید قشنگ باشد، ولی 
درخور ما نیست. بنابراین در دوره ای آمدند سوزن دوزی بلوچ را جدی گرفتند و 
لباس هایی را بر این اســاس طراحی کردند. یعنی به این نتیجه  رسیدند که اگر 
فرهنگی که ریشه چند هزار ساله دارد را در برخی کارها دخالت دهند، باعث بقای 

بیشتر می شود.«
به اسم نمایشگاه، فروشگاه راه انداخته اند! 

او با انتقاد از وضعیت حال حاضر در حوزه صنایع دستی و فرش ایرانی، تصریح 
کرد: »سرنوشــت ما به دست افرادی افتاده است که واقعا نمی دانند که چه کاری 
انجام می دهند. حتی مدیرهای باالدســتی که این افراد را منصوب می کنند اگر 
می فهمیدند موضوع چیســت، این اتفاق رخ نمی داد. متأسفانه نظر کارشناسان 
را نمی خواهند. کارشــناس در حوزه فرش، از نگاه متولی کســی است که خرید 
و فروش انجام می دهد، نه کســی که این فرهنگ را حفظ می کند. بنابراین شما 
می بینید که دســت و پای کارشناسی که می تواند به درد این حوزه بخورد، بسته 

شده و با رفتارهایشان او را منزوی کرده و یک گوشه نشانده اند و در نهایت موزه 
فرش ایران به عنوان یکی از مهم ترین موزه های فرش دنیا، به وضعیتی دچار شده 

که مشاهده می کنید.«
خریدار امنیت ندارد

قادری در ادامه به این سوال که چنین نمایشگاهی باید چگونه برگزار می شد؟ 
پاسخ می دهد: »اساسا برگزاری نمایشگاه در آنجا از چند منظر قابل بحث و بررسی 
است؛ یکی این که از دید اقتصادی به آن نگاه کنیم. در نگاه اقتصادی تحت هیچ 
عنوان شــما نمی توانید از مشتری و مصرف کننده حمایت کنید. چرا؟ چون یک 
عده پولی پرداخت کرده و فضایی را اشــغال کرده  و با سخیف ترین وضع ممکن 
که همین داربست های فلزی با پالستیک روی آن است، فضای نامناسبی را ایجاد 
کرده انــد. این افراد که پول غرفه پرداخت کرده انــد، برای این که آدم ها را به این 
غرفه ها بکشانند که شاید خرید کنند و آنجا شلوغ شود، هر کاری انجام می دهند. 

بنابراین از زاویه اقتصادی خریدار، آنجا امنیت ندارد.«
او ادامــه می دهد: »اوال اســتنباط غلطی از فرش و تابلو فــرش به افراد ارائه 
می کنند، چون این کارها بسیار ضعیف و بعضا تقلبی هستند. دوم این که کسی که 
در آنجا غرفه برگزار می کند، می خواهد پول دریافت کند و بنابراین یک عده آدم را 
می آورد و آنها نیز هر چه دم دستشان برسد، به مردم اجحاف می کنند. ما در طول 
این سال ها شاهد نمایشگاه های موقت به شکلی که فروشگاه نیستند، بودیم. این 
افراد مدتی کار می کنند، جنس می فروشــند و بعد می روند. خریدار بعد از مدتی 
متوجه می شود چیزی که تحت عنوان فرش دستبافت به او فروخته شده، نقش 
به ظاهر تبریز اســت، اما بافت خراسان محسوب می شود. پس به لحاظ اقتصادی 
تحت عنوان یک وظیفه شما نمی توانید از مصرف کننده حمایت کنید؛ وظیفه ای 
که در بازار برعهده همه ما است.« موسس اتاق فکر فرش دستبافت ایرانی اضافه 
می کند: »نکته دوم این است که برخی تولیدکنندگان و فروشندگان فرش آمده و 
در شهر یک مغازه اجاره کرده و اکثرا اجاره پرداخت می کنند. یک سرمایه هنگفتی 
را با خود آورده و به دنبال مشــتری می گردند، اما این افراد می آیند موقتا در این 
غرفه هــا فرش هایی را با قیمت باالتری عرضه می کنند و به هر نحوی مردم را به 
آنجا می کشــند و تمام زحمت آدمی که به مدت یک سال اجاره، مالیات، عوارض 
و پول آب، برق و گاز در یک فروشگاه پرداخت کرده را زیر سوال می برند. در این 
غرفه ها هزینه ای نمی شود. چهار تا داربست و برزنت کشیدن که هزینه ای ندارد. 
نکته دیگری که وجود دارد این است که نمایشگاه های دائمی در واقع فروشگاه های 
فرشــی هستند که در این مملکت وجود دارد. این ها به صورت مویرگی در سطح 
شهر پخش شده اند. آیا می دانید درحال حاضر چند فروشگاه در سطح شهر فرش 
عرضه می کنند؟ ویترین های فروشگاه های فرش خودش نمایشگاه فرش محسوب 
می شود و دولت ها باید از این افراد حمایت کنند، اما فقط مالیات می گیرند. بعد 
هم اجازه می دهند یکسری آدم در فرهنگی ترین و هنری ترین محلی که به فرش 

این کشور تعلق دارد، نمایشگاه برگزار کند. آن هم در این سطح کیفیت!«
وزارت میراث فرهنگی

 محتاج درآمد چنین نمایشگاهی شده است؟
قادری در ادامه با اشــاره به ویژگی ها و اهمیت مــوزه ملی فرش ایران اظهار 
می کند: »ما برای سود شخصی در ساختمانی که جزو آبروی این مملکت است، به 
راحتی اجازه می دهیم چنین نمایشگاهی برگزار کنند. وزارت میراث فرهنگی واقعا 
محتاج درآمد چنین نمایشــگاهی است؟ قبال هم چنین کارهایی انجام می دادند 
که ما اعتراض کرده بودیم و پیشنهادی نیز ارائه کردیم.« او درباره پیشنهاد ارائه 
شده می گوید: »ما پیشنهاد کردیم حاال که می خواهند برای جذب پول با بخش 

خصوصی همکاری کنند، بیایند این کار را به صورت غیرانتفاعی انجام دهند. یعنی 
کسانی هستند که می توانند به صورت غیرانتفاعی کمک کنند. بیشتر موزه های 
دنیــا امروزه با حمایت های مردمی  می چرخند و بخش بزرگی از هزینه ها به این 

طریق تامین می شود. 

از سوی قائم مقام وزیر و معاون میراث  فرهنگی کشور صورت گرفت

تشکیل کمیته ویژه برای نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام

نگاهی به یک نمایشگاه در مجاورت موزه ملی فرش

بنویسید نمایشگاه بخوانید فروشگاه!

بی گمــان بهــره وری از منابــع زنده  طبیعــت یکی از 
شــاهرگ های بقای انسانی است. سودجویی از پوشش های 

گیاهی، هوای پاک و به ویژه جانوران.
درهمین راستا، تاریخ کنِش به پیش راندن و دنبال کردن 
جانوران به دوران بســیار دور بازمی گــردد. جانور تعقیب، 
محاصره و به زمین انداخته می شــد، اما هنوز این نحوه ی 
کار از یاد انسان ها محو نشــده است. اختالف دوران شکار 
و دوران اولیه ی تاریخ بشریت با روزگار کنونی تنها در یک 
جابه جایی اســت: به جاِی جانور انســان پی گشت می شود. 
پی گشــت انسان ها به دســِت انســان ها و به زمین انداختن 
و ازمیان بــردن آن هــا هنوز نیز پایه های فرهنگی بیشــتر 
هازمان های انسانی را تشــکیل می دهد. شاید برای همین 
خاطرات برجای مانده ی گذشــته اســت که خلبان بالگرد 
آمریکایی کشــتار مردم روســتایی در ویتنام را به شــکار 

بوقلمون ها همانند کرد!
حمید ذاکری که پیرامون پژوهش های انسان و شکار در 
دگرگونی گذشته جست وجوهای ارزشمندی داشته بر این 
باور است: »اولین قوانین جدی و واقعی شکار در جهان امروز، 
مثل ممنوعیت شــکار در جنگل سلطنتی، در قرون وسطا 
وضع شــد«. گویا او فراموش می کند اگر این قوانین جهان 
امروز، در اروپای قرون وسطا نیز رعایت می شده، به این معنا 
نیست که تنها و نخستین بار اروپایی ها در قرون وسطا این 
دیدگاه را داشــته اند! اگر این گونه بیندیشیم، کمی تعصب 
به خــرج داده ایم! چراکــه ازگذشــته های دور، به ویژه در 
باســتانی ترین گهواره های تمدن بشــری، آدمی همان گونه 
شکار می کرده، برای شکار بی رویه و ویرانِی منابِع شکار نیز 
چاره و راهکارهایی اندیشیده است که دراین میان می  توان از 
تقدس برخی از جانوران و گرامیداشت طبیعت و زیست بوم 

در فرهنگ های بومی و دین های باستانی یاد کرد. 
دراین میان، نیاکان آسیایی ما نیز در خاورمیانه گذشته 
از ســپندینگی و ارزشی که برای جانوران و زیست بوم قایل 
بودند، بهره وری از منابع شکار را نیز گریزناپذیر می دانستند. 
چنان که در روند هزارها کنش شکار در اندیشه های سیاسی 
ایــران و همچنین بر گونه های ورزش و ورزیدن تن در این 

کشور تاثیری ژرف گذاشت.
»در ایران شکار سنتی کهن بوده که سابقه اش به رسوم 
سومری و عیالمی بازمی گشته است. در این سرزمین جنگ 
و شکار هم ارز تلقی می شدند و جوانان از سنین پایین برای 
ورزیده شدن در فنون نظامی به شکار می پرداختند. هدف از 
این کار تهیه ی  غذا نبوده، چون در میان اشراف و خانواده ی 
شــاهی بیش از بقیه رواج داشــته اســت. تصاویری که از 
شاه درحالِ شکاِرشیر و ســایر جانوران وحشی وجود دارد، 
نشانگر آن است که دست وپنجه نرم کردن رویارو با جانوران 
که به قدرت شــناخته می شدند، یکی از شیوه های تثبیت 
مشروعیت شــاه به عنواِن ابرانسان/ابرجنگجو بوده است. در 
ایران حتا در خانواده ی ســلطنتی، زنــان همراه مردان به 
شکار می رفتند و این امر گذشته از تعارضی که با افسانه ی 
حرم سراهای شرقی دارد، نشانگِر مشارکِت نمادیِن زنان در 
اموری وابسته به جنگ است. مشارکتی که در همان زمان 
در قبایل سکا و ســارمات همچنان به شدت ادامه داشت و 
در ایران نیز در قالب همراهی زنان شــاه با اردوهای جنگی 

به شکلی نمادین دنبال می شده است.«1
میدان شکار همچون میدان جنگ

چنان که اشــاره شــد، بی گمان پیوندهای سیاســی و 
جهان بینی های بومی سرزمین های باستانی با شکار، سبب 
اصلی دل بســتگی فراوان دولتمردان و سیاســت مداران به 

شکار بوده است.
برابر با آنچه در تاریخ آمده اســت کورش، پادشاه بزرگ 
هخامنشی، همواره ســرداران و جوانان را به شکار سفارش 
می کرد و بر این باور بود که: »شکار بهترین آموزگار جنگ 
اســت و مناسب ترین مکتب ســوارکاری، زیرا شخص را به 
چیزهایی که در جنگ پیش می آیــد، از قبیل کار کردن، 
تحمل سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی و سختی های دیگر 
عادت می دهد. چون کوروش عقیده داشت که رئیس باید بِْه 
از مرئوس باشد، خودش را هم در شکارگاه ها به تحمل این 
سختی ها عادت می داد و هر زمان که توقف را الزم نمی دید، 

به شکار می رفت.«۲
ما در تاریخ دوره ی فرمانروایی ساســانیان با »آموزگاران 
شکار« روبه رو هستیم که در هیربدستان ها یا آموزشگاه ها 
به جوانان شــکار و تیراندازی می آموختند. در شاهنامه ی 
فردوسی بارها از آموزش شــکار و تیراندازی به کودکان و 
جوانان سخن رفته است و در بخشی چنین آمده که یزدگرد 
ساســانی برای پســرش، بهرام گور، که در شکار استادی 
زبردست بوده اســت، آموزگاری برای آموختن تیراندازی و 

شکار برگزیده بود.
فریدون جنیدی در بررسی و آیین نخجیرگری و شکار 
در ایران باستان به چگونگی برگزاری آن به دسِت دولتمردان 
می پــردازد: »چند روز پیش از شــکار، گروهی که به آنان 
جرگه نام داده اند، بخش گســترده ای از کوه و دشت را در 
میــان می گرفتند ... آنان با آوای بوق و تبیره و بانگ کوس، 
خروشان به ســوِی کانوِن همان محاصره به پیش می رفتند 
و عرصــه را تنگ می کردند و جانــوران از ترس بانگ آنان، 
به میان پریوار پیــش می رفتند! این راهپیمایان چندان به 
پیــش می رفتند، تا جانورانی که در یک گســتره ی بزرگ 

می زیستند، در یکی دشت کوچک گرد آیند ... آن گاه، شاه 
کشورگشــا )!( به هرسو که می نگریست، جانوران را نزدیک 
خویش می دید و می توانســت که هر چه بیشتر جانوران را 

بکشد...«3
در هنر ایران باســتان نمونه ی برجسته ی شکار شاهی 
را می توان صحنه ی شــکارگاه خســروپرویز در تاق بستان 
دانســت.صحنه  شکار خســروپرویز بر روی دیواره ی غربی 
تاق بســتان )نزدیکی کرمانشــاه( قابل ِدیدن است؛ اگرچه 
شــوربختانه در دوره ی قاجاریه در بخش باالی نگاره، دیوار 
پاک سازی و صاف شــده و نگاره ی ناهمگون پادشاه قاجار 
کنده شــده است. اما در هر روی این تابلوی زیبای سنگی، 
وقار و زیبندگی خود را پس از گذشــت نزدیک به دو هزار 

سال همچنان نگاه داشته است.
در ایــن نگاره که بیانگر چگونگِی شــکوهِ آییِن نخچیر 
)شــکار( شــاهانه در دوره ی ساســانی به شــمار می رود، 
هنرمندان ایرانی همگی ذوق و هنرشــان را به کار بسته اند 
تا نشــان دهند که چگونه به هنگام شــکار، ســپاهیان و 
شــکارگران، خنیاگران و رودنوازان )ســازنوازان(، پادشاه و 
یارانش دســت به ساخت چشــم اندازی نمادین و آهنگین 

می زدند.
این صحنه در حقیقت شــکار گراز است که در آن چند 
فیل شکارها را به ســوِی یک گستره  بدون دررو می رانند و 
پادشــاه نیز که درون قایقی نشسته است به سوِی گرازهای 
جنگلی تیر می زند. درآن میان، دو دسته  از نوازندگان دیده 
می شوند که آن ها نیز بر قایقی نشسته و درحالِ نواختن ِچنگ 
هستند. در گوشــه ی دیگری گویا خوک هایی افتاده دیده 
می شــوند که امعا و احشــا آن ها را بیرون آورده و بر پشت 

فیل ها می اندازند )تا به سرای پادشاهی ببرند(.
روی هم رفته نقش شکار خسروپرویز در تاق بستان یکی 
از بی مانندترین نمونه های نگارگری های دوره ی ساسانی به 

شمار می رود که شایسته ی بررسی های بیشتری است.
پی نوشت: 

1. وکیلی، 1386، 76؛
۲. پیرنیا، 1344، 417 ؛

3. جنیدی، 1387، 4۰5؛
4. وکیلی، 1386، 78.

منابع:
پیرنیا )مشیرالدوله(، حسن، ایران باستان، ج۲ : کوروش 

کبیر، نشر ابن سینا، 1344
جنیدی، فریدون، پیشــگفتاری بر ویرایش شاهنامه ی 

فردوسی، نشر بلخ، 1387
حکمت، علی رضــا، آموزش وپرورش در ایران باســتان، 

موسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، 135۰
وکیلی، شــروین، تاریخ دروغین یونان، انتشارات داخلی 

موسسه ی فرهنگی هنری خورشید راگا، 1386

نخستین پیشه  بشر!

درآمدی بر شکار و شکارگاه در جغرافیای فرهنگی ایران
فرشید ابراهیمی

پیکر هوشنگ ابتهاج در رشت به خاک سپرده می شود
دختــر امیرهوشــنگ ابتهاج در 
صفحــه شــخصی خــود در فضای 
مجــازی با اشــاره بــه هماهنگی با 
مســئوالن ایران برای خاکســپاری 
پدرش، اعالم کرد: تشــییع پدرم از 
کنار درخت ارغوان انجام خواهد شد 
و از آنجا برای خاکســپاری به شــهر 
رشت خواهیم رفت.  به گزارش ایرنا، 

یلدا ابتهاج روز پنجشــنبه در صفحه شخصی خود به هماهنگی های انجام شده 
در این زمینه اشاره کرده و درباره تاریخ و ساعت دقیق مراسم نیز گفته است که 
به زودی به همگان اطالع رســانی خواهد شد.  پیش از این یلدا ابتهاج بامداد 1۹ 
مرداد 14۰1 در صفحه شخصی اینستاگرام خود با اعالم درگذشت پدرش نوشت: 
»ســایه ما با هفت هزار سالگان سر به ســر شد.« وی اواخر تیر به دلیل نارسایی 
کلیوی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان بود. امیرهوشنگ 
ابتهاج زاده 6 اســفند 13۰6 متخلص به سایه، شاعر و پژوهشگر ایرانی است که 
بسیاری پرداخت زبانی وی را در اشعارش به حافظ نزدیک می دانند. از جمله آثار 
وی می توان به »نخستین نغمه ها «، »سراب«، »سیاه مشق«، »زمین« و »حافظ 

به سعی سایه« اشاره کرد.

شهرام ناظری:
 اگر رهنمودهای سایه نبود 

تنها برای دل خود می خواندم
ابتهاج،  در پی درگذشت هوشنگ 
شهرام ناظری هنرمند موسیقی ایرانی 
که آثار مشــترکی با اشعار این شاعر 
فقید خلق کرده است، دست نوشته ای 
را در واکنش به درگذشــت »ســایه« 
منتشــر کرد. به گزارش ایرنا، در متن 
این دســت نوشــته آمده است:  ترانه 

سرای عشق، شــاعر بزرگ معاصر ه. الف. ســایه از میان ما رفت ... در سال های 
نوجوانی و آغاز کار ســایه نقش مهمی در زندگی هنری من داشــته است. همین 
قدر بگویم که اگر تایید نورعلی برومند به عنوان استاد و تصمیم گیرنده موسیقی 
ایرانی و تشــویق و رهنمودهای سایه نبود، شــاید من هرگز وارد دنیای حرفه ای 
موســیقی نمی شدم و تنها برای دل خود می سرودم، می نواختم و می خواندم. نام 

و یادش جاودان.

ابراهیم قنبری مهر 
هنرمند پیشکسوت موسیقی درگذشت

ابراهیم قنبری مهر سازنده سازهای 
موسیقی و از شاگردان ابوالحسن صبا، 
بر اثر کهولت ســن و ایست قلبی دار 
فانی را وداع گفــت. به گزارش ایرنا از 
ابراهیم  استاد  ایران،  انجمن موسیقی 
قنبری مهر که چنــدی قبل به کرونا 
مبتال شــده و در منزل تحت درمان 

قرار گرفته بود، صبح دیروز-جمعه )۲1 مرداد( بر اثر کهولت ســن و ایست قلبی 
درگذشــت. این هنرمند دهم مرداد امسال تولد ۹4 سالگی خود را جشن گرفته 
بود. قنبری مهر سازنده سرشناس سازهای موسیقی و از شاگردان ابوالحسن صبا، 
اتی ین واتلو و سورن آراکلیان متولد دهم مرداد سال 13۰7 در تهران بود، وی در 
6 سالگی پدرش را از دست داد. پس از تحصیل تا پنجم ابتدایی برای امرار معاش 
به کارهای مختلفی از جمله نجاری روی آورد. با توجه به عالقه ای که به موسیقی 
داشــت، پس از چند سال و زمانی که امکانات فراهم شد، تصمیم گرفت تا برای 
یادگیری موسیقی و نوازندگی ویلن نزد ابوالحسن صبا برود. پس از گذراندن یک 
دوره نت نویسی و آشنایی با گام های موسیقی ایرانی و غربی و یادگیری نوازندگی، 
صبا پیشــنهاد ســاخت ویلن را به وی می دهد و او را به سورن آراکلیان معرفی 
می کند تا از اطالعات و مطالعات نظری وی آگاه شــود. قنبری مهر با بهره مندی 
از راهنمایی های ابوالحسن صبا و سورن آراکلیان به ساخت ویلن پرداخت و سال 
1334 کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر را تاُسیس کرد. وی سال 133۹ از 
سوی اداره هنرهای زیبا برای کارآموزی در کارگاه اتی ین واتلو که در پاریس قرار 
داشت به فرانسه اعزام شد. قنبری مهر به دلیل مهارت و تجربه فراوان، مستقیماً به 
دوره مخصوص تعمیرات که مربوط به دوره عالی است، راه یافت. این هنرمند دوره 
عالی ساخت ساز را که مدت آن ۲ سال بوده، در مدت 6 ماه تمام کرده و به ایران 
بازگشت و به غیر از ساخت ویلن شروع به ساخت سازهای ایرانی کرد. قنبری مهر 
همچنین در سازهای ایرانی تغییراتی ایجاد کرد تا مشکالت این سازها را کمتر یا 
برطرف کند. از جمله این فعالیت ها می توان به تنظیم فاصله گوشی، ثابت کردن 
خرک ســه تار، تثبیت پرده های تار و سه تار با فلز، تغییر سرپنجه تار و سه تار به 
قالب گیتار، ایجاد شیار در اطراف دهانه کاسه و نقاره تار، طراحی ساز کروماتیک 
ســنتور، تغییرات در سازهای قانون و کمانچه اشاره کرد. از دیگر فعالیت های او، 
ابداع تکنیکی در تزئین سازها با بهره گیری از تلفیق ورق برنج و چوب های زینتی 
معروف به ِمهرکاری اســت که اســتادان سازنده ســاز، نام آن را از پسوند فامیل 
قنبری مهر گرفته اند. قنبری مهر در اوایل دهه هفتاد، با اندازه گیری نسبت نوازنده 
به ســاز در نقاشی های ظروف به  جای مانده از دوره ساسانی، بربط هایی را مشابه 
بربط های آن دوره، به دو صورت متفاوت، یکی با صفحه پوستی و دیگری با صفحه 
چوبی ساخت. او شاگردان بسیاری را در عرصه سازسازی تربیت کرد که هر کدام 

نقش بسزایی در ارتقای سطح کیفی سازهای ایرانی ایفا کردند.

اخبارکوتاه


