
65

اگر بخواهیم ســیر تحول خط و هرن خوشنویسی را دنبال 
کنیم، باید ابتدا از دیوار نوشــته های درون غارها سخن به 
میــان آوریم. چرا که خط قبل از آنکــه به مقوله هرن وارد 
شــود، به عنوان اولیــن عنرص در حوزه ارتباطات انســانی 
تولــد یافــت. از آن زمان تاکنون، فرم و هویت خط بســته 
به ســلیقه و حتی عقاید دینی و آیینی قومی و جغرافیایی 
ملل مختلف، دچار تحوالت مختلف و متنوعی شده است.  
این تحول بیش از هرجایی در متدن ایرانی اســامی، اتفاق 
افتاد و می توان گفت از این تحول به بعد، خط در رسزمین 
اســامی به خصوص ایران و عثامنیه قدیم، به خوشنویسی 

تغییر ماهیت داد.
خوشنویسی در این معنا، رسالت خود را در اباغ آیات الهی، 
منابع وحی، کلامت قصار، پندها و موعظه ها می دانســت. 
بزرگان ما در طول زمان بیش از همه، در راه انتقال مفاهیم 
الهی از خوشنویسی بهره برده اند. اولین کاتب پیام وحی را 
به امیراملومنین نسبت داده اند و ایشان را اولین استاد خط 
و هرن خوشنویسی در قلمرو رسزمینهای اسامی دانسته اند.

بــا چنیــن رویکــرد و رســالتی هرنمنــدان مــا در جــای 
جای رسزمین اســامی در طــول زمان به خلــق آثار هرن 
خوشنویســی پرداختــه انــد. از ایــن فضیلــت هرنمندان 
مشهدی نیز بی بهره منانده اند. استاد علی اکرب اسامعیلی 
تبار، معروف به اســامعیلی قوچانی)متولد1323 – قوچان( 
یکی از همین هرنمندان اســت که در قوچان متولد شــد و 
در همین شــهر به شاگردی اســتاد توفیقی نائل شد. او در 
تهران نیز در محرض اســاتیدی چون ســید حسن میرخانی، 
ابراهیــم بوذوی و نجفی زنجانی، حضــور یافت و توانایی 
خود را در زمینه خط نستعلیق، شکسته، خط نسخ و ثلث 

به حد اعاء رسانید.
او مؤلف 35 جلد کتاب در زمینه خط و خوشنویسی است 
و بیش از ده ها منایشگاه داخلی در شهرهای مشهد، تهران، 
ساری، رامرس، گرگان، بیرجند، گناباد، طبس و ... و ده ها منایشگاه 
خارجی در ترکیه، ســوریه، الهور، اســام آباد، بلغارستان و 

... برگــزار کرده 
اســت.  در ســال 

1350 بــرای اولین بار 
قرآنــی را در قطــع بزرگ 

رشوع بــه کتابت کــرد و حدود 
200 صفحــه از آن را پیــش برد اّما 

متأســفانه به دلیل عــدم امکانات کافی 
و حامیت از سوی مســئوالن موفق به کامل 

کردن آن نشد.  این قرآن هم اکنون در موزه آستان 
قدس رضوی نگهداری می شود. چند سال قبل برای بار 

دوم بــه کتاب قرآن در قطع بزرگ اقدام کرد و حدود 100 
صفحه از آن را نوشــت. اما بــاز به علت نبودن امکانات و 

فضای کافی موفق به امتام کار نشد.
 حاال پس از ســالها کار و تدریس، بازنشســته اداره ارشــاد 
خراسان است و برای سومین بار رشوع به کتابت بزرگرتین 
قــرآن جهان در 700 صفحه و بر روی صفحاتی از پارچه به 

ابعاد 1/75 مرت در 2/5 مرت کرده است.
این قرآن بهانه ای شد تا به رصف یک استکان چای داغ پای 

صحبتهای ایشان بنشینیم.

- این قرآن چه ویژگی ای دارد که از بقیه متامیزش می کند؟ 
آیا این تفاوت تنها در قطعش است؟

- خیر، تنها در قطعش متفاوت نیســت بلکه ویژگی هایی 
دارد کــه خاص این قرآن اســت از جملــه اینکه هر جز آن 
دقیقاً 20 صفحه اســت. همچنین تا اآلن سعی بر این بوده 
که بســم الله هر سوره، رس صفحه باشد، در صورتی که در 
قرآن های دیگر در وســط صفحه هم قــرار دارد. عاوه بر 
این ها هر سوره با یک نوع بسم الله آغاز شده است. یعنی 
ما 114 ســوره داریم؛ بنابراین 114 نوع بســم الله با انواع 
خطوطی نظیر کوفی، نسخ، ثلث، نستعلیق، دیوانی، رقعه، 
رقاع و ... در این قرآن به چشم می خورد. هر جز یک طرح 
تذهیب مـــجزا دارد؛ بنابراین در کل قرآن 30 طرح تذهیب 

با استاد علی اکرب اسامعیلی قوچانی؛ خوشنویس بزرگرتین قرآن جهان

می خواهـم کار را بــاالخره متـام کنم ... 
سامنه ترحمی یوسفی



66

به چشــم مــی خورد. 
در مورد جلدش هم به این 
فکر می کنـــــم که ان شاء الله 
بعد از امتام کار، روی آن را به شــیوه 
میناکاری تزئین کنم. مشــابه دربهای حرم 
مطهر امام حســین )علیه السام( که به شیوه 

میناکاری آنها را آراستم.

-چه شد که به فکر نوشنت بزرگرتین قرآن جهان افتادید؟
-در کتابهایی راجع به انواع خطوط می خواندم که شخصی 
قرآنی را به اندازه نگین انگشرت کتابت کرده است. سپس آن را 
نزد حاکم زمان می برد. حاکم نه تنها او را تشویق منی کند بلکه 
او را توبیخ هم می کند و می گوید قرآن به این عظمت چرا 

به اندازه نگین انگشرت!
مــن هم به این فکر افتادم کــه کاری منحرص به فرد انجام 
دهم. اینکــه قرآنی کتابت کنم که تنهــا در ابعادش بزرگ 

نباشد، بلکه بزرگی اش را هم به تصویر بکشم.

- تا کنون قرآنی به این بزرگی کتابت شده است؟
تــا جایی که خرب دارم تا االن چنین کاری را نه دیده ام و نه 
شنیده ام. منی دانم شاید هم در گوشه ای از دنیا کسی مثل 

من مشغول نوشنت قرآنی به این عظمت باشد.

- چرا برای کتابت این قرآن از دو نوع خط نسخ و ثلث تو امان 
استفاده کرده اید؟

- برای تنوع بیشرت و اینکه یکنواخت نباشد. بعضی وقت ها 

کتاب هایی را از اســاتید دانشــگاه ها می بینم که اصاً 
رغبــت منی کنــم آنها را مطالعه کنم؛ چــون صفحه آرایی 
مناسبی ندارند. صفحه پر است از نوشته های ریز و درشت 
و هر لحظــه انگار کلامت می خواهنــد از صفحه رس ریز 
شوند. شاید به این دلیل از دو نوع خط استفاده کردم تا از 

یکنواختی جلوگیری کنم.

- اما باز هم با اینکه دو نوع خط به کار برده اید، در مجموع 
در کل صفحــات، مــا این یکنواختی را احســاس می کنیم. 

صفحاتی شبیه به هم باز تکرار می شوند و تکرار ...!
- بله همین طور است. اما بیشرت از این آزادی عمل نداریم، 
چون قرآن است. در کتابهای دیگر می شود با انواع خطوط 
بازی کرد، اما در قرآن منی شود. مثاً در کتابی که جزء سی ام 
قرآن را نوشــته ام، هر سوره با یک نوع صفحه آرایی خاص 
تزیین شــده اســت که هیچ کدام شــبیه به دیگری نیست 
و با نوع متفاوتی از خط کتابت شــده اســت. یا در کتاب 
کام جاوید حرضت رســول )صل الله علیه و آله و سلم( که دارای 40 
صلوات اســت، هیچ کدام از سطرها شبیه به دیگری نوشته 

نشده.

- چرا از ثلث ترکیبی برای کتابت اســتفاده کرده اید. ما در 
قــرآن های قدیم می بینیم کــه اگر هرنمندان از ثلث برای 
کتابت قرآن بهره گرفته اند از نوع ســطری آن بوده اســت 
تا خوانایی کافی برای مخاطب داشــته باشد. مثالً در قرآن 
ابراهیم ســلطان که متعلق به دوره تیموری است ما ثلث 
سطری را می بینیم که از خوانایی  کافی برخوردار است یا 
در قــرآن های دیگر نظیر عالء الدین. اما این جا این گونه 

نیست؟
- این قرآنی که می بینید و مقابل شامســت، دومین قرآنی 
است که در قطع بزرگ کتاب کرده ام. در کتابت آن قرآن از 
ثلث ترکیبی اســتفاده کرده بودم اّما برای کتابت قرآن اخیر 

از ثلث سطری استفاده کرده ام.

- ایــن کار را از چه زمانی رشوع کــرده اید و تاکنون چند 
درصــد از کار را پیش برده اید. پیش بینی می کنید کتابت 

آن تا کی به پایان برسد؟
- عیــد غدیر ســال 88 رشوع به کار کــردم و تاکنون حدود 
یک ســوم از کار را پیش برده ایــم. در مورد پایان کار هیچ 
چیز معلوم نیست؛ چون رشایط آینده اصاً مشخص نیست. 
رشایط مالی، رشایط همکاری دوستان تذهیب کار و ... . من 
برای نوشــنت هر صفحه دو روز وقت می گذارم در صورتی 
که برای انجام تذهیب آن، هر صفحه حداقل 10 روز طول 
می کشــد و این دو اصاً با هم تناسب ندارند. بنابراین کار 

عقب می ماند.
شــاید اگر به همین شکلی که هم اکنون پیش می رویم، با 
همین نیروها کار را ادامه دهیم، حداقل شــش ســال دیگر 
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به پایان برسد.

- اســتاد علیرغــم اینکه کتابت این قرآن نفیس توســط 
شــام، یعنی یکی از بزرگرتین خوشنویسان ایران، انجام 
می شــود، اّما متأســفانه تذهیــب آن از کیفیت چندان 
مطلوبی برخوردار نیســت. نوع رنگ گذاری و قلم گیری 
در تذهیب بســیار مهم اســت اّمــا این جا انــگار این 

ظرافتها اصالً به چشم هم منی خورند!
- بله. اگر رشایط مالی مساعد باشد، دو سه اکیپ تذهیب کار 
این جا استخدام می کنم تا هم رسعت کار را باال بربند و هم 
کیفیت اجرا را. متأســفانه به دلیل عدم امکانات مالی، متام 
بچه هایی که این جا کار می کنند، یا کارآموز دانشــگاهها 
و هرنســتان ها هستند، یا افرادی هستند که فی سبیل الله 
مشــغول به کارند و رایــگان کار می کنند و منی توان توقع 
زیادی داشــت. بنابراین چگونه می شــود با این رشایط به 

کار رسعت بخشید و انتظار تذهیب حرفه ای هم داشت!

- اّما با این وجود طرح های تذهیب به نظر اصولی می آیند؟
- بله طرح ها توسط اساتید تذهیب کار مشهدی نظیر نبی 
زاده، قاسمی، رزاقی، عطاپور و ... طراحی می شوند و سپس 

توسط این بچه ها اجرا می گردند.

- منتقل کردن طرح تذهیب در قطع بزرگ روی ســطح به 
این بزرگی کار بسیار مشکلی است. چگونه طرح را منتقل 

می کنید؟
- به وسیله چاپ سیلک طرح را روی پارچه انتقال می دهیم. 
این شــیوه دو حســن دارد. یکی اینکه رسعت عمل را باال 

می برد و دوم اینکه بسیار متیز منتقل می شود.

- نوشنت با مرکب روی بوم های معمول کار آسانی نیست، 
پارچه را چگونه آماده ســازی کــرده اید و برای آهار آن از 
چــه موادی بهره گرفته اید که بــه این خوبی منت روی آن 

می نشیند؟
برای زیرســازی بوم از رنگهای اکرلیک به همراه نوعی رنگ 
بــه منا پی یو اســتفاده می کنم که 4 بــار هر طرف پارچه 
زیرســازی می شــود سپس با آســرت مخصوصی روی آن را 

می پوشانم.

- معموالً مرکب های سنتی ماندگارترند. شام چه نوع مرکبی 
اســتفاده می کنیــد؟ آیا مرکب خاصی اســت و اینکه چه 
ابزاری را جایگزین قلم نی کرده اید که نیاز شام را در این 
پروســه طوالنی بر طرف کند؟ چون معموالً خوشنویسان 
برای نوشنت کارهایی با ابعاد کوچک تر با یک قلم خیزران 
معمولی رشوع می کنند و تا آخر پیش می روند. آیا شــام 
بــرای کار با این ابعاد وســیله خاصــی را  به جای قلم نی 

تدارک دیده اید؟

- حدود 40 ســال پیش مرحوم اســتاد میرخانــی در تهران 
مرکب مخصوصی را به نام مرکب معصومی به من معرفی 
کردنــد  که تا االن هنوز با آن مرکب می نویســم. در مورد 
قلم نی هم  خیر، ابزار خاصی منی خواهد. من هم با هامن 

قلم نی معمولی کتابت می کنم.

- پس این مرکب ماندگاری چندانی هم ندارد؟
- ببینیــد، برای طرح های تذهیب از رنگهای اکرلیک و آب 
طا استفاده می کنیم به علت اینکه قابل شستشو هستند. 
یعنی بعد از اینکه خشک می شوند، حتی اگر آب هم روی 
آن بریزد، اتفاق خاص منی افتد و به کار صدمه ای منی زند. 
اما برای مرکب منی شود از این نوع رنگها استفاده کرد چون 
قرآن است و باید در صورت خطا در نوشنت، فرصت اصاح 

آن را نیز داشته باشیم.

- نوشــنت قرآن چقدر زندگی روزمره شــام را تحت الشعاع 
قرار داده است؟

- نظم خاصی به زندگی ام بخشیده است. ساعت را ببینید 
روی چه عددی کوک اســت؟! من هر شب یک ربع به 3 از 
خــواب بر می خیــزم، وضو می گیرم یــک صفحه قرآن 
مــی خوانم و بعد رشوع به کتابــت قرآن می کنم. پس از 
اذان، مناز می خوانم و باز دوباره به نوشنت ادامه می دهم 
تا 5 صبح که صبحانه می خورم و باز ادامه کار و شب هم 
10 می خوابم. دو ســه سال اســت که این برنامه هر روزه 

ام شده است.

- بــا توجه به قطع بزرگ قــرآن آیا مکان خاصی را برای آن 
پیش بینی کرده اید؟

- فعاً فکر نکردم به کجا بدهم، فقط می نویسم.

- ضمــن تشــکر از همراهی تان، می خواســتم بدانم چه 
صحبتی با متولیان هــرنی دارید، یا اگر حرفی باقی مانده 

است بفرمائید ...
- متام اجرای این پروژه با هزینه شخصی خودم است. کاش 
مســئوالن الاقل یکبار رسکشی کنند و ببینند این جا چقدر 
کار داریــم. کاش آنها، بچه هایــی را که این جا بدون هیچ 
چشم داشتی دارند کار می کنند را تأمین کنند تا الاقل آنها 
تشویق شوند و با انگیزه بیشرت به کار ادامه دهند. چون اگر 
بچه ها خوب و رسیع کار کنند رسعت کار هم باال می رود.

من دیگر پیر شــده ام. دســتم می لرزد. مثل ســابق 
منی نویســم. به فردا امیدی نیســت. مــی خواهم کار را 

باالخره متام کنم...


