اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسمالخط مفاخر ملي»

مقدمه
براساس برآوردهاي رسمي ،امروزه  80درصد قرآنهاي موجود با کتابت عثمانطه چاپ و توزيع ميشوند ،لذا
مشخصات طرح
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حفظ و حراست خط ايراني در اين زمينه يك اولويت اساسي است و اين امر جز از طريق استفاده بهينه از
مجموعه خطاطان اين عرصه و نگاه حمايتي به کاتبان ايراني قرآن کريم ميسر نميشود.
در ساليان گذشته مرکز طبع و نشر قرآن کريم تالشهايي را در جهت تهيه يك قرآن با کتابت ايراني انجام
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داده است ،اما امروزه همچنان شاهد غلبه کتابت عثمانطه هستيم که اين امر را ميتوان به عوامل متعددي
ارجاع داد .بخشي از اين عوامل عبارتند از:
 .1شناخته شدن مصحف عثمانطه بهعنوان قرآن برتر و رسمي در جهان اسالم؛
 .2ويژگيهاي برجسته نگارشي؛
 .3تدوين مناسب صفحات و آيات؛
 .4استقبال دستاندرکاران چاپ و نشر قرآن در ايران از رسمالخط مذکور؛
 .5سياستگذاري مرتبط با چاپ و نشر قرآن کريم.
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اين در شرايطي است که جهان عرب بهدليل نبود کاتبان و هنرمندان برجسته که از قابليت رقابت با خط
عثمانطه برخوردار باشند ،سالهاست که خط مزبور را در دستور کار خود قرار داده و بهدليل روان و آموزشي
بودن اين اثر ،برنامه جديدي براي جايگزين کردن آن ندارند.
در اين ميان ،خط استاد احمد نيريزي هرچند سرآمد خط نسخ ايراني است ،اما نتوانسته است سهم
متناسب با خود را بهدست آورد .بنابراين اصالح و بهروزرساني اين خط و ساير خطنويسيهاي مفاخر ايراني در
کنار ارائه تشويق و حمايت از خوشنويسان ايراني جوان و معاصر قرآن کريم ،بدون اِعمال هرگونه الزام در
راستاي ملي کردن يك خط خاص ضروري بهنظر ميرسد.
مروري بر صورت و محتواي طرح
در مورخ  1396/1/21طرحي با عنوان «ترويج کتابت قرآن کريم به رسمالخط مفاخر ملي» اعالم وصول شد؛
اين طرح در جلسه مورخ  1396/3/16کميسيون فرهنگي مورد اصالحات اساسي قرار گرفت ،اما همچنان واجد
اشکاالتي هست .مهم ترين مشکل شکلي طرح اخير ،حذف مقدمه يا همان داليل توجيهي در فرآيند اصالح
است.
1

همچنين ،طرح مذکور که از يك ماده واحده و يك تبصره تشکيل شده ،بهشرح ذيل است:
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون ،دولت و ديگر نهادهاي متولي در ترويج فرهنگ قرآني بـراي چـاپ و
اهداي قرآن کريم از اعتبارات دولتي ،کتابتهاي برجسته مفاخر ملي مانند مرحوم ميرزا احمد نيريزي را مـورد
حمايت و ترويج قرار دهند.
تبصره -دولت مجاز است در جهت اجراي اين قانون هرساله از يارانـههـاي موجـود بـراي چـاپ و نشـر قـرآن
موردنظر به بخشهاي غيردولتي اعتباري اختصاص دهد.
مروري بر طرح مذکور نشان ميدهد که:
 .1طرح اخير اگرچه حفظ ميراث خوشنويسان گذشته (مفاخر ملي) را مورد توجه قرار داده است ،اما نسبت به حمايت
از خوشنويسان جوان و معاصر بيتوجه بوده است و از اين جهت ،نوعي مانع بر سر راه حفظ و توسعه هنر خوشنويسي قرآن
کريم است.
 .2طرح مذکور بهلحاظ فني داراي ضعفهاي اساسي است و از اين جهت ،ميتواند سبب اخالل در امر چاپ و نشر قرآن
کريم شود .زيرا در امر کتابت قرآن کريم با سه مقوله مجزا مواجه هستيم:
الف) «رسم» يا نحوه نگارش قرآن کريم؛
ب) «ضبط» يا شيوه اعرابگذاري قرآن کريم؛
ج) خطنويسي يا خوشنويسي قرآن کريم.
اين درحالي است که طرح مذکور از واژه مبهم «رسمالخط» استفاده کرده است ،که عمالً مشخص نيست بـه کـدام يـك از مـوارد
مذکور اشاره دارد .ضمن اينکه هر يك از کتابتهـاي موجـود در هريـك از ويژگـيهـاي سـهگانـه وضـعيت خاصـي دارد .بـراي مثـال،
درخشندگي کتابت مرحوم نيريزي مربوط به خطنويسي يا خوشنويسي آن اسـت امـا اعرابگـذاري (ضـبط) فارسـي آن داراي ايراداتـي
است .ضمن اينکه نحوه نگارش آن نيز رسماالمالست که اگرچه براي آموزش قرآن به فارسيزبانان مفيـد اسـت امـا نمـيتوانـد بـهطـور
کامل جايگزين رسمالمصحف شود که بيشتر توسط فعاالن اين عرصه و نيز مسابقات قرآن مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .3در مورد بحث اهداي قرآن نيز بهنظر ميرسد ماده واحده از دقت الزم برخوردار نيست .زيرا اهداي قرآن کريم ميتواند انواع
مختلفي داشته باشد؛ براي مثال ،اهداي قرآنهاي نفيس -که غالباً بهصورت محدود هستند -يا اهداي قرآن با تيراژهاي باال
بهمنظور ترويج فرهنگ قرآني در جوامع مختلف از يك قاعده مشابه تبعيت نميکنند ،بلکه عثمانطه نيز کتابت خود را به
روايتهاي مختلف -که تنها يکي از آنها روايت حفص از عاصم يعني روايت مورد استفاده در کتابت مرحوم نيريزي است -اجرا
کرده 1و اين مسئله در اهداي قرآن به مسلمانان در مناطق مختلف جهان مورد توجه قرار ميگيرد.
ضمن اينکه در مرکز طبع و نشر قرآن کريم 2،آييننامهاي براي سهولت و اثربخشي امر اعطاي قرآن کريم تهيه شده
است.
 .1شايان ذکر است که عثمانطه طبق روايت ورش براي کشورهاي غرب آفريقا شامل تونس ،الجزاير ،مغرب ،موريتاني و سنگال و نيز طبق روايت الدوري براي آفريقاي ميانه
شامل سودان ،سومالي و حبشه و همچنين طبق روايت قالون براي کشورهايي مانند ليبي ،نيجريه ،نيجر ،موريتاني و مالي کتابت قرآن انجام داده است.
 .2مرکز طبع و نشر قرآن کريم از سال  1373با دستور مقام معظم رهبري بهمنظور تهيه قرآن جمهوري اسالمي ايران تشکيل شده است ،لذا در فرآيند چاپ و
نشر قرآن کريم اين مرکز نقش سياستگذار و سازمان دارالقرآن الکريم نقش ناظر را برعهده دارد.
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 .4تبصره موجود نيز بهدليل عدم شفافيت در سازوکار اعمال حمايت و نيز صرف تأکيد بر مجاز بودن ميتواند سبب گسترش
ابهام در تخصيص حمايت و احتمال فساد در جلب حمايت شود که از اين جهت ،مفيد بهنظر نميرسد.
جمعبندي و نتيجهگيري
با وجود مقومات فرهنگي جهت قانونگذاري در اين حوزه ،بر اساس نکات پيشگفته شـامل .1 :بـيتـوجهي طـرح نسـبت بـه
خوشنويسان جوان و معاصر .2 ،ضعفهاي اساسي طرح به لحاظ فني .3 ،برخـوردار نبـودن طـرح از دقـت الزم در مـورد بحـث
اهداي قرآن کريم .4 ،تصويب آييننامه اعطاي قرآن توسط مرکز طبع و نشر قرآن کريم پيشنهاد ميشود کليات طـرح مـذکور
مورد تصويب و تأييد قرار نگيرد.
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