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به نام خدا 

خوشنویس��ی یعنی خلق زیبایی با سرانگشتان یک هنرمند.این هنر از دیرباز 
در میان جوامع مختلف خصوصاً ایرانیان خوش ذوق رواج داش��ته اس��ت. هنر 
خوشنویسی فّره ای از جلوه های ایزدی است که در درون هنرمند به ودیعه قرار 
داده ش��ده است. همان گونه که شعر از احس��اس و لطافت روح سرچشمه می 
گیرد خط  زیبا نیز از کوزه ی وجود هنرمند خوش ذوق و با احس��اس ترواش 

می کند.

این هنر عالوه بر بروز جلوه های زیبایی و خالّقیت، نمادی از فرهنگ اصیل 
ایرانی و اس��المی نیز محسوب می شود. هنرمندان خوشنویس مسلمان، دوست 
دارند تمام مهارتش��ان را برای نوش��تن یک آیه ،حدیث و یا سخنی از بزرگان 
به کار برند. خطوطی زیبایی که از صدر اس��الم تاکنون بر پیشانی مساجد نقش 
بسته گویای این هنر اصیل ایرانی- اسالمی و ارادت خاص خوشنویسان به دین 

مبین اسالم است.

در این مجموعه س��عی شده است تا گوش��ه های از هنر زیبای خوشنویسان 
برجس��ته ی شهرس��تان چابهار معّرفی گردد.خوشنویس��ان معّرفی شده در این 
کتاب از بزرگان این هنر هس��تند و س��ال های طوالنی است که در آسمان شهر 

می درخشند.
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جم��ع آوری این مجموعه با همکاری دوس��ت هنرمندم “ آقای محّمدعلی 
راهدار احمدی " که خود از خوشنویس��ان ش��هر چابهارند امکان پذیر ش��ده 

اس��ت. از ایشان و تمام اساتید خوشنویس��ی که در تهیّه ی این کتاب همکاری 
کرده اند سپاسگزاری می کنم.

ایرج شهرامی پور       
        مردادماه 1395
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استاد محّمداربابی

رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان چابهار
و فوق ممتاز خوشنویسی

محّمد اربابی  فرزند خیرمحّمد در س��ال 1348 در روستای گوردر از توابع 
شهرس��تان سرباز چش��م به جهان گش��ود. تحصیالت ابتدایی تا راهنمایی را در 
س��رباز و دوران متوّسطه را در هنرس��تان فنّی ایرانشهر پشت سرگذاشت.پس از 
اخذ دیپلم در رش��ته ی برق در کنکور سراس��ری همان س��ال )136۷( شرکت 
کرد و با رتبه ی خوبی وارد دانش��کده ی فنّی ش��هید چمران کرمان ش��د.وی 
تحصیالتش را در این شهرستان در رشته ی برق در سال 13۷0 به پایان رساند. 
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اس��تاد اربابی استعداد خوبی در زیبانویسی داش��ت.از همان ابتدای تحصیل 
در مقاطع ابتدایی و راهنمایی به خاطر خّط زیبا مورد تش��ویق و تحسین همگان 
قرارمی گرفت. کار نوشتن اسامی دانش آموزان در دفتر حضور و غیاب همیشه 

بر عهده ی ایشان بود.

خوشنویس��ی باعث ش��د تا رابطه ی ایش��ان با ش��عر و ادبیات صمیمی تر و 
ناگسس��تنی شود. وی همیشه به دنبال جمالت و اش��عار زیبای شاعران و ادیبان 

بود تا آنان را خوشنویسی کند.

در سال 1368 در ایّام تحصیل در دانشکده، زمانی که برای تماشای نمایشگاه 
خط استاد علی رشیدی) شاگرد مرحوم استاد عبداهلل فرادی( در کرمان حضور 
پیدا کرده بود با استاد رشیدی آشنا شد. این آشنایی باعث شد تا در کالس های 
خط  اس��تاد رشیدی شرکت کند. شرکت در این کالس ها و تمرین زیاد نتیجه 


