
علی اکرب نرصآبادی، پدیدآور آثار متعدد چوبسوز و تنها دارنده گواهی نامه چوبسوزی در ایران

این گفتگو به بهانه برگزاری منایشگاه آثار چوبسوز علی اکرب نرصآبادی 

در محل موزه ملی ارتباطات، انجام گرفته است.  

چوب سوز علی اکرب نرصآبادی

بیوگرافی:
دوره ی  شمیران،   ۱۳۳۱ متولد  نصرآبادی،  علی اکبر 
فوق دیپلم را در انستیتو تکنولوژی تهران گذرانده و مدرک 
نمود.  آمریکا دریافت  لوئزینا  از دانشگاه  را  مهندسی خود 
و  ارشد  مهندس  به عنوان  ایران  به  بازگشت  از  پس  وی 
پست  وزارت  در  مخابرات  ساختمان  طراحی  سرپرست 
اولین  به عنوان  به کار شد. وی  تلفن مشغول  و  تلگراف  و 
آذری  فریدون  دکتر  کنار  در  اکباتان  شهرک  نقشه کش 
طراح اصلی این شهرک فعالیت نموده است. وی به حوزه 
اجرا محدود نمانده و ارتباط خود را با دانشگاه حفظ نمود. 
وی در طول این سال ها به عنوان مدرس مدعو با پردیس 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران همکاری داشته است. عالوه 
بر این تاکنون حدود ۴۶ نمایشگاه نقاشی در داخل و خارج 

کشور برگزار کرده است.

اولین تجربه چوب سوزی
کارهای  هم زمان  آمریکا،  کشور  در  دانشجویی  دوران  در 
انجام می دادم  برگ طبیعی درختان  روی  ترسیمی-هنری 
تا کمک هزینه مخارج زندگی ام باشد. کم کم با اثر تابش نور 
طراحی  قلمی  ادامه  در  شدم،  آشنا  برگ ها  روی  خورشید 
کردم تا تسلط بیشتری بر نوک هویه برقی داشته باشم که 
به مرورزمان از آن قلم برای طرح زدن روی اجسام سخت نیز 
استفاده می کردم. اعتقاددارم که این اولین قلم چوب سوزی 

است که بعدها متداول شد. 

علی اکبر نصرآبادی مبتکر فن چوب سوزی است؟
اولین کسی هستم  اما  ندارد  ادعایی وجود  خیر، همچنین 
که با استفاده از این تکنیک، نمایشگاه هنری برگزار کرد و 
تنها دارنده گواهینامه رسمی از طرف وزارت ارشاد هستم. 

فلسفه وجودی هنر چوب سوزی 
 به عنوان یک دانشجوی رشته معماری و بعدها فارغ التحصیل 
این رشته ، هنر چوب سوزی را ابزاری ظریف و دقیق برای 
چوب  طبیعت  ازیک طرف،  دیدم.  تاریخی  ابنیه  مطالعه 
سوختن هست و قسمت مهمی از معماری ایران را ابنیه های 
دیگر  طرف  از  و  می دهند  تشکیل  خاکی  و  گلی  خشتی، 
چوب از خاک می روید و درنتیجه همخوانی ذاتی بین این 
دو می توان یافت. همیشه در پی این بودم تا نشانه هایی از 
این همخوانی،  در به وجود آمدن آثار موردمطالعه ام بیابم.  

عالوه بر نشانه ها به دنبال مفاهیم نبودید؟   
زمینی ها،   -۱ می کنند:  زندگی  تفکر  سه  با  انسان ها 
کسانیکه ریشه در این زمین دارند 2- آسمانی ها، کسانیکه 
را  معنویت  کسانیکه   -۳ و  می کنند  سیر  معنویت  در  تنها 
من  آثار  کلیه  می کنند.  جستجو  زمینی  ریشه های  در 
تقسیم بندی  این  اساس  بر  زندگی"  "چرخه  نشان دهنده 

است. مفاهیمی که از بطن چوب چرخه زندگی از نیاکان 
گذشته تا نسل های آینده را شرح می دهند. 

برای آثارتان نام می گذارید؟
بله، بر اساس همان نشانه ها و مفاهیم. مانند: اثر غریبه، اثر 
نسل درگیر، اثر بهای معماری، اثر زمینی ها، اثر روستا و .....

در مورد نمایشگاه هایتان بگویید
در حال حاضر ۴8 امین دوره نمایشگاه ها در داخل و خارج 
کانادا،  آمریکا،  کشورهای  در  تاکنون  است.  برقرار  کشور 
چین، روسیه، کره، حوزه خلیج فارس، تونس و ..... این آثار 

در مقیاس های مختلف به نمایش درآمده است. 

یک خاطره
حدود  روسیه  مسکوی  در  نمایشگاهی  در  و   ۱۳97 سال 
بودم. حضور خانم روسی حدوداً 55  ارائه داده  را  اثر   ۱0
ساله نظر من را به خودش جلب کرد. این خانم به مدت 
۳0 دقیقه روی یکی از کارهای من خیره شده بود و تکان 
نمی خورد. به جلو رفتم و دلیلش را جویا شدم. خانم روسی 
که نویسنده هم بود، مانند یک کتاب به شرح اثر و عناصر و 
مفاهیم درون آن پرداخت و با اظهار تعجب از اینکه چطور 
این خویشاوندی افکار بین دو فرهنگ کاماًل متفاوت وجود 

داشته است، با من به گفتگو پرداخت.

تمبر چوب سوزها 
جهانی  فرهنگی  میراث  به عنوان  یزد  شهر  ثبت  از  پس 
نماد شهر  به عنوان  "یزد"  اثر چوب سوز  یونسکو  سازمان 
"کاله فرنگی”  اثر  نیز  درگذشته  شد.  ثبت  تمبر  روی  یزد 
به عنوان اولین ساختمان ارتباطات به صورت تمبر درآمده 

بود.     
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