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  ھمايون باختريانی
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 با نگاره ھای  امپرسيونيزمی در لوحۀ اشعارش ینگارگر

 )يزم غربآميزۀ تصوف شرق با سوريال(

/١٣ - ١٣٠٧(  )١٩٨٢- ١٩٢٧۵٩  

  

  ]سپھری"[به سراغ من اگر می آئيد، نرم و آھسته بيائيد، مبادا که ترک بردارد، چينی نازک تنھائی من"

ه سرزمين ذاريم و ب ر می گ ا فرات رز ھای سياسی پ رم و آھسته از م ا ن ساي اين بار م رانۀھم ا اي اش و ، م ه سراغ نق  ب

م است شاعری  می رويم که صاحب ا ود در عرص.  سم و رس و آوری ب ا.   شعر و نقاشیۀاو ن  ئیسھراب سپھری پوي

ارآفرينشگرانۀ خود را وان يک نگ ه عن ام(گرً تقريبا ھمگام ب رداز) رس رد ) شاعر(و يک سخن پ يوۀ . آغاز ک ن دو ش اي

است، شعرش سرشار از  با سبک یگفتيم سھراب شاعر. در سراسر زندگی او پھلو به پھلو ره می پيمودند" نمايشگری"

  .  استئیتصوير ھای شاعرانه، مضامين و مفاھيم عرفانی و فلسفی و غنا
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د و  سھراب سپھری شاعری ست که جھان را از ديدگاه ھنر محض می نگرد و به ھمه چيز و ھمه جا رنگ شعر می دھ

نيده می از نقاشی ھای ا.  خاص  نقاشی شده است جزئيات است که بائیاشعارش ھمانند تابلو ھا و گاھی بوی اشعارش ش

.  اوستۀزبان سپھری نيز زبانی ويژ.  برای او معنويت دارند؛ تمام ذرات عالم دارای عاطفه و احساسندء اشياۀھم.  شود

ه است ر گرفت وان.  خياالت ظريف و تصوير ھای زيبا سراسر اشعارش را در ب اب"از شعر ھای او می ت و " ھشت کت

ات و . را نام برد" صدای پای آب" اب واقعي زار بازت زينش اب ز در گ ی و ني ان بين نو آوری ھای سھراب در عرصۀ جھ

ده است ارز گردي ات روحی او متب را. ني عر س عر ئیش سفی در ش ستر جھت فل د در ب د باي ی تردي پھری را ب انی س  عرف

  .معاصر ايران بررسی کرد

د"که از شعر ھای . نزديک است) بلخ(بيش از ھمه از استادان پيشين، جھان بينی سپھری به موالنای روم  ه "، "چن ه ب ن

  .   و مانند آ ن پديدار گرديده است" و شکستم و دويدم و فتادم" ،"بودا"، "شيطان ھم"، "نه"، "سنگ

دی(شفيعی کدکنی او را به صائب و بيدل  مارند) پيشتازان سبک ھن دلگرا. نزديک می ش الۀ بي  ئیاسد هللا شعور در رس

ازه ۀ گانه کسی که شگرد ھای شعر بيدل را مبتکرانه به کار برده و شيوي:"خود نوشته که  د ، شاعر یات ات آفري  در ادبي

  ."توانسته اند جای بيدل را بگيرند او سروده اند نۀ است بقيه سخنوران که به شيو- سھراب سپھری-معروف ايران

مه  پھری ش عار س ه در اش دارد ک ی پن امور م ناس ن ات ش ی ادبي أثير  ازیابراھين ر ت ست، چون او زي عر کالسيک ني  ش

  .نيرومند انديشه ھای بودا، شعر انگليسی در سيمای ويليام بليک وسورئاليسم انگليسی بود

پھری جامع رۀدر دوران س ا دو چھ ات ب ود، در ادبي ده ب ول ش ار تح ری دچ اخصۀ  ھن يج:  "ش ا يوش عر و " نيم در ش

بن ته در داستان روب" ھدايت" ستيم و ھمچن ر تسأرو ھ ری نظي ز ھن ن ئيس مراک ی، و اي يقی مل ران و انجمن موس اتر تھ

  .  ثير اين جريان ھا بودأثير بسيار گذاشت و سپھری نيز تحت تأ ھنرمندان آن دوران تۀفعاليت ھا بر انديش

 
ا نقاشی را سھراب سپھری در نقاشی  وده است ت ھايش به عناصر بصری توجھی نداشته است چرا که او در صدد اين نب

ا آنچه را در ذھن ۀِ کند و بدين ترتيب سھراب از قيد و بند ساختارھا غربی گونامعن رده است ت  عناصر تجسمی حذر ک

د و در  نقاشی ھای سھراب سپھری طبعيت ساده را می بينيم که ساده زي. دارد نقش کند ين می کن ستن و ساده رفتن را تلق

 .تابلو ھای سھراب سپھری از ھنر شرق دور مايه گرفته است. در آثار نقاشی او انسان ترسيم نشده است

در انديشه ھای ايرانی و چه طبيعت .  می نھد و برای آن ارزشی واال قائل است سپھری در شعر و نقاشی به طبيعت ارج

 طبيعت   ايرانیۀ انسان است؛ ولی در انديشۀاما در شرق دور طبيعت کامل کنند. ت استشرق دور دارای ارزش و منزل

 . واسطه ای و وسيله ای برای رسيدن انسان به تکامل استئیدر عين زيبا

راھه نرفته باشد، آن ھنگام که ھمه دنباله رو غرب بودند و سبک ھای  آن روز، شايد سپھری زياد بيۀبا مروری بر جامع

افتن اون کاالی واردغربی چ ی ي پھری در پ ود؛ س اکم ب بيه ح ز وضعيت ش ا ني ه در مملکت م دند ک تی وارد ايران می ش
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ر تکنيک و قواعد . ايرانی اش نزديکتر باشد» من « خويشتن و ھنر شرق بود که با  ار ب انی آث در آثار سپھری بيان عرف

  .غربی و عوامل بصری برتری دارد

ده است جواب ساو ھنرمند کنجاو و بی قرار  ا  اگر ش ا می رفت ت ه ج ه ھم ز ب ه چي ه ذھنش را ؤبود سراغ ھم االتی ک

راری ھای خود را  آکه ناصر خسرو، سعدی و مانی و ديگران  از تسخير نموده بودند در يابد چنان ن طريق عطش بی ق

  .اطفاء کردند

ام ۀ اولين مجموع١٣٣٠سپھری در سال  ا ن ام ١٣٣٢ و در سال» مرگ رنگ « اشعارش را ب ا ن ين مجموعه را ب  دوم

ا « دگی خوابھ شار داد » زن ال.انت ا داشت و در مدرس١٣٣۶  در س ه اروپ فری ب ته ۀ  س اريس در رش ای پ ای زيب ھنرھ

  .نام نويسی کرد) چاپ سنگی(= »ليتوگرافی «

ا را از ۀ جايز١٣٣٩سال  ال" اول ھنرھای زيب ه ن رد "بي ران دريافت ک وختن. دوم تھ رای آم ان سال ب ون حکاکی ھم  فن

رد و سفر ک ران ١٣۴٠در راه بازگشت در سال . روی چوب به توکي ه اي ان سال در بازگشت ب رد؛ ھم د توقف ک  در ھن

ستان داشتئی سفرھا١٣۴٣سال . نمايشگاه انفرادی در تاالر عباسی تھران برگزار کرد ستان و افغان د، پاک ه ھن سال .  ب

ال سفرھا» مسافر« شعر بلند  ١٣۴۵ و سال  »صدای پای آب «  شعر بلند ١٣۴۴ ن دو س  ئیرا منتشر کرد و در طول اي

رد ١٣۴۶را سال » حجم سبز« شعر ۀمجموع. لمان، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، ھلند، ايتاليا و اتريش داشتابه  شر ک  منت

ه  پھری در نگارخان ھراب س عر س ال شب ش ان س د» روزن « و ھم زار ش ران برگ ال . تھ از مخصوص  ١٣۴٨س امتي

ردۀجشنوار سه را دريافت ک ی نقاشی فران ين الملل ای .  ب ال ھ ا ١٣۴٩س ه ئی سفرھا١٣۵٣ ت ان وا ب ا، يون  مصر  مريک

اب« اشعار ۀ مجموع١٣۵۵داشت و سال  ه اضاف» ھشت کت اه « اشعار ۀب ا نگ يچ م ا ھ رد»م شر ک از سال ھای .را منت

  .ی برگزار کرد چندين نمايشگاه نقاشی انفرادی و جمع١٣۵٧ تا ١٣۴۶

 رسيد که انکار نمی توان کرد اما در حقيقت نتوانست عوامل بصری را ئیسپھری در خود سازی خويش به درجات باال

   . با اصالت ايرانی و با ذھنيت شرق دور ادغام کند

اد آرا یسھراب سپھری شاعر سيمبول ھاست؛ گرچه سيمبوليسم سپھری به نماد پردازی و نم ل داردئ ار  شرق تماي ا ب  ام

ال شعر ه ب. مبوليسم غرب را نيز حمل می کندينوی از س وفر"طور مث ورد "  نيل ۀ خروار، م ۀ مشت نمون ه مثاب او را ب

شورزی  ه از سوی سپھری در اندي سم، ک بررسی قرار می دھيم  چون خود نيلوفر سيمبول پاکيزگی ايزدی است در بودي

Meditationآری او با اين ھمه رياضت و تفکر به نيروانای بودا  مايل بود و  . ت عرفانی مورد استعمال قرار گرفته اس

  :   موالنای بلخ ۀبه گفت.  را محکوم کرد" من"ی برداشت و ئدر صدد کسستن ھواجس نفسانی قدم ھا

  ق چو مرديد ھمه روح پذيريدـن عشـيادر   ريد دريــن عشق بميـريد ـــريــد بميــبمي"

  موات بگيريدــن خــاک برائيــد و ســيااز   ن مــرگ مترسيــد ريد ازيــميـريد بــميــب

  ند است و شما ھمچو اسيريدــکه اين نفس چو ب ريد  ـميـــس بــن نفـــيايريد ازــريد بمبميــ

  ..."چو زندان بشکستيد ھمه شاه و اميريد   رۀ زندان  ــفــی حــريد پــيکی تيشـــه بگي

  .سپھری که تأثير ژرف انديشۀ موالنای بلخ را در افکارش مالحظه می کنيمسھراب " نيلوفر" اينک شعر 

  . از مرز خوابم گذشتم"

  سايۀ تاريک يک نيلوفر

  . روی ھمۀ اين ويرانه ھا فرو افتاده بود

  کدامين باد بی پروا

  د؟سرزمين خواب من آوردانۀ اين نيلو فر را به 
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  يا ھا،ؤ رئیدر پس در ھای شيشه 

  نه ھا، ئي آهدر مرداب بی ت

   از خودم را مرده بودم یاھر جا که من گوشه 

  .ده بودئييک نيلو فر رو

  . او لحظه لحظه در تھی من من ريختئیگو

  و من در صدای شگفتن او 

  .لحظه لحظه خودم را ميمردم

  بام ايوان فرو می ريزد، 

  .پيچد  ستونھا میۀو ساقۀ نيلوفر بر گرد ھم

  کدامين باد بی پروا

  فر رابه سرزمين خواب می آورد؟دانۀ نيلو

  نيلوفر روئيد، 

   خواب  شفا ھم سر کشيد،هساقه اش از ت

  يا بودمؤمن ر

  سيالب بيداری رسيد

  چشمانم را در ويرانۀ خوابم گشودم

  نيلوفر به ھمه زندگی ام پيچيده بود، 

  در رگھايش من بودم که ميدويدم

  ھستی اش در من ريشه داشت

  ھمه، من بود

  ی پرواکدامين باد ب

  ."دانۀ اين نيلوفر را به سرزمين خواب آورد

ه ھای . ساخت و ساز و تار وپود شعر فوق تابع تھداب آن است ه دان وفر  ک از يک مصراع تا مصراع ديگر حاکميت نيل

واهMeditationيا در فرو رفتن بحر تفکر ؤاين ر. باد آورده دارد پھن تر می گردد  شينی دلخ   است که در نتيجۀ آن ھمن

د. دستياب می گردد" مطلق"با  ر می نماي ين ت تن را وزن ذاری احساسی م ه . تکرار سه بار موضوع بار تأثير گ خواب ب

تونھای  نيلوفر که بام ايوان را ويران می. کند غرق می"  فروھریئیراستينا"آھستگی قھرمان در ژرفنای  رد س د و گ کن

ازدئی ھای سستی است که قھرمان غناينجا بام ايوان کنايه از ديوارهادر. ايوان می پيچد صوير .  را از مطلق جدا می س ت

دار استئیگواه برای پذيرا" بام فروريختۀ ايوان"، " خواب ويران"ويرانی  ا پاي زی ن وان چي ه عن ام .  واقعيت ب سر انج

ر، دانۀ نيلوفر در نيلوف. دود می) نيلوفر(گردد که در رگھای ھستی راستين  مبدل مییا به ذره ئی ھستی قھرمان غناۀھم

وان "ساقۀ نيلوفر می رويد"، "ميرد گوشۀ از من می"اليتنھاھی آنجا که  "زندگی جاويد"اينجا نيز به عنوان نماد  ه عن و ب

د دارد "Reincarnationتناسخ  )  "  تولد دوباره-تولد ديگر"(ئیباز زا"نماد  ق براين اال . ماھيت انفرادی مطل در شعر ب

  . رسد شۀ مانوی و زردشتی نيز به مشام می از گلھای انديیشميم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ال  ين ملحوظ در س ود و روی ھم وديزم ب يفتۀ ب ا ش ان م د نياک پھری مانن نا١٩۶٠س صد آش ه مق يالدی ب ا ئی م  نزديک ب

ودا ر ب ۀ ئیفرھنگ و ھن ال در مجل نج س ان رفت و پس از پ ه جاپ انی" سخن" ب ای جاپ روده ھ ۀ س ای ("تجرب ايگو ھ ھ

  .  کردصحبتنجا آھنگی راز راه جاپان راھی ھند شد و چھره ھای سرشناس مذھبی و ف. خود را چاپ کرد") ژاپنی

رای معالج١٣۵٨ و تالش زياد اين متفکر نو آور در سال ئیسرانجام  بعد از پويا  اد و ب ستر مريضی افت  سرطان ۀ به ب

ال  ران بازگشت و در س ه اي اه ب د از دو م ت؛ بع ستان رف ه انگل اه  اول ارديبھ١٣۵٩خون ب ور( شت م تان ) ث در بيمارس

دۀپارس تھران فوت کرد و فردای آن روز در قري ن گردي ی دف امزاده سلطان عل ال کاشان در صحن ام ر.  مشھد اردھ  ب

سته بيائيبه سراغ من اگر می آ:" شعر سنگ مزار او ائيد، نرم و آھ ازک تنھ ی ن ردارد، چين ه ترک ب ادا ک نئید، مب  ." م

  .  حک شد" رضا مافی" ه خط ب] واحه ای در لحظه: شعر[

  !" سھراب سپھری کمتر از چه گوارا   شورشی بوده است:   "گوئی تو می"

رد ." و نمی بينی که  چه گوارا با چند گزمه در جنگل جنگيد؛  اما سھراب،  ھمه تيمسار ھای درون خود را خلع سالح ک

  ] عباس ساالری[

 

  : منابع

  .خيابان ناصر خسرو:  ، مطبوعات عطائی، تھران١٣۶١مھرين مھرداد، فلسفۀ شرق، چاپ ششم  -١

شر چسمه، اذو -٢ ات فارسی، ن ان و ادبي ده، زب لفقاری، دکتر حسن،عمرانی غالم رضا، کريمی راد فري

 ١٣٨٢: تھران

 ١٩٩٨: داکتر پروژوگينا، دکتر اتور گاوری، خاور و باختر، مسکو -٣

 ١٣٨١: رانمعين ، فرھنگ شش جلدی، چاپ نزدھم، انتشارات امير کبير، تھ -۴

 ساالری، عباس ، ديوان قلمی  -۵

 ١٣٧١ناصرخسرو : اختريان سيد محمود ، اطالعات عمومی پيام، نشر محمد، تھران -۶

  ١٣۴٣زمستان : صورتگر، دکتر لطفعلی،  ديوان شمس، تھران -٧

، بيدلگرا -٨  ١٣٨٨:، انتشارات اميری، کابلئیشعور اسد

 

  

  

  

  

   

  

 

 

 


