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بايد از او بسيار گفت و بارها و بارها نوشت، چرا كه در روزگار حياتش همه به خود مشغول بودند و 
قدرش را نمى دانستند. اگرچه او از بازترين پنجره با مردم زمانش سخن مى گفت، اما حرفى از جنس 
زمان نمى شنيد و زبانش را نمى شناختند. از اين رو پيام او در مسير كج فهمى افتاد و اغلب تحريف شد. 
بعدها بود كه دانستيم از نا مهربانى ها، شيشة نازك تنهايى اش ترك بر مى داشت و دلگير از انسان هاى 
دور و بــرش كه كمترين وزش همدردى ميان خود و آن ها احســاس نمى كــرد؛ بيش تر و بيش تر در 
تنهايى اش فرو مى رفت و چه تنهايى بى در و پيكرى. سهراب پر از نور و دار و درخت بود. پر از راه، 
پل، رود، موج، اما درون تنهايي داشــت. مي گفت كه در تنهايي بزرگش ســايه ناروني تا ابديت جاري 
اســت. او كه در لخت ترين موسم بي چهچهه سال تشنه زمزمه بود بر مي خاست، رنگ بر مي داشت تا 

بر تنهايي خود نقشه مرغي بكشد. 
اينك اما زمان ديگرى اســت و زمانه ديگر گونه اى. اين روزها همه جا صحبت از اين است كه به رغم 
جنگ ها، فقر، بيكارى و آلودگى محيط زيســت و صدها عالمت ديگر، كه جهل آدمى در روزگار ما را 
گواهى مى دهد، از ديگر سو، نور حقيقت فروزان تر از هميشه از پِس ابرهاى تيرة نادانى بر دل آدميان 
بيشــمارى مى تابد و نويد مى دهد كه شــعور و آگاهى جمعى به ُگل نشسته و آن رازى كه عرفا از آن 
ســخن مى گفتند، سر رفته اســت. اين عارف بزرگ از وسعت تشــكيل برگ ها مى گفت. از يك ارتباط 
گم شدة پاك. سپهرى براى رسالتش نه تنها از واژه ها مدد مى گرفت، بلكه از رنگ ها در نقاشى اش نيز 

بهره مى جست و به يك جا به جايى در سطح شعور و آگاهى آدمى دل بسته بود. 

ـ 1388/9/9)  نمايشگاه نقاشى سهراب سپهرى (1388/11/1 
ــت در شهرى كه رويش هندسى سيمان، آهن، سنگ و سقف  چنديس
بي كفتر صدها اتوبوس در آن به غايت رسيده و خاكش چراگاه جرثقيل 
است، نمايشگاهى از آثار نقاشى هنرمند بزرگ ايران كه نام و آوازه اش 

سال هاست مرزهاى جغرافيايى را درهم نورديده، برپا شده است. 
ــگاه از برخي از آثار  ــت 10 سال از برگزارى اولين نمايش پس از گذش
سپهرى، در اين دوره بيشترين آثار وى به نمايش گذاشته  شده است. 
ــى سهراب براى نخستين بار ديده مى شود. 14  در اين دوره 17 نقاش
اثر از 113 اثر وى از مجموعه  داران خارجى به ايران ارسال شده است. 
ــان، كرمان و  ــردآورى آثار اين هنرمند موزه هنرهاى معاصر كاش در گ
تعداد زيادى از گالرى داران نيز با موزه هنرهاى معاصر تهران همكارى 

داشته اند. اين نمايشگاه تا اول بهمن ادامه دارد.

طبيعت در نگاه و نقاشى سهراب سپهرى
ــادى  ــت و آرامش و ش از دوران كودكى به طبيعت عالقه خاصى داش
واقعى را در آن جستجو مى كرد. اين دلبستگى در شعرها و نقاشى هاى 
ــك، بارزترين صفت سهراب  ــم مى خورد. بدون ش او به وضوح به چش
ــفرهاى متعدد به غرب و شرق و  ــق بى رياى او به طبيعت بود. س عش

ــمان خراش ها، ميان مردم و  ــهرهاى شلوغ، زندگى در آس اقامت در ش
ــه مناظر طبيعى،   ــرق و غرب، لحظه اى او را از انديش مظاهر تمدن ش
تك درخت ها، تكه سنگ ها، رودهاى خشك كوير،  جوى هاى آب روان، 
ــق قريه چنار و گلستانه و  ــت ها و درختان پرسار باز نداشت. عاش دش
ــتاها بود. روح  ــت هاي باصفا و مردم بي رياي روس مجذوب باغ ها و دش
كم سالي داشت كه به آغاز زمين نزديك بود. تنهايي را لمس مي كرد و 

با سرنوشت تر آب و عادت سبز درخت آشنا بود. 
ــه آن مى نگرد. مى داند كه  ــت كه قرآن ب نگاهش به طبيعت چنان اس
ــت و مى داند كه در هر ذره و در هر  ــياى آن مال خداس طبيعت و اش
قطره مى توان تجلى ذات حق را ديد. در نظرش طبيعت دفترى است از 
آيات خداوند. نگاه آيه نگر وى به طبيعت در اين شعر زيبا متبلور شده 
است : "زير بيدى بوديم/ برگى از شاخه باالى سرم چيدم گفتم/ چشم 

را باز كنيد آيتى بهتر از اين مى خواهيد؟"                      
در ميان اين همه آيات شگفتى، او به هيچ برهان عقلى، به هيچ معجزه اى 
نياز ندارد تا ايمان بياورد. «برگ درختان سبز» حجت اوست.                                  
ــارش  به  داوري   ــه  پس  از مرگش  درباره مجموعه  آث درخت ها، حاال ك
ــپهري اند. در مجموعه   ــى س ــاي  نقاش ــن  كاره ــينيم ، مهم تري مي نش
ــعرهاي  حجم  سبز  «درخت ها» او بياني  خالص  دارد. در همين  دوره  ش

نگاهـش بـه طبيعت 
چنان اسـت كه قرآن 
به آن مى نگرد. مى داند 
كه طبيعت و اشياى آن 
مال خداست و مى داند 
كه در هـر ذره و در هر 
قطره مى تـوان تجلى 
ذات حـق را ديـد. در 
نظرش طبيعت دفترى 

است از آيات خداوند.
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ــت . «حجم  جنگلي » كه  ما جزئي  از آن را در منظر  ــده  اس ــروده  ش س
ــهراب از طبيعت گرايي  گريزان  است،  اما از طبيعت  سخن   داشتيم . س
ــت. طبيعت سهراب، دنياى  ــت، آيه اس مي گويد. طبيعت، صورت نيس
آيه هاست نه مجموعه هاى آشناى طبيعت ناتوراليستى. به  بيان  طبيعت  
ــور درون  پاسخ  مي گويد. از يك   ــي  گزاره گرا به  ش مي پردازد. با جوشش
ــو رنگ هاي  طبيعي  به  كار مي برد، رنگ هاي  زنده  در كوير، و از سوي   س
ديگر رنگ ها درخشان  و پالوده   نيستند؛ ذهني اند، اشاره اي  از رنگند. هر 
ــت  از يك  واقعيت  انكارناپذير. (امامى،1359)  اثر او يك  تجردنگاري  اس
طبيعت گرايي سهراب، ادامه تجربه هايي است كه فقط متعلق به خود 
اوست. هنر او در طبيعت گرايي، نوگرايي و نوكردن آن چيزي است كه 
ــت. تجربه اي كه بي تكرار است، براي او قابل  پيش  از آن مكرر بوده اس

لمس بوده و آن را براي ما به يادگار گذاشته است.
ــپهرى به زندگى و  ــى كلى مى توان گفت نوع نگرش س ــك ارزياب در ي
ــت. در نظرش هنر  ــدام در پى نفى عادت و تازه كردن نگاه اس ــر م هن
ــت. براى آن است كه آدم چيزها را  براى بازيافتن معناهاى زندگى اس
ــاس كند. براى آن است كه سنگ را دوباره سنگ كند. مهم ترين  احس
كار هنر «آشنايى زدايى» و در نتيجه مقابله اى است با آن  چه سپهرى 
«غبار عادت» مى خواندش. غبارى كه زندگى روزمره بر طبيعت، اشيا 
و انسان ها مى نشاند. درختى كه هر روز از كنار آن مى گذريم. آسمانى 
ــم. چهره هايى كه درخيابان از  ــت پنجره آن را نظاره مى كني كه از پش
ــه آن قدر ديده ايم كه ديگر  ــان مى گذرند و همه آن چيزهايى ك كنارم

نمى بينيم از طريق هنر شسته و تازه مى شوند.

نقاشى سهراب سپهرى
ــياهي  بود كه  با  ــهراب ، طرح هاي  س دوره آغازين : از فرم هاي  اوليه  س
قلم مويي  پهن  بر زمينه  سفيد كاغذ طرح كرده  بود. فرم هايي  مانند خار 
ــته  بودند. در  ــفيد كاغذ نقش  بس يا بوته  كه  با حركتي  تند بر زمينة  س
طراحي ، سپهري  سرعت  عمل  و تيزدستي  را مي پسنديد. به  منظور رها 
كردن  جزئيات  كم  اهميت  و رسيدن  به  جوهر اصلي  اشيا چشم  خود را 

عادت  داده  بود تنها خطوط  اصلي  را ببيند. 
دوره  هندسى : يك  دوره  بسيار متفاوت در نقاشي هاي او ، دوره  هندسي  
بود كه  عالقه مندان به  نقاشي هايش  را غافلگير كرد. به  جاي  شكل هاي  
آشناي  طبيعت ، نقش هاي  هندسي  ساده  را-  بيشتر مربع  و مثلث -  در 
تركيب هاي  مختلف  بر پرده  نشانده  بود. اين  دوره كوتاه مدت  است ، چون  
ــپهري  است . شايد مي خواسته  از خود  تجربه اي  كامًال دور از نگرش  س

دور شود و از دور به  خود بنگرد. جشن  شادمانه اي  بود بي ريشه .
ــم  غربتي  بود كه  از كوير  ــپهري ، يادآور غ ــر : دورة آخر كار س دورة آخ
ــت ، بازنمايي  شوق  وصلي  كه  سرانجام  به  اصل  خود پيوسته  است .  داش
ــت.  جايي  كه  نور،  هوا،  ــهر كويري  و آن  حوالي  اس ــان ، ش اصل  او كاش
ــه  دوباره  به  فضاهاي  خالي  خود  ــار و حجم ها به  او ميدان  مي داد ك غب
جاي  بيشتري  اختصاص  دهد و آن  فضاي  يكپارچه  تهي  را با چند خط  
رنگي  نشت  كننده  سريع ، حجمي  نازك آرا ببخشد. به  فضاهاي  مأنوس  
ــتاب زده  ــود را در وراي  آن  فضاي  تهي ، آن  چند خط  ش ــته ، خ بازگش
 قهوه اي  و خاكستري  پنهان  مي كرد. كوير را از درون  نقاشي  مي كرد. از 

درون  خود و از درون  تاريخ  كوير. (امامى،1359)

جمع بندي 
نقاشي  هاي  سهراب سپهري  نقاشي  هايى  است  خالص  ايراني كه چهرة  نجيب  و سادة  طبيعت  ايران  را نشان  مي دهد. كارهاي  او مثل  تمام  آثار 
ــده اي  كه  روي  يك  باديه  مسي  نقر شده  است،  ــم  مي كند. نقوش  فكر ش ايراني  فروتنانه  ابعاد جواهر گونه  و عميق  فكر و زندگي  ايراني  را مجس
طرحي  كه  بر روي  يك  كوزه  گلي  افتاده  است، شعري  كه  در نقوش  يك  نمد يا گليم  بافته  درآمده  است ، عظمت  هنري  طبيعي  و خالص  كه  
زمينه  قالي  را پر كرده  است ، نقش  و نگار آجرها، درها، پنجره ها، جلدها و ... همه  زير دست  و پاي  زندگي  خاضعانه  مردم  ما با سادگي  محض  
ــي هاي  سهراب  همان  طرح هاي  فكر شده  را دارد. همان  رنگ هاي  بومي  و مردمي  را دارد، همان  سادگي  و فروتني  را دارد.  ــده اند. نقاش قاطي  ش
اجراي  كارهايش  همان  بي تكلفي  را در تابلوهايش  ريخته  است . سهراب، طبيعت را با نگاهى به تصوير مى كشد كه قرآن به آن مى نگرد. همه 

عناصر طبيعت را آيه اى از خداوند مى بيند و همپاى آنان، در خلوت خويش به عبادت مى پردازد.
مردى كه نامش سهراب سپهرى بود و در مقام شاعر، نقاش و عارفى وارسته تأثيرى ژرف در ذهن خوانندگانش مى نهد، وجودى بود 
كه براى زيستن در هواى آلودة اين جهان -  جهان كژتابى و كينه و نفرت قرن بيستم-  بيش از اندازه يا شايد حتى كامًال كودك بود. 

(عابدى، 1376)  
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