
 

فرد دارند، انعکاسی از باورهای  ها و عالیقاندیشه به عنوان دو هنری که ارتباط نزدیکی با و شعر ینقّاش

 یرابمنبع س یکسرچشمه و  یکهر دو از مذهبی رایج و نمادهای مربوط به آن هستند. نقاشی و شعر 

سهراب سپهری شاعر و نقاش دوره معاصر دارای  اند.صاحب اثر منطبق هاییشهتفکّرات و اندبر اند و گشته

توان مطرح کرد چگونگی انعکاس ای که میسازد. مسئلهسبک خاصی است که آثار او را از دیگران متمایز می

با استفاده این پژوهش . های سهراب سپهری استهای عرفانی موجود در نقاشیباورهای فرهنگی و اندیشه

های یافته. های سهراب سپهری استبه دنبال واکاوی سبک موجود در نقاشیمحتوا  یلتحلیفی و توصروش از 

های عرفانی از جمله عرفان اسالمی و از اندیشه های خودیدر نقاش یسپهرپژوهش حاکی از این است که 

عارف مسلک از جمله  اغلب هنرمندانِ باشد.ی تحت تأثیر سلوک ذن میذن بودیسم بهره جسته و آثار و

خداوند  یاند. سپهرداشته یاریتوجه بس ،است یآشکار خلقت هست یاهاز جلوه یکیکه  یعتبه طب یسپهر

 یهنر یهایهبن مای دارا یآثار سپهر ین. همچنکندیو احساس م یندبیشب بوها م یرا کنار کاج بلند و ال

 یبندبیگفت که در ترک ینتوان چنیم یطور کل. بهاست یعرفان از جمله عرفان اسالم ینیبیجهان اییو معن

 اند.گذار بودهیرثأبه شدت ت یسمو سلوک ذن بود ی عرفانیهایشهاند یسپهر یهاینقاش یمو نحوه ترس

های سپهری نقاشیدر  همچنین وجود نمادهای سمبلیک عرفانی و ذن بودیسمی از جمله کوه، درخت و...

 باشد.های عرفانی و اصول ذن بودیسم میباشد که خود یکی از اندیشهگرایی سپهری میدهنده طبیعتنشان
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بودیسم و  ذناندیشه با توجه به  یسهراب سپهر یهایدر نقاش یعتطب ین عناصرنماد یهاجنبه یبررس .2

 عرفان اسالمی.

 سؤاالت پژوهش:

 است؟داشته  یسهراب سپهر یهاینقاش یبندیببر ترکیری ثأتو عرفان اسالمی  چه   یسمذن بود یشهاند. 1

 چیست؟ یسپهر یهایدر نقاش یعتعناصر طب یننماد یهاذن، جنبه یشهبا توجه به اند. 2

 

 

 fj.tandis@gmail.com همدان، ایران.واحد همدان، آزاد اسالمی،  ، دانشگاههنر و معماری دانشکدهگروه فلسفه هنر،  ،دانشجوی دکتری 1
 gmail.com112Razaghpour@ ایران.، واحد همدان، همدان ،آزاد اسالمی ، دانشگاهعلوم انسانی ، دانشکدهعضو هیئت علمی گروه ادبیات)نویسنده مسئول( * 2
  gmail.com1Sadeghishahpar@واحد همدان، همدان، ایران. ،آزاد اسالمی دانشگاه، علوم انسانی ، دانشکدهعضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسالمی 3

  h.ardalanii@yahoo.com واحد همدان، همدان، ایران. ،دانشگاه آزاد اسالمیعضور هیئت علمی گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری،  4
 

  مقاله پژوهشی

 39 شماره

 17 دوره

 387الی  367صفحه 

 02/04/1398تاریخ ارسال مقاله:         

 19/07/1398                تاریخ داوری:

 27/09/1398       تاریخ صدور پذیرش:

 01/09/1399                تاریخ انتشار:

 4حسین اردالنی، 3شهپر علی صادقی، *2پورمرتضی رزاق، 1جالل کمالی فتانه

 ؛یمرتض ،رزاق پور ؛فتانه ،یجالل کمال

. نیحس ،یاردالن و یعل ،شهپر یصادق

 یعرفان اسالم گاهیجا قی(. تطب1399)

 یها یدر نقاش سمیذن بود شهیو اند

(, 39)17, ی. هنر اسالمیسهراب سپهر

367-387. 

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2019.209104.1080/ 

های ن بودیسم در نقاشیذتطبیق جایگاه عرفان اسالمی و اندیشه 
 سهراب سپهری

 ،قاشین ،ذن بودیسم ،عرفان اسالمی

 سهراب سپهری.

 DOR: 
https://dorl.net/dor/20.1001.
1.1735708.1399.17.39.21.9 

 

)/http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0(  

http://www.sysislamicartjournal.ir/article_121578.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_121578.html
https://dx.doi.org/10.22034/ias.2019.209104.1080
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.21.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.21.9
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


های سهراب سپهریاسالمی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشیتطبیق جایگاه عرفان  368   

 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

 مقدمه

از  یبه جهان گشود. و یدهدر کاشان د شمسی 1307بود که در سال  یرانیشاعر و نقاش محبوب ا یسهراب سپهر

ها و یو واال شناخت که در نقّاش یختهفره یبه عنوان انسان یدسپهری را با .است یرانادر  معاصربرجسته دوره شاعران 

جهت  ین. از اندایکبه هم نزد یاردارند و بس یکدیگربا  یو شعر او ارتباط تنگاتنگ یاست. نقّاش یافتهتبلور  یششعرها

رسد. ظر می، ضروری به نزده است ینشداشته و دست به آفر ییدو هنر آشنا ینو آثار هنرمندی که با ا یمرور زندگ

ای یوهش با او به کمک نمادها و چنینآورد. همگی روی مییچیدگی دوری جسته و به سادهاز پ شهایینقّاش در سپهری

های و اندیشه سپهری برای القای احساساتنماید. منتقل میی آثارش ینندهمتفاوت، کشف، شهود و اشراق خود را به ب

آثار سهراب رسد است، بنابراین به نظر میسود جسته  یشهایدر انتخاب عناصر نقّاش یننماد یانیاز ب خود همواره

و قابل تأمل  یهای اساسیژگیاز ویسم بود. مکتب ذن بود یهاآموزه یرتحت تاث یشهایاعم از اشعار و نقاش یسپهر

نه تنها  یریر جزو شاهکارهای تصوآثا ینشماری از ای. تعداد باشعار  اوستبا  یو همراه یوستگیپ های سپهری،ینقّاش

 یاتادب یذات یو همخوان یدرون یوندآثار موجب پ ینمشابه هنرمندان ا یتو ذهن یگانهش ینبلکه جهان هستند. ب یران،ا

و  یی نقّاشینهکه در هر دو زم یمکه در رابطه با سپهری، با هنرمندی مواجه یلدل ینشده است، به ا یرانیا یو نقّاش

گفته و با اشعارش یشعر م یشهایشمارند که با نقّاشیاست. او را هنرمندی م یدهشعر کار کرده و آثاری ارزنده آفر

کنند. اغلب هنرمندان بینند و احساس میعارفان اسالمی خداوند را در تک تک مخلوقات او میکرده است. یم ینقّاش

های آشکار خلقت هستی است، توجه بسیاری معطوف جلوهعارف مسلک از جمله سپهری به طبیعت که یکی از 

مطالب و رفته گصورت  اوشعر های سپهری بر تأثیر اندیشهو نقد  اغلب مطالعات و مستندات موجود به بررسی. اندداشته

أثیر به منظور بررسی تجامع  یقلذا تحق کمتر وجود داردکه  او هایینّقاشماهیت در رابطه با  یقابل مالحظه و جامع

 . باشدهای سپهری ضروری میهای عرفانی و ذن بودیسم در نقاشیو بازتاب اندیشه

پیشینه تحقیق حاضر حاکی از این است که تاکنون اثری مستقل با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما 

در مقاله خود به بررسی  (1379اند. وکیلی )های متعددی  به بررسی ذن در اشعار سپهراب سپهری پرداختهپژوهش

ها و پرداخت. او در مطالعه خود به دنبال هدف بررسی و تحلیل تفاوت« تأثیر آئین ذن بر اندیشه و آثار سپهری»

های سپهری به هنر هند و ژاپن های عرفان سنتی شرقی با عرفان سهراب سپهری بود. به عقیده وکیلی نقاشیشباهت

( در مقاله 1383زعفرانلو و جعفری )کند. از جمله ذن وبدیسم در آثار او جلوه می نزدیک بوده و نمادهای عرفان شرق

که توانایی  ندنتیجه گرفت هاآن. پرداختندبررسی دید عرفانی و یا نگرش عارفانه در اشعار سهراب سپهری خود به 

نکردنی است. با  انکار و باور قابل سپهری در شعر، قدرت شاعرانه او در توصیف طبیعت، عناصر و اشیاء پیرامون، غیر

توان دریافت که بینش عارفانه سپهری در شعرهای توجه به بررسی اشعار وی از نخستین منظومه تا آخرین آن می

 ی،به آثار سهراب سپهر یکردذن با رو یپا ی( در کتاب خود با عنوان صدا1397) یداران یزمان. بعدی وی آشکارتر است

 یبه بررس یقیتطب یقرار داده است. نگارنده با نگاه یلو تحل یرا مورد واکاو یپهرس یسمیذن بود یهایشهاند
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 یلتحل یها را در آثار سپهرندیشها ینا یردپا یتپردازد و در نهایم یسمذن بود یها یشهاز اند یسپهر یرپذیریثأت

ی پرداخته است. او سهراب سپهر یشهدر اند یعرفان شرق( در کتاب خود به تحلیل و واکاوی 1394خیراله ) کند.یم

 یختهآم یعرفان یرا با تفکر یشو شعر خو یشهذهن، اند یاینوپرداز است که دن یشاعر عنوان کرده است که سپهری

. متفاوت، توانسته است کشف، شهود و اشراق خود را به مخاطبانش نشان دهد اییوهبا اشعارش به ش یاست. سپهر

 ینشو ب یبا عرفان اسالم یسهراب سپهر یرابطه آثار تجسم یلیتحل یبررسه ( در پژوهش خود ب1395خرقانی )

سهراب و با  یاز ابعاد زندگ ییهاگوشه یانشده ضمن ب یپژوهش سع این درپرداخته است.  ذن یشناختیباییز

از  یکه سپهر یراتیتأث یبه بررس و ابعاد گوناگون هنر او شخصیّتمنتقدان و هنرمندان  یآراء و نظرات برخ یگردآورد

 هایینقاش ینرابطة ب و است یرفتهپذ بودیسمذن  های فکری فلسفی دیگر همچونمکتبو  ن اسالمیعرفا یا یشهاند

اغلب در سهراب از عرفان  دهدینشان مهای خرقانی یافته آثار او پرداخته شود. یلو تحل یهو تجز یم تفکراتاو، به ترس

 یهایدر نقاش یسمذن بود ی عرفانی وهایشهو بازتاب اند یگاهجا یمطالعه حاضر به بررس آثارش بهره گرفته است.

پژوهش بر  ینصورت گرفته است. مطالب ا یفیو توص ییمحتوا یلتحل رویکردبا  یکنون یق. تحقه استپرداخت یسپهر

های سپهراب سپهری از عرفان شیی شد تا زوایای پنهان موجود درباره تأثیرپذیری نقاگردآوری اکتابخانهشیوه اساس 

 را روشن سازد.

 .اندیشه ذن بودیسم و عرفان اسالمی1

تحت  یسمو هندوستان، ذن بود یناست. در چ «تفکر» یگرفته شده است و به معن یتاز زبان سانسکر «ذن»اصطالح 

قرن دوازدهم،  یذکر است که در ط یان. شا(Purser, 2013: 36; Panahi et al., 2018: 2)است ئیسمتائو یرتأث

آن  یقعم یرو تأث های ذنی پرداختهبه اندیشهها یاز هند یشترها بینیچ .گرفته است یندر چ یقیعم یهاشهیر ،ذن

و هنرمند با خلق آثارش زندگی  است یزندگدر واقع همان ذن، هنر  (.Olson, 2000:80شود )یم یدهدر ژاپن دنیز 

 یبرخشده است. ذن منجر به توسعه افکار و  ی درآمیختهشناسیباییهنر با زکشاند. و اندیشه های خود را به تصویر می

، یگرتر یطبق گفته مار 4ی،کا یانگو ل 3یموچ  2یوآن،، ما1یاکویی،سبک عبارتند از ش یناز نقاشان برجسته در ا

شکل از  یکذن، به عنوان  .فرقه چان قرار گرفتند یقدق یمزهد و تعال یرسلسله سونگ تحت تأثاز هنرمندان  یاریبس

شود، چرا که قادر به یغرب دچار تعصب م یایشناسان در دنمدرن و زبان یلسوفاننسبت به ف یشههم ینی،چ یسمبود

 یهایتجنبه از واقع یکحداقل  یدباشکست،  ینا یهایشهکردن ر یداپ ی. برایستندن ذنیزبان  یدئولوژیتفکر ذن و ا

به دست  یبرا یفکر ی یامنطق یفلسفه یچکند که هیذن ادعا م یدرون یذن را در نظر گرفت. جنبه یکالپارادوکس

(. Lazer, 2006: 4) یدنما دهاستفا یسمذن بود ییناز آ ینکهمگر ا ،شناخته شده وجود ندارد یینها یقتآوردن حق
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ذن  ییهدف نها یتوانند منجر به روشنگریکنند و نمیم یجادا یتوهم ی،معتقدند که زبان و تفکر انسان یسمانذن بود

 (.Wang 2003: 56؛ Park 2002: 220شوند )

 و یید، رهابازگشت دارد. بازگشت به خو یآرزو یشهپر هرج و مرج پست مدرن، هم یایرها شده در دن یانسان امروز

 ی، به نفس واقعماشود که او بدون در نظر گرفتن هر کدیبخشد و باعث میم ییرها یانسان را از دلبستگ ، ذنآرام روح

فقط  اند؛گرفته شده ی در ذن نادیدهاجتماع یهایتموقع یاو اشتغال  یو نام خانوادگ . نامکند یداخود برسد و خود را پ

ائیم قضاوت نما آنه یتموقع یگران ازبه خود و د و چقدر مطلوب است که بدون توجهی اهمیت داشته خود واقع

(Panahi et al., 2018: 204). مشتق شده است که به  یتاز زبان سانسکر« ذن»طور که ذکر شد کلمه همان

 یقرطاز  ییاست و به دنبال رها یقدرت درون یفکر یهااست که روش یایدهبر ا یاست و مبتن «تفکر» یمعنا

ونه رنگ و لعاب ی ساده و رها از هرگزندگدارای ( است. به گفته ذن، انسان هنرمند یرونی)قدرت ب «یرونیب یهاکمک»

را بدون افزودن  یزهاییچ ایدذن معتقد است که ب توان در آثارش به وضوح دید.های او را میباشد و تجّلی اندیشهمی

از ارزش  داد و رییشتها ارزش ببه آن ینکهبدون ا ،یمرا مشاهده کن یزهاچ یدبا یعنیها مشاهده کرد، کاستن از آن یا

روری بوده و نیازمند ضو قضاوت در مورد افراد، رویدادها و اشیاء  بردن افکار ینذن، از ب یها. طبق آموزهردها کم کآن

 دهش یدتأک  گاهانهآ یزندگ به مکتب، یناصول مهم در ادر باشد.  یمها بر آنو تمرکز هنرمند ذهن  ها بهنفوذ اندیشه

 نده یایدهد آیاست و اجازه نم «حضور»که قدرت احساس  ،در زمان حال است یاحساس زندگ ییتوانا یو به معنا

در  از آنچه یانمونه یسمذن بود(. Weick et al., 2008: 3; Yoshizawa, 2009: 11)بگذارد یرگذشته بر آن تأث

توان ی.  ذن را مآن دارد یخاز نظر تار یسمبا تائوئ یادیشباهت ز شود ویشناخته م «یآزاد ساز»و هند با عنوان  ینچ

 (.185: 1380پزشکی خراسانی، دانست ) یندور هند و چ یهاو کمال سنت یاننقطه پا

 یادگراییبن یبرا یقدرتمند یبرق، اسالم یسنت عرفان یرمذهبی عرفان اسالمی یاغ ینظرها یداسالم و تجدعرفان در 

و  یهبه عنوان پا یعتکه از شر یاسالم است و در حال یباطن ی یا، که بُعد درونلوژی عرفان اسالمییدئواست. ا یاسالم

هدف  .بردارد ین( دیقت)حق یدرون یقتفراتر از آن، به سمت حق یکوشد تا گامیشود، میشروع م ینید یاساس زندگ

 یهاروزانه است که هر فرد در برابر وسوسه یا «تربزرگ»جهاد  یقاز طر یامبرقرآن و پ یمشرح مفاه یی عرفان اسالمینها

نفس،  یتشخص یهدر همه سطوح انجام شود، نه تنها عل یدبا «نبردها»، اعتقاد عرفان اسالمیکند. به یخود تجربه م

 .(Suzuki, 2016: 445) انجام شود یزن یرهو غ یدجد هاییماری(، فقر، بی، )بحران اقتصادیماد یزندگ یهبلکه عل

دوره ادو ،  یلاست. در اوا 5یذن ژاپن یهابا آموزه ی، سازگارکندیاد می، همانطور که ماکس وبر از آن اسالمیعرفان 

 یهادر لحظه یممستق یروشنگر .شودیروزانه فرد انجام م یفدر هنگام انجام وظا یواقع یشسان آموخت که روشنگر

روحى و که یک جنبش معنوى می عرفان اسال این است که (. گاهی اعتقاد برIbid: 447) روز فرد رخ خواهد داد یاصل

باشد تا دینی. بدین معنا که عرفان شناسانه میاست. به تعبیر دیگری عرفان اسالمی یک اوج گرفتن و تعالی هستی

                                                           
5Suzuki Shsan (1655-1579) 
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، ادبیعرفان  وسیعی از جملههاى شاخهدارای . عرفان اسالمى استساختارى دینى  بانظامى تحلیلى  اسالمی فاقد

باشد اما حقیقت امر چیز دیگری است، این که عرفان اسالمی جدا از میو تأویل عرفانى  نظری، عرفان عملین عرفا

های حقیقت، شریعت و طریقت ای آن درهم تنیده و باهم مرتبط هستند. به طور کلی زمینهباشد و شاخته دین نمی

های مهم عرفان اسالمی رفان ادبی یکی از شاخهبودند که منشأ پیدایش علومی چون فقه، فلسفه و عرفان شدند. ع

هنرمندان متصوف و عارف برای خلق آثر هنری و ادبی خود از معنای عرفانی و اشاره به رموز  (.Ibid: 450)باشد می

اند. سپهری نیز از جمله هنرمندان عارف مسلکی است که با تأثیرپذیری دو پهلو از عرفان های خلقت بهره جستهو جلوه

توان (. با این تفاسیر می101: 1394ق دور، ذن بودیسم و عرفان اسالمی به خلق آثار خود پرداخته است )رفیع، شر

 هایی با یکدیگر دارند.گفت، باورهای صوفیانه در مناطق مختلف جهان به واسطه رویکرد خود شباهت

 شرق دور یهایدر نقاش یشهاند یگاهجا.2

شکل  یمتنوع یهادر قالب یتترب ینمنتها ا ،نفس است یتترب یشه،اند یندر تکو ینیچ یشمندانهدف تمام اند

 , Fischer, 2012: 21; Levinthal, and Rerup, 2006: 503;Flores, 2008:67;Spurll)یردپذیم

 ,Graham) است یویدن یهایمشغولبه حکومت و فارغ از دل یشههرگونه اندفارغ از  دائومکتب . (175 :2009

قرار داد.  یلشناخت و مورد تحل یغرب یهایوهها و شتوان در قالب روشیشرق دور را نم ینقاش (. اصوالا 22 :2010

حاکم  یانهگراو روح درون یسرمد یکهن و فضا یالناز س یباطن یافتبه دانش و در یازشرق دور ن یدرک نقاش یبرا

ذهن  یخلوت درون )زالل یقشود که تنها از طریمواجه م ییزالخلوت وال یته یبا فضا ینندهآثار ب ینبر اثر است. در ا

 ینیو عناصر ع یعتشرق دور، نه نقش طب یریشود. نقش در فرهنگ تصویم یسرآن م یی( و تجربه استعالیشهو اند

آن متبلور شده است. از  یافتهوزن و استحاله یاست که در شکل ب یاو مراقبه یزآممکاشفه یتموجود، بلکه حاصل رؤ

شاخسارها حرکت  یشود که انسان قادر است از البه الیمواجه م ییبا فضا ینندهشرق دور ب یرو است که در نقاش ینا

هستند که  ییهوا یآثار دارا ینداشته باشد. ا یانها جرها و برگسار ساقهیهسا یاندر م یالیس یمکند و مانند نس

فراتر از  یرهگذر به عالم ینفراخوانده شده و از ا ملو از عطر رطوبت آن به مکاشفه و تأ شود آن را استشمام کردیم

-کنندهیجحال، گ ینمفهوم در فلسفه ذن و در ع ینترمهم  «یپوچ» یا  «ی بودنخال». اندیشه عالم موجود عروج کرد

 یستن «یچیه» یا «یداریپد» یا «یتنسب»یبودن به معنا یاست. خال ییبودا یردرک خوانندگان غ یمفهوم برا ینتر

 ینکها یادارند،  صکه پنج خأل خلو یدگویسوترا م یاست. وقت یمتعال یتماه اشیاء بادرک مطلق از  یبلکه به معنا

به آن نسبت مطلق داد؛  یدرا نبا یتیمحدود یژگیو یچاست که ه ینا یخلقت و خلق وجود ندارد، معنا یچدر خأل ه

 .(Suzuki, 2010: 12)به اتفاق وجود دارد یبقر یاءخلوص در همه اش ینکه ایدر حال

 

 .ذن بودیسم و هنر3
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که در  یاست که حالت ذهن یهفرض ینبر ا یمبتن ،که از آن الهام گرفته شده است ییذن و هنرها ینب یکاتحاد نزد

 ینب یمیارتباط مستق وضعبت،. در این ارتباط است یندر هم یتیشنمد یتشده است همان وضع یانب یهنر ینشآفر

 یشناخت یباییکه ارزش ز یکی، تکنیتنها (. درCox, 2003: 26) یمکنیمشاهده م یذهن یهاو حالت یشناسیباییز

در  یتروش، عملکرد و موفق ین(. در اIbid: 27شود )یآن توجه م یتکه به تحمل فعال یفیتیکند، اما کیم یدرا تول

را نشان  یو دلبستگ تفکربدون  یحالت ذهن یکاقتدار برخوردار باشند،  یگاهی ازرتبه، جااز  ینکها یذن به جا یهنرها

جمله  یک. یستو تقدس قائل ن یپاک ینب یزیتما یچوحدت، ه یبا جستجو ذن .(Reynolds, 2009:6) دهندیم

ذن  ین(. تمرIbid:7)  تقدس و پاکی دارد، داللت بر «تقدس، سادگی و ثابت بودن از اصول زندگی است»معروف ذن، 

از  یاگسترده رمولف ین. چنیردگیرا در بر م یشود بلکه کل زندگیکوسن مراقبه محدود نم یفقط به نشستن رو

متمرکز باشد، که میناخودآگاه  یتو فعال 6«ذهن بدن یکتایی» یادوگانه  یرغ یفلسفه جسم یکبر  یمبتن ی،آگاهذهن

خویشتن ذن، قادر به تسلط بر نفس  هایبا آموزهمکرر  یریدرگ یقرد از طر(. فJuniper, 2003:48نظم است ) بر

که منجر است واژگون ساختن نفس همین ذن،  مکتب شود. دریم یت و آثار خلق شده یکی، با فعالنهایتبوده و در 

  .شودیم یداریب ینبه چن

راهبان  دوره ینسونگ داشت. در ا یدر دوران سلسله جنوب ینرا در رشد فرهنگ چ یرتأث یشترینبودا ذن )چان( ب

کشورشان  هو سپس ب در صومعه ها آموزش داده شوند ینیشدند تا توسط استادان چیاعزام م یناز ژاپن به چ یجوان

آمد، وره به دست د در این در ژاپن یتوسط راهبان ژاپن ینیاز آثار هنرمندان و راهبان چ یاری، بسینبنابرا .بازگشتند

واتز، شوند)یم فتیاژاپن  یهاها و موزهینهها در گنجچشم انداز با پرندگان و گل یها یاز نقاش یاریکه بسیبه طور

نرمند از و ه یابدیبودن( اختصاص م یخالاصل ) یخال یبه فضا یرتصو یکدو سوم  یسبک، گاه ینا در (.11: 1397

ذن به  یرات، زسازگار اس یاربا روح ذن بس و این کندیکاغذ استفاده م یتجسم اشکال رو یبرا موین حرکات قلمکمتر

 (.Panahi et al., 2018:207)است یو سطح یویدنی هااز جلوه یریو جلوگ سادگیدنبال 

 .سلوک هفت گانه و اصلی ذن در نقاشی1.3

کرده بودند، از اواخر قرن دوازدهم  یمتعز ینیچ یرهایبه د« نفس یهتزک»و « مراقبه»ژاپن که به منظور  ییسالکان بودا

 «یدل آگاه»از  یدیسلوک ذن سالکان تجربه جد ین هفتمراجعت نمودند. ا یمادر ینبه سرزم یجاابه بعد تدر یالدیم

ها داشت. ذن بودیسم نام تجربه و به تدریج تاثیر عمیقی بر زندگی و فرهنگ آنبه همراه آوردند  «یشدگروشن»و 

 یقتدر حق(.  (Graham, 2010: 32 کار گرفته شدلب دیرها به عنوان یک تجربه معنوی بهجدیدی بود که در اغ

را، به همان  یو دل آگاه یشدگتجربه روشن یمکه به صورت مستق یردگیمراقبه را در بر م واز تمرکز  یذن، آن نوع

و  «یارن زا»شود: یدو دسته مذن در ژاپن شامل  یقتبخشد. طریبست، استمرار میکه بودا خود به کار م یبیترت

 یشدگآن دارد که روشن رواقع شد، اعتقاد ب یو نظام یمورد توجه مجامع هنر یشترکه ب «یارن زا» یقتطر «سوتو.»

                                                           
6shinshinichinyo 
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و  یتمام عوامل بازدارنده ذهن «زن زایا»ید. آشکار آ یآن یوح ی یاشهود بالن یرمترقبه،الهام غ یکتواند به صورت یم

اش یکه موجب رستگار ینیکران نویب یهاافق . در نهایتسازدمیباره از جا کنده و از سالک دور  یکرا به  یموانع درون

که رهرو،  یدهنده مرشدیضربه آگاه یامراقبه  یقتجربه ممکن است از طر ینسازد. امیآشکار  یشبرارا خواهد شد، 

 یکه زندگ یندنمایکنند و طالب را مجبور میمال مرا اع یدیشد یرها نظمشود. د یدارپردازد، پدینزد او به ممارست م

مشهور است و « سوتو»ذن که به  یگر. شاخه دیندرا که شامل کار، مراقبه و مطالعه است، دنبال نما یزهدمنشانه سخت

تمرکز و  یقاز طر یجااتدر ی،شدگروشن»است که  یدهعق ینبر ا ،دارد ییانو روستا ینزد سالکان عاد یاریبس یروانپ

 یدن. درست مانند چ(Fischer, 2012: 60; Levinthal, and Rerup, 2006: 505)«یدآیکار سخت حاصل م

 یاربس یکاربرد یلو وسا یهنر یهایدهفرآذن بر دست تأثیردر کنار هم.  ییکموزا یفکوچک و ظر یارقطعات بس

-ییاند، قابل شناساشکل گرفته یتیذهن ینکه با چن یاالبسه یو حت یکسرام ی،در نقاش یباا گسترده و آشکار است و تقر

 ینن چنیا یجاز،خلوص و ا ی،سادگ یتشوند که در نهایدست خلق م یناز ا یآثار یبیکه چگونه و به چه ترت یناند. ا

 یرناپذیفتعر یبامشکل و تقر یامر -. مانند خود ذنیابندیو بدون واسطه با ذهن و درون مخاطب ارتباط م یرگذارتأث

 یشیا ینش» یرگو باشد، تفستواند ذهن انسان معاصر را پاسخی، که مینهزم ینخالصه در ا یحو توض یفاست. تنها تعر

به یشه، القاء اند یراحت یبرا همچنین،کند. یمیان ب یژگیدر هفت و سلوک آن راذن و  یتاست که ماه «7یساماتسوه

 ,.Panahi et al) شده است ختهپردا یفلسف یر به جنبه هاانتقال آن و کمک به درک آشکارتر کمت یلحاظ سادگ

گیری یا استقامت، عمیق بودن، استغنا و سکوت و آرامش از مشخصات (: عدم تقارن، پاکی و خلوص، سخت2018:202

 ذن است.

 یریجلوگ، از هرگونه اضطراب یننگه دارد. بنابرا خالصو  یزهپاکروان و ذهن خود را کند تا یمحور تالش م ذنذهن 

 یبرا ینقاش و رنگ شود. جوهریمزاحم پاک م یءمشهود است که از هر ش یاتاق چا این پاکی و خلوص درکند. یم

. یستندن یرنگهایی که ؛ از جمله مکانانتخاب شده استهای محدود و کم رنگ و یا با رنگگرا تقریبا بیذنافراد 

سالک از درک درست آن  که ، ممکن است باعث عدم تمرکز شودهنرمند ماهر نباشد یک، اگر توسط یرنگ یهاینقاش

او قرار  یاهدر قلب جوهر س ها. رنگرا آشکار کند یقتتواند حقیذن م فلسفهدر  یدهنقاش آموزش د یککند. یغفلت م

 یکدر  (.Ibid: 203دهد)یها نشان متر از آنیقرا عم یاتر و دررنگارنگ یهابرگییز، دهد، پایرا نشان م سرمادارد و 

در هنر آید. یبه دست م یزندگنی در تجارب مداوم عقال یقاست که از طر یدارهنر با الهام از ذن، انسان خسته اما پا

که توسط استمرار تجربه به فرزانگی رسیده دارد  یحال استوار ینو در ع یاترکه یتذن، انسان ماه یقتاز طر لهمم

بلکه تالش برای ایجاد تصویر، بدون الگوی . ، به معنای ساده بودن نیستطبیعی بودن، در ذن (.Ibid: 203)است

ها در نگاه یهداند. تمام الیرا هنر م مفهومی بودن یک اثرذات ذن  (.Ibid: 203) باشدخاص، ازطریق ثبات تجربه می

 ییهانمونه های ژاپنی و چینینقاشیبرسد.  یرتصاو یرمتغ یمبه مفاه یدبا جستجوگر شوند.یناظر نشان داده نم یاول برا

 یانناشناخته را نما یایوجود دارد که دنها یقی در آنعم یمها، مفاهاندازه کوچک آن رغمعلی نوع آثار است که یناز ا

                                                           
7Shin Ishi Hissamatsu 
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شوند. یمراقبه و تمرکز درک م یقکه فقط از طر مفاهیمی است گسترده و یهایهکند. آثار برتر نقاشان ذن شامل الیم

 (.Ibid: 203از عناصر آن ) یتخصص یلو تحل یهتجز یاست، به جا شهود هاآن یمبه مفاه یابیدست یراراه ب ینبهتر

 گونهیچه ی بدونندهنرم ینمهم در برابر روح و روان است. چن یعامل ،ثابت یدههنرمند ذن، اصرار بر هر ا یدگاه یکاز د

روزانه  کاردر  یتح یآزاد ین. اکندیتجسم مرا آزادانه خود ی ها یشهاندبه خلق اثر نموده و نظم و آداب و رسوم شروع 

نرمند ذن، ه یذن مربوط به روان هنرمندان است. در نقاش ینقاش یژگیو ینآخر (.Ibid: 204نقاش ذن مؤثر است)

ابل ، یعنی غیرقباشدکاغذ  یقلم رو یکحرکت کردن مانند ها، به دور از همه مراقبت به آرام داشته باشد، یذهن یدبا

روان و شاگردانش کارگرفتن شیوه آموزش بدون گفتار سعی دارد که پیهنر ذن با به (.Ibid: 71)البداههبینی و فیپیش

 یابه گونه باشد، خواهد هنرمند دارای آرامشی ذهنی. اشراق در نهایت میدهند های آن تعلیمآموزهبه  یدنرسرا برای 

چند  هر (.Ibid: 204برسند) فرزانگیتوانند به مقام یو م یت از بین رفتهفکر و عقالن یدوگانگ یهایتکه تمام محدود

هفت  ینز اچند عنوان ا یکی ازدانست که  یدبا یول ید،گرد یینگذرا و ساده تب یارهفت سلوک بس ینا« سر خط»که 

« ست متصلممار»به همراه  است که تمام آن یسالک را به سر منزل مقصود رهسپار نخواهد کرد، بلکه ضرور ی،واد

 یلتحل ی، یعنیروش استدالل یقبه آن نه از طر تیابیدس چنینهم. یدخود واصل آ یترهرو متمرکز باشد تا به ن توسط

آن  ینیع یینموضوع، به عوض تب« عصاره» یاندر ب یوستهنقاش ذن پ یّتاست. ن یکشف شهود یقبلکه از طر ی،منطق

 ستا یزیرمزآم ومتضاد بالقوه  یروهاین یگرا و دارادرون ی،کند که حسیرا طلب م «یآگاه»از  یخود نوع یناست و ا

 کند.یم یتفرم و فضا را به مرز استعال هدا یتااکه نها

 یسپهر هایهای عرفانی و ذن بودیسم در نقاشییگاه و بازتاب اندیشهجا یبررس.4

های سپهری به وضوح قابل مشاهده است. یکی از ویژگیگرای سهراب های ذنی طبیعت در نقاشیشناختیباییدرک ز

جان یظرف ب ی یکاز فضا به سادگ توان گفت تصورات سپهریباشد. میگرا توجه به مناظر و طبیعت مینقاش ذن

رسد که یحال در حال حرکت است، به نظر م یناست و در ع یشه ساکنهم یذن برا یدر نقاش فضااست.  یاءاش یبرا

(. Heriguel, 1971; 24)حال منبع همه اشکال است یناست و در ع یشکل و خالیبکشد، ب نفس کند ویم یزندگ

توان جلوه می9و تراولر 8گونه که در نقاشی سسئوای دارند. همانهای ذن بودیسم جایگاه ویژهطبیعت و مناظر در نقاشی

 (.1و 2طبیعت و فصل را دید )تصویر

                                                           
8.Sesshu 
9.Travller 
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 (.Purser, 2013: 45ستان )نقاشی سسئو، فصل زم -1تصویر

 

 (.Purser, 2013: 43نقاشی از تراولر نقاش چینی ) -2تصویر

 ینقاش د. درداشتنبه عدم تقارن  یلتما ،ژاپنهای ذن در نقاشان با اندیشهاست. یت شکل معقول از جذاب یکتقارن 

از موارد،  یبسیار . که دریگرطرف و کوه از طرف د یکاند: درخت از شده یدهبه صورت نامتقارن چ یذن، عناصر بصر

در  یرعنص یچهیر خلق شده تصو یامجموعه  بیانبه  یبیگونه آسیچاست و بدون ه یخال یحت یرتصو یکاز  یبخش

ه نمود. های سپهری نیز مشاهدتوان در اغلب تصویرسازیاین ویژگی را می (.Panahi et al., 2018:203) یستآن ن

  ( که نقاشی از سهراب سپهری است، تأییدی بر وجود این ویژگی در نقاشی اوست.3) تصویر شماره
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 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

 

 )موزه معاصر کرمان(. متر یسانت 65*38کاغذ ،  ی، بدون عنوان، آب رنگ رو یسهراب سپهر -3تصویر

را به ت و طبیعمنظره هایش های ذن بودیسم و عرفان است و سهراب سپهری در نقاشیگرایی یکی از شاخصهطبیعت

در د. وی کنیاستفاده م هام بدون اب یهااز حالت یانداز غربچشم یهایمقابل، نقاش سپهری درگذارد. یم یشنما

بخشی از ، ینا عالوه بر (.4و 3تصویر) کندمیدشوار را ناظر  یتموقع یین، تعبرگرفته از آئین نقاشی ذنانداز چشم

گهان ظاهر نا یدادکه از آن رو «یزشگفت انگ یخال» احساسآن است،  یخال یکه کامالا مرتبط با فضا نقاشی سپهری

نه کردن عناصر ( ویژگی عدم تقارن، طبیعی بودن و نمادی3( و )4. عالوه بر این در تصاویر)دهدینشان م را شودیم

ها به وضوح به ( نیز این ویژگی2( و )1طور که در تصاویر)خورد. همانطبیعت از جمله درخت، کوه و تپه به چشم می

توسط  یک ایجاد شدهتار یهالکهباشد. ( سلوک عمیق نیز آشکار می3خورد. همچنین در تصویر شماره )چشم می

به چشم یز نیی آثار بودا یگرکه در د ی استمشوش یزانگو هم یفضابخش بوده و تجلیذن  یقتطر سپهری برگرفته از

 یقه تنها از طرک داشتهبا خود همراه ی را اگسترده یمها و مفاهیهال سپهری یکی از پیروان طریقت ذن. آثار یدآیم

 یاها یندبل یگر،د یبه دشت معطوف است و در برخ یمناظر توجه سپهر یدر برخ .ک هستندمراقبه و تمرکز قابل در

 یکه بر فضا ینیمبیکاهگل م یرا با گنبدها ییهامناظر، گاه خانه ینا ینکند. بیاعماق دره نظر او را به خود جلب م

 .(4)تصویر گذارندیصحه م یرتصو یرانیا
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 .)موزه معاصر کرمان( متر یسانت 45*38کاغذ ،  ی، بدون عنوان، آب رنگ رو یسهراب سپهر -4تصویر 

و تنها قصد ا .دناکاغذ نقش بسته یقلم مو بر صفحه شتاباناست که با حرکات آزاد و  ییهاها آب مرکبینقاش ینا 

اخ و برگ درختان شو  ستاییرو یهاخانه یانها در مکه سال یایچون زندگرا ثبت کند، هم یاز زندگ یاتا لحظه داشته

آثار  ینها در ااست. رنگ یسپهر یآثار نقاش ییهآثار و بلکه کل ینا یگرد یهااز مشخصه یزمانبی است. یجار یریکو

ا حضور آفتاب روز هستند ام دهندهنشان یرتصو ینرغم آن که ایهستند. عل یرجنس خاک کو یادآوراند و شده یممال

ها ن نقاشیشاید بتوان گفت در ای. (4)تصویر  خوردیمشخص، به چشم نم ایروشنه–یهسا یتعدم رؤ یلبه دل یریکو

اشته و صورت وجود د ینبه هم یشهمناظر، هم ینکه ا ییگو کشد.سپهری استغنا و استقامت را نیز به تصویر می

ام لحظات ندارد و تم یبرتر یگریاز زمان بر د یالحظه یچاست و ه یزمان جار یسپهرسهراب  یخواهند داشت. برا

 مهم و جذاب هستند.

 ه،ادرختان، م ها،سمت کوه بهها را بودن آن یعیدر درجه اول مناظر بودند و احساس طبی سپهری هاینقاش برخی از 

 یز فضا و خالا یو یقدردان ها،ینقاش این جنبه ینترحال، مشخص ین. با اندکشیم یرها و پرندگان به تصوآبسنگ، 

 (.7و  6 ،5 است)تصاویر آن یبودن نسب
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 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

 

 .معاصر کرمان( یمتر،) موزه هنرها یسانت 68*48کاغذ ،  ی، بدون عنوان، آب مرکب روسهراب سپهری–5تصویر 

 

 یززعرسول  یمتر، مجموعه شخص یسانت 245*120بوم،  ی، بدون عنوان، رنگ روغن رویسهراب سپهر -6تصویر 

 .(18:1388زاده)صحاف،
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 .(مانمعاصر کر یمتر، )موزه هنرها یسانت 68*48کاغذ ،  ی، بدون عنوان، آب مرکب رو یسهراب سپهر -7تصویر 

 ییهاقسمت وکند ینم یماش ترسیموضوع را در نقاش یاست که همه یندر آثارش چن یسپهر یهایمنداز جمله عالقه

 یمترس یهاقسمت را به جست و جو وادارد تا ینندهمنظور که ب ین، بدیابندیاز موضوع، خارج از چارچوب بوم ادامه م

عمیق و خلوص  این ویژگی، همان سلوکرا در ذهن خود مجسم کند.  یامدهن یرنشده از جهان واقع که در تابلو به تصو

چگونه از  کهینا و وجود دارد یشود، ارتباط تنگاتنگیکه در ذن حاصل م ی روحیآزاد و ذهن ینبباشد. را دارا می

ن است که در آ یبه هنر یختگی سپهری در آثارش مربوطانگ شود. خودیم یاناقدام خودجوش هنرمند ب یقطر

گی متمرکز و به جای آن بر روی خلوص و ساد است یکتکن یو تعقل وجود ندارد. تمرکز کمتر رو یتمصنوع گونهیچه

در  یژهبه و امر ینا .کندیم یان، تعدد هنر را بیتهنرمند از واقع یماست، تجربه مستق یعیکه طب شده است. هنری

رانه صادق قدرتمند و جسو یهاگرفته تا طرح یفظر یاتدارند از جزئ یقلم یهاکه قالب ی سپهری جاییمورد نقاش

و این در واقع  و جوهر ناهموار کاغذ است یجه حرکات قلم مو وخطوطنتکه نقاشی نامتقارن  یشناسیباییارزش ز ت.اس

( قابل 8). این ویژگی نقاشی سهراب در تصویر شمارهمشهود است یعتکه در طب ی استمتقارن یهماهنگدهنده نشان

 مشاهده است.



های سهراب سپهریتطبیق جایگاه عرفان اسالمی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی 380   

 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

 

 .عاصر کرمان(م یمتر،) موزه هنرها یسانت 50*70مقوا،  ی، بدون عنوان، گواش روسهراب سپهری -8تصویر 

گرایان قاشی ذنگرایی در آثار شعر و نهای اصلی ذن بودیسم، توجه به طبیعت است. این ویژگی طبیعتیکی از اندیشه

رایانه را به گهای خود بازتاب این اندیشه ذنباشد. سپهری در نقاشیاز جمله سهراب سپهری به وضوح قابل لمس می

ه تصویر کشانده بهایش وجوه نمادین طبیعت از جمله برکه، آب، ماهی و گل را یکشاند. وی در برخی از نقاشتصویر می

 ای از این آثار او را مشاهده کرد.توان نمونه( می9است. در تصویر )
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 .صر کرمان(معا یمتر، )موزه هنرها یسانت 50*70مقوا،  یبدون عنوان، گواش رو ی،سهراب سپهر -9تصویر 

رنگ با  تک ینقاش ( یک11(  و )10تصویر )از روح ذن است.  توان گفت که نقاشی های سپهری سرشار به جرأت می

ارها در . سیب و انچان است یدعقا گریانرنگ و برس، نما یفط یادآوری کوچک، یشصفحه نما یناست. ا یهرنگ سا

مختلف  یهااندازه رنگ و یدارا هاآناز  یفقط تعداد کم  .اندشده یکربندیساده پ یارفراتر از موضوع، بس این تصاویر

دهد که یان مرا به ما نش یزیسخن خود همان چ یدر واقع شاعر به واسطه. خط واحد قرار دارند یکدر  . همههستند

ور خود از کالم منظ یانب یبرا یلسوف. شاعر و فیندنمایها را به ما مها، آنخطوط، اشکال و رنگ ینقاش به واسطه

 .یدگویبا مخاطب سخن م یمواسطه و مستقیکه نقاش ب یکنند، در حالیاستفاده م

 ینگیها به ناقریاست. ژاپن ینهشود، نداشتن قریم یدهد یزن یسپهر یهنر ذن که در نقاش یهایژگیو یگراز جمله د

به  یلشانها میکه ژاپن یتعادل است. در صورت یاکه مرد خردورز طالب آن است توازن  یزیچ ینورزند. اولیعشق م

ی فضا یدهندهیلعوامل تشک .(70: 1377، یاند)سوزوکراغب یتوازنیب ی یاتعادلیگرفتنن آن است و سخت به ب یدهند

. (2یگر )تصویر د ییو کوهسار در سو ییشوند. درخت در سویم یمتنظ یرمتقارنذن به صورت غ یقتاز طر یرتصو یک

آن  دون، بیردگیدر آن قرار نم یعنصر یچشود و هیکامالا با خأل اشغال م یربخش از تصو ییکحت یاریبس در موارد

 یاز آثار سپهر یاریدر بس ینگیناقر . این(30: 1390،  یانامداد)«وارد آورد یریتصو یانب یابه مجموعه و  یاکه لطمه

در کنار و  یاو گاه مشربهانارها ها و یبتفاده شده و ساس یقآثار از آب مرکب رق یناز ا یشود. در برخیمشاهده م
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 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

گردد. در یمتفکر م یینندهانباشه است که موجب جذب ب یخال یتابلو قرار گرفته و بخش اعظم تابلو را فضا یگوشه

کم  یسخ یاز رنگ ها یاینهبر زم یاقهوه ی یاآغشته به رنگ مشک یقلم مو یع، استفاده از حرکات سریرتصاو ینا

 (.11و  10یم )تصاویر رنگ را شاهد

 

 .(معاصر کرمان یرهامتر، )موزه هن یسانت 68*48کاغذ ،  یبدون عنوان، آب مرکب رو ی،سهراب سپهر -10تصویر 

 

 .(معاصر کرمان یمتر، )موزه هنرها یسانت 68*48کاغذ ،  یبدون عنوان، آب مرکب رو ی،سهراب سپهر -11تصویر

، 1سهراب سپهری مشهود است. نمودار شماره هاینقاشیدر  بازتاب اندیشه ذن بودیسممطالعه حاضر نشان داد که 

 یرتصو ینبا توجه به ا. است یسهراب سپهر یهاینقاش یبندیببر ترک یسمذن بود یشهاندبررسی از تأثیرگذاری 

های سپهری وجود داشت اصل و سلوک ذن در نقاشیکه تقریباا هفت نشان داد  یجتانتوان گفت در مطالعه حاضر یم

های سپهری بیشتر به کار و بر روی آن تأثیرگذار بوده است. اما اصول عدم تقارن، طبیعی بودن و خلوص در نقاشی
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ها و های سپهری اندیشهبندی و نحوه ترسیم نقاشیتوان چنین گفت که در ترکیباند. به طور کلی میگرفته شده

 دیسم به شدت تأثیرگذار بوده است.سلوک ذن بو

 

 ی)نگارنده(.سپهر هایهای ذن بر  نقاشییزان تأثیرگذاری اندیشهم یبررس: 1نمودار

یعت از جمله درخت، ی از وجوه نمادین طبسپهر هاینقاشیمطالعه حاضر نشان داد که در اغلب  یجنتا ین،بر ا عالوه

باشد که ی میگرایی سپهردهنده طبیعتست که این ویژگی نشانکوه، آب، سنگ و ماهی و... به کار گرفته شده ا

 ها و اصول ذن بودیسم است.خود یکی از اندیشه

 گیرینتیجه

های و برگرفته از اندیشه مشخص یالگو و چهارچوب فکر ی یکداراهای سهراب سپهری همانند اشعار وی نقاشی

 یکبا  ی. سپهرتوجه خاصی به طبیعت معطوف داشته استهایش نقاشیدر  یاست. و عرفانی شرق دور و ذن بودیسم

 گانه آنیسم از جمله سلوک هفتذن بود یم. مفاهیندبیکه در حال حاضر وجود دارد را م یاروشن تنها لحظه یتذهن

نشان داد که  یجتانگذارند. در مطالعه حاضر یم یشرا به نما یعتاز طب یسپهر یهایفتوص رایب یدجد کامالا یعنصر

از طرفی دیگر گذار بوده است. یرثأآن ت یوجود داشت و بر رو یسپهر یهایهفت اصول و سلوک ذن در نقاش یباا قرت

ی از وجوه نمادین طبیعت از جمله درخت، کوه، آب، سنگ و ماهی و... به کار گرفته شده سپهر هاینقاشیدر اغلب 

ها و اصول ذن بودیسم است. خود یکی از اندیشه باشد کهگرایی سپهری میدهنده طبیعتاست. همچنین این نشان

سازی های خود را در قالب نقاشی پیادههای ذن بودیسم اندیشهسپهری با تأثیرپذیری و الگوبرداری از آئین و آموزه

خود گرفتار  یاسیو س یانسان معاصر را که در مشکالت اجتماع یهاها و خواستهینگران استتوانسته کند. سپهری می

 اختهس یزمتما آثار او راکه  های سپهری استنقاشیعرفان و تصوف در  ینمضام همچنین. یرنداند، در نظر بگهشد



های سهراب سپهریتطبیق جایگاه عرفان اسالمی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی 384   

 پور، علی صادقی شپهر، حسین اردالنیفتانه جالل کمالی، مرتضی رزاق

، عشق و انقباض آن ینفسان یی( از جمله وحدت شهود، وحدت روح با عالم، تنهایشه)ر یاز مطالب عرفان یاست. برخ

ها و آثار سپهری کامالا در نقاشیو متضاد بودن  یفانعر ی، مرگ دوستینفسان ینیب، خوشییگرایعتبا عقل )خرد(، طب

از  ی برگرفتهشناسیباییاصول ز توان آشکارا مشاهده نمود.های سپهری بعد زیباشناسی را میمشهود است. در نقاشی

 یزندگ یهاآن، همه جنبه یرفراگ یعتطب یلبه دل ی است. محل یهابا سنت یبدر ترک یشناسو معرفت یشناسیهست

 یشو آسا یدارد. ذن بر آرامش درون یژاپن یبر هنر معمار یقیعم یراتتأث یقرار داده است و حت یررا تحت تأث یژاپن

در  ی رادرون یزندگ دهگستر یذن به شکل های سپهری همانند سایر ذن بودیسمان،نقاشیدر . تمرکز دارد یجسم

 داده است.و برعکس مورد توجه قرار  یرونیجهان ب
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 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

تهران: انتشارات موسسه توسعه  .(یسهراب سپهر یبر آثار نقاش یبه رنگ) مرور یاروزنه (.1390). یعقوب، امدادیان

 معاصر. یتجسم یهنرها

-یباییز ینشو ب یبا عرفان اسالم یسهراب سپهر یرابطه آثار تجسم یلیتحل یبررس (.1395). محسن خرقانی،

واحد تهران  یدانشگاه آزاد اسالمتهران:   ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،دولت یرارشد. غ ینامه کارشناسیانذن، پا یشناخت

 ی.دانشکده هنر و معمار ی،مرکز

 انتشارات حکمت و عرفان. ی. تهران:سهراب سپهر یشهدر اند یعرفان شرق (.1394). یبافر خیراله،

 ی.انتشارات نتهران:  .در جهان معاصر( یر عرفانو هن یمساحت احساس )سهراب سپهر(. 1394). یمهد رفیع،

 .یتراانتشارات م یی، تهران:برگردان پاشا ی.ذن و فرهنگ ژاپن (.1378). د.ت ی،سوزوک

 ی.عابد یارتهران: ناشر کام .(یسهراب سپهر ی)در خلوت ابعاد زندگدوستیهتپش سا (.1377 ). یارکام ی،عابد

 انتشارات جمال هنر. تهران: ی.به آثار سهراب سپهر یکردذن با رو یپا یصدا (.1397 ). دارانیی, زمانمریم

و یقات وزارت علوم، تحق یدولت نامه،یانپا .او یدر آثار نقّاش یسهراب سپهر هاییشهاند یبررس (.1391. )انجفی پو، 

 ی.تجسم یدانشکده هنرها تهران: ،دانشگاه هنر تهران  یفناور

 تهران: انتشارات بهجت. ترجمه هوشمند ویژه،(. طریقت ذن. 1397) واتز، آ.
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