تطبیق جایگاه عرفان اسالمی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشیهای سهراب سپهری

چکیده
نقّاشی و شعر به عنوان دو هنری که ارتباط نزدیکی با اندیشهها و عالیق فرد دارند ،انعکاسی از باورهای مذهبی رایج
و نمادهای مربوط به آن هستند .نقاشی و ش عر هر دو از یک سرچشمه و یک منبع سیراب گشتهاند و بر تفکّرات و
اندیشههای صاحب اثر منطبق اند .سهراب سپهری شاعر و نقاش دوره معاصر دارای سبک خاصی است که آثار او را از
دیگران متمایز میسازد .مسئلهای که می توان مطرح کرد چگونگی انعکاس باورهای فرهنگی و اندیشههای عرفانی
موجود در نقاشی های سهراب سپهری است .این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال واکاوی
سبک موجود در نقاشیهای سهراب سپهری است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که سپهری در نقاشیهای
خود از اندیشههای عرفانی از جمله عرفان اسالمی و ذن بودیسم بهره جسته و آثار وی تحت تأثیر سلوک ذن میباشد.
ن عارف مسلک از جمله سپهری به طبیعت که یکی از جلوههای آشکار خلقت هستی است ،توجه بسیاری
اغلب هنرمندا ِ
داشتهاند .سپهری خداوند را کنار کاج بلند و الی شب بوها میبیند و احساس میکند .همچنین آثار سپهری دارای بن
مایههای هنری و معنایی جهانیبینی عرفان از جمله عرفان اسالمی است .بهطور کلی میتوان چنین گفت که در
ترکیببندی و نحوه ترسیم نقاشیهای سپهری اندیشه های عرفانی و سلوک ذن بودیسم به شدت تأثیرگذار بودهاند.
همچنین وجود نمادهای سمبلیک عرفانی و ذن بودیسمی از جمله کوه ،درخت و ...در نقاشیهای سپهری نشاندهنده
طبیعتگرایی سپهری میباشد که خود یکی از اندیشههای عرفانی و اصول ذن بودیسم میباشد.
اهداف پژوهش
 .1بررسی تأثیر اندیشه ذن و عرفان اسالمی بر ترکیب نقاشیهای سهراب سپهری.
 .2بررسی جنبههای نمادین عناصر طبیعت در نقاشیهای سهراب سپهری با توجه به اندیشه ذن بودیسم و عرفان
اسالمی.
سؤاالت پژوهش
 .1اندیشه ذن بودیسم و عرفان اسالمی چه تأثیری بر ترکیببندی نقاشیهای سهراب سپهری داشته است؟
 .2با توجه به اندیشه ذن ،جنبههای نمادین عناصر طبیعت در نقاشیهای سپهری چیست؟
واژگان کلیدی :عرفان اسالمی ،ذن بودیسم ،نقاشی ،سهراب سپهری.

مقدمه
سهراب سپهری شاعر و نقاش محبوب ایرانی بود که در سال  1307شمسی در کاشان دیده به جهان گشود .وی از
شاعران برجسته دوره معاصر در ایران است .سپهری را باید به عنوان انسانی فرهیخته و واال شناخت که در نقّاشیها و
شعرهایش تبلور یافته است .نقّاشی و شعر او ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بسیار به هم نزدیکند .از این جهت
مرور زندگی و آثار هنرمندی که با این دو هنر آشنایی داشته و دست به آفرینش زده است ،ضروری به نظر میرسد.
سپهری در نقّاشیهایش از پیچیدگی دوری جسته و به سادهگی روی میآورد .همچنین او به کمک نمادها و با شیوهای
متفاوت ،کشف ،شهود و اشراق خود را به بینندهی آثارش منتقل مینماید .سپهری برای القای احساسات و اندیشههای
خود همواره از بیانی نمادین در انتخاب عناصر نقّاشیهایش سود جسته است ،بنابراین به نظر میرسد آثار سهراب
سپهری اعم از اشعار و نقاشیهایش تحت تاثیر آموزههای مکتب ذن بودیسم بود .از ویژگیهای اساسی و قابل تأمل
نقّاشیهای سپهری ،پیوستگی و همراهی با اشعار اوست .تعداد بیشماری از این آثار جزو شاهکارهای تصویری نه تنها
ایران ،بلکه جهان هستن د .بینش یگانه و ذهنیت مشابه هنرمندان این آثار موجب پیوند درونی و همخوانی ذاتی ادبیات
و نقّاشی ایرانی شده است ،به این دلیل که در رابطه با سپهری ،با هنرمندی مواجهیم که در هر دو زمینهی نقّاشی و
شعر کار کرده و آثاری ارزنده آفریده است .او را هنرمندی میشمارند که با نقّاشیهایش شعر میگفته و با اشعارش
نقّاشی میکرده است .عارفان اسالمی خداوند را در تک تک مخلوقات او میبینند و احساس میکنند .اغلب هنرمندان
عارف مسلک از جمله سپهری به طبیعت که یکی از جلوههای آشکار خلقت هستی است ،توجه بسیاری معطوف
داشتهاند .اغلب مطالعات و مستندات موجود به بررسی و نقد تأثیر اندیشههای سپهری بر شعر او صورت گرفته و مطالب
قابل مالحظه و جامعی در رابطه با ماهیت نقّاشی های او که کمتر وجود دارد لذا تحقیق جامع به منظور بررسی تأثیر
و بازتاب اندیشههای عرفانی و ذن بودیسم در نقاشیهای سپهری ضروری میباشد .
پیشینه تحقیق حاضر حاکی از این است که تاکنون اثری مستقل با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما
پژوهشهای متعددی به بررسی ذن در اشعار سپهراب سپهری پرداختهاند .وکیلی ( )1379در مقاله خود به بررسی
«تأثیر آئین ذن بر اندیشه و آثار سپهری» پرداخ ت .او در مطالعه خود به دنبال هدف بررسی و تحلیل تفاوتها و
شباهت های عرفان سنتی شرقی با عرفان سهراب سپهری بود .به عقیده وکیلی نقاشیهای سپهری به هنر هند و ژاپن
نزدیک بوده و نمادهای عرفان شرق از جمله ذن وبدیسم در آثار او جلوه میکند(وکیلی .)1379 ،زعفرانلو و جعفری
( ) 1383در مقاله خود به بررسی دید عرفانی و یا نگرش عارفانه در اشعار سهراب سپهری پرداختند .آنها نتیجه گرفتند
که توانایی سپهری در شعر ،قدرت شاعرانه او در توصیف طبیعت ،عناصر و اشیاء پیرامون ،غیر قابل انکار و باور نکردنی
است .با توجه به بررسی اشعار وی از نخستین منظومه تا آخرین آن میتوان دریافت که بینش عارفانه سپهری در
شعرهای بعدی وی آشکارتر است(زعفرانلو ،جعفری .)1383 ،زمانی دارانی ( )1397در کتاب خود با عنوان صدای پای

ذن با رویکرد به آثار سهراب سپهری ،اندیشههای ذن بودیسمی سپهری را مورد واکاوی و تحلیل قرار داده است .نگارنده
با نگاهی تطبیقی به بررسی تأثیرپذیری سپهری از اندیشه های ذن بودیسم میپردازد و در نهایت ردپای این اندیشهها
را در آثار سپهری تحلیل میکند .خیراله ( )1394در کتاب خود به تحلیل و واکاوی عرفان شرقی در اندیشه سهراب
سپهری پرداخته است .او عنوان کرده است که سپهری شاعری نوپرداز است که دنیای ذهن ،اندیشه و شعر خویش را
با تفکری عرفانی آمیخته است .سپهری با اشعارش به شیوه ای متفاوت ،توانسته است کشف ،شهود و اشراق خود را به
مخاطبانش نشان دهد(خیراهلل .)1394 ،خرقانی ( )1395در پژوهش خود به بررسی تحلیلی رابطه آثار تجسمی سهراب
سپهری با عرفان اسالمی و بینش زیباییشناختی ذن پرداخته است .در این پژوهش سعی شده ضمن بیان گوشههایی
از ابعاد زندگی سهراب و با گردآوردی آراء و نظرات برخی منتقدان و هنرمندان شخصیّت و ابعاد گوناگون هنر او به
بررسی تأثیراتی که سپهری از اندیشه ای عرفان اسالمی و مکتبهای فکری فلسفی دیگر همچون ذن بودیسم پذیرفته
است و رابطة بین نقاشی های او ،به ترسیم تفکرات و تجزیه و تحلیل آثار او پرداخته شود .یافتههای خرقانی نشان
میدهد سهراب از عرفان در اغلب آثارش بهره گرفته است(خرقانی .)1395،مطالعه حاضر به بررسی جایگاه و بازتاب
اندیشههای عرفانی و ذن بودیسم در نقاشی های سپهری پرداخته است .تحقیق کنونی با رویکرد تحلیل محتوایی و
توصیفی صورت گرفته است .مطالب این پژوهش بر اساس شیوه کتابخانهای گردآوری شد تا زوایای پنهان موجود درباره
تأثیرپذیری نقاشیهای سپهراب سپهری از عرفان را روشن سازد.
نتیجهگیری
نقاشی های سهراب سپهری همانند اشعار وی دارای یک الگو و چهارچوب فکری مشخص و برگرفته از اندیشههای
عرفانی شرق دور و ذن بودیسم است .وی در نقاشیهایش توجه خاصی به طبیعت معطوف داشته است .سپهری با یک
ذهنیت روشن تنها لحظهای که در حال حاضر وجود دارد را میبیند .مفاهیم ذن بودیسم از جمله سلوک هفتگانه آن
عنصری کامالً جدید برای توصیفهای سپهری از طبیعت را به نمایش میگذارند .در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که
تقریب ًا هفت اصول و سلوک ذن در نقاشیهای سپهری وجود داشت و بر روی آن تأثیرگذار بوده است .از طرفی دیگر
در اغلب نقاشی های سپهری از وجوه نمادین طبیعت از جمله درخت ،کوه ،آب ،سنگ و ماهی و ...به کار گرفته شده
است .همچنین این نشاندهنده طبیعتگرایی سپهری میباشد که خود یکی از اندیشهها و اصول ذن بودیسم است.
سپهری با تأثیرپذیری و الگوبرداری از آئین و آموزههای ذن بودیسم اندیشههای خود را در قالب نقاشی پیادهسازی
میکند .سپهری توانسته است نگرانیها و خواستههای انسان معاصر را که در مشکالت اجتماعی و سیاسی خود گرفتار
شده اند ،در نظر بگیرند .همچنین مضامین عرفان و تصوف در نقاشیهای سپهری است که آثار او را متمایز ساخته
است .برخی از مطالب عرفانی (ریشه) از جمله وحدت شهود ،وحدت روح با عالم ،تنهایی نفسانی ،عشق و انقباض آن
ال
با عقل (خرد) ،طبیعتگرایی ،خوشبینی نفسانی ،مرگ دوستی عرفانی و متضاد بودن در نقاشیها و آثار سپهری کام ً
مشهود است .در نقاشیهای سپهری بعد زیباشناسی را میتوان آشکارا مشاهده نمود .اصول زیباییشناسی برگرفته از

هستیشناسی و معرفتشناسی در ترکیب با سنتهای محلی است .به دلیل طبیعت فراگیر آن ،همه جنبههای زندگی
ژاپنی را تحت تأثیر قرار داده است و حتی تأثیرات عمیقی بر هنر معماری ژاپنی دارد .ذن بر آرامش درونی و آسایش
جسمی تمرکز دارد .در نقاشی های سپهری همانند سایر ذن بودیسمان ،ذن به شکلی گسترده زندگی درونی را در
جهان بیرونی و برعکس مورد توجه قرار داده است.
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