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ــه ورزی  ــار اندیش ــه اعتب ــی، ب ــاعر ایران ــاش و ش ــپهری، نق ــهراب س س
کوشــش های نوآورانــه اش در بهره گیــری از دســتاوردهای  عارفانــه و 
یــخ هنــر  زیبایی شــناختی شــرق و غــرب، جایگاهــی خــاص در تار

و ادب معاصــر دارد.

کار جــّدی خــود را در مقــام نقــاش بــا سلســله تصویرهایــی  ســپهری 
کــرد. نخســتین آبرنگ هــا  برگرفتــه و خالصه شــده از طبیعــت آغــاز 
گواش هــای او را می تــوان بازنمایــی لحظه هــای تجربــه شــاعرانه  و 
در جهــان اشــیا دانســت. حرکــت آزاد و شــتابان قلم مــو، درهم شــدن 
عوامــل  از  اســتفاده  و  رنگــی،  تباین هــای  بــر  کیــد  تأ رنگ مــاده، 
تمرکزدهنــده در فضــای دوُبعــدی )مثــاًل یــک لکــه رنــگ ســرخ بــه 
ــد  ــار او در ایــن دوره ان ــه آتشــین(، از جملــه مشــخصات آث نشــانه الل
ــد.  ــان می دهن ــس را نش ی ــب پار ــی مکت ــی انتزاع ــری از نقاش و اثرپذی
ــرقی و  ــنت های ش ــق س ــرای تلفی ــه ب گاهان ــی آ کوشش ــال،  ــن ح ــا ای ب
غربــی، و ســعی در دســتیابی بــه شــیوه ای مســتقل و شــخصی نیــز 
کســب  بــا  او  کــه  اســت. چنــدی نمی گــذرد  آثــار مشــهود  ایــن  در 
کشــف ارزش فضــای خالــِی  مهــارت در طراحــی خوش نویســانه، 
گرایشــی بــارز بــه  مثبــت در ترکیب بنــدی، و رنگ گزینــی محدودتــر، 
کارش نشــان می دهــد. تلخیــص و  زیبایی شناســی نقاشــی ِذن در 
یتــم خط هــا و لکه هــای بیانگــر، توجــه بــه  کیــد بــر ر تقطیــر شــکل ها، تأ
کاربســت اســلوب رنگ آمیــزی رقیــق  تعــادل فضاهــای ُپــر و خالــی، و 
کــه ســپهری از آب مرّکب هــای  و ســیال، از جملــه اصولــی اســت 
خــاور دور می آمــوزد. بدین ســان او بــه شــیوه ای موجــز، نیمه انتزاعــی 
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بــرای  بیــان مناســبی  کــه وســیله  و بدیهه نگارانــه دســت می یابــد 
کویــری می شــود. ســپهری  مکاشــفه های شــاعرانه اش در طبیعــت 
گاه از تجربــه ســاختاری خســته می شــود، بــه ایــن  بعدهــا هــم هــر 
زبــان روان مکاشــفه ای بازمی گــردد و در طرح هایــش همــواره آن را بــا 

کار می گیــرد.  توانایــی بســیار بــه 

پرده هــای تنــه درختــان و نقاشــی های انتزاعــی هندســی در مجمــوع 
کــه  آثــار ســپهری همان قــدر اســتثنایی و غیرمترقبــه بــه نظــر می آینــد 

کویــری او.  طبیعــت بی جان هــا و مناظــر معمــاری 

کمال طلــب بــود. نــه  ســپهری هنرمنــدی متفکــر، جســت وجوگر و 
از بررســی جریان هــای هنــری معاصــر غافــل می شــد و نــه از تعمــق 
در میــراث فرهنــگ و هنــر شــرق؛ بنابرایــن مســیر تحــول نقاشــی او 
ــزاع  ــی و انت ــان پیکرنمای ــود. او می ــیب نب ــراز و نش ــی ف ــت و ب سرراس
یکــرد حســی بــه واقعیــت و عقالنیــت ســازمان دهی  مطلــق، میــان رو
ــی  ک ــای خا ــیال و رنگ ه ــوط س ــا خط گاه ب ــود.  ــان ب ــر، در نوس تصوی
ُصــَور  خــود  ترکیب بندی هــای  در  گاه  و  می کــرد  بدیهه نــگاری 
کار می ُبــرد. بــا ایــن حــال،  هندســی قاطــع و رنگ هــای درخشــان بــه 
ــه  ــر اصــل »خــأ« ب کیــد ب ــا تأ ــًا ب او تجربیــات صــوری متنــوع را عمدت

ــرد. ــظ می ک ــود را حف ــبک خ ــر س ــی داد و جوه ــد م ــم پیون ه
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