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تصویرسـازی  شعر «نشـانے»  سهـراب سـپهری 
با تطبیق عنارص ادبی آن با مبانی هرنهای تجسمی

محبوبه زمانی بخش

دبیر هرن آموزش و پرورش 

شهرستان كازرون
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رنگ،  (منظر)،  پرسپكتیو  خط،  نقطه،  كلیدواژه ها: 

(تركیب بندی). كمپوزيسیون  سایه روشن، 

نشانی

پرسید  كه  بود  فلق  در  كجاست؟»  دوست  «خانه ی 
سوار

آسامن مكثی كرد
تاریكی  به  داشت  لب  به  كه  نوری  شاخه ی  رهگذر 

شن ها 
بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
«نرسیده به درخت، 

كوچه باغی است كه از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است. 

می روی تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ، رس بدر 
می آورد، 

پس به سمت گل تنهایى می پیچی، 
دو قدم مانده به گل، 

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد 

در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی:
كودكی می بینی

رفته از كاج بلندی باال، جوجه بردارد از النه ی نور
و از او می پرسی

خانه ی دوست كجاست.»

چكیده
ادبیات  میان  ارتباط  تاریخ،  مختلف  دوره های  در 

با  بسیاری  ادبی  آثار  و  بوده  توجه  مورد  همیشه  هرن،  و 

زیبا  هرنی  اثر  یك  به  تجسمی  هرنهای  مبانی  از  استفاده 

ابزار خود، سعی  با متام  نیز هرن  امروزه  است.  تبدیل شده 

دارد در حوزه ی ادبیات وارد شود، از تطابق علمی و خوب 

آثار ادبی با مبانی هرنهای تجسمی استفاده كند و به خلق 

هرن،  قالب های  هرچند  بزند.  دست  زیبا  و  بدیع  تابلوهای 

متفاوت است و ممكن است با بهره گیری از این تطابق كار 

پایانی به صورت های حجاری، كار روی چوب و فلز، نقش 

تصویرسازی  و  نقاشی  میان  این  در  كند؛  جلوه   ... و  فرش 

باالیى  قدرت  با  هرن  دو  این  زیرا  دارد؛  بسزایى  اهمیت 

به  را  شنونده  یا  خواننده  تخیل  و  دارند  رسوكار  ادراك  از 

تابلویى دل نشین پدیدار می كنند.  صورت 

تطابق  مبانی هرنی  با  را  ادبی  اثر  یك  چگونه می توان 

با  هرنمند  آشنایى  هرچه  كرد.  ایجاد  زیبایى  تصویر  و  داد 

از  مطلوب تری  شناخت  و  باشد  بیشرت  شعر  وسایل  و  ابزار 

خط،  نقطه،  نظیر  تجسمی،  هرنهای  مبانی  قواعد  و  اصول 

باشد،  داشته  تركیب بندی  و  سایه روشن  پرسپكتیو،  رنگ، 

و  مضامین  این  تابلو  از  قسمت  كدام  در  كه  می داند  بهرت 

شعر  محتوای  بیان  در  و  می كنند  پیدا  را  خود  جای  عنارص 

صحیح تر  اصول،  این  هم نشینی  اگر  بود.  خواهند  مؤثرتر 

خلق شده،  اثر  از  مخاطب  دریافتی  احساس  گیرد،  شكل 

نهفته  روح  مسئله،  این  كه  رساند  خواهد  تعالی  به  را  او 

است. شعر «نشانی» سهراب  ادبی و هرنی  آثار  كلیه ی  در 

سپهری به دلیل بهره مندی از صمیمیت، مضمون زیبا، تخیل 

اهمیت  برشی،  روح  تكامل  برای  قوی  درون مایه های  و 

ویژه ای دارد.

مقدمه

«طبیعت زیباست؛ اما همه ی این زیبایى ها هدفی در 

سكون ها  و  آرامش ها  آن،  پیچیدگی های  همه ی  دارد.  پی 

بر  دالیلی  و  دارند  نهفته  خود  در  عذاب ها،  و  توفان ها  و 

را  ارسار  این  از  بسیاری  ما  هرچند  هست؛  آن ها  آفرینش 

جلوه ها  برخی   از  نیز  و  آن ها  از  بسیاری  از  و  منی دانیم 

دوره ها،  و  اعصار  طی  در  بی خربیم.  طبیعت  شكوه های  و 

افرادی  و  یافته اند  دست  ارسار  این  بر  كه  آمده اند  افرادی 

حد  در  و  كنند  پیدا  دسرتسی  آن ها  به  كه  آمد  خواهند 

شعورشان درك كنند؛ بنابراین جست وجو در حد «چرایى ها» 

به  را  ما  اداركامن،  محدوده ی  در  و  طبیعت  «محتوای»  و 

و  جست وجو  برای  می كند.  رهنمون  آفرینش  غایى  هدف 
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پژوهش، ابزار و وسیله و بیان الزم است، الفبایى می خواهد 

مفهوم  جلمه  به  جمله  و  واژه  به  واژه  حرف،  به  حرف  تا 

نقاشی  مانند  تجسمی  [های  هرن  در  را  «الفبا»  این  افتد. 

موسیقی  درك  و  ثبت  برای  و  می نامیم  «بعد»  معامری]  و 

«نت» می گویىم.» (آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۱۹)

شعرهایى  گاه  نزدیك اند.  هم  به  بسیار  شعر  و  نقاشی 

اگرچه  كشیده اند؛  تصویر  به  را  آن ها  نقاشان  كه  می بینیم 

شعر  یك  بتوان  آن كه  برای  نباشند.  زیبا  آن ها  همه ی  شاید 

زیبا را به كمك عنارص هرنهای تجسمی به تصویر كشید، الزم 

است، شعر را به خوبی بشناسیم و با ابزار آن آشنا باشیم و 

هم چنین از نقاشی و عنارص مهم آن مطلع باشیم. 

یك  از  صورت،  هر  به  تصویری  یا  طرح  یا  نقش  «هر 

این  از  منظور  است.  یافته  تشكیل  اولیه  عنارص  سلسله 

نیست.   ... و  فیلم  رنگ،  كاغذ،  چون  موادی  اولیه،  عنارص 

مريی  پدیده های  كلیه ی  اساس  در  برصی  اولیه ی  عنارص 

(داندیس،  است.»  معین  و  محدود  آن ها  تعداد  و  است 

میان  ارتباط  دانسنت  برای  ابزار  شناخت  پس   (۶۹  :۱۳۸۰

شعر و نقاشی بسیار رضوری است. 

معنی  یك  و  مستقیم  معنی  یك  دارد،  معنی  دو  كلمه 

غیرمستقیم و از ابزار ناب شعر و ادبیات است. ابزاری كه 

منحرصاً این هرنها می توانند از آن بهره بربند و به وسیله ی 

آن با روح سخن گویند.» (كاندینسكی، ۱۳۷۹: ۶۸) به دلیل 

نزدیك بودن حوزه ی احساسات در ادبیات و هرن، الزم است 

هرنمندی كه می خواهد شعر را به تصویر بكشد، به خوبی 

با مبانی هرنهای تجسمی و ابزار و محتوای شعر آشنا باشد 

هدف  و  كشف  را  دو  این  صمیامنه ی  ارتباط  كند  سعی  و 

اصلی یك اثر هرنی را متجلی كند. 

هرنهای  عنارص  با  سپهری  سهراب  نشانی  شعر  تطابق 

تجسمی

خواننده  هم  را  شعر  یك  زمانی  گفتیم،  كه  هامن طور 

شناخت  كه  كند  تصویر  می تواند  خوبی  به  نقاش  هم  و 

پس  باشیم.  داشته  تجسمی  و هرنهای  ابزار شعر  از  خوبی 

بر  را  اصلی  تأثیر  كه  می رسیم  محتوا  به  ابزار  شناخت  از 

خواننده و بیننده ی خود دارد. 

«اجزای اولیه ی كلیه ی هرنها و صنایع برصی، نظم و نرث 

ادبی، موسیقی و نظیر آن ها، شكل و محتواست. منظور از 

یا غیرمستقیم  به طور مستقیم   محتوا، موضوعی است كه 

است.»  پیام  یا  خرب  هر  اصلی  خصوصیت  و  می شود  بیان 

(داندیس، ۱۳۸۰: ۱۵)

شاعر و نقاش، هر دو از یك منبع مهم استفاده می كنند 

تا پیام خود را استخراج و انتقال دهند و آن، طبیعت است. 

راه  و  برداشت  دید،  زاویه ی  طبیعت،  از  خوب  بهره گیری 

زیبا  جلوه های  تا  می كند  كمك  هرنمند  به  مفاهیم،  انتقال 

بنامیاند.  را 

«طبیعت، خود هرنمند بزرگی است. این سخن «گوته»، 

شاعر آملانی است كه طبیعت را منبع بزرگ الهام هرنمندان 

اثر  آن كه  برای  كه  توصیه می كند  آن ها  به  و حتی  می داند 

پایه ریزی  زیبایى  ارزش های  و  معیارها  با  را  خود  هرنی 

طبیعت،  زیرا  كنید؛  مطالعه  باید  را  طبیعت  ابتدا  كنید، 

و  می كند  دیكته  هرنمند  به  را  هرن  قواعد  و  فرمول ها  متام 

انسان، نخستین جلوه های زیبایى را معرفی می كند.»  برای 

(حلیمی، ۱۳۷۶: ۱۳)

نقاش)  و  (شاعر  هرنمند  طبیعت،  از  الهام  از  پس 

تلفیق  خود  درونی  احساسات  با  را  خود  برداشت های 

مسئله  این  می آورد.  وجود  به  را  جدید  فضایى  و  می كند 

را  زبان خاص خود  نقاشی،  یا  تا هر شاعر  موجب می شود 

پیدا كند و اثرش با دیگر هرنمندان متفاوت شود. 

زاده  هرنمند  از  نهایى  و  رازآمیز  شكلی  به  هرنی  «اثر 

و  اتفاقی  حیاتش  می گیرد،  هستی  و  حیات  او  از  می شود. 

هم سان  و  معین  و  هدفمند  نیرویى  بلكه  نیست؛  نامعقول 

از نظر زندگی مادی و معنوی دارد. این اثر، زندگی می كند 

و توان خلق فضای معنوی را دارد و از این دیدگاه درونی 

است كه می توان درباره ی خوبی یا بدی اثر هرنی قضاوت 

كرد.» (كاندینسكی،  ۱۳۷۹: ۱۴۶)

و  الهامات  احساسات،  متام  نقاش)  و  (شاعر  هرنمند 

یك  آن  كمك  به  بتواند  تا  می دهد  بروز  را  خود  پیام های 

انقالب،  این  بروز  آورد.  به وجود  مخاطب  درون  را  انقالب 

چیزی است كه ما آن را با عنوان «نیاز درونی» می شناسیم. 

نیاز  نوعی  خود،  عمیق  حس  و  باال  درك  خاطر  به  هرنمند 

می كند،  سعی  آن،  كمك  به  و  می كند  احساس  را  درونی 

احساس  این  كند.  ایجاد  مخاطب  درون  را  معنوی  انقالبی 

«نیاز  می دهد.  نشان  را  هرنمند  مهم  ویژگی  سه  نیاز، 

شخصیت؛   .۱ می شود:  ساخته  رازآمیز  عنرص  سه  از  درونی 

بنابراین   (۱۰۲  :۱۳۷۹ (كاندینسكی،  ناب».   .۳ سبك؛   .۲

هرنمند  هرنی  كار  ویژگی های  از  اولیه  آگاهی  داشنت  با 

(شاعر و نقاش) به رساغ عنارص هرنهای تجسمی می رویم؛ 

ویژگی هایى كه با تطابق آن ها با عنارص ادبی، تصویرسازی 

خوبی شكل می گیرد: 

۱. نقطه

دیدگاه  از  است.  هرنی  اثر  یك  ُبعد  نخستین  «نقطه، 

با ابعاد  فیزیك- ریاضی، نقطه «موجودی» است «موهوم» 
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فیزیكی صفر، نه درازا دارد، نه پهنا، نه ژرفا یا بلندا، لیكن 

به  كه  كوچكی  بسیار  لكه  ی  وسیله ی  به  قراردادی  طور  به 

«هرن»،  دیدگاه  از  می شود.  ترسیم  دید،  می توان  زحمت 

می تواند  كه  است  «واقعی»  و  «حقیقی»  موجودی  نقطه، 

درازا و ژرفا داشته باشد و تنها یك یا دو تا از این ابعاد را 

دارد.» (آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۲۲)

خداوند در بسیاری از آیات خود به نقطه اشاره می كند. 

نقطه، رشوع چیزی است؛ یعنی از نیستی به هستی آمدن. 

«خداوند تبارك و تعالی، این گسرتش نقطه از درون و 

در ابعاد و صورت های گوناگون را به قالب های متفاوت در 

فرمان  یك  با  هستی  آفرینش  است.  كرده  بیان  مجید  قرآن 

(َفَیكون)»  از هیچ  آمدن هستی  به وجود  و  (باش!)  «كن» 

(آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۳۷). 

شعر  بخش های  از  هریك  سپهری»  «سهراب  شعر  در 

یك  مثابه ی  به  می تواند  تنهایى  به  خود  سطر،  یا  كلمه 

نقطه لحاظ شود: «مكث آسامن»؛ «اشاره ی انگشت»؛ «گل 

تنهایى»؛ «كودك»؛ «جوجه ی النه ی نور».

زمانی كه حركت در یك نقطه ایجاد می شود، دیگر آن 

تبدیل می شود؛ شاید  یا شكل، نقطه نیست و به خط  واژه 

جوجه  شعر،  این  در  موجود  نقطه های  بارزترین  از  یكی 

باشد كه در النه ی نور است. واژه ی جوجه، می تواند مفهوم 

از نیستی به هستی آمدن و در واقع زایش و تولد را تداعی 

نو  از تخم خارج و هستی  كند. جوجه، موجودی است كه 

هرن  در  نقطه  مفهوم  با  مطابق  مطالب،  این  است.  یافته 

است؛ اما نقطه در شعر مفهوم و جایگاه ویژه ای دارد. 

دهد.  می  آغاز  و  پایان  معنی  شعر  در  نقطه  گاهی 

این  می گذاریم.  نقطه  می شود،  متام  جمله ای  كه  زمانی 

دارد.  همراه  به  هم  را  بعدی  جمله ی  آغاز  مفهوم  نقطه، 

می گیرد،  قرار  الفبا  حروف  روی  نقطه  كه  هم  زمانی 

مفهوم بخشی  آن،  و  می گیرد  عهده  به  را  مهمی  مسئولیت 

به نوشته است. پس نقطه می تواند هر جایى باشد و معنی 

و مفهوم ویژه ای داشته باشد و به بی زمانی برسد. 

می گویىم  وقتی  پس  نیست.  محدود  زمان  به  نقطه، 

در  نشانی  شعر  در  نقطه  یك  صورت  به  را  آن  و  «سوار» 

مكان  و  زمان  برگیرنده ی  در  می تواند  می گیریم،  نظر 
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این قضیه  باشد.  اطالق  قابل  و در هر جایى  نباشد  خاصی 

موجب می شود تا شعر به محدوده ی زمان و مكان خاصی 

منحرص نشود و تا قرون و اعصار بعد هم نو باشد یا وقتی 

می كنیم،  تصور  نور  النه ی  در  را  آن  و  جوجه  می گویىم، 

و  خالق  با  ارتباط  به  انسان  نیاز  نشان دهنده ی  می تواند، 

معنویت باشد كه به ملت و قوم خاصی اختصاص ندارد. 

۲. خط

(نقطه)  نقاشی  اولیه ی  عنرص  مخالف  قطب  «خط، 

است و بيشرتين تضاد را با آن دارد؛ در نتیجه عنرص دوم، 

بعد از نقطه به حساب می آید.» (كاندینسكی، ۱۳۷۸: ۶۲)

از  كه  فرضی  و  وهمی  است  موجودی  هندسی،  خط 

كنش  اثر  در  فرضی  و  موهوم  هندسی  نقطه ی  جابه جایى 

نیروی بیرونی یا درونی به وجود می آید... از موضوع ساكن 

خود، ناگهان كنده می شود و در مسیر ُبرداری سوی رضبه 

شدت  با  ارتباط  در  هم  آن،  «هیچ»  زمان  می كند.  حركت 

آفریده  عنرصی  و  می يابد  فزونی  حركت  با  هم  و  رضبه 

نیز  را  نقطه  ویژگی های  و  نیست  نقطه  دیگر،  كه  می شود 

ندارد. 

وجود  خطی  جنبش  نوعی  نقاشی  هامنند  شعر،  در 

خود  ساكن  جای  از  خروج  از  پس  نقطه،  نقاشی  در  دارد. 

به  بروز می دهد؛  خط هم در شعر  را  به شكل خط خود 

ابزار  منزله ی  به  را نشان می دهد؛ نخست  دو صورت خود 

و وسیله ی طرح مفاهیم و دیگر، آن كه از حركت نقطه یك 

نیروی درونی حاصل می شود. 

به  روشنایى  یا  تاریكی  درون  نیرویى  انفجار  از  «خط 

این كه  مثل  می شود؛  آشكار  خط  ناگهان  و  می آید  وجود 

تاریكی  یا  روشنایى  آن  از  و  بشكافد  روشنایى  یا  تاریكی 

محسوس  است،  نامحسوس  نخست  كه  خطی  شود.  زاده 

می شود و به تدریج از میان می رود. اگر از شكافنت تاریكی 

به وجود آمده باشد، پایانش محوشدن در روشنایى است و 

اگر از روشنایى زاده شده باشد، پایانش انحالل در تاریكی 

است. چنین خطی را كه از قلمروی خطوط تجسمی است، 

از  آفریده شده  خط  كه  حالی  در  گویىم؛  محتوایى»  «خط 

نگارشتاری  خط  و  سنجشی  خط  را  نقطه  برداری  پویایى 

می نامیم.»  اصلی)  گسرته ی  بر  ابزار  متاس  نتیجه،  (در 

(آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۵۸)

زمانی كه در عامل خلقت، حركت ستاره ها و كهكشان ها 

نیروی  یك  از  به وجود خط حاصل  می بینیم،  آسامن  در  را 

درونی پی می بریم و نوعی خط را تداعی می كنیم. در شعر 

تاریكی  به  كه  نوری  شاخه ی  است.  این گونه  هم  سهراب 

شن ها بخشیده می شود، نوعی حركت دارد؛ زیرا تاریكی را 

است.  خط  یك  خود  برق،  این  و  می شكافد  برقی  هم چون 

پس ظهور نور در تاریكی بر اثر حركت نقطه، پدیدآورنده ی 

یك خط است؛ خطی كه االن زمان دارد و گذشته ی تاریك را 

به حالی روشن شده، پیوند می دهد. 

دیگری  محل  در  این كه  برای  جابه جایى  از  پس  نقطه 

برمی گیرد: زمان حركت. «خطی  را در  متوقف شود، زمانی 

ایجاد  را  آن  از  فراگذشنت  احساس  و  می ُبرد  را  اثر  مرز  كه 

كه  است  چنین  است.»  آینده  اندیشه ی  بیانگر  می كند، 

و  تاق ها  اطراف  و  گنبدها  در  ویژه  به  و  اسالمی  آثار  در 

به كار می رود  و چنان  متوقف منی شود  رسدرها، خط هرگز 

به  را  بیننده  و  است  فضا  در  فرجامش  و  آغاز  گویى  كه 

تعلیق و شناوری در فضا می كشاند و به سوی حق راهربی 

َفَلٍك َیسَبحُون» (انبیاء: ۳۳). حركت نقطه  می كند: «كٌل فی 

فضا  با شتاب  و  درونی  یا  بیرونی  نیروی  اثر  در  و  فضا  در 

حركت  در  می توان  را  فضا  برش  می درد.  و  می شكافد  را 

این  خداوند  دید.  شب  در  آسامنی  سنگ های  و  شهاب ها 

(انعام:  االصباح...»  «فالق  می كند  توجیه  بامداد  با  را  خط 

۹۶) (آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۴۹)

برداشنت جوجه از النه ی نور دوباره نوعی حركت نقطه 

النه  در  وقتی  تا  جوجه  می دهد.  نشان  را  خط  ایجاد  و 

النه اش  از  را  آن  كه  زمانی  ولی  دارد؛  نقطه  مفهوم  است، 

برمی داریم، نوعی حركت همراه با مفهومی عرفانی در پی 

بردارنده ی  بهره گرفته شده، در  نور  از عنرص  دارد و چون 

شكاف تاریكی به وسیله ی روشنایى است.

۳. رنگ

«دنیایى كه ما آن را نظاره می كنیم، از دو عنرص مهم 

از:  عبارت اند  عنرص  دو  این  است.  شده  تشكیل  تجسمی 

یكدیگرند.»  ملزوم  و  الزم  یك  هر  كه  رنگ  و  (فرم)  شكل 

(اینت، ۱۳۷۴: ۴)

ما به كمك نقطه و خط و حتی سطح و حجم، فرم یك 

رنگ  از  آن،  بهرت  بیان  برای  و  می آوریم  وجود  به  را  شیء 

احساسات  و  آن  روانی  و  روحی  حاالت  تا  می گیریم  كمك 

و  فرم  آن ها،  الحان  و  كلامت  دهند.  نشان  خوبی  به  را  ما 

هستند.  ما  ماورای  از  پیام هایى  تجمع  محل  رنگ هایشان، 

رنگ به فرم كامل می بخشد و بدان جان می دهد. هر رنگ، 

به  كه  است  نوری  مانند  و  است  خیال  عامل  از  انعكاسی 

موسیقی مبدل شده است.» (اینت، ۱۳۷۴: ۴۹)

ما  می نویسد:  معروف  رنگ شناس  استوالد»  «ویلهلم 

توجه  جالب  ما  برای  كه  می گویيم  هامهنگ  رنگ هایى  به 

ذهنی  معیارهای  استوالد،  مقصود  باشند.  دل چسب  و 

هارمونی رنگ است.» (اینت، ۱۳۷۴: ۶۹)

خطی كه
 مرز اثر را 
می ُبرد و

 احساس فرا 
گذشنت از آن را 
ایجاد می كند، 
بیانگر اندیشه ی 
آینده است



دنیایى كه ما آن 
را نظاره می كنیم، 
از دو عنرص مهم 
تجسمی تشكیل 

شده است. 
این دو عنرص 
عبارت اند از: 
شكل (فرم) 

و رنگ؛
 كه هر یك 

الزم و ملزوم 
یكدیگرند

می تواند  رنگ،  كمك  به  هرنی  اثر  یك  خوب  ارزیابی 

بروز  اثر  خالق  تفكرات  و  اندیشه ها  از  را  خوبی  شناخت 

دهد. 

شناخت برخی رنگ ها در شعر نشانی
رنگ زرد

خواننده  به  را  خود  شعر،  ابتدای  در  كه  رنگی  اولین 

روشنایى  و  نور  كه  رنگی  است؛  زرد  رنگ  می دهد،  نشان 

از فضایى كه سیاه است و  ایجاد می كند. ما  تاریكی  را در 

روشنی  فضای  به  و  می شویم  خارج  دارد،  را  مخمل  خواب 

می رویم كه سفیدی و زردی است. 

دوباره  نیز  شعر  از  كه  دیگری  جای  در  زرد  رنگ  این 

خود را نشان می دهد و آن، زمانی است كه كودك، جوجه 

«اتاق  كتاب  در  خود  سپهری  برمی دارد.  نور  النه ی  از  را 

آبی» به فلسفه ی رنگ زرد در ملیت های مختلف اشاره ای 

می كند و معنای آن را مشخص می كند. 

صفای  در  كه  است  زرد  زمین،  متثیلی  و  سنتی  «رنگ 

 (ratana) كامل خود، هم چون فلز گران بها طال یا ُدر گوهر

پس   (۲۰  :۱۳۷۶ (سپهری،  كیمیاست.»  و هامن  می درخشد 

درواقع   می بخشد،  زمین  به  را  نور  شاخه ی  سپهری  وقتی 

زمین  یعنی  است؛  قایل  زمین  برای  زرد  روحانیت  نوعی 

می تواند صحنه و گسرته ی عروج و دانایى برش باشد. 

رنگ سبز

امیدواری  و  آرامش  ارضا،  نشان دهنده ی  سبز  «رنگ 

(اینت،  ایامن.»  و  دانش  از  است  آمیزشی  سبز،  رنگ  است. 

(۲۱۷ :۱۳۷۴

اشاره  كه  قسمتی  در  می توان  را  دانش  و  ایامن  این 

از  كه  است  «كوچه باغی  درخت»،  به  «نرسیده  به  می كند 

بخِش  این  در  كنیم. سپهری  پیدا  است»،  خواب خدا سبزتر 

حس  كامًال  خدا  وجود  آن،  در  كه  را  راهی  از  عبور  شعر، 

می شود و رسیدن به نهایتی را كه خود خداست، برای برش 

الزم می داند. 

به  هم  بلوغ،  باغ،  درخت،  گل،  نظیر  دیگری،  عنارص 

نوعی غیرمستقیم سبزی را در خود حمل می كنند. سبزی و 

زندگی گل، سبزی و طراوت درخت، رسسبزی باغ و رسیدن 

آمیخته  معرفت  و  دانش  گویای  همه  بلوغ،  نورسیدگِی  به 

با ایامن است. 

رنگ آبی

«آبی، معنی ایامن می دهد و به فضای الیتناهی و روح 

اشاره دارد. این رنگ، سایه دار است و میل دارد در تاریكی 
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شاعر و نقاش، 
هر دو از 
یك منبع مهم 
استفاده می كنند 
تا پیام خود را 
استخراج و انتقال 
دهند و آن 
طبیعت است

و  است  نامحسوس  كند.  خودمنایى  و  دهد  نشان  را  خود 

 :۱۳۷۴ (اینت،  بیان می كند.  را  در عین حال، امتسفر شفافی 

(۲۱۶

برده   نامی  «فلق»  از  كه  همین قدر  شعر،  این  در 

احساس  شعر  در  شب)  در  (حتی  آسامن  وجود  می شود، 

می شود. وقتی می گوید: «آسامن مكثی كرد»، این قضیه به 

اثبات می رسد. آسامن همیشه دو فضای روز و شب دارد. 

زمانی كه سهراب اشاره می كند: «و در آن عشق، به اندازه ی 

رصاحت  به  كه  آبی  رنگ  هم  است»،  آبی  صداقت  پرهای 

مطرح شده و هم عشق كه با رنگ آبی ارتباط زیادی دارد، 

به اندیشه ی وی در این بخش بسیار كمك می كند.

می دانیم  است.  خودآگاهی  یك  به  رسیدن  رنگ  آبی، 

دیگران  بر  منی تواند  نشناسد،  خوبی  به  را  خود  كسی  تا 

نوعی  آبی،  كند.  درك  خوبی  به  را  آن ها  و  باشد  تأثیرگذار 

صفای  یك  به  انسان  می كند،  كمك  كه  دارد  خود  در  نیرو 

كتاب  در  برسد؛ حتی خود سهراب  عقالنی  و شعور  باطنی 

این  و  است  مقدس  سنگ  «فیروزه،  می گوید:  آبی  اتاق 

آبی  بر ظلمت... متاشای  نور  دارد در چیرگی  نقشی  سنگ، 

به صفای شعور است.  است. رسیدن  آسامن، متاشای درون 

(سپهری،  است.»  مشاهده  و  مراقبه  متثیل  هسته ی  آبی 

(۲۳ :۱۳۷۶

بنفش رنگ 

ترسی  ترا  «و  می كند:  اشاره  سپهری  كه  قسمتی  در 

نوعی  كه  می دهد  نشان  را  ترسی  می گیرد»،  فرا  شفاف 

شفاف بودن دارد؛ نه كدر بودن، یعنی ترسی كه به سمت 

یك آگاهی و خوبی پیش می رود. 

گوته در مورد بنفش گفته است: اشاره ای است به ترس 

نهانگاه  تیره، محتوی  و  بنفش  پایان جهان.  و  زیاد، آخرت 

نشانه ی  شود،  روشن  كه  زمانی  و  است،  مصیبت  و  فاجعه 

سمبل  بنفش،  كرد.  خواهد  افسون  را  ما  كه  است  تقدیس 

آبی،  بنفش  و  است  عظمت  و  ستایش  مرگ،  مرج،  و  هرج 

رنگ القاكننده ی تنهایى است.» (اینت، ۱۳۷۴: ۲۱۹)

نشانی،  شعر  در  چون  اما  است؛  ترس  نشانگر  بنفش، 

آن،  روشن شدن  می رود،  شفاف بودن  سمت  به  ترس  این 

نشان  را  بزرگی  و  ستایش  نوعی  و  است  تقدیس  نشانه ی 

می دهد. 

پرسپكتیو  .۴

یكی دیگر از عنارص هرنهای تجسمی، پرسپكتیو است. 

برای آن كه بتوانیم تطابق آن را با شعر سهراب آشكار كنیم، 

الزم است تعریف شود. 

علم طراحی شكل ظاهری  از  است  عبارت  «پرسپكتیو، 

اشیا و نحوه ی دیدن حجم های سه بعدی و ترسیم آن ها بر 

منایش  امكان  پرسپكتیو،  قوانین  است.  دوبعدی  روی سطح 

عمق و بعد سوم را بر روی صفحه فراهم می كند. با تغیري و 

تبدیل خطوط و سطوح یا حالت هایى كه سایه روشن ایجاد 

می كند، عمق كاذب و بعد مجازی ایجاد می شود كه عامل 

است و هامهنگ  تحرك  در  است. چشم، مدام  دید  خطای 

را  تصویری  تازه ی  دریافت های  مكان،  و  زمان  دگرگونی  با 

قوانین  با  اشیا كه  ادراك می كند؛ درحالی كه تصویر  پیوسته 

لحظات  از  لحظه ای  تنها منایش  به وجود می آید،  پرسپكتیو 

زمان است كه به صورت ثابت و ساكن ایجاد شده است.» 

(حلیمی، ۱۳۷۶: ۱۴۸)

اگر در شعر سپهری دقت كنیم، می توانیم از تصویرهایى 

كه شاعر در بخش های مختلف شعر خود می منایاند، به یك 

عمق و ُبعد سوم برسیم؛ مثًال وقتی می گوید: «و به انگشت 

نشان داد سپیداری و گفت»، درواقع، نوعی فاصله یا دوری 

به  «نرسیده  كه می گوید:  آنجا  را حس می كنیم.  نزدیكی  و 

را  ُبعد  و  فاصله  نوعی  هم  باز  است»،  كوچه باغی  درخت، 

بار  می توان  می كنیم.  مشاهده  می كند،  ایجاد  پرسپكتیو  كه 

دیگر در این قسمت از شعر كه «رفته از كاج بلندی باال»، 

دوباره فاصله ای را كه میان بیننده و فاعل این كار در شعر 

مشاهده كرد.

۵. سایه- روشن

محتوا  نیاید،  نور  تا  و  نیست  نوری  نباشد،  تاریكی  «تا 

وجودی اش،  استقالل  عین  در  روشن  تاریك -  نشود.  آشكار 

بی واسطه به رنگ پیوسته و حاالت مختلف روانی رنگ ها، 

از شدت تاریكی یا روشنی آن ها یا تسلط تاریك- روشن بر 

آن ها آشكار می شود.» (آیت اللهی، ۱۳۷۷: ۱۰۹)

زمانی كه سپهری در شعر خود می گوید: «در فلق بود 

نوری  شاخه ی  رهگذر  كرد/  مكثی  آسامن  سوار/  پرسید  كه 

می توان  بخشید»،  شن ها  تاریكی  به  داشت/  لب  به  كه 

تاریكی و ظهور نور در  را به خوبی دید؛ وجود  سایه روشن 

این تاریكی. شاعر از نوعی سكون خارج می شود و به سوی 

روشنایى پیش می رود. 

بلندی  كاج  از  «رفته  كه  اشاره می كند  آنجا كه سپهری 

نور می تواند  از النه ی نور» خود النه ی  بردارد  باال/ جوجه 

دانش  نشانه ی  نور،  زردی  زیرا  باشد؛  آدمی  دانش  مناد 

است. 

جو،  وفاست.  خود  خلوص  به  پرده  متام  در  را  «رنگ 

رنگ  جالی  از  روشن  و  سایه  و  نیست  خلوص  حجاب 

در  را  چیزی  از  سهمی  و  منی تابد  جایى  از  نور  منی زداید. 
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از دیدگاه «هرن»، 
نقطه، موجودی 

«حقیقی» و 
«واقعی» است 

كه می تواند درازا 
و ژرفا داشته 

باشد و تنها یك یا 
دو تا از این ابعاد 

را دارد

سایه منی برد. آفتاب اگر هست، به پای اشیا سایه نیست... 

گاه سایه چنان زیرك است  و  به سایه  كنایه ای است  سایه ، 

چینی.  ظرف  یادآور  كم وبیش  می بخشد؛  ظرافتی  ّرس،  كه 

درخت  و  صخره  رسشت  در  درخت،  و  صخره  سایه روشن 

است. اینجا سایه، حریف همزاد نور نیست؛ آزرم نازك نور 

است.» (سپهری، ۱۳۷۶: ۶۶)

(كمپوزيسیون) تركیب بندی   .۶

كنار  را  هرنی  اثر  در  موجود  عنارص  و  اشیا  كه  زمانی 

هم می گذاریم تا آن ها خود را در مجموعه ی یك كل، نشان 

تركیب بندی كمك می كند  تركیب بندی رسیده ایم.  به  دهند، 

انتقال  و  شود  ایجاد  كل  اجزای  میان  خوب  سازواری  تا 

شعر،  در  شود.  جلوه گر  به خوبی  اندیشه ی هرنمند  و  پیام 

كلامت به صورت چندین جمله در كنار هم قرار می گیرند 

نشانی  شعر  در  سهراب  می كنند.  ایجاد  درونی  سازوارِی  و 

برقرار  ارتباط  واژه ها  میان   است،  توانسته  خوبی  به  خود، 

مخاطب  به  زیبا  پیام  یك  به صورت  كل  در  را  شعر  و  كند 

برساند. 

خط،  رنگ،  میان  خویش  درك  و  اندیشه  با  سپهری 

ارتباط  شعر  در  بعد)  و  (فضا  عمق  و  سایه روشن  نقطه، 

خود،  لطیف  احساس  و  قوی  عاطفه ی  با  و  می كند  برقرار 

می رسد.  درونی  معرفت  و  زیبایى شناسی  از  نو  تعریفی  به 

«هرنمند در آن سوی كردار هرنی، خود را آزادانه در اختیار 

هرگاه  كه  است  گفته  «وایتهد»  می گذارد.  منادی  فعالیت 

شعور،  مصدر  برش،  ذهن  تشكیل دهنده ی  اجزای  از  بعضی 

به  نسبت  باشند،  دیگر  كاربردهای  و  عواطف  اعتقادات، 

منادی  عملكردی  آن،  تجربه ی  تشكیل دهنده ی  اجرای  دیگر 

تشكیل دهنده  اجزای  مجموعه  نخستین  می كند.  پیدا 

می گویند.  مناد»  «مفهوم  را  مجموعه  دومین  و  «مناد»  را 

اگر  (یا  رنگ ها  و  شكل ها  از  تركیبی  منادپرداز،  هرنمند 

موسیقی دان باشد، تركیبی از اصوات) را می آفریند كه ناقل 

رنگی  همواره  هرن  در  مفهوم  این  و  بود  خواهد  مفهومی 

این گونه هرن  لحاظ،  این  از  دارد.  زیبایى شناختی  یا  عاطفی 

را می توان «انتقال منادی عاطفه» تعریف كرد و هامن گونه 

كه وایتهد گفته است: «این تعریف، سنِگ بنای هر نظریه ی 

(رید،  می دهد.»  تشكیل  را  هرن  درباره ی  زیبایى شناختی 

(۲۵ :۱۳۷۴

از عنارص هرنهای  پس تركیب بندی یك جمع بندی كلی 

شعر  یك  كامل  شكل  به  سهراب  اثر  در  كه  است  تجسمی 

شعر،  این  ساده ی  اجزای  می كند.  متجلی  را  خود  زیبا، 

بیان كننده ی دیدگاه هرنمند است. 

نتیجه گیری

ادبیات،  نظیر  مختلفی،  قالب های  در  می تواند  هرن 

در  كه  است  درست  دهد.  نشان  را  خود   ... و  پیكره تراشی 

ابزار  یا واژه كمك گرفته می شود و در هرن،  از كلمه  ادبیات 

متفاوت است؛ ولی شباهت های زیاد آن دو می تواند به خوبی 

نشان دهد، چگونه یك اثر ادبی به یك اثر هرنی (تجسمی) 

تبدیل می شود و پیوند نزدیكی میان آن ها برقرار است. گاهی 

اندیشه ها و احساسات یك شاعر، می تواند تصویرهایى كامًال 

روشن و واضح از طبیعت نشان دهد؛ به گونه ای كه مخاطب 

احساس كند، هر كلمه یا سطر یا جمله شعر، خود یك تابلوی 

نقاشی است. پس برای تطابق یك شعر با نقاشی، الزم است، 

عنارص اولیه ی هر دو و بعد از آن، محتوای آن ها بررسی شود. 

در شعر نشانی سهراب، به خوبی می توان تجلی نقطه، خط، 

را  تركیب بندی  و  سایه روشن  بعد)،  و  (عمق  پرسپكتیو  رنگ، 

دید. وجود هر یك از این عنارص زمان، مكان، احساسات رنگی، 

عمق و فضاسازی و نور و روشنایى را جلوه می دهند كه البته 

یك  دارند.  بسزایى  نقش  هرنمند  اندیشه ی  و  پیام  انتقال  در 

نقاش خوب می تواند با بهره گیری از ویژگی ها، تابلویى سزاوار 

شعر شاعر بیافریند كه هم با خود شعر ارتباط برقرار كند و 

هم تصویری زیبا از درون مایه ی شعر به همراه داشته باشد. 
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كاوه تیموری

عمــــــــــادالكّتاب

مقدمه

ملقب  سیفی»،  عامد  مرحوم«محّمد حسین خان 

مسّلم  استاد  آخرین   (۱۲۴۰-۱۳۱۵) به«عامدالكّتاب» 

ایران در شیوه ی  در خوش نویسی یكصد سال گذشته ی 

خط  نستعلیق است.

عامدالكّتاب به عّلت قرار گرفنت در دوره ی پایانی قاجار 

و معارص بودن با شاهان قاجاری، چون نارص الّدین شاه، 

مظفر الّدین شاه، محّمدعلی  شاه و احمد شاه و سپس با 

پهلوی اول، حلقه ی ارتباطی خوش نویسی دوره ی مهم 

قاجاریه و دوره ی معارص است.

نام دار در  این خوش نویس  برای  از نظر فّنی و هرنی، 

مبانی  دقیق  فهم  نیست؛  زمانی هم ترازی  دوره ی  این 

عامد الّكتاب،  خوش نویسی  هندسی  نظام  و  هرنی 

معارص  خوش نویسی  متاشای  برای  ورود  كلید  درواقع 

ایران است. مطالعه ی آن كامًال رضوری است و می تواند 

به بینش هرنی خوش نویسی معارص ایران بیافزاید.

در این نوشتار، سعی بر این است كه ابعاد شخصیت  

هرنی و اجتامعی وی بررسی شود.

تربیت و زمینه ی اجتامعی عامد الكّتاب 

عامد الكتاب رشح حال زندگی خود را به شكل منظوم 

و  است  درآورده  تحریر  رشته ی  به  روان  طبعی  با  و 

به  را  منظومی  خودنوشت»  «زندگی نامه ی  درواقع  

یادگار نهاده است.

سال شامر زندگی  عامدالكّتاب

۱۲۴۰: به دنیا آمدن؛

محّمدعلی  میرزا  شاگردی  و  مكتب  به  ورود   :۱۲۴۸

خوش نویس قزوینی؛

۱۲۵۶: عزیمت به عتبات در پانزده سالگی؛

۱۲۵۷: آغاز كتابت به خّط نسخ و ثلث به مدت ۸ سال؛

۱۲۶۴ : عزیمت به تهران، ازدواج؛ 

۱۲۷۶ : كتابت قرآن به خّط نسخ معروف به «قرآن حسن»، 

ترجمه و تفسیر (میرزاحسن فسایی)؛

مدت  به  انطباعات  وزارت  منشی  و  كاتب   :۱۲۷۷

هشت سال؛

حكومت  اوایل  امیربهادری  شاهنامه ی  كتابت   :۱۲۸۲

مظفرالّدین  شاه (اجرت هر صفحه ی ۱۹۸ بیتی، ۱۵ ریال) 

در سّن ۴۲سالگی؛

۱۲۸۶: درك به توپ بسنت مجلس توسط مّحمد علی شاه؛

۱۲۸۷: درك تاج گذاری احمدشاه قاجار؛

۱۲۹۴: عضویت در كمیته ی مجازات و نگارش بیانیه های 

كمیته ی مربوط در پنجاه وچهارسالگی؛

۱۲۹۵: دستگیری به جرم عضویت در كمیته ی مجازات؛

۱۲۹۹: تحّمل پنج سال زندان و آزادی؛

۱۳۰۸: آماده سازی نهایی ۳۶ كتابچه ی رسم املشق در چهار 

سطح در سّن ۶۴ سالگی؛

۱۳۱۳: نگارش كتیبه های دانشگاه تهران؛

۱۳۱۵: درگذشت.



تولد او در دیار قزوین به سال ۱۲۴۰ شمسی بوده است. 

پدرش «حسین»، فردی قباله نویس در آن سامان بوده كه 

فرزند را در سّن هشت سالگی به مكتب سپرده است.

«هشت ساله بودم كه از ره داد 

     پدر من مرا به مكتب داد»

او در چهاده سالگی از نعمت پدر محروم می شود:

«سال عمرم به چهارده چو رسید 

  پدر از این دیار رخت كشید»

بغداد  عازم  كار،  و  تحصیل  پی  در  پانزده سالگی  در   

می شود:

«پانزده ساله بودم و بی زاد 

  كه روانه شدم، سوی بغداد»

 در كاظمین سه سال اقامت می كند:

«رَحل در كاظمین بگشودم

 تا سه  سال اندر آن محل بودم»
شاخه های  بر  ّجدی  به شكلی  خّط  جوانه های مشق   

وجود محمد حسین، آرام آرام شكل می گیرد و او، این 

لطیفه  ی الهی را تنها از فضل حق می داند:

«ز ابتدا فضل حق مرا شامل 

عشق مشق خّطم ُبدی كامل 

زین سبب، مشق بود انبازم 

از غنا با خدا ُبد رازم»

او سه سال در كاظمین با سخت كوشی به خّط نسخ و 

اولین نشانه های توفیق را در وجود  ثلث می پردازد و 

خود احساس می كند:

«چون رسید، انتهای سیُّم سال

 خط نویدم بداد ز استقبال»

از آن پس برای كسب فيض محرض روحانی جلیل القدر 

كه از او با نام«حجت السالم راد» یاد می كند، راهِی كربال 

عتبات،  در  وی  اقامت  از  دوم  مرحله ی  این  می شود. 

پنج سال طول می كشد و در آن جا نیز خوش نویسی و 

مشق خط برای مسیر وی تعیىن كننده بوده است:

«از شفق مشق بود تا به فلق

شب و روزم به درس مستغرق»

او پس از اقامتی هشت  ساله در محرض هامن روحانی 

نیكو محرض و خوش خلق همراه با وی به ایران مراجعت 

می كند و در مالزمت با او روزها را می گذراند.وی پس از 

یك سال اقامت در تهران، ازدواج می كند و از حاالت وی 

در اشعار برجای مانده چنین به نظر می آید كه از ازدواج 

خود راضی نبوده است. وی در سال ۱۲۶۴ با هامن رادمرد 

جلیل به خراسان عزیمت می كند و با حضور چهارماهه ی 

خود در حریم رضوی به تكامل خّط َنسخ خویش می پردازد 

و آن سفر را تحفه ی اقامت خود به شامر می آورده است:

«این اقامت بَدل چو شد بر فسخ

 تحفه ی سوغات ُبد مرا خط نسخ»

در این دوره ی سّنی، یعنی در ۲۴ سالگی، او خوش نویسی 

احاطه دارد و  بر خّط نسخ، ثلث و نستعلیق  است كه 

كتابت برای وی برات پیروزی و به دست آوردن رزق و 

روزی است و دمی از كوشش و تالش برای امرار معاش 

دست بردار نیست:

«من كه از اول هرن رفیقم بود

 كارفرما نه، َبل شفیقم بود

گاه تحریر و گاه تعلیم

نُبدم اعتنا به هفت اقلیم 

این سخن گاه گاه می گفتم

پادشاه ماملك خّطم

با رصیر قلم، جهان سپرم

پادشاه ماملك هرنم»

عامد الكّتاب و مراحل خوش نویسی

«میرزا  از  تنها  او،  و  ناشناخته اند  عامد  مرحوم  استادان 
محّمد علی خوش نویس قزوینی، به عنوان معّلم خّط خود 

یاد كرده است. 

عامد الكّتاب بر اساس آن چه كه آمد، پس از رفنت به عتبات 

و حضور هشت ساله ی خود در آن جا، عالوه بر تحصیل از 

كتابت یك دوره «فقِه» مرحوم «آقا سّید علی بحرالعلوم» 

نام می برد.

نقطه ی عزیمت خوش نویسی مرحوم عامد، خط َنسخ و 

از  «زیاده  كه  نوشته ای می آورد  در  او  است.  بوده  ُثلث 

پانصد هزار بیت، كتابت كرده است!»

و  امری دشوار  كتابت در مدت هشت  سال،  میزان  این 

چه بسا و غیرممكن است؛ زیرا ۵۰۰ هزار بیت، دست كم 

هشت نگارش شاهنامه ی شصت هزار بیتی است. بعدها 

مرحوم عامد الكتاب یك شاهنامه را با كمك دو شاگردش، 

«غالمعلی» و «علی اكرب رسوش» در سه سال تحریر كرده 

است. در مجموع، موضوع با بررسی اصل سند كه در 
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