
 

 بررسي تطبيقي مفاهيم عرفاني در شعر شهريار و سهراب سپهري
 

 1 رضا واعظي

 چکيده
عرفان و ادبیات پیوندی ناگسستنی و دیرینه باهم دارند و اغلب شاعران ایرانی رگه هایی از عرفان در آثارشان وجود دارد. 
عرفان در ادبیات معاصر همانند پیشینه خود در ادبیات كالسیك مورد توجه شاعران است.  شهریار و سهراب سپهری دو تن از 

د , یکی به عنوان نماینده ادبیات كالسیك و سنت گرا  و غزل سرا و دیگری به شاعران سرشناس در ادبیات معاصر هستن
عنوان شاعری نو گرا و نیمایی كه با توجه به كاربرد اصطالحات عرفانی در آثارشان می توان مفاهیم عرفانی را در شعر آنان 

همچنین آشنایی با شاعران عارف مسلك به بررسی كرد. شهریار با توجه به عالقه و تمایل زیاد به عرفان و شعر كالسیك و 
ویژه حافظ به عرفان گرایش پیدا كرد و سهراب سپهری نیز در اثر مسافرت به مناطق  مختلف دنیای شرق و همچنین آشنایی 
با مبانی عرفان شرق  تحت تاثیر عرفان هندی و بودایی قرار گرفت. مفاهیم و اصطالحات عرفانی در جای جای اشعار این دو 

و مقایسه مفاهیم واصطالحات عرفانی در اشعار این  توصیفبررسی و مقاله حاضر سعی در اعر بزرگ معاصر بازتاب دارد. ش
دو شاعر دارد. این بررسی اوال به شناخت هرچه بیشتر از شیوه عرفان این شاعران و ثانیا به نحوه طرح عرفان در ادبیات 

 معاصر می انجامد.
 شهریار ،سهراب سپهری، عرفان, ادبیات معاصر كليد واژه ها:

 مقدمه. 1
به ویژه شعر، مناسب ترین و رساترین  تبین عرفان و ادبیات ارتباط نزدیکی وجود دارد. بعد از متون دینی، ادبیا

 درو بازتاب عرفان دراندیشه ها و افکار بشر كامالً محسوس بوده  ت.اس زبان برای بیان احوال و یافته های عرفا
گرایش و ومادی او تجلی می یابد.  ایران در طول تاریخ، همواره مركز معنویت و عرفان بوده است زندگی معنوی

ی اندیشه های مکتوب عرفان بارزترین مجال، برای ظهور. های عرفانی در میان ادیان ایرانی همواره وجود داشته است
و عرفان پدیده ایست كه سرتاسر جامعه ایرانی را در همه زمان ها فراگرفته است ، به گونه ای كه  استادبیات 

پیوند میان ادبیات و عرفان، به محوریت عنصر احساسات در آن  مهمترین  درون مایه ادبیات ما را شکل داده است.
عرفان، بیش از هر عامل دیگری  ند. از یك سوگردد. به همین جهت ادبیات و عرفان بر هم تاثیرگذار بوده ا ها بر می

سوی دیگر به ندرت می توان عارفی را یافت كه از ذوق شاعرانه  بر غنا و جاذبه ادبیات فارسی افزوده است و از
حافظ و نظامی  سنایی، عطار، مولوی، سعدی،شاعرانی چون به طوری كه جدا دانستن عرفان از آثار د برخوردار نباش
 . دشوار است

 معانی بر ظاهر در برد كه می كار به را الفاظی شاعر . است آن بودن رمزی عرفان ادبی زبان های ویژگی از یکی

 اشاره خود درونی احساسات و مشهود به حقایق الفاظ این از شاعر بلکه نیست، شاعر اصلی مراد كه دارند داللت ای

 دارد .این نوع رمز گرایی در اشعار سپهری بیشتر جلوه . كند می
فارسی كرد و پس از او یکی از  عرفان در ادب پارسی گستردگی فراوانی دارد . سنایی آن را رسماً وارد شعر

دیوان یا برخی از بسیاری از شاعران نامدار ایران عارف بودند و تمام . مضمونهای اصلی شعر ، مضامین عرفانی بود
دوره معاصر و ر ن كم كم رو به كاستی می رفت تا اینکه دمسائل عرفانی سرودند . این مضمو خود را برای توضیح

اصطالحات  شاعران عارفبدان روی آوردند. چون شهریار و سهراب سپهری بویژه پس از انقالب شاعران متعهدی 
 د. شماری از این اصطالحات در ظاهر معنای دیگری دارند، اما بهیرنگ می خاصی را برای بیان مقصود خود بکار

كنند، در زبان و بیان اهل عرفان  تداعی می ه احوال و معانی مورد نظر عارفان را به وجه تشبیهی و تمثیلیخاطر اینک
از این رو )) صوفیان در طول حیات فکری خود ، تالش كرده اند از اصطالحات ، كلمات و  اند. و تصوف رایج شده

                                                            
 دانشجو دكتری دانشگاه زنجان 1
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, 1831موثرترین شکل تداعی نماید.(( )شریفیان, واژه هایی استفاده كنند كه انس انسان به حق را به شیواترین و
زبان عارفان زبان اشاره و رمز و  .ها واقف شویم ها الزم است به اصطالحات آن درک بهتر منظور آن پس برای(4ص.

 بیان حقایق به صورت تشبیه و تمثیل است.  كنایه و استعاره است. در این زبان همیشه

 :سواالت تحقيق
 نزد سپهری با نوع عرفان شهریار متفاوت است؟ آیا نوع عرفان در -
 آیا هر كدام از این شاعران در به كار بردن این مفاهیم ، معنا و مفهوم واحدی را اراده كرده اند؟  -

هر كدام از این شاعران برای رسیدن به مفهوم خود از كدام ابزار ها  و شگرد های هنری و ادبی بهره می   -
 برند ؟ 

 شهريار و عرفان اومعرفي . 1-1
عشق ، ستایش ، مرثیه از جمله دیوان اشعار فارسی استاد شهریار دارای مضامین و موضوعات شعری گوناگونی 

. مضمونی كه شهریار بیشترین توجه خود را بدان عرفان استو  ، انقالبی ، طنز ،اشعار اخالقی ،تعلیمی ،انتقادی
اگر غازین شاعری شهریار عشقی زمینی و مجازی بوده است . صرف كرده است ، عشق است . عشق در سالهای آ

عشقهای مجازی روی می آورد ولی چون عشق مجازی را پلی برای عشق  چه شهریار در ابتدای جوانی چندی به
و در واقع همین عشق های مجازی است كه باعث سوز  داند هرگز به بی بند و باری كشیده نمی شود حقیقی می

 :همچنانکه موالنا می فرماید "المجاز قنطرة الحقیقه " عرفان در او می شود كه درون و گرایش به

  عاشقی گر زین سر و گر زان سرر اسرت  
 

 عاقبررت مررا را برردان سررر رهبررر اسررت      

 

 ( 11, ص.1831)مولوی,                                                                                              
( كه تا آن موقع بیشتر به سرودن اشعار عاشقانه مشغول بود دچار تحولی روحی می 1831شهریار بعد از سال)

گردد و به شعر معنا گرا و عرفانی روی می آورد. خود در این باره می گوید: ))گر چه یاد آن عشق با من بود . اما 
. شاعر عارف می بایست الهام داشته باشد و الهام دیگر آن عشق نبود ، چیزی دیگر شده بود ، شده بود عشق الهی

تشعشی از نور الهی است ، چیزی مثل وحی. اما الهام پایین ترین مرحله وحی است. وحی از آن انبیا و الهام از آن 
شاعر و هنرمند است. من دیگر فکر و تعقل نمی كنم . به من الهام می شود و فکر و تعقل مرا زنده می كند.(( 

 (161, ص.1833ه,)علیزاد
 همین الهام است كه شهریار را وادار می كند تا اظهار نظری چنین درباره عشق بکند:

 جداسرت  این عشق خراكی را كره روز از جران افالكری    
 

 شررب بررال پرررواز از بررر عرررش خرردایی مرری كررنم   

 

 (31, ص.1833)شهریار,                                                                                                 
عرفان شهریار نتیجه عشقی زمینی است كه به وساطت ذوق و اشراق ، به عشقی حقیقی و معنوی منجر می شود. 

ا بهره گیری از لغات و اصطالحات اهل تصوف به بازگویی و به شعر او رنگ و بوی عرفانی می بخشد تا وی ب
مفاهیم عرفانی بپردازد. این امر زمینه ساز سرودن غزلیاتی پر شور می شود. مضامینی عرفانی چون ترک دنیا ، فانی 
شمردن زندگی و توجه به دنیای آخرت در شعر شهریار بسیار است. عرفان در شعر او آنچنان آمیخته است كه تصور 

 شعر شهریار بدون عرفان غیر ممکن می نماید. 
شهریار درباره تاثیر عرفان در اشعارخود بر این باور است كه: از زمان شکوفایی طبعش گل های عشق و  

 عرفانش را طبق طبق می برند . خاكیان از این طبع در حیرت و آسمانیان عاشق این حقیقت شده اند.
 طبرع از بهار عرفرانم ترا چمرن شرکفت بره      

 

 می برند الله رخان گل به دامن و به طبق  

 

 چشررم خاكیرران خیررره در طبیعررت مرروزون 

 

 روح آسررمان شرریدا در حقیقررت مطلررق    

 

 ( 868, ص.1833)شهریار,                                                                                              
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 آدمی را به خدا می رساند و باعث كشف راز حیات برای انسان می شود: در نظر شهریار , عرفان است كه
 همه آن نیست كه دانش برد انسان تا ماه

 

 دانشرری هسررت كرره تررا مرراه برررد انسرران را     

 

 آهررن آالت تمرردن نشررود كررز عرفرران   

 

 آدمرری جلرروه دهررد جرروهر جسررم و جرران را   

 

 (13)همان:  
واحساس نوعی قرابت درونی با او از عوامل موثر در گرایش انس و عالقه شهریار به خواجه حافظ شیرازی 

هر چند كه درباره  -شهریار به عرفان بوده است تا آنجا كه در انتخاب تخلص نیز به دیوان حافظ مراجعه می كند و
عارف بودن یا نبودن حافظ نمی توان نظر قطعی داد و نظرات در این باره متفاوت است اما می توان حکم داد كه 

این عالقه زیاد و این   -عرفان نیز مانند بسیاری از مضامین دیگر جزء ابزار های حافظ برای آفرینش گری است
 ارادت به حافظ شیرازی در جای جای دیوان وی نمایان است.

 وقت خواجه ما خوش كز نروای جاویردش  

 

 نغمه ساز توحید اسرت ارغنرون عرفرانی    

 

 (133)همان:                                                                                                            
 برره مکتررب خانرره عرفرران كتابررت هاسررت امررا مررن  

 

 به جز در شعر حرافظ درس عشرق از برر نمری دارم     

 

 (833)همان:                                                                                                             
عرفان شهریار تحت تاثیر مکتب حافظ و عرفان اوست. از این رو عرفان او پیوسته مالزم  عشق است.  اساسا 

 رسد می كمال به بگیرد عرفان بوی رنگ و وقتی شعر است معتقد و ونددشهریار شعری را قبول دارد كه به عرفان بپی

 :كند اینچنین است كه در ابیاتی به زبان تركی می گوید می پیدا جاودانگی و
 اولمراز،   ابقرا  ادب و شرعر  چاتماسرا  عرفانا

 

 دیرم  ائلره  ابقرا  شعریمی چاتیب، منده عرفانه 

 

 ابدیت لره یاناشردیم دوغروال حافظره ترای       

 

 شیرازین، شاه چراغین تبریزه اهدا ائلره دیرم   

 

 فیض روح القدس اولدو مددیم حافظ تك 

 

 من ده حافظ كیمی اعجاز مسریحا ائلره دیرم    

 

 ( 381, ص.1833)شهریار,                                                                                                 

 برگردان:
 نمی شود جاودانه نرسد عرفان به وادب اگرشعر

 

 كرردم  جاودانه را وشعرم من هم به عرفان رسیدم  

 

 با ابدیت همراه شدم كه مانند حافظی زاده شرود 

 

 شرراهچراش شرریراز را برره تبریررز اهرردا كررردم      

 

 ماننررد حررافظ فرریض روح القرردس یرراورم شررد 

 

 مررن هررم ماننررد حررافظ اعجرراز مسرریحا كررردم    

 

 عرفان او سهراب سپهري و.1-2
 بسیاری گفته سخنان او شعر در عرفانی اندیشه های بویژه او، شعر درباره ی كه است معاصر بنام شاعران از سپهری

 از برخی حتی تهی و شرقی و هندی عرفان مبانی دارای برخی ایرانی، عرفان مبانی دارای را او شعر برخی .است شده

باره این نظریات صرف نظر می كنیم ولی باید توجه كرد كه تاثیر عرفان دانسته اند؛ در اینجا از بحث در  عرفان
مشرق زمین در نگرش عرفانی سهراب سپهری مسلم است. آنچنانکه تاثیر عرفان شاعران ایرانی مانند موالنا نیز در 

عقاید عارف نگرش او موثر بوده است. دكتر سیروس شمیسا عقیده دارد:))به نظر می رسد سهراب سپهری با آراء و 
(  و دكتر  قدمعلی سرامی بر 131, ص.1833معروف معاصر هندی كریشنا مورتی عمیقا آشنا بوده است.(( )شمیسا,

این عقیده است كه اندیشه موالنا نیز در نگرش عرفانی او تاثیر گذار بوده است.یعنی ))آشنایی وی با ابر مردی كه 
ر و عرفان با او برابر نمی شناسیم، آشنایی با موالنا جالل الدین.(( زیر آسمان و بر فراز زمین كسی را در عالم شع

در  "هیچستان"مفهوم عرفان سپهری با عرفان سنتی ایرانی  نزدیکی  تشابه  (  از وجوه116, ص.1833)سرامی,
است البته تاثیر پذیری عرفان ایرانی و اسالمی از  اسالمی -ایرانیدر سنت عرفان « فنا»و « عدم»و « هشت كتاب»

آن در  مضامین و مفاهیمبه نحو مستقیم و غیر مستقیم برخی از  به گونه ای كه عرفان شرقی نیز حائز اهمیت است.
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به قول دكتر زرین كوب: ))شك نیست كه اندیشه های فلسفی و دینی  است. شاعران ایرانی نفوذ یافتهاشعار 
صوفیه بی شباهت به  «توكل»و  «تجرد»جریان تصوف اسالمی وارد و حل شده است .... چنانکه اندیشه گوناگون در 

صوفیه یادآور  «مقامات »و «كشکول »و «سبحه»و «سیاحت»و «فقر»اخالق و آداب راهبان عیسوی نیست. همچنین 
بر این، لحن حماسی و شورانگیز  افزون( 18, ص.1833)زرین كوب, نظایر و امثال آنهاست در نزد فقرای بودایی.((

سوره »شعر و است.  موالنا« دیوان شمس»، تداعی كننده اشعار «هشت كتاب»در « شرق اندوه»دفتر  و آهنگین اشعار
سهراب با این مضامین حکایت  آشناییمقدس است و از  های كتابخطاب یاد آورنیز « حجم سبز»در دفتر « تماشا
 كند.می

سهراب سپهری از آن متاثر بوده است به راز امور و آهنگ معنوی چیزها بسیار توجه می در عرفان شرق نیزكه 
شود. ))هنرمند واقعی در نظر آنها كسی است كه هم به آهنگ معنوی چیزها پی ببرد و هم به راز امور. آنجا كه لمعه 

راز مه آلود و نفوذ ناپذیر ، كه همانا اشراق بتابد ، نیروی آفرینندگی رها می شود ، و آنجا كه این نیرو احساس شود، 
 (813, ص.1833آهنگ معنوی چیزهاست متجلی می شود. )مددپور,

در كل باید به این نکته توجه داشت كه عرفان سهراب سپهری نه دقیقا برگرفته شده از عرفان شرق و نه دقیقا در 
كه در شعر سپهری مطرح است عرفانی  حوزه شعر صوفیانه قدیم است. وی ویژگی های خاص خود را دارد. عرفانی

است نوین كه تلفیقی از آیین ها و ادیان مختلف است. )) عناصر متشکله عرفان سپهری را ، در مجموع جستجوی 
در خود ، سر زدن به زوایای گمشده و پنهانی هستی ، به منظور مکاشفه و اشراق شکل می دهد . او با هر كلمه و با 

نزدیکتر و از انسان خاكی و خاک دورتر می شود. و سرانجام از جامعه جدایی می  «الطبیعه ماوراء»هر تصویر ، به 
, 1833گیرد. در برج عاج تقدس و برج و باروی خیال ، در جذبه عرفان و شور و مکاشفه ، غرق می شود.(( )طبایی,

ه زندگی او سفر در جاده (  دكتر شمیسا مبنای عرفانی او را چنین معرفی می كند: ))عارف )شناسا( ك131ص.
معرفت است ، در لحظه حال زندگی می كند، ابن الوقت است و از ماضی و مستقبل بریده است. عارف وقت خود 

 (131, ص.1833است و مترقب است تا نفحات را كه همان واردات لحظه هاست دریابد.(( )شمیسا,

است كه در مسیر تحول ادب منظوم كه  ینسپهری برشمرد ا بتوان در توصیف سهرا ترین ویژگی كه می مهم
بخشد. سهراب سپهری از این منظر مفاهیم  ای می به شعر نو جان تازه آغاز آن را در زمان مشروطه شاهد هستیم،

سهراب سپهری در دوره معاصر عرفان تازه ای را ارائه داده است  .كند عرفانی و معنوی را با شعر نو عجین می عمیق
كه تا حدودی  با عرفان دوره های پیش متفاوت است.))شعر سهراب سپهری از نوعی عرفان غیر ایرانی و غیر 
از اسالمی مایه می گیرد. به هر حال ، پناه بردن به نوعی تصوف وجود دارد ، اما نه آن تصوف سنتی بلکه تصوفی كه 

 ( دكتر33, ص.18313خود شاعر می جوشد و ریشه هایش بیشتر در شرق دور و هند است.(( )شفیعی كدكنی,
ی نیروهای ذاتی خود به مراحل باالتر عرفانی  به وسیله اومعتقد است كه نیز در مورد عرفان سهراب سپهری سرامی 

ت سپهری را در قلمرو ذهنیات عارفانه بتوان اگر حرك))شناسیم:  ی عرفانی كه ما می دست یافته است، نه بوسیله
ایم نیست. او نه از طریق آیینی خاص كه  شناخته عرفان نام نهاد به هیچ وجه عرفانی از آن دست كه در گذشته می

ی خویش و حس نیرومندی كه داشته است فضاهای عرفانی را لمس كرده است...  های گسترده تنها به میانجی آگاهی
های حس و  یان را مطالعه كرده است، اما هیچ یك نردبان معراج او نیست. اگر پریده است با بالی اد سپهری همه

(  وی همچنین بر 113, ص.1833.(( )سرامی,ی خویش پریده است و اگر رسیده از خود به خدا رسیده است تجربه
یکایك شعرهای هشت كتاب با  دراین عقیده است عرفان سپهری آمیزه ای از عرفان ها و آیین های مختلف است. ))

های رنگارنگ است. برای سپهری این  م. هشت كتاب كشکولی انباشته از داناییییشاعری عاشق معرفت رویارو
ای در  ی دین و عرفان، هنر و شناخت همان شاهد هرجایی است كه هر لحظه به رنگی و جامه فرهنگ و فلسفه

و بودا، زرتشت و مانی و مزدک، موسی و مسیح همه با هم  آید. در ذهن او افکار الئوتسه و كنفوسیوس می
در ضمیر وی به اتحادی و كنند  كه به ظاهر باهم بیگانگی میاست ی پندارهایی  اند و همین اساس همه درآمیخته
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شود اما مهم نوع  ها و قرن هاست كه صحبت می عرفان سال درباره ( 116, ص.1833(( )سرامی,اند. كننده رسیده خیره
سهراب سپهری را  ای نیست. همین نوع نگاه است كه آثار گاه به عرفان است وگرنه گفتن از عرفان حرف تازهن

 .كند متمایز می

وجود دارد. عرفانی كه انسان را « عرفان شرقی»یا « عرفان طبیعی» نوع خاصی از عرفان با عنوان سپهریدر اشعار 
اسرار وجودی  هستی، از راه طبیعت و كشف  ردگار همهمعبود و معشوق حقیقی و درک مقام پرو به شناخت

 سپهرى كه آن حال بنگرند، واسطه بى را خدا بر این است كه سعى .در عرفان گذشته ماخواند مخلوقات زمینی فرا می

 :كند مى وجو جست طبیعت از طریق را درعرفان خویش خدا
 من نمازم را وقتی می خوانم كه 

 گلدسته سرو اذانش را باد گفته باشد سر
 من نمازم را پی تکبیرة االحرام علف می خوانم

 (131, ص.1833پی قد قامت موج )سپهری,

 به آب و درخت خاک، فراسوى نگاهش است، خورده گره طبیعت هاى سبز و شگفت لحظه با كه سپهرى روح 

 تمامى درپیوند است تن مطلوبِ جهانِ با ملکوت وحدت درجهت او همّ و كوشش است. تمام مانده بدیع صورتى

 است. تلفیق این مبیّن او شعرى تركیبات  .وجسم روح دریگانگى مطلق هستى، نیروهاى
است. در شعر  شهودى معرفت به نِیل و حسّى ازمعرفت شروع نوعى همانا و هنرسپهرى، درزبان عزیمت نقطة
 خلوت نوعى به را مخاطب كه است جارى وعطار مولوى دنیاهاى تا هندى ازعرفان فراوانى هاى آموزه سپهرى،

 .كند مى دعوت خود گمشدة نیمة یافتن درخود و
 دیررر گرراهی سررت در ایررن تنهررایی    

 

 رنرررگ خاموشررری در طررررح لرررب اسرررت   

 

 برررانگی از دور مررررا مررری خوانرررد    

 

 (13لیك پاهایم در قیرر شرب اسرت )همران:     
 

با  ها، عشق و درگیری عمیق لحظه هایی كه درباره مرگ و زندگی، انسان، گذشت حرف عرفانی كه سهراب دارد و
سهراب . گنجد تاریخ و جغرافیا نمی دهد كه در نهایت فلسفه و نگرش او را به هستی نشان می  زند،  موجودات می

های خود یك نوع نگاه خالصانه و صمیمی نسبت به انسان و  ناشناخته ها و ها و شناخته سپهری با تلفیقی از دانسته
به سادگی  سمبلیك است كه سپهری، شعری شعر می توان گفتتر از مرزهاست.  و زندگی دارد كه فرا هستی و مرگ

 می عرفانی چشم اندازی بر را خواننده نگاه طریقی ناخودآگاهانه، به و هنری روشی با و از طریق گرایش به طبیعت

 گشاید.

 عرفاني در اشعار شهريار و سهراب سپهريمفاهيم . 2
بسیار زیاد است و امکان طرح همه آنها  نه تنها در یك مقاله كه در یك كتاب هم اگر غیر ممکن  مفاهیم عرفانی

نباشد بسیار دشوار است. از این رو در این نوشتار به بررسی برخی از این اصطالحات و مفاهیم كه بیشتر مورد توجه 
ز اصطالحات و مفاهیم عرفانی است اشعار این شاعران است  می پردازیم. اشعار این دو شاعر بزرگ معاصر مملو ا

شهریار درباره این اصطالحات به ویژه عشق آنچنان زیاد است كه خود پژوهشی جداگانه را می طلبد و ما در این 
مجال به اندكی از بسیار اشاره می كنیم و از اشعار سپهری آنچه كه بیشتر به این موضوع نزدیك است شعر نشانی از 

ت. سهراب  سپهری در این منظومه عارفانه در پی شناخت دوست كه رمز خداست بر می آید. كتاب حجم سبز اس
سمبل گرایی دراین شعر بسیار مشهود است وجمالت هر كدام بیانگر حالتی عرفانی ونوعی سلوک روحی است . 

 این مفاهیم در دیگر شعر های  سپهری هم به نوعی جلوه گر است.
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 عزلت و خلوت گزيني .2-1
مفهوم عزلت و خلوت گزینی  و كناره گیری از دنیا در اشعار شاعران عارف از جمله شاعرانی چون سنایی، موالنا، 
سعدی و حافظ فراوان به كار رفته است و از مفاهیم اصلی شعر صوفیانه است. اهمیت عزلت گزینی در عرفان تا به 

 -فاهیم عرفانی را در شعر فارسی وارد كردكه اولین بار به صورت جدی  و رسمی م –حدی است كه سنایی 
 گوید: می

 مرردم  ضرعیفی  از دیرو  كره  زمانه درین

 

 تعویررذ و سررازد زالحررول سررالح همرری  

 

 نیافت هیچ نیافت عزلت عزّت كه كسی

 

 ندیرد  هریچ  ندیرد  قناعرت  روی كره  كسری    

 

 (133, ص.1841)سنایی,                                                                                   
 بدان نه اما است، صوفیانه كالسیك شعر در معنی رایج همان به دقیقاً معاصر شعر سنّتی شاخة در صوفیانه تنهایی

 حد تمایل در باید فقط را این بلکه نامید، صوفی بتوان شود، می دیده او شعر در گونه كاربرد این كه را شاعری كه حد

 شعر صوفیانة تنهایی آن غلظت شهریار شعر در موجود صوفیانة تنهایی بنابراین،)) . دانست تصوف و عرفان به

 (13, ص.1833ندارد(( )قوام, را  ...ریاضت و نشینی، چله به التزام قبیل از مسائلی یعنی كالسیك
كه در دین اسالم رهبانیت وجود ندارد ))ال رهبانیة فی االسالم(( لکن در اسالم نیز اخالقیاتی وجود درست است 

دارد كه نوعی از تصوف به شمار می رود. مانند بی اعتنایی به دنیا و قناعت و .... به همین دلیل عزلت و گوشه 
چه كه شهریار بس از گشتن دنیا و و سیر آفاق نشینی در اشعار  اغلب شاعران از جمله شهریار نمود یافته است. آن

 بدان رسیده است گزینش تنهایی و عزلت است:
 گشرتن  دنیرا  همره  آن و تجربره  سرالها 

 

 گشرتن  تنهرا  و یکّره  همین آموخت من به  

 

 تنهرایی  از رسرم  تنهرا  ترو  به روزی بلکه

 

 گشرتن  دنیرا  همره  دور بره  بیهروده  چنرد   

 

    بقرا  اقلیم و دادی من به تو عزلت قاف

 

 گشرتن  عنقرا  قاعرده  ایرن  از توانسرتم  ترا   

 

 (36, ص.1833)شهریار,                                                   
در نگاه شهریار اهمیت عزلت و تنهایی  به حدی است كه او را تبدیل به گنجی خواهد كرد كه بی نام و نشانی 

 ویژگی آنست: 
 تنهرایی  كنج به خزیدم كه سالها چه

 

 بینشران مرانم   و بینام و باشم گنج كه 

 

 (413)همان:                                                                              
تنهایی و عزلت برای شهریار راهی به سمت خداست و گزیدن تنهایی و خاموشی است كه او را به توشه 

 برگرفتن راهنما هادی است:
   تنهرایی  خلوتگره  دارد خردا  بره  راهری 

 

 آیری  خود به كه آنجا و خود از روی كه آنجا   

 

   خاموشی بیشة در است غیبی طوطی گر

 

 تنهررایی گوشررة در پنهررانی توشررة ور  

 

 (683)همان,                                                                                            
تنهایی و عزلت( در شعر سپهری نیز بارها تکرار شده است و از كلیدی ترین واژگان عرفانی شعر این مفهوم ) 

 اوست. از جمله در اشعار زیر:
 هست یادم خوب چه

 شد وارد ذهن ییالق به كه عبارتی

 (314, ص.1833سخت )سپهری, و سربه زیر و تنها و باش، وسیع
 و دلبستگیها ))از : میگفت كه دارد بودا گفته های به اشاره بند این ظاهراً كه میگوید شمیسا سیروس

 (13, ص.1833تنها سفر كن.(( )شمیسا, كرگدن چونان بینی را این چون زاید، اندوه كه وابستگیهاست
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و در جایی دیگر همین مفهوم با نگاهی متفاوت تکرار شده است. سهراب سپهری نشئه حیات را در تنهایی و 
 عزلت می داند:

 افتاد میز روی به مسافر مرد هنگا
  !قشنگی سیبهای چه 

  عشق است و تنهایی نشئه حیات
 (813, ص.1833. )سپهری, اشیاست خلوت اهتزاز روشنی به سفر

او بارها از تنهایی و عزلت سخن می گوید و به دل خواهان رسیدن به تنهایی است تا به درک  و شناخت هستی 
 برسد:

 تنهایی تنفس در و

 (311)همان:  بزنید هم به مرا شعور هایدریچه 
 و یادر جایی دیگر خواستار رفتن به خلوت ابعاد زندگی است :

 ببرید زندگی ابعاد خلوت به مرا
 را حضور هیچ مالیم

 (311بدهید  )همان :  نشان من به 
ه خلوت ابعاد زندگی ، دكتر شمیسا در تحلیل این جمالت بر این نکته تاكید می كند كه : )) بعید نیست كه به قرین

 (313, ص.1833مراد از هیچ ، مرگ و فنای عرفانی باشد.(( )شمیسا,
 وباز تعبیر تنهایی و عزلت در جای دیگری از شعر او چنین نمایان می شود: 

  زن تا رفتم رفتم،
 لذّت چراش تا
 خواهش سکوت تا 

 (134, ص.1833تنهایی )سپهری, پر صدای تا 
های دیگر آن به قدری در اشعار سپهری تکرار می شود كه می توان نتیجه گرفتت كه او واژه تنهایی و معادل 

پیسوته به عزلت و گوشه نشینی می اندیشیده و خواهان آن بوده است  از جمله در جای دیگری در معنی تنهایی می 
 گوید  :

  تنهاست اینجا آدم
 (336: است )همان جاری ابدیت تا  نارونی سایة تنهایی این در و

و در این شعر، تنهایی و خلوت گزینی را به چینی نازكی تشبیه می كند كه ممکن است وجود دیگران باعث 
 شکستن آن شود:

 میآیید اگر من سراش به
  بردارد ترک كه مبادا بیایید، آهسته و نرم 

 ( 336من. ) همان: نازک تنهایی چینی
متاثر از آنست . كمال نفس در وصول به نیروانا است . نیروانا در اندیشه بودایی و بالطبع سهراب سپهری كه 

یعنی رستن اختیاری از رنج زندگی . استاد شفیعی كدكنی معتقد است سهراب سپهری در همین تنهایی و عزلت 
 (16, ص.1833است كه به نیروانا دست می یابد. )شفیعی كدكنی,
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 فنا و بقا .2-2
مد ترین مفاهیم عرفانی هستند كه مورد توجه تمامی عارفان و شاعران عارف مسلك فنا و بقا از مهمترین و پر بسا

 به كه است آن سالك ادراک سیر است.و در اهمیت آن این عبارات الهیجی خود نشانه ای اشکار است كه: ))نهایت

 و یابد حق تجلّی نور پرتو در فانی و محو صفات وذات اشیا را و افعال كه رسد مقامی به یعنی رسد؛ اهلل فی فناء مقام
 ( 36, ص.1833اهلل است متحقق گردد(( )الهیجی, فی فناء ی مرتبه كه حقیقی فقر به

دكتر زرین كوب در تعریف از این اصطالح می گوید: ))كمال فقر نیل به فناء صفات است و آن حالی است كه  
ك و غالب بر خویش و از این حال ، گه گاه صوفی در آن نه خود را مالك و واجد چیزی بیابد ، نه چیزی را مال

تعبیر به فناء كلی می كنند. اما این فنا كه رهایی كلی صفات بشری است ، چون به تخلق  به اوصاف الهی منجر 
 ( 136, ص.1831شود، آن را بقاء بعد الفنا گویند.((     )زرین كوب,

 له می گوید:شهریار ابیات متعددی درباره این مفهوم عرفانی دارد از جم

 چررو مرررردم از ترررن وجررران وارهانررردم از زنررردان  

 

 به عشق زنده شوم جاودان به جان مرا نرم   

 

 (413, ص.1833)شهریار,                                                                                    
نیست از مضامین شایع  عرفانی است كه هر كسی اینکه دنیا فانی است و جای بقا نیست و رسیدن به بقا جز در فنا 

 به طریقی و شیوه ای آنرا بازگو كرده است از جمله شهریار كه می گوید:
 شرو     فنرا  خرواهی  بقرا  گرنج  اگرر 

 

 فرانی  دهرر  دیدم آباد خراب  

 

 ( 134)همان:                                                                                         
و در تکرار همین مضمون و مفهوم در جایگاه های مختلف از دیوان ابیاتی آورده و بر نقش آن در سلوک عرفانی 

 تاكید می كند از جمله ابیات زیر گواه این مدعاست:
 مسررند نشررین فقررر و فنررا برراش شررهریار 

 

 زین تخت و بخت تاج بقا می فرسرتمت  

 

 (111)همان:                                                                                                
 توسرت   بقای سود پی فنا این سودای

 

 گذاشرتند  تقاضا پیش به زان عرصه وین 

 

 ( 348)همان:                                                                                               
 یا درجای دیگر می گوید:

 كرن  چشرمم  توتیرای  فنرا  و فقرر  غبرار 

 

 را ترو  بقای چشمة شوم راه خضر كه 

 

 ( 31)همان:                                                                                            
 شهریار همچنین كلید گنجینه حقایق و راه  پیروزی و رسیدن به خدا را در فنا می داند: 

 یافررت  ترروانی صررفا تررا خررود سررینة برره سررری

 

 یافررت ترروانی خرردا تررا خررود خررواهش خررالف 

 

 اسرررت قفرررل ادب گنجینرررة و حقرررایق درِ

 

 یافررت ترروانی فنررا كررنج برره فررتح كلیررد  

 

 ( 141)همان :                                                                                            
یك مورد دیگر این اصطالحات در ابیات دیگر شهریار نیز تکرار شده است و به جهت پرهیز از تطویل كالم به 

 بسنده می شود:
 واكنری  میکرده  خضررِ  درِ شرما  اگرر  ارادت سرر  بره 

 

 كنری  بقرا  آب بره  وضرو  و رسری  دل كعبرة  طواف به 

 

 ( 131) همان:                                                                                                  

سخنان قابل تامل و گاه متفاوتی دارد. او بیشتر واژه مرگ را به كار می برد كه  سهراب سپهری نیز در مورد فنا و بقا
 معادل فناست . مرگ در نظر سهراب جزیی از زندگی است ، زنده است و با ما زندگی می كند:

 مرگ گاهی ریحان می چیند
 (133, ص.1833.... گاه در سایه نشسته است و به ما می نگرد )سپهری,
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عارفان از مرگ نمی ترسند و حتی مشتاق بدان هستند . سهراب سپهری از مرگ به جایگاه خوش در نظر سپهری 
 اندیشه تعبیر می كند :

 مرگ در ذهن اقاقی جاری است ......
 (133مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد . )همان:  

از دیدگاه سپهری مرگ پایان كبوتر نیست بلکه چون عارفان مرگ را زندگی جاوید می دانند و بقا را در فنا می یابند. 
 این مرگ آغازی است بر زندگانی ابدی.
 نهراسیم از مرگ مرگ پایان كبوتر نیست

 .... وهمه می دانیم
 (133ریه های لذت پر اكسیژن مرگ است.) همان: 

 در این اشعار سپهری نوعی میل به فنای عارفانه  و اشتیاق به فنا موج می زند:
 درودگران از جاده روبرو می رسند.پگاه 

 رسیدگی خوشه هایم را به رویا دیده اند
 (134.... تورا دیدم از تنگنا زمان جستم..... )همان:

یکی از مهمترین   -( یکی از مواضعی است كه در آن سخن از فنا و بقا و توحید است. و در آن كه bodhiشعر )
 می گوید:  -تاثیر آن بود تجلی گاه های عرفان شرق كه سهراب سخت تحت

 آنی بود درها وا شده بود
 برگی نه, شاخی نه, باش فنا شده بود .....

 من رفته , او رفته, ما بی ما شده بود
 زیبایی تنها شده بود

 هر رودی دریا
 (  114هر بودی بودا شده بود. ) همان, 

 . وحدت وجود2-9
انه استاد شهریار(( به نقل از سید محمد راستگو می نویسد: )) نویسنده مقاله)) كاوشی در عرفان و بینش های عارف

وحدت وجود در تند و تیزترین نگرش و بی پرده ترین گزارش ، گویای این است كه هستی حقیقتی یگانه و 
یکتاست و هیچ گونه كثرت و تعدد و چند گانگی در آن راه ندارد و این هستی ناب و یگانه ، همانا هستی خداوند 

تنها اوست كه هست و دیگر پدیدار هایی كه با نام های گونه گون انسان ، حیوان، زمین ،ستاره و ... هستی  است .
دار می نمایند و در چشم ما جهان را از هستی خویش انباشته اند ، هیچ یك بهره ای از هستی ندارند . از این دیدگاه 

ر (( و )) یکی هست و هیچ نیست جز او(( )داراب شعار وحدت وجود این است كه : ))لیس فی الدار غیره دیا
 (13, ص.1831پور,

شهریار در باره مفهوم توحید كامال متاثر از سنت عرفانی ادبیات كالسیك فارسی است و در این باره اصطالح كثرت 
 را در مقابل وحدت به كار می برد: 

 وحردت  بره  كن دل روی كثرتم این از

 

 میپسررندد خرردا بررا خلرروتم دل كرره 

 

 (164, ص.1833)شهریار,                                                                                       
این نگرش وحدت وجودی گاه توسط شاعران و بزرگان تصوف به ادعاهایی انجامیده است كه اصطالحا شطحیات 

و))سبحانی ما اعظم شانی(( از بایزید. وجود این تعبیر به نامیده می شوند مانند)) انا الحق(( گفتن منصور حالج 
 گونه ای متفاوت در شعر شهریار و سپهری جلوه گر است.
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این اصطالح در اشعار شهریار به دفعات به كار رفته است . او معتقد است اگر چشم و گوش دل محرم درویشان 
می كند. و حتی بر این اعتقاد است كه او نیز با حق باشد این گونه شطحیات را مب بیند و می شنود و یقینا باور 

 ملحق شده و به این مرحله رسیده است هرچند كه ادعای چنین چیزی ندارد: 

 شررنود  الحررق انررا فریرراد و بینررد حررق همرره

 

 اسرت  درویشران  محررم  اگرر  دل گروش  و چشرم  

 

 (31)همان:                                                                                           

 نکنریم  الحق انا دعوی و ملحق حق به ما

 

 نکنریم  شرق  قمرری  و القمرریم  شرقّ  تیر   

 

 (443)همان:                                                                                           
وحدت وجود در اشعار سپهری نیز به گونه ای دیگر نمایان است . جهان بینی سپهری بر اصالت وجود استوار است 

این وحدت ، جهان را آنگونه بازسازی می كند تا جلوه و در آن كثرات چیزی جز نمودها نیستند و برای نشان دادن 
 گاه وحدت باشد.

 در شعر ))نزدیك آی(( می گوید:
 تو را دیدم ، از تنگنای زمان جستم 
 تو را دیدم ، شور عدم در من گرفت

 ...... به در آی، بی خدایی مرا بیآگن، محراب بی آغازم شو
 (133ص. ,1833نزدیك آی تا من، سراسر من شوم. )سپهری,

شعر نیایش تجلی كامل ادعای وحدت وجود از جانب سپهری است.  ))حركت سپهری در فضای عارفانه ، تا بدانجا 
ادامه دارد كه به طور كلی او را از زمین وامیکند و به آسمان می برد و بر كرسی خدایی می نشاند. در شعر نیایش 

 د:احساس یگانگی خویش را با خدا چنین به بیان می آور
 من به خاک آمدم و بنده شدم

 (116, ص.1833تو باال رفتی و خدا شدی(( )سرامی,
 و نیز ادعای انا الحق را در این شعر آشکارا می توان دید:
 من از تو پرم ، ای روزنه باش هماهنگی كاج و من و ترس

 (163, ص.1833هنگام من است. ای در به فراز ، ای جاده به نیلوفر خاموش پیام. )سپهری, 

 درويشي و قناعت .3-4
از پر كاربردترین واژگان در نزد عرفا ، درویشی و قناعت است و چیزی برای خود نخواستن . این مفهوم عرفانی در 

 ه حافظ می فرماید:اشعار شاعران كالسیك نیز بسیار به چشم می خورد. از جمل
 خرردایا مررنعمم گررردان برره درویشرری خرسررندی      است در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند

 

 (813)حافظ,بی تا, ص.                                                                                               
در طریق عرفانی خویش سخت تحت تاثیر حافظ است و بی شك  -همچنانکه پیش از این گفته شد -شهریار نیز

نگاه او نسبت به درویشی و قناعت در این خصوص برگرفته از این نگاه حافظ است . وی سرفرازی جاوید را در 
 درویشی می داند

 سررررفرازی جاویرررد در كررراله درویشررری اسرررت  

 

 ترررا فررررو نیرررارد كرررس سرررر بررره تررراج سرررلطانی 

 

 (136, ص.1833)شهریار,                                                                                     
 و تکرار همین مفهوم و مضمون عرفانی در جای دیگر  و با عباراتی دیگر: 

 ترراج فقرررم بررر سررر و ترراج قناعررت زیررر پررای      

 

 تررررا ابررررد خررررط امرررران دارم ز دیرررروان ازل     

 

 (838) همان:                                                                                              
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درویشی و قناعت مضمونی است كه در دیوان شهریار فراوان یافت می شود . او معتقد است با درویشی و قناعت 
 ای خویش خواستار است:می شود از آسمان نیز گذشت و از این رو دولت قناعت را بر

 گر سر بر آسرتان قناعرت تروان گذاشرت    

 

 از آسررمان برشررده طررارم ترروان گذشررت   

 

 (141) همان:                                                                                                    
 دولررررت همررررت سررررلطان قناعررررت خررررواهم  

 

 تررررا تمنررررا نکررررنم نعمررررت اربرررراب نعرررریم    

 

 (483) همان:                                                                                                  
 شهریار با تشبیه قناعت به گنج بر این باور است كه  قناعت باعث ویرانی قصر آرزوها است:

 تررا برره ویرانرره خررود از گررنج قناعررت جسرررتم      

 

 ویرررران كرررردم قصرررر آمرررال و امرررانی همررره     

 

 ( 833) همان:                                                                                               
سهراب سپهری نیز با شیوه خود و نوع بیان خاص خود كه همه چیز را از منظر طبیعت می نگرد چنین درباره قناعت 

 و درویشی سخن می گوید:
 من به سیبی خشنودم 

 و به بوییدن یك بوته بابونه  
 (133, ص.1833من به یك آینه پاک قناعت دارم )سپهری, 

قناعت و درویشی سخت مورد توجه سهراب سپری است . در موضعی دیگر اهمیت این موضوع را چنین بیان می 
 كند:

 مرد بقال از من پرسید : چند من خربزه می خواهی؟
 (133پرسیدم: دل خوش سیری چند؟ ) همان: من از او 

 . تجلي2-5
  .صوفی دل بر است انوار حق جلوة از عبارت صوفیه اصطالح در است، شدن آشکار و گری جلوه معنی به لغت در

صوفیان و عرفا بسیار  از اصطالح تجلی استفاده می كنند. و هستی را جلوه ای از تجلی حق می دانند. چنانکه شیخ 
 ستری می گوید:محمود شب

 به نرزد آنکره جرانش در تجلری اسرت     

 

 همه عالم كتراب حرق تعرالی اسرت     

 

 (33, ص.1831)شبستری,                                                      
))از نگاه عرفا و مشایخ سیر و سلوک، هدف از آفرینش و خلق جهان ))تجلی(( بوده است و خداوند انسان را  

, 1833آفریده است و او را آیینه تمام نمای خود قرار داده است تا  وجودش را در او به نظاره بنشیند.(( )آریان,
 (13ص.

تنها دل های صاف و بی كدورت تجلی   :كرده است معتقد استنیز كه از این اصطالح عرفانی بارها استفاده  شهریار
 یابند: درمی را حق

 یرار   جمرال  ز تجلّری  زنرد  دم كره  آنجا

 

 دهنررد مرری غمرراز آبگینررة برره فرصررت 

 

 افتخرار  تراج  نکنرد  سری هر به سازش

 

 دهنرد  مری  سررافراز  سررو  بره  آزادگری  

 

 (334, ص.1833)شهریار,                                                                                
 دیگر درباره تجلی می گوید: جایی در و

 حرق   مررش  نروای  از درسری  ام گرفته تا

 

 ورق بره  ورق ام خوانرده  را گرل  دفترر  شرح 

 

 جاویردان  جمرال  در میررم  مری  شامگاه

 

 حررق تجلرری در زنررده میگررردم بامررداد 

 

 (863) همان:                                                                                                
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(( .رسد می با الحق بقاء مقام به حق تجلّی با و شود می فانی وجود تمام با ذاتی تجلّی با عاشق اینکه ))یعنی
 (3:1833)آریان،

فَلَمَّا عرفانی در جای جای دیوان شهریار به چشم می خورد. شهریار در تبیین این مفهوم عرفانی به آیه ))این مفهوم 
  -كه مورد توجه شاعران پیش از او نیز بوده است -( 148(( ) اعراف/صَعِقاً  تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسی

 استناد به درخواست موسی از خداوند بیان می كند.نظر دارد و مفهوم تجلی را با 
 موسری  چرون  كرنم  ترو  برا  سرخن  كره  كرن  ای جلوه

 

 گشرتن  سرینا  حسررت  در سروخته  ام سرینه  

 

 (33, ص.1833)شهریار,                                                                                      

 ایام مادر ولیکن نیست بی تجلّی حقیقت

 ج 
 را سرینا  طور كلیمی، موسی دگر نمیزاید  

 

 (84)همان:                                                                                                  
 همه جهان در نگاه شهریار جلوه ای از محبوب است و هر سوی جهان تجلی اوست.

  بیررنماز همرره سرروی جهرران جلرروه او مرری    
 

 جلوه اوست جهان كرز همره سرو مری بیرنم      

 

 چشم از او جلوه از او ما چره حرریفیم ای دل  

 

 چهررره اوسررت كرره بررا دیررده او مرری بیررنم   

 

 (433)همان:                                                                                              

عالم امکان از منظر طبیعت می بیند و در همه اجزای عالم جلوه ای از حضرت سهراب سپهری نیز تجلی حق را در 
 حق را می بیند و می گوید:

 و خدایی كه در این نزدیکی است 
 الی این شب بوها  
 (131, ص.1833پای آن كاج بلند، روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه )سپهری, 

 و در تاكید همین معنی می گوید:
 در ها به طنین هوای تو وا كردم 

 هر تکه نگاهم را جایی افکندم ، پر كردم هستی ز نگاه 
 بر لب مردابی ، پاره لبخند تو بر روی لجن دیدم ، رفتم به نماز  

 (168در بن هر خاری یاد تو پنهان بود ، برچیدم و پاشیدم به جهان.)همان: 
 انت از آن به شوری رسد و به خورشید حقیقت پیوندد:و در موضعی دیگر خواستار تجلی است تا با استع

 از تجلی ابری كن ، بفرست كه ببارد بر سر ما 
 (164باشد كه شوری بشکافیم ، باشد كه بیاییم و به خورشید تو پیوندیم )همان: 

 يجهتن. 8

تنوع و گرایش های طیف های مختلف، رویکردهای م ، پدیده ای است كهو در ادبیات پر آوازه آن  عرفان در ایران
د . این پدیده در شعر اكثر شاعران نمود یافته است . شهریار و سهراب سپهری دو تن از گونی را در بر داراگون

شهریار نماینده شاعران سنت گرا  –شاعران معاصر كه هر كدام نماینده گروهی از شاعران با گرایش مختلف هستند 
از مفاهیم عرفانی در سروده هایشان بهره برده    -و شاعران سبك نیمایی و غزلسرا و سپهری نماینده شاعران نوگرا

اند و در جای جای اشعار خود از مفاهیم عرفانی سخن گفته اند .و این مفاهیم در شعر آنها آشکارا قابل مشاهده 
ن تفاوت در است. مفاهیم و اصطالحات عرفانی در اشعار این دو شاعر بسیارمورد توجه قرار گرفته است.مهمتری

اشعار این دو از نظر صورت قالب اشعار است كه شهریار تابع قوانین شعر كالسیك است و عمدتا  غزل سراست  و 
سهراب سپهری شاعری است كه در قالب شعر نو نیمایی شعر سروده است . اما از دیدگاه محتوی نیز با آنکه شباهت 

در آن نمایان است. شهریار با توجه به آشنایی و تسلط بر شعر  هایی در اشعار این دو وجود دارد تفاوت های عمده
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كالسیك و نیز انس و الفتی كه با دیوان خواجه حافظ شیرازی داشته است مفاهیم عرفانی را بیشتر به صورت سنتی 
ادبیات  و مطابق با عرفان ایرانی و در قالب شعر كالسیك بیان می كند. وی نماینده كامل شاخه سنتی شعر عرفانی در

 سهراب هنر و اندیشه معاصر است كه ادامه همان شعر عرفانی و صوفیانه كالسیك به ویژه حافظ است. و ذهن،

است وی با توجه به عرفان خاص و نوین خود كه آمیزه ای از  یافته تنگاتنگ آمیزشی عرفانی، تفکر با سپهری نیز
اسالمی و عرفان شرقی است ، بیشتر تمایل به طبیعت دارد و مفاهیم عرفانی را از منظر طبیعت و در  –عرفان ایرانی 

زبان و قالبی نو ارائه می دهد. بیان او در نمایاندن حاالت عارفانه نمادین، نوآورانه و خاص است. در مجموع می 
های عمده ای در نوع نگاه و بیان این مفاهیم  توان گفت ضمن  اشتراكات زیاد در به كارگیری مفاهیم عرفانی تفاوت

 در نزد این دو شاعر وجود دارد.
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