
 

 

پهری سسهراب اشعار  یبه بررس ،یدانشکده فن لیالتحص فارغ نیمحفل شعر و ادب کانون مهندس سومین و  چهل

موضهو    نیه به ارائهه ا  مهدیه فاطمه  سرکار خانم مهندسجلسه  نی. در اافتیختصاص ا با رویکرد عرفان شرقی

 پرداختند.

 سوار رپسید هک بود فلق رد" کجاست؟ دوست خاهن"

 کرد مکثی آسمان

 بخشید اه شن اتریکی هب داشت لب هب هک نوری  ی شاهخ رهگذر

ری  داد نشان انگشت هب و  :گفت و سپیدا

 ردخت، هب رنسیده"

 است سبزرت خدا  خواب از هک است یباغ  کوهچ

زه هب عشق آن رد و قت رپاهی ی اندا  .است آبی صدا

 آورد، می بدر بلوغ،سر پشت او هک کوهچ آن هت ات روی می

 پیچی، می تنهایی گل سمت هب پس

 گل، هب مانده قدم دو

 تاریخ حاضران برگزارکننده موضو  محفل

 "عرفان شرقی"اشعار سهراب سپهری با رویکرد  یبررس چهل و سوم
فاطمه مهندس 

 97 ماهشهریور  4 نفر 15 مهدیه



 مانی می زمان اساطیر جاوید ی فواره پای

 .گیرد می فرا  شفاف رتسی رتا  و

صمیمیت رد
 :شنوی می خشی فضا،خش السی 

 ینیب می کودکی

 رپسی می او از و نور ی الهن از ربدارد جوهج باال، بلندی کاج از رفته

 ."کجاست دوست ی خاهن

 آن بیان در هم و باشد یافته نظام اندیشه مدعی هم که خوریم برمی شاعری کمتر به فارسی کهن شعر در

 و موالنا چون واالیی های نمونه از .باشد نشده بدل موزون "نثر" به او کالم و باشد مانده باقی "شاعر" ،بینی جهان

 افکار توانسته که است شاعرانی معدود جزء حاضر عصر در سپهری گفت توان می تجرأ به بگذریم، که عطار

 که است جهت این از. کند بیان شعری قالب در و فکری منسجم دستگاه یک شکل به را پرست طبیعت و عرفانی

 .دانست موفق شعری سبک یک گذاری پایه در اغماض کمی با را او بتوان دشای

 و چینی بینش در ریشه که او پرست طبیعت عرفان و یابد می رفته رفته را خود مستقل و خاص زبان سپهری

 صدای" منظومه دو در او. رساند می پختگی و کمال اوج به دوم کتابچهار  در خصوص هب را دارد هندی و ژاپنی

 .کند می بیان هستی و زندگی از را خود ی عارفانه بینش "مسافر" و "آب پای

 او آثار در دلیل همین به بوده، آشنا هندی معاصر عارف کریشنامورتی، عقاید و آراء به زیادی حد تا سهراب

 در شرقی آسیای کشورهای به او سفرهای که نماند ناگفته البته. شود می دیده وضوح به شرقی عرفان ربط و خط

 .است نبوده ثیرتأ بی وی دیدگاه این

 بیشتر عوام که کالسیکی عرفان با شرقی عرفان های تفاوت بیان به است بهتر شرقی، عرفان مفهوم بیان برای

 .شود پرداخته شناسند می

 هستی طفیل است آن در آنچه هر و جهان. است عشق به معطوف اراده برمبنای بیشتر کالسیک عرفان

 شود می بنا طلب نفی و اراده سرکوب مبنای بر شرقی، عرفان ولی تعالی به رفتن برای است راهی عشق. اند عشق

 .ندارد تغییر به نیازی و باشد باید که است همان بنگری آن در نیک اگر هست که آنچه و

 در ولی اردانگ می "شر " و "خوب " جزء دو با را ها پدیده نگر، جزئی عقل و بینی دو کالسیک، عرفان در

 آنان ذات در نه این دارد، وجود شر و بدی اگر دارد می بیان چنین هم و است عدم در "بدی و شر" شرقی، عرفان

 .دارد وجود ما ذهن در که واقعیت، در نه ها بدی. ماست نگرش نو  در بلکه جهان، قانون در نه و

 و جهان به اعتنا بی سپهری، عرفان اما تاس بیرونی خصوص به و درونی جهان دگرگونی عرفان کالسیک عرفان

 .پردازد می ذهن در ابدی آرامش جستجوی به گذرد می آن در آنچه

 ی آن "بانیان" سبز تنومند  و  زری ساهی



 هچ خوب یادم هست

 عبارتی هک هب ییالق ذهن وارد شد:

 وسیع باش، و تنها، و سر هب زری ، و سخت...

سهراب پرداخته  اشعار در شرقی عرفان خصوص به عرفانی مضامین از نمونه چندین در ادامه به بررسی

 است: شده

 اشیاء به گذشتگان دید با اگر. باشد موروثی های شناخت و معارف از دور به و تازه باید پیرامون های پدیده✒

 :شود می داوری پیش دچار ما نگاه و بینیم نمی باید که طور آن را حقیقت بنگریم،

  شست باید را  اه چشم

 ...دید باید دیگر جور

 شست باید را  اه واژه

 باد، خود باید واژه

 ...باشد باران خود باید واژه

 :ببریم پی بهتر هست که آنچه حقیقت به بتوانیم تابرداریم  را عادت حجاب✒

 ربداریم را  رپده

ریم  .بخورد هوایی احساس هک بگذا

 .کنیم وزن را  دهکده یک شب 

کاریم  ....کالم چیپ ره سر نهالی ب

 نگرش تحمیل خوب و بد نیست، میان در خوبی و بد و است احسن نظام کل که دید این با جهان هب نگاه✒

 :است موروثی

 :گویند می چرا  هک دانم نمی من

 !زیباست است،کبورت نجیبی حیوان اسب

 نیست کرکس کسی چیه قفس رد چرا  و

 ...دارد قرمز ی الهل از کم هچ شبدر گل



 اکنون ی لحظه یعنی باشد، روزگار سرخوش اینکه نه. است بریده مستقبل و ماضی از و است لوقتا ابن عارف،✒

 حال زمان از را او آینده افکار و گذشته اتفاقات در ماندن  گذارد نمی و کند می زندگی و درک درستی به را

 :کند جدا

 .است اکنون ی حوضچه رد کردن تنی آب زندگی

 ...اند داشته شبی هچ نسیمی هچپدراه، پدراهی نپرسیم و 

 زنده فضایی نیست سر پشت

 خواند نمی مرغ سر پشت

 است بسته صنورب سبز ی پنجره سر پشت

 ...بشویم متولد آید، می رد خورشید وقتی اه صبح

 :فرماید می باره این رد حافظ

 نیدا  ات است دم جان،این ای حیات از حاصل       بتوانی هک قدر آن دان غنیمت را  وقت

 :رسیدن و بردن پی حقیقت به خود، راهبر و پیرو نداشتن✒

 حیات؟ سمت کجاست

م از من  !هدهد؟ یک هب رسم می طرف کدا

 :بود نخواهد ناپاکی ی پایه بر قضاوت از ای اندیشه هیچ و آدابی هیچ قصاص، برای قانونی هیچ رفتارها، در✒

 آمد خواهم

 داد خواهم گدا  هب یاسی گل

می زیبای زن  ...بخشید خواهم گوشواری  ا ر  جذا

 :خلقت احسن نظام با شدن یکی. بیند می خود در را همه و همه در را خود✒

 زندیکم علف نمناک گمنامی هب خاهن این رد من

ی من  ....شنوم می را  باغچه نفس صدا

 شن و نورم از رپ من

 ...و ردخت دارو از رپ و



 :مرگ به عرفا دیدگاه✒

 ...نیست کبورت پایان مرگ

 ...است مرگ اکسیژن رپ لذت، اهی هیر 

 :فرماید می باره این رد نیز موالان

 تنگ تنگ کنارش رد خوش کشم ات       من شیپ آید است مرد اگر مرگ

 :چندرنگی و چندگانگی از گریز به بدویت، به سادگی، به دعوت خواند، می فرا اندیشه دنیای به را همه✒

 دشمن هم با را  صنورب دو ندیدم من

 زمین هب بفروشد را  اش ساهی بیدی ندیدم من

گان  ...کالغ هب را  خود شاهخ انرون بخشد، می رای

 است؟ ممکن وصل آیا که سوال این به پاسخ نهایت در و✒

 هست ای افصله همیشه نیست، ممکن وصل هن

 باید دچار

 شد خواهد حرام حرف دو میان حیرت زمزهم وگرهن

 کرد؟ باید چه پس

 سرخ گل راز ییشناسا نیست ما کار

 قرن و نیلوفر گل میان است این شاید ما کار

 ...بدویم حقیقت آواز پی

 15 زبانیمحفل م نی. اآزاد پرداختند یحاضران به شعرخوان محافل، یشگیمانند سنت همه ز،ین مبخش دو در

 .بود فنی آموختگان دانشدانشجویان و نفر از 

 مهندس) ایزدی مهندس ،(53_ساختمان و راه ندسمه) نژاد عابدینی مهندس آقایان، محفل این در

( 94_ساختمان و راه مهندس) رئیسی مهندس همچنین( _ساختمان و راه مهندس) صالحی مهندس ،(9_معدن

 .نمودند قرائت را خود های سروده از اشعاری

 .بودند همراه ما با که عزیزانی همه از سپاس با

 ادب و شعر کمیته 



 تهران دانشگاه فنّی دانشکده حصیلالتّ فارغ مهندسین کانون 


