
  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٣٥

  سپهري شاعر رمز و راز

در . ش  ه ۱۳۰۷در پانزدهم مهر ماه سال  نيفرزند اسداهللا و ماه جب يسهراب سپهر
و در دانشکده  عازم تهران شد يماتمقد التيبعد از تحص .جهان گشود به دهيکاشان د

را  ينشان درجه اول علم ۱۳۳۲در سال  .کرد ثبت نام تهران دانشگاه يبايز يهنرها
ها  در بخش موزه) هنر فرهنگ و(با يز يدر اداره کل هنرها ۱۳۳۳در سال  .افت کرديدر

 سهراب .س پرداختيتدر  به بايز ياستخدام شد و عالوه بر آن در هنرستان هنرها
 ينقاش يز نوعينقاش بود و شعرش ن يو .سفر کرد يو غرب يشرق ياز کشورها ياريبس  به

  .خواب رفت به يها در کاشانه ابدباريها و جو قين شاعر شقايا ۱۳۵۹در سال  .است
و  رديگ کار مي  به دن مطالب شعري خود زبان تصوير طبيعت راسپهري براي فهمان

گاهي دنياي معاني را در پر زنبور . دهد خواننده را در جغرافياي گوناگون جهان سير مي
اي ه منظره ،بيند ها را مي ردپاي شن, ها دارد گنجاند و گاهي با مرغ پنهان حرف مي

, ردوآ کند و ستارة زهره را از چاه افق بر مي غروب خورشيد و سرخي شفق را تماشا مي
ها را احساس  عطسة سنگ, پيچد ها مي کنار دره, بخشد مرداب زمين را حرکت مي

 رقصد زار مي هاي نازک ني با شاخه, ريزد ها مي رنگ خامشي در طرح لب, کند مي
  .دشنو صداي غوک و نواي مرغ حق را مي

او احساسات خود را با رمز و راز  .ويژگي شعر سپهري پنهاني سخن گفتن است
 فراتر رفته شعرش از مرزهاي محدود زماني و مکاني ن خاطريهم  به و سرايد مي
سخن اي از مصلحي  چنانکه در منظومه. کند يپرواز م و دوردست سوي آفاق گسترده  به
هاي  هاي جاودانه را از ناخن و طرح ها گويد که در تيرگي آشکار گرديد و نقش مي

برد که او کيست و از کجا است؟ فقط  شاعر اسم نمي. کرد بر روي سنگ حک آلود خون



  ٣٣٦  قند پارسي

لرزش کوه و  ،ش رعدآلود، غر هاي خون ناخن, کوه و صخره, هايي مانند ظلمت عالمت
 تاد کن مي و هموار براي خواننده باز راه را و کرده جاودانگي پيکر يک نقش را بيان

اي  اين مصلح قهرمان تاريخ هزار و پانصد ساله امکان دارد که .بشناسد و تشخيص دهد
  :از عربستان باشد

  جهان به پاشيدم, برچيدم, و پنهان بودتن خاري ياد ب در
  گستردن خود به و, سيم درختان زدم آهنگ ز خود روييدن بر

  افشاندم دانه راز, و شياريدم شب يک دست نيايش
  آويز فريبو شکستم 

  تا هستة هوش, و دويدم تا هيچ و دويدم تا چهرة مرگ
  .لرزيدم, از شبنم ديدار تو تر شد انگشتم. و فتادم بر صخرة درد

  گامي همره او رفتم, اي رفت از دامنه وزشي مي
  ١و رها بودم خوردم و ز خود رفتم, تکة خورشيدي ديدم, ته تاريکي

  يعرفان در شعر سپهر
هاي  نه عارفي مجذوب است و نه تجربه يو سرايد اگرچه نه ميسپهري کالم عارفا

  : کشف و شهود مالي روم را دارد
  بايد دويد تا ته بودن

  بوي خاک فنا رفت  به بايد
  ملتقاي درخت و خدا رسيد  به بايد

  بايد نشست 
  نزديک انبساط

  ٢خودي و کشف ي ميان بيلاح

                                                   
  .٢٥٧ص ، هشت کتاب، سهراب سپهري  .١
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٣٧

جويد و  وجود انساني را ميروح پرتالش وي گاهي مات و مبهوت در عالم بودايي 
هاي  او دانه. يابد و در دنياي سوال گيج است گاه پيرامون فلسفة اسالمي نور الهي را مي

مانند کبوتر حيران و خيره  و هاي مضطربش را بر صحنة سخن گسترده درشت انديشه
  !نگرد ولي کجا آن وادي حيرت عطار و کجا اين خيرگي سر بسته مي

  بيمآري ما غنچة يک خوا
  شکفيم؟ غنچة خواب؟ آيا مي

  جنبش برگ يک روزي بي
  اينجا؟

  ني در درة مرگ
  تنهايي, تاريکي

  آيد؟ به تماشا چه کسي مي
  بويد؟ چه کسي ما را مي

  بويد؟ بادي پرپر مي به و
  ١و فرودي ديگر؟

 آشنا باساده و, متوسط چنانکه از آثار سپهري پيدا است وي مردي مسلمان از قشر
دوست،  که او مردي آشتي دهد نشان مي مطالعة اشعار سپهري. است اديان و فلسفه

نگاه مخمور . آرامش، راه گم کرده و مبتالي جبر زمان بود در جستجويخو، دلنواز،  نرم
راز روح  او .است پايش زنجير  به مسايل دينيوي از لذّت جين و ودکا با خبر است و 

او از . دهد که راه هدايت چنين است يشعار م نه کند و عايي نميرا دريافته ولي اد
با صميميت خواننده را شعور آگاهي  البتّهمسايل گفت و شنود و رد و قبول آزاد است 

در البالي شعر وي چشمگير است  يينها پشيماني روحي و راه حل. دهد و بيداري مي
  :شود ديده نمي در آن ولي سنگيني بيان واعظ و ناصح

  ام ها گشته هريز سرد ستار من از برگ
  .هاي عصياني پيکرت شعلة گمشده را بربايم تا در خط

                                                   
  .٢٣ص ، هشت کتاب، سهراب سپهري  .١



  ٣٣٨  قند پارسي

  سراسر شب کشيدم به دستم را
  زمزمة نيايش در بيداري انگشتانم تراويد

  .خوشة فضا را فشردم
  .هاي ستاره در تاريکي درونم درخشيد قطره

  و سرانجام
  ١گم کردم در آهنگ مه آلود نيايش ترا

*  
  گذشتم شايد از بياباني مي

  نتظاري گم شده با من بودا
  ام فرود آمد ناگهان نوري در مرده

  و من در اضطرابي زنده شدم
  ام را پر کرد دو جاپا هستي

  از کجا آمده بود
  رفت؟ کجا مي به 

  شد تنها دو جاپا ديده مي
  .٢زمين نهاده بود به شايد خطائي پا

  مرگ و زندگي
شمارد و دنبال  ادراک را مرده مي هاي بي او انسان. شعر سپهري است راز مرگ و زندگي
گردد و آرامش و سکون را در سکوت شب و محراب و نماز و نيايش  حيات ابدي مي

  : بيند مي
  اي هستي بود و زمزمه
  لب بود و نيايش
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٣٩

  من بود و تويي
  ١نماز و محرابي

يابد همين است که مرگ برايش مژده  بين در درد و اندوه لذت مي اين شاعر خوش
  :تو زندگي اس
  .اندوه خدا آورد, در بگشا, باد آمد

  »نا«مژده ز , پيک آمد, افشان گل, خانه بروب
  مرگ آمد آورد

  ٢حيرت ما را برد
  : سرايد مي نيگر چنيد يدر جا يو

  مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد
  ٣گويد مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن مي
  ٭

  .مرگ آلوده. ۲ ؛ر و پاکمرگ معط .۱: مرگ نزد سپهري دو نوع است
  .چيند مرگ گاهي ريحان مي
  ٤نوشد مرگ گاهي ودکا مي

 رديپذ ينم سپهري مرگ را» من« ،مژده است يسپهر مرگ براين که يباوجود ا
  :گويد و مي

  راند مرگ را از خويش مي نم پيکر
نفس تازه و  به سپهري مرگ پاک را دوست دارد و براي حصول طهارت نياز

  : آاليش دارد بي
  هميشه با نفس تازه راه بايد رفت

  و فوت بايد کرد
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  ٣٤٠  قند پارسي

  ١که پاک پاک شود صورت طاليي مرگ
گرية . اندوه سپهري مرگ نيست بلکه بشريت ناآرام و متالشي جهان ماديت است

کند و  رسد گريه مي اوج عرفان مي  به او چون. هاي معمولي نيست سپهري چکيدن اشک
  : ريزد از چشم خدا مي اشک اين

  .بشود, بشود چشم خدا تر شد, پرپر شد, از ساقه بچين, الله هوشاين 
  .٢بگشا در ،مرگ آمد ،بگشا ديدة ترنه من  و ييپا ينه تو م

اي  بهرحال اين شاعر فرزانه مرگ را وسيله. هم است» ثمر بي«اش  گاهي گريه
  : رساند بام ملکوت مي  به داند که مي

  .زد يروشني پرپر م, در ديدم که در آن قفسي بي
  بام ملکوت به رفت نردباني که از آن عشق مي

حدي زندگي  به او هميشه زنده است و. زندگي و مرگ برايش هزاران جلوه دارد
باغچه را مجسم و  .بخشد حرکت را جان مي چيزهاي جامد و بي که را دوست دارد

ي صدا, عطسة آب, سرفة روشني, صداي ظلمت. شنود نفسش را مي و سازد روح مي ذي
نبض گل، , ٣تپش قلب شب آدينه, خون را در رگ ،صداي پاي قانون, قدم خواهش

  .بيند غرض ضربان فکر سپهري همه را جاري و ساري مي
 ارتباط اين مدت کوتاه با فکر و خيال بلکه زندگي فقط سپري شدن زمان ناهنجار نيست

  : يداري استکمال شوق و مشاهده و ب احساس و عواطف است که با به دارد و مربوط
  زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ

  ٤پرشي دارد اندازه عشق
*  

  ٥چشم حشره  به بعد درخت است ،زندگي
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤١

  .١است» اکنون«زندگي آب تني کردن در حوضچة 
  است ٢خيابان يزندگي يافتن سکه دهشاهي در جو

خوب را بسيار  احلياة الدنيا هلو و لعبانما: هاي باال آية قرآني در مصرع يسپهر
  : است عزير تحت تاثير قول موال علي اشعار .تفسير کرده است

  سطح بزرگ به رسم من از کدام طرف مي
  ليوان و امتداد مرا تا مساحت تر

  پر از سطوح عطش کن
 خواهد همه چيز در حرکت باشد و شايد اين شاعر چنان عاشق زندگي است که مي

  : ات را از شعر اقبال اخذ کرده استگونه احساس
  دوري کنيم ،دردي است نزديک ما شب بي
  برکنيم, شوري است کنار ما ريشة بي

  .تپش در آريم  به مرداب را, و نلرزيم پا در لجن نهيم
  زار همهمه را خاکستر کنيم ني, يميآتش را بشو
  دريا را در نوسان کنيم, يميقطره را بشو
 يو. داند يت ميرا بزرگترين ماية خلّاقآن ارزش انساني است و   به سپهري قايل
ها چه  سرايد که هستي از آدم در آخر مي ن خاطريهم  به و افته استيدر رمز آفرينش را
اگر اشتباه نکنم شاعر . است زيبايي شعر سپهري هنر آفريني رمزي. انتظاري دارد

هاي شعري بازگوي چنين  قرينه دنباله فقط و چه زيبايي مطرح کرده است به شهادت را
  : است يچيستان

  گل سرخ» راز«کار ما نيست شناسايي 
  ستا کار ما شايد اين

  گل سرخ شناور باشيم» افسون«که در 

                                                   
  .۲۹۲ صسهراب سپهري، هشت کتاب،   .١
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  ٣٤٢  قند پارسي

وي بيان کننده راز ازلي است و مسايل شرعي و قانوني نظام حيات بشري را در 
  :عمق جان سروده استاز  کمال ابتکار و رعنايي باابيات غير منظوم 

  د بشويمآيد متولّ درها وقتي خورشيد  صبح
  ها را پرواز دهيم هيجان

حق اين است که سحرخيزي زاهدان و عابدان صبحگاهان تداوم بخش حيات 
 و دهد اپو ميکهيجان عشق است که وجود را در ميدان پر ادراک فضا ت بوده و ايشان
  : نهد رسد و بار دانش را بر زمين مي اوج محبت مي به انسان

  يمپنجره گل نم بزن, رنگ صدا, روي ادراک فضا
  »هستي«آسمان را بنشانيم ميان دو هجاي 
  ريه را از ابديت پر و خالي بکنيم

  زمين بگذاريم به بار دانش را از دوش پرستو
  بلندي محبت برويم به تر باران  روي پاي

  روي بشر و نور و گياه و حشره باز کنيم به در
  : سرايد وجود تمام سعي و کار و کوشش و آگاهي مي  باوي 

  يد اين استکار ما شا
  که ميان گل نيلوفر و قرن
  ١پي آواز حقيقت بدويم

  بيني جهان
چون , گويد که دنيا مکاني است براي وجود و جواني زماني است براي آرزو مي يسپهر

  : گردد برد زندگاني زيبا مي پي مي راز نهاني  به اين نهال جواني
  من هستم و سفالينة تاريکي و تراويدن راز ازلي

  از ريزش دوست رپو رواني که  فکر  به و هوايي که خنک و چناري که ,سر بر سنگ
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٣

  ١چه تنها من ،زيست و چه زيبا بوتة, ابر نيايش چه بلند, خوابم چه سبک
هم آرزوي  ،نيايش به هم ميل ،روح مضطرب و تنهاي شاعر در اين جهان راکد

خلوت، نيز از  .زندگي اسباب فريب است. نماز و قبله و هم حيرت و وحشت دارد
ترسد که  او مي. ديوار  به خود حيرت در خلوت نقش. هاي آرامش خالي است جلوه

تاريکي و تنهايي نشاط را از او دور کرده  .هايي را بنماياند فريب زندگاني چه جلوه
  : سرايد او مي. اي دارد ولي رمق آرزو در دلش باقي است است، دل افسرده و ويرانه

  من مسلمانم
  يک گل سرخ ام قبله

  مهرم نور, جا نمازم چشمه
  دشت سجادة من

  خوانم من نمازم را وقتي مي
  که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو

  خوانم علف مي, االحرام ةتکبیرمن نمازم را پي 
  پي قدقامت موج

  ب آبلام بر  کعبه
  ٢حجراالسود من روشني باغچه است

کند ولي مردي  قيد و بند احساس ميسپهري اگرچه در نظام جهاني خودش را در 
  : است با تدبير

  هايي که کشيدم در روز نقش 
  شب ز راه آمد و با دود اندود

  هايي که فکندم در شب  طرح
  ٣روز بيدار شد و با پنبه زدود
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  ٣٤٤  قند پارسي

حاصل ديو  هاي بي انديشة شاعر چنان بيدار و فکرش چنان زنده است که نقشه
که محض تزوير  را ظاهر نيکش به ت و رفتارشناسد و بر فريبش آگاه اس شب را مي

عاقبت تمام . شود فهمد و در فضاي زهرآگين با زندگي آشنا مي مي ،است
کمک فکر ماية حيات را زنده  به گرداند و با استعاراتش هايش را باطل مي افسون
  :دارد نگه مي
  کم پستان شب راممي 

  افسون تن نيالوده  به وز پي رنگي
  ١کاوم با نگاه خويش مي چشم پر خاکسترش را

است در نتيجه زبوني روزگار  يا جامعه مانند خرابه. شاعر از روزگار خود گله دارد
  : آرد دل مي  به حالت اندوه

  ر شکستپچشمم نخورد آب ازين عمر 
  اين خانه را تمامي پي روي آب بود

  پايم خليده خار بيابان
  راه  به ام جز با گلوي خشک نکوبيده

  يه مددکار، زرايکن کسيل
  فريب سراب بود, دستم اگر گرفت

  کز نخست, بانگ سرور در دلم افسرد
  ٢تصوير جغد زيب تن اين خراب بود

خواهد همه را  مي. آور زندگي آشتي دوست است سپهري با وجود مسايل مالل
گداها گل  به ,غذاي نوراني بخوراند. در رگ هرکس نور بريزد ،نياز کند سير و بي

رهزن را , شب را کهکشان, کور را چشم. زن جذامي گوشواره بدهد به .ياس ببخشد
اسب وگاو و مرغ را  ،گلدان را آب, بادبادک را هوا, خواب کودک را زمزمه, کاروان

پيام امن و صلح او چنان قوي است که هر ناممکن را ممکن . علف و آب بدهد
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٥

سازد  ورشيد مقابل مينور چشم را با نور خ, کند لبخند عوض مي با دشنام را ،کند مي
  :دهد شکوه غوک نشان مي را مار و

  آشتي خواهم داد
  آشنا خواهم کرد
  راه خواهم رفت

  نور خواهم خورد
  ١دوست خواهم داشت

البته ابتکار بيان دارد و بسيار تحت تاثير  ندارد يا سخنان سپهري انديشه تازه
بيان ساده و سلسله يعني نهضتي که  (Stream of consciousness) نهضت ادبي بنام

محشر خيال  يو صورت اين به .، قرار داردهاي طبيعي را داخل ادبيات کرد انديشه
 وزن و قافيه مانند نوع شاعري شعرهاي بي يو .کرده است مجسم روي کاغذ را بر

(Blank Verse) هگاهي شعرهايش اصالً نثر است اگر نحو. يعني شعر آزاد سروده است 
چنانکه از ابيات زير  ،دشوار استنهادن  بر آن شعر ، نامر نباشددر نظو ايماژ کتابت 

  :آشکار است
  ديار من آن سوي بيابانها است

  يادگارش در آغاز سفر همراهم بود
  هنگامي که چشمش بر نخستين پردة بنفش نيمروز افتاد

  از وحشت غبار شد
  ٢.و من تنها شدم

*  
  :ديگو يگر ميد ييا در جايو 

  وابيده بودمرد در بستر خود خ
  مردابي شباهت داشت  به وجودش
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  ٣٤٦  قند پارسي

  ده بودييودرختي در چشمانش ر
  کرد و شاخ و برگش فضا را پر مي

  هاي درخت رگ
  اي پر بود از زندگي گم شده

  .١بود بر شاخ درخت مرغ افسانه نشسته

  نقش تنهايي
اوج رسيده   به اش چون شاهين انديشه ،رنگ و بو تنها است روح شاعر در اين دنياي

حتي تنهايي خودش , هم خدا تنها و هم اهريمن تنها. نگرد همه چيز تنها مانده است مي
  :بيند تنها است و در اين تنهايي جمال يار را مي

  من رفته او رفته
  ما شده بود ما بي

  زيبايي تنها شده بود
  هر رودي دريا

  ٢.هر بودي بودا شده بود
آشنا است ولي رمز راز ازلي و  ،سپهري با لذّت و زيبايي و با درد تنهايي زيستن

  :است وش تمناي بشري او را تنها گذاشتهاتر
  ٣بوتة زيست، و چه تنها من بلند و چه زيبا خوابم چه سبک ابر نيايش چه

 سخن فراوان در مورد تنهايي سپهري .آزارد يخوره م را مانند او بودنش ن تنهايا
  .ير را ندارداست ولي اين مقاله کوتاه تحمل بار سنگين شرح و تفس
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٧

  کاربرد آن در شعر سپهري و سمبل
که  يمورد استفاده و يها سمبل از يبعض در اين مقاله .شعرهاي سپهري سمبليک است

  .است قرار گرفته يبررس مورد است، رمز و راز يدارا
  : دنياي آرزو و جهان ماديت است: مرداب

  هايش با مرداب آميخت تپش
  ١مرداب کم کم زيبا شد

  ٢نلغزيده بودم يفراموشدر مرداب 
  :است و آرزو سمبل جهان ماديت: اهيگ

  ٣آرزو تهي درونش شبيه گياهي بود
  : سرايد جايي ديگر ميدر 

  ٤.درون رفت  به اش گياه از شکاف سينه
  : امل عالمت طول: درخت

  درختي تابان
  پيکرم را در ريشة سياهش بلعيد

  طوفاني سر رسيد
  .و جاپايم را ربود

  ايه از حضرت آدمکن: مرغ افسانه
روح ، مرگ و برزخ  شايد کنايه از حضرت آدم يا اولياء اهللا و ظاهراً در ارتباط با: جاپا

  : عالم برزخ و زندگي پس از مرگ استانسان در 
  زمين فرود آمد به نوري

  هاي بيابان ديدم ندو جاپا بر ش
  از کجا آمده بود
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  ٣٤٨  قند پارسي

  رفت کجا مي  به
  …شد تنها دو جاپا ديده مي

  خزيد همراه شان ميروشني  …
  گم شدند هاجاپا

  خود را از روبرو تماشا کردم
  گودالي از مرگ پر شده بود

  ام فرود آمد ناگهان نوري در مرده
  و من در اضطرابي زنده شدم

  .١ام را پر کرد دو جاپا هستي
  ٢.عالمت مرگ و کنايه از فروماندگي و خيرگي است: سايه

  .کنايه از گور است: روزن تهي اتاق بي
  .دهد يرا نشان م وسعت و گستردگي: شط
  ٣.کنايه از انسان خطاکار استو  اهريمن کردار و پيکر جدال: شب
هاي اهريمني را  ايستد و نقشه نماد بشر بلند پندار است که در مقابل شب مي: من

  .دهد ريزد و کارهاي ناشدني را انجام مي مي
  .بيانگر اوضاع عهد سپهري است: امشب

فسانه اآلوده شدن وي در خطا و , عظمت انساني و چکيدن وي بر علفسمبل : ستاره
  .زوال بشريت است

کند که کاش اينجا نچکيده  شب پژمرده نجوي مي. شهوت استکنايه از : زمزمه شب
علف چسپيده است   به خواهد که برخيزد ولي دنيايي که مانند شبنم مي ،بودم

  .٤گردد دهد و پشيمان مي او نمي به فرصتي
  ام ها چکيده ي علفرو
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٩

  ام من شبنم خواب آلود يک ستاره
  ام هاي تاريکي چکيده که روي علف

  .جايم اينجا نبود
, اميد, راه نجات, آزادي ،وسيله ارتباط دو دنيا, جهان رنگ و بو کنايه از مرز: پنجره

  : عقل است آگاهي و
  ١اي در مرز شب و روز گم شده بود و پنجره
  : ديسرا يگر ميد ييدر جا
  مرز شب و روز باز شد در يا پنجره

  اينجا پنجره وسيله ارتباط دو جهان است در
*  

  :ديسرا ين ميگر چنيد يا در جاي
  ستاده استيشب ا

  ره نگاه اويخ
  بر چارچوب پنجره من

  .کنايه از علم و آگاهي است ره شدنيخ در اين بيت
  : سرايد در جايي مي
  پنجره گم شد

  .فعت مقام انسان و باالرفتن از اين دنياي رنگ و بو استدر اين بيت پنجره کنايه از ر

  گزيني واژه
نوآوري . دهد را در جايگاه سبکي قرار مي يسپهر شعر، ها و ترکيبات لفظي گزينش واژه

  :سازد ران جدا ميدر شعر سپهري او را از ديگ
  ٢کرد ايش صدا ميرگه انتظاري در
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  ٣٥٠  قند پارسي

نگاه در تماشا «، »٣خشک صداي«، »٢زد اوج صدا مي«، »١دست نگاه در افق دور«
چشم «، »٧آب خوردن چشم«، »٦شب نمناک بودن«، »٥سرخ غروب ريختن«، »٤سوختن
طول زندگي لرزش يک «, »تبخير خواب«، »١٠شب ايستادن«، »٩تراويدن ددر«، »٨لغزيدن

، »تراود نسيم از ديوارها مي«، »چشم را نوشيدن«, »شب را نوشيدن«, »يک برگ است
  .»لرزد هاي قالي مي گل«

اين  موارد بعضي در ها زياد است در حقيقت ترکيبات لفظي قشنگ است ولي نمونه
قرار  رد اعتراض و نقدوم ،بود هن و قلم سپهري نميذگزيني و تراکيب اگر از  واژه

 .باشدز يجا شايد براي اهل زبان. خورد چشم مي  به اشتباه دستوري نيز گرفت، يم
نحو احسن   به صنايع شعري در کالم وي “١١را زيستممن ت”: گويد او مي طور مثال  به

 يت بخشيشخص سپهري تحت تأثير بيدل بوده و صنعت. شود ديده مي
(Personification) هياهوي «و » بيند حجم وقت را مي« مثالً. ار استيبس ياشعار و در

  .شنود را مي» عطسة سنگ«و » ميوة نوبر
مانند . کند مطلب اشاره نمي  به کاراآش يسپهر .استفادة تلميح هم رمزي است هنحو

  .سفالينة تاريکي, سيب باغ, قصة خير و شر, اين تلميحات همزاد عصيان
شاعري کاخ بلندي عرصه  در که اي قويه ست هنرمند با انگيزه شاعري يسپهر 
  ؟بود و چه کرد کهسپهري بشنويم که  خود از بهتر است که. دارد
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٥١

  پيمود اي فضا را مي مرغي بيراهه”
  “اي در مرز شب و روز گم شده بود و پنجره

  و با دست نگاه در افق دور”
  “کاخي بلند ساخته با مرمر سپيد
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