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 لسپهری و بید

 *مهرداد مهرجو

 * دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

 

 ثیر بیدل دهلویکسی به اندازۀ سهراب سپهری تحت تأ   تر از میان شاعران نیمایی کم 

رۀ این دربابا این حال تاکنون تحقیق جامعی و سببباص اصبببفهانی ررار ارفته اسبببت  

تر پررنگ ها،سروده از بیدل اار چه در فرم او  ثیرپذیریانجام نشده است  تأ  موضوع  

شببود  هایی یافت میها نیز ررابتبینی آنرسببدا اما در رلمرو اندیشببه و جهانبنظر می

شید  سپهری از بیدل، پاره    در این مقاله خواهم کو شواهد تأثیرپذیری  ای پس از ارائۀ 

 ها را به بحث بگذارم آنفکری های از ررابت

ها و مقاالتی سال اخیر دربارۀ سپهری منتشر شده است، از کتاب   20دکنی حجم آثاری که در این بگفتۀ شفیعی ک 

صورت ارفته دربارۀ نیما و         که جمعا صران نیز از مجموعه تحقیقات  سی و موالنا و از معا سعدی و فردو دربارۀ 

اند  اار بخواهیم از کیفیت  های تطایقی  بخش اعظمی از این آثار، مقاالت و نوشببته1فروغ و اخوان بیشببتر اسببت

سیاری از  نامطلوب شده جای خالی بیدل در کنار ن در اناوه  باید افت ،دراذریماین آثار  ب ام مقاالت تطایقی یاد 

الب ج ثیرنپذیرفته است  به اندازۀ بیدل تأاز هیچ شاعری  سهراب  این در حالی است که   شود   سپهری احساس می  

ای نیز آن را امر چندان مهمی نمیو عده 2اندبیدل بوده ازاو تأثیرپذیری منکر  نظیر کدکنی ایاسببت بگوییم عده

 ایهدر مقال -ها دربارۀ سببپهری اسببت ترین کتابلف یکی از ارزندهمؤخود که -کامیار عابدی برای مثال  د دانن

او  «سپهری  و بیدل»مقالۀ  به ایاشاره  هیچ ،نداهپرداخت اثر صالح حسینی    خاموش نیلوفر کتاب معرفی و نقد به که

                                                           

بنگرید به:  .1  

605، صفحۀ1398شفیعی کدکنی، با چراغ و آینه، تهران، سخن،   

ه:بنگرید ب  .2 

«54و53»و«45و44»، چاپ دهم، صفحات1396ها، تهران، آگاه، شفیعی کدکنی، شاعر آینه   
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 پژوهان ررار نگرفت حسن حسینی نیز چندان مورد توجه سپهری« بیدل، سپهری و ساص هندی»کتاب   3نداهنکرد

توان پرسببید چرا حتی یص مقالۀ رابا اعتنا دربارۀ این موضببوع صببرفا به بحث فعلی محدود نیسببت  برای مثال می

رابطۀ شعر  ید مقاله است که دربارۀ تا بخواه ،در مقابااختیار نداریم و  تردۀ هوشنگ ایرانی بر سپهری در  اس تأثیر 

  شود منتشر می یونگاو با 

سال      ست بد نی شاره کنیم که در  ستادامیری فیروزکوهی مقاله 1352ا شر کردند تحت عنوان: ، ا حافظ بس »ای منت

ارسی  خنوران ادبیات فود از دیگر س توجه ما به حافظ نااید باعث ش در آن متن سخن بر سر آن است که      4«است 

شویم   غافا  ست که یا   ب سر دهیم و یا دست کم اندکی حساب      «سهراب بس! »فریادِ امروز نیز ورت آن رسیده ا

شعار او بپردازیم  بی   شده  سی ا های ممکن برای انجام یص تحقیق علمی دربارۀ تردید یکی از بهترین راهتر به برر

سپهری، بازخوانی هشت کت     شعر ساص اصفهانی است  دلیا این ادعا نیز      شعر  اب با نظر به دیوان بیدل و در کا 

  ست  رطاران اوو همتأثیرپذیری بسیار استردۀ او از بیدل 

شد  همانطور که  شاره  سپهری از بیدل  دربارۀ  ،ا اله از قجز دو مقاله از حسن حسینی و یص م   اثر رابلیتأثیرپذیری 

 هاافتنی بسیاری از  واند و شاید حق مطلب را ادا نکرده  ایشان نیز چنان که باید  منتشر نشده است     ،صالح حسینی  

مهمترین  های این دو شببباعر، سبببهولت خواننداان برای مۀحظۀ ررابت     هدف  با اینهمه ما با      اند  را از رلم انداخته  

   ایم، جدااانه و ذیا نام هر یص آوردهاندنیز که ایشان یافتهشواهدی را 

 ام:که من یافتهشواهدی 

  5رد/ از دو عالم کنار خواهم کوصل ممکن نیست وضع آغوش بیدل:  1

 6وصل ممکن نیستنه،  سپهری:

                                                           

  3.برای دسترسی به این مقاله رجوع شود به:

329تا  309، ص 13۷6عابدی، از مصاحبت آفتاب، تهران، ثالث،کامیار  

این مقاله در دو بخش منتشر شده است. برای مالحظۀ آن رجوع شود به:   .4  

536تا 532، صفحۀ 303، شمارۀ 1352، آذر «یغما»، منتشر شده در مجلۀ "حافظ بس"ی فیروزکوهی، امیر  

 و بخش دوم مقاله:

601تا  59۷، صفحۀ 304، شمارۀ 1352، دی «یغما»منتشر شده در مجلۀ  "2حافظ بس"امیری فیروزکوهی،   

 ۷22، صفحۀ1400جلدی(، تهران، شهرستان ادب،  بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو 

.5  

«مسافر»، منظومۀ138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری،  . 6  
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 7سحر نزدیک است !ای کرمص شاتابچون شمع فروغت چقدر خواهد ماند/  - بیدل:  2

 8به سحر نزدیک است یعنی این شب که تو دیدی /دود دل مژدۀ خاکستر ما داد و اذشت -

 9سحر نزدیک استکه بگوید با من/ اندکی صار رنگی نیست  ی:سپهر

زدیص نالۀ سوخته جانان به اثر ن»در شعر صائب نیز آمده است:« سحر نزدیص است»باید یاد آور باشیم که عاارت 

 «10به دامان سحر نزدیک است دست خورشید است/

  11کس روز به شب برد غم خلق که میخورد/ صد شکر که اینجا همهبود گر مرگ نمی بیدل:  3

 12اشتدست ما در پی چیزی میاگر مرگ نبود و بدانیم که  سپهری:

  13خاصیت عجز همین استزان جلوه اذشتیم و به خود هم نرسیدیم/ ما را چه انه  بیدل:  4

 14خاصیت عشق این استو  سپهری:

ست  شقت   »:این بیت عطار نیز رابا توجه ا صیت ع ست   خا ست/ آن ویند نه که هر چیز که اکه برون از دو جهان

 ام را در مقاالت شمس نیز دیده« خاصیت عشق این است»همچنین تعایر «  15آنست

  16بالشم پر داشته است ،پروازها جمع است در مژاان من/ ار همه خوابیده باشمچون نگه  بیدل:  5

                                                           

106، ص1398باوران، بیدل دهلوی، گزیده رباعیات بیدل، به انتخاب محمدکاظم کاظمی، مشهد، سپیده . ۷  

، 1، جلد1400قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا  

420ص. 8  

« غمی غمناک»، شعر138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، . 9  

، 2، چاپ ششم، جلد1391صائب تبریزی، دیوان اشعار)هفت جلدی(، تصحیح محمد قهرمان، تهران، علمی فرهنگی،  

  10. ۷33صفحۀ

، صفحۀ 1، جلد1400ح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحی

۷02.11  

«صدای پای آب»همان؛ منظومۀ  .12  

446، ص 1همان، جلد  .13  

«مسافر»همان، نظومۀ  .14  

16، چاپ چهاردهم، صفحۀ1392عطار، دیوان عطار، به اهتمام و تصحیح محمدتقی تفضلی، تهران، علمی و فرهنگی،  .15  

 ،1، جلد1400بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب،  

454صفحۀ. 16  
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  17ها استبالش من پر آواز پر چلچله سپهری:

  18های کتابم بال عنقاستورق نشانی/نخواندم غیر درس بی بیدل:  6

  19/ کاغذی دیدم، از جنس بهارهایش همه از جنس بلورواژه ،من کتابی دیدم سپهری:

  20باید دری به خانۀ خورشید باز کردم/ یازین الستان به حیرت شانم رسیده بیدل:  7

 21تابدما میبه رفتار ش آفتابی لب درگاه شماست/ که اگر در بگشایید /به آنان افتم من سپهری:

 خویش اوید:دوستان در صفت « طور معرفت» بیدل در مثنوی  8

 22رز آب زندگانی هم روانتعنانتر/ همه از موج الشن خوش

  23بهتر از آب روان یدوستان سپهری:

  24ابشکن این طلسم ننگ ر ،/ دست دست توسترسم قید عادت مردن استزندگی در بند  بیدل:  9

  25که لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برودزندگی چیزی نیست  سپهری:

  26اند به باد این کتاب راشیرازه کردهپرور است و بس/ اجزای ما چو صاح نفس بیدل:  10

 27آیدکتابی که در آن باد نمیو نخوانیم  سپهری:

                                                           

«ندای آغاز»، شعر138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری،  . 1۷  

3۷1، ص 1همان، ج . 18  

«صدای پای آب»همان، منظومۀ . 19  

۷1۷، ص 1همان، ج . 20  

«سورۀ تماشا»ن؛ شعرهما . 21  

666، صفحۀ 1388های بیدل دهلوی، مقدمه و تصحیح اکبربهداروند، تهران، نگاه، بیدل دهلوی، شعلۀ آواز: مثنوی . 22  

«صدای پای آب»، منظومۀ138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، . 23  

، 1، جلد1400جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو  

190ص. 24  

« صدای پای آب»همان، منظومۀ . 25  

1۷2، ص1همان، ج.  26  

« صدای پای آب»همان، منظومۀ . 2۷  
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  28سر هر بام کبوتر دارداشاست/ هوس بال ،تا دماغ است بیدل:  11

 29سکفتر صدها اتوبوسقف بی سپهری:

  30ها بسیار استآینه ،/ ار تو خجلت نکشیاز چشم جهان شست نگاه عرق شرم تو بیدل:  12

 31ها را باید شستچشم سپهری:

  32/ بود غنچۀ ما را عالم دار زانوم اما رنگ و بو پشیمانی استیاگل دمیده بیدل:  13

  33شکفدهای چشم پشیمانی میگل سپهری:

  34آیدرس نمیها به کار طاع معنی/ عاارتآمیزی امکانسیر رنگم از یبه بویی قانع - بیدل:  14

 35ام همچو هۀل/ از تاسم لای انااشتهقانعم زین چمنستان به رگ و برگ گلی -

 36من به سیبی خشنودم/ و به بوییدن یک بوتۀ بابونه سپهری:

  37م آینهانتظار کس مکن باور به چش  مست حیرت از خمار وهم امکان فارغ است/ بیدل:  15

 38کشیدندها انتظار تصویرم را میآینه سپهری:

 39آیی/ جاه بالد که به سامان حشم میایبه تجرید نظر دوختهبیدل: فقر نازد که   16

                                                           

954، ص2همان، ج  .28  

« صدای پای آب»همان، منظومۀ .29  

395، ص1همان، ج  .30  

«صدای پای آب»همان، منظومۀ .31  

159۷، ص2همان، ج  .32  

«خواب تلخ»همان، شعر  .33  

991، ص2همان، ج  .34  

119۷، ص2همان، ج  .35  

«صدای پای آب»همان، منظومۀ  . 36  

1618، ص2همان، ج . 3۷  

«همراه»همان، شعر  .38  

1۷29، ص2همان، ج  .39  



6  
 

     40شستمی تماشای تجریدسپهری: حجم مرغوب خود را/ در  

  41رنگ دچار ایم/ یارب مکن به خون نیازماز خود چو اشص جرات پرواز شسته بیدل:  17

  42هستی هارنگآن رگ پنهان  دچار /کنمخیال می سپهری:

  43هر کف خاکی که آنجا سر نهی سجاده استخواهد عاادتگاه شوق/ منزل خاصی نمی بیدل:  18

 44دشت سجادۀ من سپهری:

ست:      ضروری ا سۀم  سجداً و طهوراً »ذکر این حدیث پیامار ا زمین برای  »ترجمه:. «45جعلت لی االرضُ م

 «ررار داده شده است من مسجد

 46در زیر پا دل بشکنی مبادادر این کهسار محما/ ران  سبکتر - بیدل:  19

 47شود از جناش ناض نفس بیدار اا/ میباش آهسته ،خساان ار رسیبر بساط غنچه -

  نچینی نازک تنهایی مکه ترک بردارد  مبادابیایید نرم و آهسته آیید به سراغ من اار می سپهری:

  48اذرد/ به دوش عارت بانگ کۀغ میهاگل خندۀ آوازنوای بلاا و  دل:بی  20

 49دخواندنها آواز میمیوه سپهری:

  طرح درختان عجیب شدتالطم میوه/  نصفه شب بود، از -

                                                           

«اینجا همیشه تیه»همان، شعر  .40  

1190، ص2همان، ج  .41  

«مسافر»همان، منظومۀ  .42  

46۷، ص1همان، ج  .43  

«پای آب صدای»همان، منظومۀ  .44  

313، ص16، چاپ چهارم، جلد 1389جلدی(، تهران، دارالکتاب االسالمیه، 110محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار)  .45  

  46 649، صفحۀ1388های بیدل دهلوی، مقدمه و تصحیح اکبربهداروند، تهران، نگاه، بیدل دهلوی، شعلۀ آواز: مثنوی. 

، 2، جلد1400باطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی ط 

1211ص. 4۷  

۷08، ص1همان، ج . 48  

« صدای دیدار»، شعر138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، . 49  
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  50دل از جوش غمش میخانۀ زار :بیدل  21

  51مثل یک میکده در مرز کسالت هستم سپهری:

  52کشیم مااثر می ،ماینقاش ناله یم ما/کشطرح ریامتی ز جگر می بیدل:  22

  53ام نقاشی استپیشه سپهری:

  54گل کاغذ به از آن گل که بر او شبنم نیست عرق شرم طراوت ناود/حسن را بی بیدل:  23

  55گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد؟ سپهری:

  56اینها زیور آیینه نیست «بیدل»دل بپرداز از غاار ما و من/  بیدل:  24

  57ام کلنگبه اندزیوری نیست  ،فلزکه  همچنانیو به آنان افتم/ سنگ آرایش کوهستان نیست/  سپهری:

  58پر پروانه ممکن نیست گردد زینت تیری محات از مزاج عشقاازان کینه نپسندد/ بیدل:  25

  59چشم تو زینت تاریکی نیست سپهری:

  60ترسم مرا پیدا کندمی ،ازستشوق غم ام/اشتهنالۀ دردی به ساز خامشی امبیدل:  26

  61انداختدست در گردن حس می ،آمدشوق می سپهری:

                                                           

  50  4۷8، صفحۀ1388های بیدل دهلوی، مقدمه و تصحیح اکبربهداروند، تهران، نگاه، بیدل دهلوی، شعلۀ آواز: مثنوی. 

« صدای پای آب»، منظومۀ138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، .  51  

  ، 1، جلد1400بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، 

  52. 256صفحۀ 

«صدای پای آب»همان، منظومۀ  .53  

546، ص1همان، ج  .54  

«ی پای آبصدا»همان، منظومۀ  .55  

559، ص1همان، ج . 56  

«سورۀ تماشا»همان، شعر . 5۷  

1664، ص2همان، ج . 58  

«شب تنهایی خوب»همان، شعر . 59  

888، ص1همان، ج  .60  

«صدای پای آب»همان، منظومۀ  .61  



8  
 

  62/ در زیر پا شکست ضعیفی کۀه مااقبال ما مپرسبلهآاز دستگاه  بیدل:  27

  63کجاست اقبالکه فوارۀ نپرسیم  و سپهری:

  64جا بنشینید ای کاش دمی چند به یک رفتید و نکردید تماشای اذشتن/ بیدل:  28

  65/و   خیال نشستنو بی/ و پهن کردن یص فرش کجاست جای رسیدن سپهری:

  66آید تبسم گلفروش منسحر در جیب میدانم شکفتن تا کجا خرمن کنم بیدل/ نمی بیدل:  29

  67های پیرهنش بودنفر آمد که نور صبح مذاهب/ در وسط دگمه یک سپهری:

 اوید:آلودای است  بیدل میی شانم، خوابهادر شعر بیدل و ساص هندی یکی از ویژای  30

 68/ از اداز دل اۀبی بر رخم پاشیده استدادخواب شبنم دیدۀ بی چو تا مرا عشقت

 69امیص ستارهآلودۀ شبنم خواب من سپهری:

 70سازدمیطلسم خواب چو فرش مخملم آخر  /«بیدل»دمد چنین کز عضوعضوم موج غفلت می - بیدل:  31

 71از این افسانه کوتاهی ازین !طلسم خوابای تر/ تر، الف هستی بیشنهر ردر غفا فزو -

 72را بنگرطلسم شکسته خوابم  سپهری:

                                                           

265، ص1همان، ج  .62  

« صدای پای آب»همان، منظومۀ .63  

101۷، ص2همان، ج  .64  

«مسافر»همان، منظومۀ  .65  

5531، ص2همان، ج . 66  

«تا نبض خیس صبح»همان، شعر . 6۷  

4۷5، ص1همان، ج . 68  

«فانوس خیس»همان، شعر . 69  

۷38، ص1همان، ج . ۷0  

15۷2، ص2همان، ج . ۷1  

«جهنم سرگردان»همان، شعر . ۷2  
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  73نقاش عاجزست به تصویر خواب پااظهار غفلت طلام کار عقا نیست/  بیدل:  32

 74کشیدممن تصویر خوابم را می سپهری:

 75اینجاست ما عفو، سیاهیممه/ که سخت نافتاب شویمصفت محو آسایهخوش آنکه بیدل:   33

 76؟آیم/ کجاست سایهآفتاب میمصاحبت من از سپهری: 

  77جوشد از در و بامش خورشیداندازد/ چو جوهر لمعه  پرتوحسنش آیینه  اار در خانۀ  بیدل:  34

 78بآفتارا لاریز کرد:/ طرح من آلوده شد با  آیینه پرتویی سپهری:

  79روزنی زین خانه بود ل داشتیم/ بیدل آغوش فلص همدخلوت سیر  ،هر کجا رفتیم بیدل:  35

  80به اررار بهشت روزنی بود سپهری:

  81یربالین مگ نام پر ،دپرخوابم از سر می ها کین مگیر/همنشین! با من ز تشویش هوسبیدل:  36

 82ممگذار از بالش تاریک تنهایی سر بردار سپهری:

  83بامپشت  خانۀ ما آنسوی افالک داردد برآ/ ار هوایی در سرت پیچیده است از خو :  بیدل37

  84دیار من آنسوی بیابانهاست سپهری:

                                                           

145، ص1همان، ج . ۷3  

«یادبود»همان، شعر . ۷4  

361، ص1همان، ج . ۷5  

  ۷6.همان، منظومۀ مسافر

1124، ص2همان، ج  .۷۷  

«ای به رنگروزنه»همان، شعر  .۷8  

948، ص2همان، ج . ۷9  

«هاپیغام ماهی»همان، شعر  .80  

105۷، ص2همان، ج  .81  

«جهنم سرگردان»همان، شعر . 82  

1221، ص2همان، ج . 83  

«پاداش»همان، شعر . 84  
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  85ای برپا کندناله ،/ بشکند رنگم به هر جاتعمیر دردآسمان دارد ز من سرمایۀ  بیدل:  38

 86ایجم کرد/ تعمیر سکوت سپهری:

  87قانون آباز  فشارد مغزمتر می ۀ/ نغم؟این دریا خروش بزم کیست شورش امواج بیدل:  39

 88بربخوردقانون زمین که به  ،کاری نکنمیاد من باشد سپهری:

  89کلید است اینجا ،مشکا که دلی نگشاید/ بستگی چون رود از رفاغنچۀ واشده  بیدل:  40

 90دورترین بوتۀ خاکگل واشدۀ آرند از که خار می    سپهری:

  91هی دریابپاس ،اردی استی غافا/ هر کجا شوخی نگردشبیخون خط یار از  بیدل:  41

 92کردپیش بینی نمی شبیخون حجم تو راو تنهایی من  سپهری:

  93ام یکسر جاینام غافا مااش/ کز جاین تا نقش پا اا کردههمواری شیوۀاز  ،امسایه بیدل:  42

  94باران پر از طراوت تکرار بود شیوۀو او به  سپهری:

  95بایدت فهمید و بس/ این ردر میوچو پ یک قلم هیچ استدانش و علم  بیدل:  43

  96و دویدم ،تو را دیدمیک هیچ  سپهری:

                                                           

88۷، ص1همان، ج . 85  

«وقت لطیف شن»همان، شعر . 86  

315، ص1همان، ج . 8۷  

«غربت»همان، شعر . 88  

149، ص1همان، ج . 89  

«ای در لحظهحهوا»همان، شعر . 90  

331، ص1همان، ج . 91  

«به باغ همسفران»همان، شعر . 92  

1569، ص2همان، ج . 93  

«دوست»همان، شعر . 94  

10۷9، ص2همان، ج . 95  

«تراو»همان، شعر . 96  
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  97ها/ چین ارفته است طرف دامنه دشتچه کوه و چ ،زندموج رم می بیدل:  44

 98!هایی چه بلندکوه /هایی چه فراخ!دشت :سپهری

  99ادام تلخها کرد آخر مغز این ببرد از چشم ما ذوق نگاه/ اهنگی امتداد عمر بیدل:  45

 100،/   ردم زد امتداد وقتدر باید بلند شد/  سپهری:

 101ام و در به درم/ صاحب خانهآیینه تحیرسفرم همچو -  بیدل: 46

 102دارد سفر آرام آیینه ۀنفس در خان /به دل رو کن اار سرمنزل امنی هوس داری -

  103آشفتیمها سفر آینه سپهری: خوابشان را به صدای

 104/ من که نتوانم فرو بردن سر سوزن در آبدر دل سنگین خوبان جا کنمکی توانم   بیدل:47

 105نان خشکیده فروبرده در آبسپهری: دست درویشی شاید، 

 106ندک پشت بر دنیا نتوان یافتن/ روی بر مولی است هر کس نوربه غیر از : آنسوی ظلمت بیدل. 48

 107دراز کشیدپشت حوصلۀ نورها سپهری:     و 

 108/ سر زنده با اردنت رام نیستاستنشئۀ زندگی اار  رعونت بیدل:  46 

                                                           

293، ص1همان، ج . 9۷  

«در گلستانه»همان، شعر . 98  

620، ص1همان، ج . 99  

«هم سطر هم سپید»همان، شعر . 100  

1315، ص2همان، ج . 101  

662، ص1جهمان،   .102  

«سورۀ تماشا»همان، شعر . 103  

314، ص1همان، ج . 104  

«آب»همان، شعر  .105  

88۷، ص1همان، ج  .106  

«دوست»، شعر1همان، ج  .10۷  

545، ص1همان، ج . 108  
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 109آینهخمار خواهد می نشئۀ دیدار های من؟/دماغیکیست تا فهمد زبان بی -

 110است نشئۀ تنهایی ،سپهری: حیات

  111بودغبار نظری آن روز که پیدایی ما را اثری بود/ در آینۀ ذره  :  بیدل47

 تپیوسته در مسیر تماشاسغبار عادت سپهری: 

* 

رسبببد  برای مثال  ها و تعابیر، تحت تأثیر بیدل بنظر می     افزون بر موارد باال سبببپهری در بکار بردن برخی از وا ه  

این  بسامد  لقب داده است  « هاشاعر آینه »کاربرد وا ۀ آینه در دیوان بیدل به ردری است که شفیعی کدکنی او را   

 :نسات با بیدل فرض کردتوان بینمی  -تر آوردیمپیش اذشته از مواردی که- های سپهریسرودهدر  را وا ه

 112آینه تفسیر کردترین انحنای ورت خودش را/ برایبه شکا خلوت خود بود/ و عاشقانه -

  113ترسیدیم از هر نقش ،آیینه شدیم -

 114کرداویی عطری خودش را در آیینه تماشا می -

 115خاری بودم ی آمد،/ دیو و پری بودم/ در بیآیینه شدم، از روشن و از سایه بری بودم  دیو و پر -

 116غم از دستم در آیینه رها شد: خواب آیینه شکست -

 117لاۀ صحات آب/ برق خواهد زد،/ باطن آینه خواهد فهمید -

                                                           

1616، ص2همان، ج . 109  

«مسافر»همان، منظومۀ  .110  

950، ص1همان، ج . 111  

«دوست»همان، شعر. 112 

«نیایش»همان، شعر . 113  

«باغی در صدا»همان، شعر. 114 

«شورم را»، شعرهمان . 115  

«تارا»همان، شعر.  116  

«تا انتها حضور»همان، شعر.  11۷  
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 118ترین عکس نراس در آیینۀ حزن!ای ردیمی-

* 

ترین و از محاوب ببباشببببد  همچنین این وا ه، نیز از وا اببان پرتکرار هشببببت کتبباب می)عروج(وا ۀ معراج

  پرکابردترین وا اان بیدل است

 سپهری:

 کردم:/ امشب/ راه معراج اشیا چه صاف است! من کنار زهاب/ فکر می -

  119شدزانوی عروج/ خاکی می-

 120مرا باز کن مثا یص در به روی هاوط اۀبی در این عصر معراج پوالد-

 121که صاح/ به سر تپۀ معراج شقایق رفتندهای سم اساان سواران ظریفی است ها هم، نقشروی شن-

 و بیدل با این وا ه تعابیری ساخته است نظیر:

 122آیندهمه کز خویش برون مینروند آخردی چند به معراج خیال/ میاین بی« بیدل»-

 123وار جاه به پای تو سودنستمعراج آرزوی دو عالم حضور من/ یص سجده -

 124دانم چه شد/ رطره دریا اشت، پیغمار نمیتخطاس «بیدل»عرض معراج حقیقت از من  -

* 

                                                           

«متن قدیم شب»همان، شعر.  118  

«ها به بعداز آب»همان، شعر.  119  

«به باغ همسفران»همان؛ شعر.  120  

«ای در لحظهواحه»همان؛ شعر  .121  

2926، ص2همان، ج . 122  

438، ص1همان، ج . 123  

815، ص1همان، ج . 124  



14  
 

شت کتاب دناال کرد  برای نمونه        توان رد پاره، میهاعۀوه بر این صفهانی را در ه ساص ا شعر  ای از موتیوهای 

 :اویدسپهری می

  125«رمدمیکشد، به صدایی سر می آهودر بیشۀ تو »

و جزو  آیدبه حسباب می  در مضبمون سبازی   یدلو ب یآهو یکی از حیوانات مورد توجه شباعران سباص اصبفهان   

 126هاست وا اان پرکاربرد شعر آن

 * 

پردازد  بخشی از این بسیار به طایعت نظر دارد و با نگاه خاص خود به وصف آن می« طور معرفت»بیدل در مثنوی

 باشد  ابیاتی از آن:مربوط می« سنگ»مثنوی به وصف

 ترست و شعله دودست ز بس کار جهان وا ون نمودست/ شرر خاکس»

 آهنگدردی نمایی نسات سنگ/ ز افتن شرم دار، ای دانشبه بی

 دردبه غفلتگاه این دکانچۀ سرد/ که دارد درد اار سنگست بی

 نهال ناله از آب و اا کیست/ شرر پروردۀ داغ دل کیست

 «127جهان آبی اار دارد ز سنگ است/ وار آتش، از او آتش به چنگ است

 «128بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم»اوید:معروف به باغ همسفران می و سپهری در شعر

 همچنین ابیاتی از بخش دیگر این مثنوی)طور معرفت(:

 بیا ای حسرت وامانده در دل/ که بربندیم بر پرواز محما»

                                                           

«فراتر»همان، شعر . 125  

برای اطالع بیشتر از این موضوع رجوع شود به: . 126  

51تا  49، صفحۀ 1399لی، بیدل و انشای تحیر، تهران، معین، کاووس حسن  

  12۷  643، صفحۀ1388های بیدل دهلوی، مقدمه و تصحیح اکبربهداروند، تهران، نگاه، بیدل دهلوی، شعلۀ آواز: مثنوی  .

  128. به باغ همسفران»، شعر8۷13سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، 
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 بیا تا وحشتی در پیش ایریم/ ماادا چون شرر در سنگ میریم

 ها تراشیمهسار، معنیدو روزی تیشۀ فرهاد باشیم/ از این ک

 به راه انتظار ماست دلتنگ/ پریزاد شرر در سینۀ سنگ

 زن شوق شرارش/ برآریم از طلسم انتظارششویم آتش

 «129تأما را به سرمشقی رسانیم/ ز بال این پری سطری بخوانیم

سهراب  «فرانبه باغ همس»به شعر  ،و همچنین افعال اول شخص جمع« بیا»لحن کۀم، خاصه در کاربرد خاص فعا 

 نماید نزدیص می

* 

ست پاره       سپهری ممکن ا ست که  ضروری ا صورت اتفاری و    ای از ررابتذکر این نکته نیز  سپهری و بیدل ب های 

سهراب به           شتن  شد، در نظر دا شد و در ادامه نیز نقا خواهد  شواهدی که نقا  شد  با اینهمه کثرت  ناخودآااه با

 اذارد نمیترین تردیدی باری دیوان بیدل کوچص

  نشده بود ایاشاره هابه آن ،انجام شدۀ پیشین آنچه تاکنون خواندیم، مواردی بود که در تحقیقات

 :130ترین مواردی که صالح حسینی آورده استمهمای از پاره

 / منظری کز خود برایم با فلص همسایه بودنردبانبستم  صبحاز چاک جگر چون  «یدلب» -: بیدل  

 نردبانی صبحآهی تا رنگ اوج ایرد/ از چاک سینه دارم چون غاار  «بیدل» -

 آوردرا روی زمین می صبح ،از سر دیوار بلند نردبان سپهری:

 ها رااین ناودان رگ ابر بهار / توان افتن«بیدل»چکد چنین کز کلص ما رنگ معانی می - بیدل:

                                                           

  129. 643، صفحۀ 1388های بیدل دهلوی، مقدمه و تصحیح اکبربهداروند، تهران، نگاه، بیدل دهلوی، شعلۀ آواز: مثنوی

برای مالحظۀ این مقاله رجوع شود به:    .130  

، 13۷9نیلوفر، ، تهران، «نیلوفر خاموش: نظری به شعر سهراب سپهری»، مندرج در:"بیدل و سپهری"صالح حسینی، 

  164تا131صفحۀ
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 رگهای تاکبیند از می های موج مییی بخشیده است/ ریشهما  سرمهأت «بیدل» هر که را -

 و آه/ آنچه ز ما واکند مزد کشیدن دهیم گره اشکمایه همین عارتست در  -

ج، رگ رگ گل، رگ سنگ، رگ مو:»اندکید به تعابیر بکار رفتۀ مقابا ابیات دیگری آوردهأهمچنین با ت

  «آه، رگ شمع، رگ تخیل، گره صافی زالل، گره اشک، گره قطره

 ، پر راصدهایی است    های هوارگ نپشت هیچستا - سپهری:

 خیمه باید زد رگ یک حرف و ااه در -

 اشایدمی گره تاریکی اشایی،دستانت را می -

 اشایدمی گره تاریکی اشایی،دستانت را می -

 ه  را با آ هاگره پنجره اشایدآنکه نور از سر انگشت زمان برچیند/ می -

فضای های بیرگ هر برگ، رگ:»اندنقا کرده سهراب های دیگری از، سرودهتعابیر مقابابأکید به و نیز 

 «هاهای درخت، رگ پنهان رنگهای گیاه، رگاین تصویر، رگ

 راه تپیدن وا نشد/ پیکرم سر تا ردم اشکیست در چشم اهرهجوم حیرتم از  - بیدل:

  نفس دارمریزم و عرض مپرس از عشرتم بیدل/ چو مینا خون ز دل می ،دردمۀ هجوم نشئ -

 به خاک افتادم هجوم حقیقت صدای پرپری آمد/ و در که باز شد/ من از - سپهری:

  خوردهای در تکان میشیشههجوم روشنایی از -

 هیچ مپرسیدشیون رنگین وفا از   -بیدل:

  نالۀ رنگین فغانم ر بلاا و رمری ز نشاطم مسرایید/ من بوی المب -

 یقۀ حواستیص در غفلت رنگین حیات، - سپهری:

 های سر راهرریهغربت رنگین و بعد  -
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  داند/ که سنگ عزلت من  در کدام نقطۀ فصا استکسی چه می کشاکش رنگیندر این -

 چین ابرویشکه دارد  هاتغافلمد  از آن  -بیدل:

  کشمخانۀ ابروی چین میدر تغافل -

شت/ عکس آن ماهی ررمز در آب/ که اار باد  سپهری:  شت  می ولی آن نور در  های تغافلچینآمد دل او، پ

 زد/ چشم ما بودمی

  شدهای محسوس خاموش می/ روی شنگرتۀ دلپذیر تغافل-

  ها بیدل لااسی بیش نیست/ ور نه یکرنگ است خون در پیکر طاووس و زاغاختۀف و ضعف بیدل:

ی چرا در رفس هیچکسبب اویند اسببب حیوان نجیای اسببت، کاوتر زیااسببت/و دانم که چرا میمن نمی سببپهری:

 د کرکس نیست/ اا شادر چه کم از الله ررمز دار

  پناه کند آب اهر را پرواز هوسام دیدۀ تر را/ آنجا که فشارد مژه بیدل:

  ها را پرواز دهیمهیجان سپهری:

  خواهممیپا در قیر ندارد دشت امکان آنقدر میدان آزادی/ نگاه آهوم ناچار  - بیدل:

 کشممی گل قیرکشم ز که می پاییست به روز سیاه شمع/ ضعفم نشانده ا-

 شب استپاهایم در قیر  خواند/ لیصبانگی از دور مرا می - سپهری:

  شب استپاها در  قیر ها، جناشی نیست در این خاموشی:/ دست -

 روغن افتاده استچشمۀ ادراک در آب  - بیدل:

  خاکستر کۀه افتاده استشعلۀ ادراک  -

 بال و پر چشمۀ ادراک شویی کنارپری از روی چشم ساز یص مرداب/ یا که میمی - سپهری:

 را چراغان کنظلمت ادراک بیا و -
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شراق، چمن »همچنین تاکید دارند بر تعابیر: تموج ادراک، برگ ادراک، نور ادراک های بیعفت ا

  «و گرمای ادراک.

 انۀ نقش نگین طلبشهرت است/ عارت ز کارخ خراش چهرۀ اقبال بیدل - بیدل:

  «خراش چهرۀ اظهار، خراش چهرۀ امید»و نیز تعابیر: -

راش خ کردی/ حضببور سببازراایی میان شببادرها/به یادااری شبباتوت روی پوسببت فصببا/ نگاه می - سببپهری:

  صورت احساساست روی  خراشیرا مرمت کرد/ باین، همیشه  صورت احساس

  «وار و...سجده جبین، یک اشکشور صد صحرا جنون، یک :»تعابیری چون بیدل:

  «صد پرتو من، یک هیچ، اندازۀ پیراهن تنهایی، یک خوشۀ بشارت و...:» تعابیر سپهری:

 بالد پر کاهیهم از من نمی خزان رنگاجزایم/  هز بس جوش بهار ناکسی افسرد - بیدل:

  شکست رنگایم به دوش ارم نوید کیست سروش شکست رنگ/ کز خویش رفته-

 از هم اسسته نغمۀ هر آهنگ ،شکست رنگدر این  -سپهری:

  «مرگ رنگ» و تعایر -

 افسون آب/ در نظر طرز خرامی دارم از مضمون آب بردباز در الشن ز خویشم می - بیدل:

 / عمر عاشق ار همی در زیر چاهی بگذردکشد از موج و آب آواز پانالۀ نی می-

 رنگ نقش پا در راه حسرت سر به سر اوشممگر آواز پایی بشنوم بیدل در این وادی/ به 

  ها روش عمر عیان است/ نقش ردم از موج بود آب روان رابیدل ز نفس-

 «صدای پای آب»تعایر:- سپهری:

 شنیدممن پس از رفتن تو لب شط/ بانگ تند پاهای عطش را/ می-

  در نسیم لغزشی رفتم به راه غم/ راه، نقش پای من از یاد برد-
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سینی     شفیعی کدکنی در ادامۀ صالح ح سهراب را در بکاربردن حس  این مقاله در نقد  آمیزی و تجرید دناالهکه 

توانند برای خواندن مندان میبحث مفصببلی دارد  عۀره -نه سبباص اصببفهانی -دانسببتروی شبباعران فرنگ می

 مطالب او به اصا مقاله رجوع کنند 

---------------------------------------------------------------------------- 

 :131استکه حسن حسینی آوردهترین مواردی مهم

  بایدم غلتید در آغوش خویشتا ابد می - بیدل:

 یعنی دو سه گام آنسوی آغوش خود افتمکو جهد که چون بوی اا از هوش خود افتم/ -

 رفتم، تا در پایان خود فرو افتممیرفتم، و من می -سپهری:

  امدر دوردست خودم، تنها نشستهی خاک/ کنار مشت-

  بافندآفتاب میمااش منکر اسرار سینه چاکی ما/ به کارااه سحر  بیدل:

  بافتپنجره می های ردیمی/از علف خشص آیه سپهری:

  نیستخراش چهرۀ اظهار  عارت آیینه ایر ای غافا از الف کمال/ عرض جوهر جز بیدل:

  را مرمت کرد خراش صورت احساس درها/حضور سازراایی میان شا سپهری:

  «صدای پای رفتن رنگ، صدای بوی گل و آواز واداع رنگ گل»تعابیری چون: بیدل:

ص  »تعابیر: سپهری:  شان صدای پای آب،  ]نظیر «عمولهای غیرمتپش»دای نفس باغچه، و به تعبیر ای

  تپش باغ و تپش پنجره[

  یرون در گذار و پیش آیخود را ببیدل: از صحات ما تا به حضوری برسی/ 

                                                           

برای دسترسی به مطالب ایشان رجوع شود به:. 131  

«140تا130»و«89تا56»، صفحۀ 1368، تهران، سروش، «بیدل، سپهری و سبک هندی»سیدحسن حسینی،  
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شنی  انتظارم رویید/  در تاریکی بی سپهری:   خودم را در پس در تنها نهادم/ و به آغاز و پایان/ دری در رو

  درون رفتم

  باشدنفس می ،آیینۀ بوی گلما را نتوان جز به تاما دیدن/  بیدل: 

گویی عطری خودش را اهت داشت/  نااهان صدایی باغ را در خود جا داد/ صدایی که به هیچ شا     سپهری: 

 دکردر آیینه تماشا می

ای که باعده، آورده است را داستان مردی از اهالی کاشان   ، «عرفان»های خود در مثنوی در یکی از حکایت بیدل

سفر می خود از دوستان   شعر بلند      کند به هند  هری رابا سپ « صدای پای آب »در نظر حسن حسینی این مثنوی با 

چیست کاشان؟ جهان وهم و خیال/ که به دیدن وجود   »اوید:برای مثال بیدل در همین حکایت می   تطایق است 

 «اها کاشانم، اما/ شهر من کاشان نیست»و سپهری:«  اوست محال

 

ار های سپهری با بیدل تاکید دارد و از این جهت شایسته تمجید بسی    حسن حسینی اولین کسی است که بر شااهت     

 ی اثاات ادعای خود شواهد کافی ارائه نکرده است استا اما او برا

---------------------------------------------------------------------------- 

اذارد  باید اذعان کرد که این ررابت بین       در انس سبببپهری با بیدل جای هیچ تردیدی نمی    شبببواهد ذکر شبببده   

شاعر د      سها و ممتنع دارد با  سخنی  یریابی چون بیدل آن هم در روزااری که ادبای زمان او را یکی شاعری که 

سی به ابتذال می       شعر فار شدن  شیده  سته از عواما ک ست    ،داندان  ،مطلب حائز اهمیت دیگردر نوع خود جالب ا

ست     ثیرپذیری تعیین مرز تأ شتر  بیسهراب از بیدل ا ست تا جهان محدود به فرم و لتردید این تأثیرپذیری بی فظ ا

او چنانکه   لفظی این دو شبباعر بود هایاغلب مربوط به ررابت ،کنون افته شببدتا نیز آنچهینی و دنیای اندیشببه  ب

ر تعابیری که اا-تعابیری بیدالنه د  ااه نیزبندتعابیر بیدل را بکار می ،مۀحظه شببد ااه عینا و ااه با اندک تغییری

شایه ترکیب     ساختۀ بیدل نیستا اما  ستان »نظیر -ست سازی بیدل ا چه  ا و از این رای «باطن آینه، خواب آینه، خواب

باید    پیش از هر چیز  ی خود نیز ررابتی دارند یا خیر  بینتوان پرسبببید آیا این دو شببباعر در جهان    می حال   تعابیر 

 دبیاتا ،او با عرفان و ادیان شرق، عرفان اسۀمی   بندی کرد توان رالبعدی سپهری را نمی بپذیریم که شعر چند ب  

ا او مأنوس به نظر و ب ثیرارفته است تأاار چه بسیار از بیدل  سپهری    یی داردغرب آشنا و ادبیات فرهنگ  ،فارسی 
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 نکرد  بنابرایدر بیدل یا فرهنگ مشخصی خۀصه و نااید توان او نیست  سهراب را نمیا اما شیفته و مقلد رسدمی

شاعر نیز    نزدیکی در مورد شگانی این دو  صات رراب   نااید افراط کرد   جهان اندی ت ضمن اینکه تعیین مرز و مخت

  است ها آنهای زبانی تر از ررابتفکری دو شاعر بسا  دشوارتر و حساس

ست و بیدل   21سپهری متعلق به ررن  سنت      ام و دنیای مدرن ا ست از جهان  ترین دغدغهیکی از بزرگشاعری ا

اس تنهایی در زیسبت جهان او به ردری پررنگ اسبت که   این احسب و ای سبپهری مسبۀلۀ تنهایی وجودی اسبت    ه

بیدل اما در این دنیا  «133یاد من باشد تنها هستم  »آورد:و در سرودۀ دیگری می  خواندمی 132«نشۀۀ تنهایی »حیات را 

ست   کند و احساس غربت می  ست   غریب کسی ا بیدل موطن خود را عالم باال می که از موطن خود دور افتاده ا

اشتی غربت صحرای امکانت دو روزی بیش نیست/ از وطن یکااره»یابد: ا در روی زمین غریب میداند و خود ر

 «اصبببا خود» انسبببان در جهان مادی غریب اسبببت و روزااری به تعایر موالنا به ،به زعم او« 134اینقدر غافا چرا

 جهان امروز، س غربت اسببتا اما دربنابراین احسبباس غالب بر عارف در جهان سببنت احسببا بازخواهد اشببت  

و این تنهایی وجودی در جهان سبببنت هیچ      136احسببباس تنهایی اسبببت  « 135سبببالص مدرن  »احسببباس غالب بر   

برجسته   کشند دنیا به دوش می این یکسان است غمی است که در   شاعر  موضوعیتی ندارد  باری، آنچه در هر دو  

 ها به بوداارایش آن ارتااط بابی داسببت که شببایها شببعر آندر یأس مۀیم نیز ترین ررابت فکری این دو شبباعر 

ااشبببد   یدل عرفانی       ن یأس و امیدی مۀیم      عرفان ب با  یدل می اسبببت آمیخته  رامت نارد ابرام طاع   »اوید:   ب خم 

آن اسببت که رامت شبباعر از پیری خمیده  یأس« 137افتد ز دوش مناما نمی ،کوش من/ اران شببد زندایسببخت

سنگینی می   ن برده کوشی او را از بی سخت  ،رامتیامید آنست که نه این خمیده  کند واست و زندای بر دوش او 

                                                           

«حیات، نشئۀ تنهایی است»گوید:در دفتر مسافر می . 132  

«غربت»همان، شعر . 133  

، 1، جلد1400ی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهد

  134 1۷4صفحۀ.

و تعبیر یاد شده، رجوع شود به:« عرفان مدرن»این تعبیر از سروش دباغ است. برای مالحظۀ توضیحات ایشان در باب . 135  

118تا  ۷3، صفحۀ1393سروش دباغ، در سپهر سپهری، تهران، نگاه،   

 و نیز:

159تا  91، صفحۀ 1394باغ، فلسفۀ الجوردی سپهری، تهران، صراط، سروش د  

 

در هشت کتاب سپهری و نیز انوع تنهایی، رجوع کنید به:« تنهایی»برای اطالع بیشتر از مفهوم .  136  

  58تا3۷، صفحۀ 1398، تورنتو، بنیاد سهرودی، «سالک مدرن شرقی»سروش دباغ، نبض خیس صبح:

، 2، جلد1400ات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)دو جلدی(، تهران، شهرستان ادب، بیدل دهلوی، دیوان غزلی  

1553صفحۀ . 13۷  
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شهود             سهراب نیز م شعر  ست  این آمیختگی یأس و امید در  سلیم مرگ کرده ا سنگینی بار زندای  او را ت و نه 

دیدم که درخت هست/ ورتی که درخت هست/ پیداست    » است  از جمله فقرات مقابا از شعر ورت لطیف شن:   

یدوارنۀ شبببعر    جناۀ ام « 138/ باید بود/ و رد روایت را/ تا متن سبببپید/ دناال/ کرد/ اما/ ای یأس ملون          که باید بود   

اوید که اویی تصبببمیم ماندن او را به کندا اما ناااه از یأس ملونی سبببخن میکید میأآنجاسبببت که بر بودن ت

جهت روشنی کۀم «  139ها برددایو عشق، تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زن»اوید: سهراب میاندازد  میتردید 

ه افت ک»مقایسببه کرد:النا توان تعایر اخیر سببهراب را با این بیت مومی« ضببدادهاالشببیاب باتعرف ا»و به مصببداق 

شدم      سرمست نۀی رو که از این دست نۀ     شدم، وز طرب آکنده  سرمست  موالنا هنگام برشمردن  «  140ی/ رفتم و 

شق در روح او ایجاد کرده   شاره می     تحوالتی که ع ضوع ا ست همواره به این مو کند که من غمناک بودم و در ا

اوید عشق مرا متوجه اندوه زندای کرد و از این جهت  اثر عشق شادمان اشتم  سپهری اما درست به عکس، می     

، اشببتراک «141جز داغ نیسببت مائدۀ دسببتگاه عشببق/ آتش خورد کسببی که شببود میهمان ما »اوید:با بیدل که می

وفا، یأس و امید خجلت عشببق و »:اندخوزندای را باری بر دوش خود می بیدلسببخن کوتاه که  بیشببتری دارد 

سببپهری نیز های سببروده بسببیاری از توان در  این اندوه را می«142ار دل زین بار اردن زنداییمدعا/ عالمی شببد 

با اینکه زندای را دشببوار و  نهایتا هر دو شبباعر اما « 143مرا با رنج بودن تنها اذاراوید:میچنانکه سببراغ ارفت  

 چه باداچند روزی هر:»خوانیم کهاز بیدل می  اویندمی« آری»به آن نند و کدانندا اما آن را رد نمیمایۀ اندوه می

   «145تا شقایق هست زندای باید کرد:»سپهری از و« 144باد باید زیستن

چنانکه در مقالۀ دیگری به  رسببد بنظر نمی چندان دور از یکدیگرنیز  زمینی ها به عشببقنگاه آناذشببته از این، 

با در نظر او   146پردازدمیعشببق هایی از دفتر مسببافر به تشببریح مواجۀ خود با سببپهری دربخش امتفصببیا نوشببته

                                                           

« وقت لطیف شن»، شعر138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری،  . 138  

«مسافر»منظومۀ همان، . 139  

، 138۷ی کدکنی، تهران، سخن، جلدی(،مقدمه و تفسیر:محمدرضا شمفیع2الدین، گزیدۀ غزلیات شمس تبریزی)موالناجالل 

۷19ص، 2جلد. 140  

، 1، جلد1400جلدی(، تهران، شهرستان ادب، 2بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)

  141  262صفحۀ.

16۷8، ص2همان، ج. 142  

« جهنم سرگردان»، شعر138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری، . 143  

1488ص ،2همان، ج . 144  

«در گلستانه»شعران، هم . 145  

برای مالحطۀ این مقاله رجوع کنید به: . 146  

1399آنالین، مهرماهها، منتشر شده در سایت دینمهرداد مهرجو، مواظب تبخیر خواب  
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شتن  شق سنت بی  به دا خواند و با این تعایر می« هامواظب تبخیر خواب»خود را  در ادبیات فارسی،  خوابی عا

تا ناض »دیگر سپهری از جمله   چند سرودۀ  با اینهمه به اواه  رائا نیست آن همیتی برای چندان ا دهد کهنشان می 

صاح  شت می «خیس  شقی را چشیده    ، چنین بردا ست:  شود که او نیز طعم عا شت/    »ا یص نفر آمد/ تا عضۀت به

های یههای پیرهنش بود/ از علف آ/ در وسبببط دامهدسبببت مرا امتداد داد/ یص نفر آمد که نور صببباح مذاهب

شط   بافت/ مثا پریروزهای فکر، جوان بود/ حنجرهخشص ردیمی/ پنجره می  صفات آبی  شده بود/  اش از  ها/ پر 

سب اا     یص نفر آمد کتاب سقفی از تنا سرم  صر مرا با دریچه   های مرا برد/ روی  شید/ ع سیع  ها ک های مکرر و

های مشببجر،/ از کلماتی که زندایشببان دریقه کرد/ میز مرا زیر معنویت باران نهاد/ بعد، نشببسببتیم/ حرف زدیم از

اذشت/ فرصت ما زیر ابرهای مناسب/ مثا تن ایج یص کاوتر ناااه/ حجم خوشی داشت/ نصفه       وسط آب می 

شد/     شتۀ مرطوب خواب ما به هدر رفت شب بود، از تۀطم میوه/ طرح درختان عجیب  ست در  ر / بعد/ د

شد  تنی کرد/ بعد در احشای خیس نار آغاز جسم آب  صاح  شان  می« هدر رفتن خواب»تعایر «  147ون باغ/  تواند ن

 او از عشق باشد   ناازیر  از تجربۀ

دسببت از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن »اوید:می که حافظبیدل برخۀف غالب شبباعران کۀسببیص چون  

دماغی مژدۀ پیغام محاوبم بی»اوید:تری دارد  میدر عشق اغلب روحیۀ رانع، «148رسد به جانان یا جان ز تن برآید

صد آواز دریدن    ست/ را ست بس ا صدای    «  149های مکتوبم بس ا شوق نامۀ من را پاره کند و من  یعنی همینکه مع

صا یار            سیدن به و ست که اویی او برای ر ست  این رناعت تا بدانجا شنوم برایم کافی ا شدن آن کاغذ را ب پاره 

«  بیدل»خواهند و زو را اعتااری دیگر است/ این حریفان وصا می  در محات آر»اوید:اصراری ندارد  صریحا می  

 داند  می«151هاصدای فاصله» سپهری  نیز عشق را «  150انتظار

 

شیدم پاره    ستار کو سپهری را به بحث بگذارم     ای از ررابتدر این ج شعر بیدل و  شان می   های  سی ما ن با دهد برر

وع چندان مورد توجه اها تحقیق ررار نگرفته اسبببت  اار چه او از بیدل، این موضبببوجود تأثیرپذیری اسبببتردۀ 

                                                           

«تا نبض خیس ضبح»شعر همان،  .14۷  

4۷4، ص1، جلد1398انلری، تهران، خوارزمی،جلد(، تصحیح و توضیح: پرویز ناتل خ2حافظ، دیوان حافظ)  .148  

 ،1جلد ،1400جلدی(، تهران، شهرستان ادب، 2بیدل دهلوی، دیوان غزلیات، تصحیح مهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)

  149. 412فحۀص

  150. 1035ص، 2همان، ج 

« مسافر»، منظومۀ138۷سهراب سپهری، هشت کتاب، تهران، طهوری،   151  
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ها نیز به بینی آندر جهانهایی همسببانیآیدا اما تر بنظر میتأثیرپذیری سببهراب از بیدل در فرم اشببعار او پررنگ 

شان دادن برخی از ررابت نگارنده کوشش  در این نوشته  شود   دیده می شاعر و تأکید ب ن ر های رطعی میان این دو 

سپهری    صفهانی بود     اهمیت موضوع و لزوم توجه  ساص ا توان افت بیدل میپژوهان به تأثیرپذیری او از بیدل و 

  آید  پژوهی به حساب میترین حلقۀ مفقودۀ جریان سپهریو ساص اصفهانی مهم
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