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  دم زدن در هواي سهراب
  .1394فروردین منبع: سایت شهر کتاب،

  
خصوصیاتی از قبیل ابتنا بر متافیزیک حداقلی و تنهایی » اي از عرفان مدرنطرحواره«در مجموعه سه مقاله 

اگزیستانسیال، رهیدن از دار کثرت و رویت یگانگی چیزها، عدم اضمحالل اراده سالک و خودآیینی پررنگ، جدي 
ید. به ارا در توصیف عرفان مدرن برشمرده جهانی و ارج نهادن به دیگرمحوري لویناسیگرفتن زندگی دنیوي و این

 شخیص داد؟اي از عرفان مدرن تتوان شعر او را نمونهاعتنایی مشهودي که سپهري به سیاست داشت؛ مینظرتان با بی
ذشته سال گ .شده؛ بیش از آن سه مقاله استچاپ »  در سپهر سپهري« ها در از آن و سه تا سلسله مقاالت عرفان مدرن که شما اشاره کردید

 در جلد دوم مجموعۀ 7و 6و 5و 4 الت . مقادر حال نگاشتن هشتمین مقاله هستمام و این روزها چهار مقاله دیگر به آن مقاالت افزوده
یکی  .ی شودم ر سپردهاشبه نبراي انتشار به زودي  گنجانده شده و »فلسفه الجوردي سپهري«نام  مقاالت من درباره شعر و عرفان سپهري با

ام وشیدهکآنجا ».سلوك عرفانی و امر سیاسی«تحت عنوان است؛ میان عرفان مدرن و امر سیاسی سنجی نسبت  این مقاالت معطوف به از 
ه آراء با استشهاد بمیان سلوك عرفانی و امر سیاسی چه نسبتی وجود دارد.  در آنجا  ،به روایت من ر سالک مدرناز منظ که توضیح دهم

تی و اقبال سر وقت شریع . سپس بهر آثار این بزرگان واکاوي کرده ام، دلمشغولی به امر سیاسی  را دسعدي حافظ و نظیر شعرا و عرفایی
هر  وده،بو رهایی بخش  شان، سیاست ورزي امري مهمنزد ایبه ام که ح دادهو توضی رفته ؛مدرن هستند در عداد عرفايري که به نظرم الهو
کار  از وسگرفتن  بر. در مقابل، نی و غیر موجه می نمایدو فرو نهاد آیدنمی به کاردیگر جویانه امروزه ستیزه آن عرفان انقالبیِ چند

ه از مقومات سلوك عرفانی ب و نهادهاي دموکراتیک و مدنی را پاس داشتن، و رنج شهروندان برآمدن از درد و در پی کاستنِ دموکراتیک
 ردازد.ر نیز بپوبه این ام سویه اخالقی و هنجاريِ عرفان مدرن اقتضاء می کند که سالک مدرن درواقع است؛ در روزگار کنوتی روایت من

 »حجم سبز«دفتر اشعار  برخی ازدر  »دیگري«پرداختن به  ي البته کمرنگ است. هر چند عرفان مدرن در کار سپهر این مؤلفه از مؤلفه هاي
، سهراب می »اهر و پیامی در«ندارد. مثالً در شعر  کالن است و نسبتی با پولیس به معناي سیاسی کلمه در سطح شود؛ اما آن نگرشدیده می

آشتی خواهم داد/ آشنا خواهم کرد/  هر پنجره اي شعري خواهم خواند/...پاي  میخکی خواهم کاشت/ ،خواهم آمد سر هر دیواري«: گوید
گاهی مملو از نبا نگریستن به هستی ناظر به  ست،که تعابیر لطیفی ا این تعابیر،».ور خواهم خورد/ دوست خواهم داشتنراه خواهم رفت/ 

وان را می ت »عرفان مدرن« هاي دیگرِسپهري مولفهي مختلف است. در آثار هاف از مولفهلَّمو »عرفان مدرن«مفهوم عین حال،  دراست. عشق 
ر و عرفان سپهري منتش شعر ربارة، همچنین آثار دیگري که د»طرحواره اي از عرفان مدرن« سراغ گرفت، چنانکه در مقاالت هفت گانۀ 

با بازخوانی  و عرفاي کالسیک بهره برد سنت گذشته و آثار باید از ،عرفان مدرن ام. براي تبیین سویه هاي مختلفشده، آنها را  برشمرده 
اشعار ی در فژر هاي اگزیستانسیلِدغدغهر می یابم، . چنانکه دو صورتبندي نوینی از آن بدست داد چیزي بدان افزود ،سنت يِ اینانتقاد

، شریعتیی عل ،ال الهورياقب افزون بر سپهري،.و در پیشبرد این پروژه از آنها بهره برد کرد برجستهرا  هاآن می توان ؛موج می زندسپهري 
سیک رن و عرفان کالدمیان عرفان م براي بیان نسبت  .شایگان به روایت من در زمرة سالکان مدرن اندداریوش  شبستري و مجتهد  محمد

 از اینرو، .انگاشته ام »صوص من وجهخ عموم« ، که»تباین« نه  ها رارابطه آن و استفاده کرده ویتگنشتاین »شباهت خانوادگیِ«از  اصطالح 
  ن مدرن در عصر کنونی سراغ بگیریم.که از حدود و ثغور عرفا انتقادي سنت عرفان کالسیک به ما مدد می رساندبازخوانی 
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ابهت و مفارقت با نظریات شما مشکنند که نکاتی را مطرح می» راهنماي ادبیات معاصر«دکتر سیروس شمیسا در کتاب 
د و معتقد داننسپهري را در همان عرفان کهن ایرانی مخصوصاً عرفان مولوي میگرایشات عرفانی  مایه دارد. ایشان

ا شبیه ایشان نظام فکري سپهري ر». یی از عرفان هند و چین و ژاپن نیز خالی نیستاز چاشنی«هستند این عرفان، 
یگر آن شور و نشاط د» ما هیچ ما نگاه«دانند و در عین حال بر آنند که سپهري در شنا مورتی میکری» نگاه تازه«فلسفه 

عتقدند رسیده است. حتی ایشان مو یاد گذشته و باغ دوران کودکی بینی را ندارد و به تنهایی و یاس و انزوا و خوش
ونه تفسیر گمرگ است و باید این اشعار را ایننشانه تنفر و ترس او از » و نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست«

ا در خواهد چون آنان باشد؛ امو در دنیاي آرمانی می آمده استکرد. به تعبیري دیگر، سپهري از عارفان خوشش می
  گونه نیست.عالم واقع این

صداي پاي «در  »گ پایان کبوتر نیستو نترسیم از مرگ/ مر«شعر  میسا نقل کردید؛ چنانچه مستحضرید،مرگ که از دکتر ش راجع به قصۀ
چ ما ما هی«ام که دفتر نیز آورده» فلسفه الجوردي سپهري«من با کامیار عابدي همدلم و در مقاله ». ما هیج ما نگاه«آمده است و نه در » آب

 ستانسیل اوست.تجارب ناب اگزی ضمنِبرخالف نظر دکتر شمیسا تصورم این است که اشعار این دفتر مت فرجام اندیشه سپهري است و » گاهن
 ا هستیب و مواجهۀ بی واسطۀهایی است متضمن چه مولفه فلسفه الجورديِ سهراب  توضیح داده ام که» سپهري فلسفه الجوردي«در مقاله 

با   .»کردفکر میدر سمت پرنده « و » مغلوب شرایط شقایق بود«و  »خوابیدانسان در متن عناصر می«روزگاري که  از کجا نشات می گیرد: 
چه ندر فلسفه قرن بیستم نیز سابقه دارد. نظیر آ غیر مفهومی با عالم مواجهۀ این نوعکه  یم فلسفی توضیح داده امبرخی مفاهوام کردن 
 .آورده است» اي تفکر محاسبه« و » ايتفکر مراقبه«تفاوت میان و سوژه و ابژه  دوگانۀاز کوگیتوي دکارتی و  باب فراتر رفتن هایدگر در

هراب که س »آبی اقاط« کتاب همچنین، معنوي سهراب است. متضمن تجارب نغز ،»ما هیچ، ما نگاه«  دفتر مرادم این است که به روایت من،
و ده غاز شآ 48سال   از »ما هیچ، ما نگاه«  دفتر اشعار. سرایش گیردبر میپرده  از این احوال او ؛نوشته شده 55سال یکی از مقاالت آن در 

یري و تاثیرپذ قصه انس و الفتافزون بر این، است.  را  نوشته»  اطاق آبی« در چنین حال و هوایی، سهراب  ادامه یافته است.  57 تا سال
نوشته است؛  »هاوابزندگی خ«و خصوصاً » مرگ رنگ« در مقدماتی که سهراب بر دفاتر .از چاشنی است بسی بیش فلسفه شرقی سهراب از

که  فرهاییس می خوانده، همچنیندر این باب به زبان فرانسه و فارسی سهراب هایی که کتاب .هویداست شرقی با سنن معنوي الفتشانس و 
ایی با عرفان اسالمی نیز آشن از طرف دیگر، سهراب دهد.نشان میرا عرفان شرقی هاي آموزهبا  تنیدگی او؛ درهمبه چین و ژاپن و هند رفته

ظومه تطور امر متعالی در من« در مقالۀ . گواهی آثاري که خواهر سهراب درباره زندگی سپهري نگاشته، هم به گواهی اشعارش؛ هم به اشته د
دیوان «یادآور اشعار حماسی حماسی دارد؛ هم یادآور هایکوهاي ژاپنی است، هم لحن » شرق اندوه« آورده ام که اشعار دفتر» سپهري
سهراب  . به عنوان نمونه، موالنا در او ریزش پیدا کرده حال و هواي اشعار و  خواندهمی » دیوان شمس«اب ر. ظاهراً در آن روزگار سه»شمس

زم، لغپیچم، میزن/ من دودم: میزن، راه فنا میمی» ال«. برگیرم، بنوازم. بر تارم زخمه وازمبندي آ ،من سازم«گوید: می» شورم را«شعر در 
فانوس تمنایم، گل کن تو مرا، و درآ/ آیینه شدم، از روشن و از سایه بري بودم. دیو و پري آمد، دیو و پري : زموسمی ،سوزممینابودم/ 

ایش اي نیهبینم خواب: بودایی در نیلوفر آب/ هر جا گل، بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا، میبالش من انجیل قرآن باالي سرم، /...بودم
   »من در پست. ،او باال راب تو دور از دست:مح رست، من چیدم. دسته گلی دارم/

هراب با و الفت سدهد که انس نشان می و شورانگیز این شعر اسیلحن حم شود، همچنیندیده می اشاراتی به ادیان مختلف اوالً شعر در این
 غیرمتکلفانه در اشعار سهراب، به نحوي »دیوان شمس« ، لحن  حماسی اشعار »شرق اندوه« در دورة سرایش و  جدي بوده» یوان شسد«

م زیر بیدي بودیم/ برگی از شاخۀ باالي سر«: کتاب مقدس است شبیه لحن ،راشعیکی از ا لحن »حجم سبز«ریزش کرده است. در دفتر 
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دهد که شان مینامر این  ». / می شنیدم که بهم می گفتند: سحر می داند، سحر!؟خواهیدیتی بهتر از این میگفتم: چشم را باز کنید، آچیدم، 
ولوي م کنم عرفان سپهري از  سنخ عرفانفکر نمیعین حال  دراست.  نیز بهره برده در سرایش اشعار، از  آموزه هاي سنت دینی سهراب

مان ای« ورزي را از یکدیگر جدا کرده ام:به روایت خویش چهار نوع ایمان، ام دو سال پیش نگاشته که» اهواز آبپاکی آ«در مقاله  بوده،
 مندانه است که با شورمنديایمان شور ،. اگر ایمان مولوي»نینهایمان از سر طمأ«و  »نهاندیشاایمان معرفت«، »ایمان آرزومندانه«، »شورمندانه

جین بیشتر با آرامش عاو  رسد ایمان سپهري و سلوك معنويمی چنگ آوردن گوهر عشق است؛ به نظر رسد و متضمن فرادر می و ابتهاج
 »استوا«ایمانی از تابش  ، مثلو آن وقت من« نظیر  يتعابیر و نه ایمان شورمندانه؛ اگر چهه است ورزي از سر طمأنیناز سنخ ایمان واست 
 تۀو تجربه زیس، همچنین احواالت »هشت کتاب«اشعار اما اگر کل  آمده،» هشت کتاب«در » سرآغاز یک باغ خواهم نشانید را درت /گرم

ورزي توام با طمانینه است؛ ایمان گرفت که محصول نوعی طمانینه و آرامش را در او سراغبه نظرم می توان قرار دهیم؛ مد نظر  سهراب را
ع در مجمو ،سپهري اند و بلوغ شاعري  که محصول دوران پختگی » ما هیچ، ما نگاه« و » حجم سبز« ، »مسافر« ،»بصداي پاي آ« سهرابِ

تفاوت  ي سهرابو انزوا سو یأ تنهایی دکتر شمیسا دربارة هم با تلقی ورزي است. نگاه من البتهوع ایماناب به این نسهر گرایشِ حکایتگر
  .ورمندي موالناوار فاصله داردش هم با دارد،

  
که ناید؛ با اشاره به ایپرداخته» واکاوي مفهوم مرگ در اشعار فروغ فرخزاد«که به » پشت حوصله نورها«در مقاله 

ید. اگر است؛ به زندگی فروغ و اصطکاکات او با پدرش اشاره کردهجهان شاعر در فهم اشعار وي یاريزیستآشنایی با 
اید و الاقل از نظر خانوادگی و اجتماعی، به خانواده و شغل در مورد سهراب سپهري، اما کمتر به این مسئله پرداخته

  اي در کتاب خالی نیست؟هاید. به نظرتان جاي چنین مقالو امرار معاش او نپرداخته
 تابیکاري نکنم؛ براي نمونه دو کده است؛ خواستم دوبارهکه آثاري در این زمینه تالیف ش اما از آنجااي که اشاره کردید، همدلم. نکتهبا 

هري از پفان سر و عرکوشیده ام به شعدر آثار خویش من  کرده، در این باب خوب و رهگشاست.سپهري منتشر  دربارةکه کامیار عابدي 
 هی خالی بوده؛و؛ امري که به نظرم مهم است و کم و بیش جایش تا کنون در ادبیات سپهري پژفلسفی و معنوي بنگرم تانسیل،منظر اگزیس

متفکري  هر شاعر و هنرمند و آثار قطعابه این امر اشاره کردند. »  در سپهر سپهري« جناب مصطفی ملکیان نیز از سر لطف در جلسۀ رونمایی  
تا ، »: مفهوم رؤیا در هشت کتاب سپهريهاخوابزندگی  « مقالۀدر عین حال، در  .نیست زیسته،اي که در آن می و زمانهمنسلخ از زمینه 

  . امتوضیح دادهرا  »زندگی خوابها«اشعار دفتر زمینه و زمانۀ سرایش ي حدود
  

، از هاي سیاسی مندرج در شعر اخوانپس از توضیح انگاره» مروز شعر فارسیدیروز و ا«دکتر ضیاء موحد در کتاب 
ذاشت و گانقالب ایران قاعدتاً بایستی شعر سیاسی را ارج می«دانند که هاي روزگار را، یکی نیز این میعجایب بازي

-و می» بود ایران ترین شاعرکرد ولی بعد از انقالب شاعري که مطرح شد غیرسیاسیشاعران سیاسی را بزرگ می
 نظر شما در این باره چیست؟ اوالً نسبت میان شعر و» ترین شاعر، شاعر جمهوري اسالمی شد.سیاسیغیر«افزایند: 

وري اسالمی توان چنین رابطه مستقیمی میان شعر سپهري و جمهکنید؟ ثانیاً به نظرتان میسیاست را چگونه تبیین می
کرد؟ و ثالثاً در آن گرایش قابل توجهی که در دهه شصت خورشیدي به شعر سپهري  و اساساً، هر نظام سیاسی، برقرار

قدر این امر متاثر از تحوالت سیاسی و میزان مضمون و محتواي شعر سهراب، خود اثر داشت و چهاتفاق افتاد؛ چه
  اجتماعی بود؟
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 ی و اجتماعیبا شرایط سیاس یدیالکتیکنوعی رابطه شمسی شصت  اقبال به شعر سهراب در دهۀکنم می تصور. از سوال اخیرتان آغاز کنم
کنده از مشاجرات و منازعات و فضا آ گذردمی  خود از حد بوده است. گویی وقتی امري فضان آن دوران دارد و واکنشی به تحوالت آ

گونه این توانرا می به سهراب اعتنايمان و مرهم و راه چاره است. دربراي کسانی، نوعی  ،پناه بردن به شاعري غیرسیاسی ؛شودسیاسی می
هاي ر دههداست. نوع مواجهه با سهراب  مکررا چاپ شده»  هشت کتاب«. البته این اقبال اختصاص به دهه شصت ندارد و تاکنون  تبیین کرد

شد خزاد را میفروغ فرایگاهی را براي سهراب تصور می کرد. کسی چنین جتغییر کرده است. هنگامی که سپهري زنده بود؛ کمتر بعدي 
 مندان به شعر اخوان است؛ بهنمونه شفیعی کدکنی که از عالقه به عنوانگونه نبود. ؛ اما سهراب اینان و شاملو رااخو حدس زد، همچنین

ذکري د؛ برفروغ مینامی از اخوان و شاملو و  که  ییجا بینیم که چند، می» آینه و چراغبا «داد؛ اما در کتاب شعر سهراب چندان بهایی نمی
ته انتخاب اول نباشد. الب پنجاه سال آینده، سهراب و فروغ ماندگارتر از شاملو  علوم نیست مد. از نظر شفیعی کدکنی، کناز سهراب نیز می

اي حال،   لیتغییر داده است. عرا سهراب  محققی برجسته، اکنون قضاوت خود  دربارة؛ اما به هر روي به عنوان شفیعی، اخوان است  جناب
ایی که هزداییآشناییها و آمیزيحس افزون بریک شاعر است.  منزلتبراي ارزیابی در عرصه اجتماع، مالك مهمی  مقبولیت یک شاعر

تصویر  ، یا استفاده ازدشودیده می خوان و شاملو شعر ا چه درت مطنطن و فاخر نظیر آنایا استفاده از عبارو شود؛ دیده میشاعر یک در کار 
 هاي اعر دههترین شبه تعبیري غیرسیاسیسهراب  ،بلهمقبولیت اجتماعی نیز مهم است.  د؛دیده می شو سهراب و فروغ و ایماژ که در شعر

 1332سال  که» هازندگی خواب«دفتر ند، همچنین در کنمی 57اي به انقالب ترین اشارهکوچکدر اشعار خویش  سپهري. بود 50و  40
اگر کرد چنین بود و فکر می وشود. مشی و مرام ادیده نمی 32تا  30هاي سالچ اشاره اي به تحوالت  پر تب و تاب سیاسیِ هی؛ شده  پچا

به برد. یش میبخشید و پهاي آفاقی است و از این منظر کار خود را سامان میاز سویه رهگشاتر ؛تانسیل و انفسی بپردازدسهاي اگزیبه سویه
؛ بلکه دنظام سیاسی نداربه فالن و بهمان ربطی  که پر رنگ است، امري یستانسیل در میان فارسی زبانانهاي اگزکه دغدغه یمادامنظرم 

نسبتی  و  وجود دارد به سبب اکسیري است که در این اشعارامر . این و بر صدر می نشیند بینداو قدر می ایده ها و اشعار امري انسانی است؛
ریم به آغاز ایمان بیاو«و » تولدي دیگر«دو دفتر  به سهراب ندارد؛ اختصاصیموضوع این ی کند.گزیستانسیال برقرار مهاي اکه با دغدغه

ادامیکه این مشان خوانده خواهند شد. انسانی و اگزیستانسیل پر رنگ هاي خواندنی هستند و به واسطه سویه چنانفروغ نیز، هم» فصل سرد
  . شوند؛ مخاطبان خود را حفظ خواهند کردهنرمندانه به تصویر کشیده می اگزیستانسیل ابديهاي دغدغه

 شاعر غیر سیاسی جمهوري اسالمیکه براي  ، چنانکه در می یابم موضوع از این قرار استنسبت جمهوري اسالمی با سهراب  در مورد
رنامه که مجري ب هاي گوناگون دیده امیننده به مناسبتبهاي پر بارها در برنامه ا و سیماي جمهوري اسالمی ایران در صدمطلوبیت دارد؛ 

را که او چ ؛دوان به غیرسیاسی بودن او نسبت داتاقبال به سهراب را صرفاً نمی اماخواند. را می» صداي پاي آب«و » حجم سبز«فقراتی از 
مرگ، تنهایی  ةدربارسپهري . یگرگون دیددنیا را د اي به چشم کشید وهمچون سرمهمی توان  د کهکنرا نیز پیشنهاد میبه هستی نگرشی 

« ، »كفکر نازك غمنا« در مقاالت .هیچگاه گریبان  انسانها را رها نمی کنند که  سخن گفته، اموري ...، رویاامر متعالیغم، معنوي، عشق، 
 »ت کتابهش« به مطالعه تطبیقیِ» ط در هیچستانهبو«مثال در مقالۀ ام. پرداخته ...به این امور» هبوط در هیچستان« ، »حجم زندگی در مرگ

، وت درآییمگذریم و از جلوت به خلدر شریعتی که  کار و بار روشنفکرانه و اجتماعیاز  ام کهیح دادهضوو ت و کویریات شریعتی پرداخته
اي این دو هیافت ـ با وجود تفاوتل سپهري یاگزیستانس شریعتی و اشعارکویري  میان نوشت هايرا برانگیزي  تامل هايتوان قرابتمی

   .زنده است مانا و ؛ نظیر کویریات شریعتی که همچناناستامر سپهري همین  »هشت کتاب«مانایی  سرّبا یکدیکر. سالک مدرن 



٥ 
 

دار دیناصالً یا  دار متشرعاندازد که به تعبیري دینایده شما درباره ایمان با طمانینه، من را به یاد ویتگنشتاین می
ها ین شباهتاند. همدهتشخیص دازندگی او در هاي اگزیستانسیل و سلوك معنوي را عموم مورخین یست؛ اما دغدغهن

  به این دو نفر کشانده است؟ زمانهم میان ویتگنشتاین و سپهري، شما را به عنایت
 ؛مه انوشت یتگنشتاینو »رساله منطقی ـ فلسفی«در شرحی که بر ارة سپهري. دربنیز دو کتاب  نوشته ام ؛ سه کتاب دربارة ویتگنشتاین تا کنون

هاي کی از قهرمانام. یاستناد کرده »هشت کتاب« مربوط، به برخی از اشعاربراي توضیح بیشتر فقرات  ،اندیشیدر ذیل بحث از مرگ و مرگ
ه نظرم آمده،  ب» فرهنگ و ارزش«این بحث در  است. ا مطرح کرده ر» حکمت سرد«از سر طمانینه، ویتگنشتاین است که مفهوم  ورزيِایمان

یست ز ه این دو شخصیت، نحوةالقه من بعاصلی  مفهوم بسیار راهگشایی است. سرّ »حکمت سرد«  ،ورزي این سنخ از ایمان براي تبیین
، »ویتگنشتاین وحکمت «کتاب  بینم.میسالک مدرن میان این دو هایی را از نظر احوال معنوي، ر روي، شباهتبه هایشان است. معنوي 

ایمان است.  دهش اگزیستانسیل ویتگنشتاین به نیکی به تصویر کشیده پسندم؛ در آن احوالاین حیث بسیار می ا ازمالک حسینی ر نوشتۀ
انی را به تصویر ش ایمار خویعنیز نظیر ویتگنشتاین، در اش موالنا و کیرکه گور متفاوت است.  از سوي دیگر، سپهري ن با ایمانایویتگنشت

نم و کهاست با هر دو زندگی میام؛ اما سالندیدهاز نزدیک را هر چند ویتگنشتاین و سهراب  می کشد که توام با طمانینه و آرامش است.
   زنم.ها دم میدر هواي آن

  
هایی خواهند باگر کسی بخواهد شعر سهراب سپهري را بهتر بشناسد؛ پیشنهاد شما براي مطالعات تکمیلی او، چه کتا

  بود؟
پهري تحت س ادنامۀ. همچنین ی، آثار خوبی است، نوشته کامیار عابدي»دو رساله دربارة سهراب سپهري« و » از مصاحبت آفتاب« دو کتاب  

 چند سندم، هرپرا نیز میدربارة شعر سپهري آشوري  مقاالت داریوشکه به کوشش حمید سیاهپوش منتشر شده است؛ » ییاهباغ تن« عنوان 
 » ل خوشرنگخواهر تکام« در مقالۀ  شمیسا نیز هاي روانکاوانۀ سیروس ق نیستم. از تحلیلمواف، »ما هیچ ما نگاه«دفتر  با داوري ایشان دربارة

 و« اب ها پیش، در کتسال . حسین معصومی همدانی نیز؛ بهره برده امشده هنوشت» هشت کتاب« در  زن که دربارة تلقی سپهري از مفهوم
  اند. نوشته، مقالۀ خوبی دربارة شعر سپهري »پیامی در راه

  


