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حسب حال در شعر سهراب سپهری
مهری نصیری
دانشجوی دکترای تخصصی ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
دکتر حسین خسروی
دانشیار ،زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
چکیده
ادبیّات غنایی آیینۀ تمامنمای ،احساسات و عواطف شخصی است که سالیان طوالنی بر تارک ادب ایران میدرخشد.
حسبحال یکی ازمتنوعترین گونههای ادب غنایی است که شاعر یا نویسنده وقایع یا رویدادهای دورهای از زندگی خود را به
تصویر میکشد .حسبحالنویسی از دیرباز در آثار بزرگان ادب فارسی وجود داشته است و با پشت سر گذاشتن سیر تکاملی
خود ،به دورۀ معاصر قدم گذاشت .با توجّه به اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی جامعه ،در دورۀ معاصر حسب حال نویسینیز
شکل جدیدی به خود گرفت و موضوعات آن نسبت به موضوعات حسبحال های شاعران در دورههای پیشین تغییر یافت.
یکی از شاعران معاصری که به سرودن حسبحال پرداخته ،سهراب سپهری است .در این مقاله پس از معرفی سهراب
سپهری با حسب حال در شعر سهراب و همچنین موضوعات متنوعی که درحسبحالهای او به کار رفته است آشنا میشویم و
متوجّه خواهیم شد ،او با تأثیر پذیری از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ،در حسبحالهایش موضوعات گوناگونی را به سبک
نو به کار بردهاست .بیشترین موضوع حسبحالهای سهراب تنهایی میباشد که در قالب شعر نو نیمایی سروده شدهاند.
کلیدواژهها :ادبیّات غنایی ،شعر معاصر ،حسب حال ،سهراب ،تحلیل
مقدمه
شورانگیزترین و هیجان انگیزترین انواع ادبی ،ادبیّات غنایی است که بر احساسات و عواطف شخصی داللت میکند.
حسب حال نیز متنوع ترین گونۀ ادب غنایی است که در آن شاعر یا نویسنده با زیباترین و مؤثرترین واژهها احساسات و عواطف
شخصی خود را آشکار میکند ،حسبحالنویسی از د یرباز در آثار نویسندگان و شاعران فارسی زبان وجود داشته است .در
زمینۀ نثر قدیمیترین حسب حال در زبان فارسی مربوط به ابوعلی سیناست که آن را برای شاگردان خود امال کردهاست .در
زمینۀ شعر نیز از زمان گذشته تاکنون شاعران فارسی زبان همواره به بیان حسبحال پرداختهاند ،در قرن چهارم رودکی
قصیدۀ دندانیّه را سرودهاست ،پس از او در قرن های بعدی به ترتیب ،شاعرانی مانند ناصرخسرو ،خاقانی ،نظامی ،عطار ،سعدی،
حافظ ،جامی و ...هرکدام در اشعارشان به بیان حسبحال پرداختهاند .حسبحالنویسی پس از گذراندن سیر تکاملی خود وارد
دورۀ معاصر شد و شاعران معاصری همانند پروین اعتصامی ،ملکالشعرا بهار ،نیما یوشیج ،فروغ فرخزاد ،رۀ معیری ،سهراب
سپهری ،امیری فیروزکوهی ،محمد حسین شهریار ،مهدی اخوان ثالث ،شاملو ،فریدون مشیری ،عماد خراسانی ،سیمین
بهبهانی ،هوشنگ ابتهاج ،محمدرضا شفیعیکدکنی و...هم در زمینههای گوناگون با شیوههای جدیدی به سرودن
حسبحالهایی با موضوعات متنوع پرداختند .باید به این نکته توجه کرد که حسبحال در شعر فارسی از دورههای گذشته
تاکنون وجود داشته ،امّا موضوعات حسبحالها متفاوت بودهاست .شاعران دورۀ معاصر با تأثیرپذیری از اوضاع نامساعد سیاسی
و اجتماعی جامعه ،حسبحالهایشان را با موضوعات گوناگونی سرودهاند .یکی از شاعران معاصری که به سرودن حسبحال
پرداختهاست ،سهراب سپهری است.
در این مقاله کوشش فراوان شدهاست ،تا با حسب حال در شعر سهراب سپهری شاعر برجستۀ معاصر آشنا شویم .برای
شناخت حسبحالهای این شاعر ابتدا گونه های ادبی و انواع آن مطالعه و بررسی شد ،ادبیّات غنایی که یکی از گونههای انواع
ادبی است ،تحلیل شد ،اطلّاعاتی دربارۀ شعر معاصر فراهم گردید ،حسبحال توضیح داده شد ،سهراب سپهری بهطور خالصه
معرفی ،مجموعه اشعار او مطالعه و حسبحالهایش استخراج گردید ،سپس موضوعات حسبحالها مشخّص ،نمونههایی از
اشعار او تحلیل و برای آشنایی بیشتر با حسبحالهای سهراب نمونههای دیگری از اشعار او ارجاع داده شد .در این مقاله
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متوجه خواهیم شد که سهراب سپهری به بیان حسبحال با موضوعات گوناگون پرداختهاست .او برای سرودن حسبحال
هایش از سبک نو نیمایی استفاده کردهاست.
ادبیّات غنایی
در تقسیم بندیهای ادبیّات جهانی «ادبیّات غنایی» را یکی از مهمترین و وسیعترین گونههای ادبی به شمار
آوردهاند .در این گونۀ ادبی احساسات و عواطف انسان از قبیل غم و شادی و هیجان برانگیخته میشود« :ادب غنایی در اصل
اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح کند( ».شمیسا)421 :4943 ،
از آن جا که انسان موجودی است اجتماعی وقتی احساسات و عواطف خود را بیان میکند ،خودبخود مسائل گوناگونان
اجتماعی و فرهنگی نیز بخشی از احساسات او را در برمیگیرند« :بیان احساس شخصی در تعریف شعر غنایی بدان معنی که
خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او ،به اعتبار این که شاعر فردی است از اجتماع ،روح او نیز در برابر
بسیاری از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد( ».حاکمی)43 :4946 ،
شعر غن ایی از نظر موضوع و محتوا ،معانی و مضامین گوناگونی را در بر میگیرد« :شعر غنایی طیف وسیعی از معانی و
مضامین شاعران را به خود اختصاص میدهد :از عشق و جوانی تا پیری و مرگ و غمها و شادیهای ناشی از حوادث روزگار،
عالیق انسان نسبت به خدا و خلق ،وطن پرستی ،مدح ،هجو ،عرفان وشطحیّات ،سوگند نامهها ،شکایتها ،خمریّات ،حبسیّات،
اخوانیّات ،تفننات ادبی همچون ،لغز و معما و مادۀ تاریخ ،مناظره ،مفاخره ،وصف طبیعت و شهرها و ...به همین جهت شعر
غنایی دامنهدارترین انواع شعر فارسی است( ».رستگارفسایی)463 :4912 ،
توضیح دربارۀ گونه های ادبی در حقیقت بررسی عمدۀ شعر فارسی است که روحیّات و احساسات گوناگون شاعر را در
موقعیّتهای مختلف بیان میکند ،به همین دلیل گونههای ادبی بر اساس همین موضوعات تقسیم بندی می شوند.
انواع گونههای ادبی عبارتند از:
 -4عاشقانه ها  -2مدح و ستایش  -9هجو و نکوهش  -4طنز  -3هزلیّات  -6شکوائیه یا بث الشکوی -1
حبسیّه  -4مرثیّه  -3نقضیّه  -41حسبحال  -44تقاضا و درخواست  -42معما و لغز و چیستان  -49ماده تاریخ -44
شهرآشوب  -43ساقینامه  -46مناظره  -41اخوانیّات  -44دهنامه و سینامه  -43مناجاتنامه و سوگندنامه -21
گونههایی مثل شکار و...
حسبحال
تعریف لغوی حسبحال
حسبحال به معنی شرححال است ،چنان که در فرهنگ معین حسبحال اینگونه معنی شدهاست«:حسبحال:
گزارشحال ،شرح ماوقع( ».معین ،4914 ،ذیل :حسبحال)
عالمه دهخدا نیز در لغتنامۀ خود در معنی حسبحال مینویسد« :حسبحال(ترکیب اضافی)وقایع روز ،حوادث
جاریه ،احوال کنونی ،شعری است که در واقع حاضره گویند( ».دهخدا ،4912 ،ذیل :حسبحال)
تعریف اصطالحی حسبحال
حسبحال در اصطالح به نوشته یا سرودهای گفته می شود که نویسنده یا شاعر ،دربارۀ اخالقیّات و روحیّات به
ویژه در تأمالت روحی و معنوی و وضع زندگی و کیفیّت معاش خود ،قلمفرسایی و طبعآزمایی بکند و شرح احوال کنونی و
سوانح و حوادث شخصی و تیمار خواری زن و فرزند و ذکر پیری و حسرت بر جوانی خود و حالت غم و تنهایی خویش را به
تصویر بکشد و در حقیقت نوعی بدیههگویی بکند .بنابراین« :حسبحال یا زندگی نامۀ خود نوشت یا
اتوبیوگرافی( )Autobiographyگونهای زندگینامه و شاخهای از آن است که دربردارندۀ تاریخ زندگانی یا دورهای از زندگی
شخص به قلم خود اوست .زندگینامه خودنوشت در شمار ادبیّات اعترافی است .البته با اندکی مسامحه میتوان خاطرهنویسی
ویادداشتهای روزانه شخص را نیز نوعی زندگینامه خودنوشت برشمرد( ».رستگارفسایی)249 :4912 ،
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یکی از گونههای ادبیّات غنایی که همواره بر احساس و عواطف شخص داللت میکند و از آغاز شعر فارسی رایج بوده و
شاعران کم و بیش به صورتهای مختلف به طرح و بیان آن پرداختهاند؛ گونۀ حسبحالنویسی است .با توجّه به تعریفی که
از حسبحال ارائه شد ،باید دانست که حسبحالنویسی ،تذکر نویسی نیست؛ بلکه نوعی از «اتوبیوگرافی» است در حالت
مخصوص ،که شاعر و نویسنده ،تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می گیرد و اوضاع و احوال کنونی خود را بیان میکند؛
بیشتر نویسندگان و شاعران هم ،همین مفهوم ذکر شده را از حسبحال برداشت می کنند.
شاعران و نویسندگان گذشته و معاصر هم هر کدام به شیوهای در نوشتهها و سرودههای خود به حسبحال
پرداختهاند .اتوبیوگرافیها بسته به سراینده آنها تفاوتهایی با هم دارند .بنابر شواهد موجود باید به این موضوع اشاره کرد
که حسبحال نویسی در ایران چه در زمینۀ نثر و چه در زمینۀ شعر سابقۀ بسیار طوالنی دارد .در زمینۀ نثر« :قدیمیترین
اتوبیوگرافی در ایران ،اتوبیوگرافی ابوعلی سینا است که آن را بر شاگردان خود امال کردهاست و همچنین " المنتقد الضالل "
از امام محمّد غزالی که اعتراف گونه است( ».شمیسا)242 :4944 ،
شاعران ایرانی نیز در شعر خود بارها به گونههای متفاوت به حسبحال پرداختهاند.
رودکی در دورۀ سامانیان قصیدۀ دندانیّه را در حسرت جوانی و احساساتی که در پیری به او دست دادهاست به شیوۀ
حسبحال اینگونه سرودهاست:
مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

نبود دندان البل چراغ تابان بود
(رودکی)43 :4963 ،
خاقانی شروانی ،زمانی که از حالتهای گوناگون عشق سخن میگوید ،حسب حال خود را به شیوۀ زیر بیان میکند:
فارغ ز تو با تو حالیست مرا

بی زحمت تو با تو وصالیست مرا

(خاقانی)343 :4944 ،
مسعود سعد سلمان در قصیدهای که در مدح ارسالنبنمسعود ذکر میکند ،در آن قصیده ذکر خیر بونصر پارسی را
میکند و در همان قصیده او حسبحال را در چنین مفهومی به کار میبرد:
یک داستان که دهر چنان داستان نداشت

امروز یاد خواهم کردن ز حسبحال

(سعدسلمان)16 :4962 ،
ناصرخسروقبادیانی ،فیلسوف ،حکیم ،متکلّم و یکی از بزرگترین شاعران پارسی گوی سبک خراسانی است .او در یکی
از قصاید خود حسبحالش را دربارۀ گذر عمر اینگونه بیان کردهاست:
دیر بماندم در این سرای کهن من

تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن
(ناصرخسرو)4943:414،
نظامی گنجهای در منظومۀ شرفنامه هنگام رفتن اسکندر از هندوستان به چین اینگونه به حسبحال اشاره کردهاست:
ز پرده چنین مینماید خیال

گزارنده حرف این حسبحال

(نظامی)463 :4944 ،
عطّارنیشابوری در منظومۀ منطق الطیر گفتار بوعلی طوسی را دربارۀ اهل جنت و اهل دوزخ به شکل حسبحال اینگونه
بیان میکند:
حال خود گوید با ما حسبحال

کز خوشی جنت و ذوق وصال

(عطّار)414 :4912 ،
سعدی شیرازی ،دربارۀ طی شدن دورانی جوانی و حسرت خوردن بر آن روزگاران و ناتوانی های دوران پیری اینگونه به
حسبحال میپردازد:
دوران جوانی بشد از دست من

آه و دریغ آن و من دلفروز
(سعدی)434 :4944 ،
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حافظ نیز وقتی که دوران خوش جوانی را پشت سر میگذارد و به سن پیری میرسد در حسرت جوانی و حسرت این که
لحظات خوش جوانی را ثبت نکردهاست .اینگونه به حسبحال میپردازد:
حسبحالی ننوشتیم و شد ایّامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
(حافظ)442 :4942 ،

بنابرآنچه بیان شد حسبحالنویسی نوشته یا سرودهایست که نویسنده یا شاعر پستیها و بلندیها ،تلخیها و شیرینیها،
شکستها و پیروزیها و ...زندگی روزانۀ خود را در تالمات روحی و عاطفی به رشته تحریر در میآورد .همانگونه که در مثالها ذکر
شده مشاهده میشود این نوع حسبحالهایی که بیشتر در سرودههای ادب فارسی جلوهگری مینماید ،بیشتر بر اساس شرح
زندگانی و اوضاع و احوال روز سرودهمیشود و می توان از این نوع سرودهها به عنوان راهنمای خوبی برای اطّالع بر احوال کنونی و
خصوصیّات زندگی شاعر استفاده کرد و از نظر انطباقی که با مراحل گوناگون و مختلف زندگی هر فرد دارد ،شیرین و خواندنی است.
با توجّه به گستردگی این نوع سرودهها میتوان گفت ،حسبحالنویسی بین شاعران روشی معمول و سنتی شایع شدهاست و کمتر
کسی از شاعران را می توان پیدا کرد که به نوعی به اقتضای حال و زمان حسبحالی ننویسند و شرححالی از خود بیان نکنند.
دکتر غالمحسین یوسفی این نوع نوشتهها را حسبحال نامیدهاست و در این باره می گوید« :اینگونه آثار در اصطالح "حسبحال"
نامیدهمیشود و خود انواعی دارد ،مثالً ممکن است ،نویسنده بیشتر به ذکر وقایع و مشاهدات خود بپردازد یا به شرح احوال و تجارب
و عوالم خویش و نیز بسته به اینکه از چه طبقهای است و نظرگاه و عالقهاش چیست ،کیفیّت و اهمیّت این نوشتهها متفاوت خواهد
بود( ».یوسفی)962 :4912 ،
دلیل پیدایش حسبحالها نیز همین تألمات روحی و گرفتاریهای شخصی و اتفاقات ناگوار و ناکامیها و نامرادیهاست و بسیار واضح
است که هر انسانی در طول زندگی خود دچار اینگونه تألمات میشود .همانطورکه در ابتدای مطالب ارائهشده ،ذکر کردیم ،شاعران
و نویسندگان در دورههای گوناگون به شیوههای متفاوت با موضوعات متنوع در قالب شعر و نثر ،به بیان "حسبحال" پرداختهاند.
در دورۀ معاصر هم شاعران معاصر و بخصوص سهراب سپهری با شیوههای جدید به طور آزادانه به حسبحال پرداختند و در
سرودههایشان حتی احساسات شخصی را بسیار واضح و روشن بیان کردند.
سهراب سپهری
یکی از چهرههای شاخص ادبیّات معاصر ایران ،سهراب سپهری است .سپهری در  43مهرماه  4911در کاشان به دنیا آمد .پدر سهراب
اسد ا ...سپهری کارمند ادارۀ پست و تلگراف کاشان بود و مادرش ،ماهجبین«فروغ ایران»بود .سهراب سپهری ،تحصیالت ابتدایی را در
کنار خانوادۀ هنردوست خود و در دبستان خیام «شهیدمدرس» گذراند« .وی پس از دورۀ دانشسرایی مقدماتی ،به آموزگاری پرداخت.
بعدها در رشتۀ نقاشی دانشکدۀ هنرهای زیبا ادامه تحصیل داد .از سال  4992فعاالنه به شعر ،نقاشی و سفرهای هنری در کشورهای
اروپایی و آسیایی پرداخت( ».روزبه)223 :4944 ،
سهراب سپهری شاعر و نقاش چیره دستی است که با توأم کردن دو هنر شاعری و نقاشی توانسته است ،سبک جدیدی را به وجود
آورد که نام و آوازۀ خود را هم در میان نقاشان و هم در میان شاعران ،نمایان سازد .هر چند اشعار اولیّه سپهری بسیار قوی و زیبا
میگیرد « .شاید در شمار اوّل ،زیباترین پروازهای سپهری در اوج آسمان شعر
نیستند ،امّا بعد از مدتی زیبایی اشعار سپهری اوج
معاصر ،پیش از شمارۀ انگشتان دو دست نباشد و در تأمّل دوم به بیست هم نرسد و امّا او با سرودن سه مجموعه صدای پای آب و
حجم سبز و مسافر ،بی گمان در رودخانۀ ابدیّت کالم ،جاودانه خواهد ماند و دوشادوش نیما و فروغ و شاملو و اخوان و دیگران در
کشتزار هنر ،پیشاپیش کار وان شعر زمان ما سفر خواهد کرد ،سفری خوش و سرسبز تا بیکرانِ افقهای ادبیّات مکتوب فارسی».
(ثروتیان)44 :4943 ،
اشعار سهراب سپهری عبارتند :از مجموعههای ،مرگ رنگ ( ،)4991زندگی خوابها ،)4992( ،آوار آفتاب( ،)4941شرق اندوه (،)4941
صدای پای آب ( ،)4949مسافر ( ،)4944حجم سبز ( ،)4946ما هیچ ما نگاه ( ،)4936که در کتابی تحت عنوان«هشت کتاب»جمع
آوری شدهاست.
سرانجام ،سهراب سپهری در اوّل اردیبهشت ماه سال4933در بیمارستان پارس تهران درگذشت.
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موضوعات حسبحالهای سهراب سپهری
 -4تنهایی( :خلوت)
پر کاربردترین موضوع حسبحالهای سهراب سپهری ،موضوع تنهایی است .تنهایی بحثی است که نه تنها در ادبیّات فارسی به آن
اشاره شده ،بلکه آزار دهندهترین مشکلی است که در زندگی عادی هم میتواند برای هر انسانی آزار دهنده باشد .تنهایی وضعیتی است
که هرگاه برای شخص پیش میآید شخص را خسته و کالفه مینماید و انسان را با مشکالت فراوانی روبرو میکند .البته باید به این
مطلب توجه داشته باشیم ،تنهایی برای انسانهای خداجو دردسرساز نیست ،زیرا انسانهایی که ایمانی قوی دارند و پیوسته از طریق
راز و نیازعرفانی با خدای خود ارتباط دارند از حس تنهایی درون خویش و همچنین از فضای تنهایی اطرافشان به خداوند پناه میآورند.
این حس تنهایی و خلوت گزیدن در شعر سهراب ،که گاۀ اوقات موجب رنجش او گردیده و گاۀ هم برای او لذّت بخش بودهاست ،به
شیوههای گوناگون در حسبحالهایش دیده شدهاست .نمونههایی از حسبحالهای سهراب را که حس تنهایی و خلوت در آنها
نمایان است ،در ذیل ذکر مینماییم .تنهایی در شعر سهراب صفتی است که با سهراب همراه شدهاست و از او جدا شدنی نیست .سهراب
در مجموعه اشعارش از تنهایی خود و از حالتهای درونی خود و از احساساتی ،که در تنهایی به او دست میدهد ،بسیار سخن
گفتهاست .با توجه به اینکه سهراب به تنهایی خوگرفته است و شاید تنهایی سهراب شیرینترین و زیباترین تنهایی باشد که ما در شعر
شاعران پارسیگو سراغ داریم ،با این وجود گاۀ اوقات انسان کسی را مییابد و میخواهد در کنار او تنهایی خود را فراموش کند ،اگر آن
فرد همان جفت روحی مورد نظر نباشد انسان تنهاتر از قبل خواهدگردید:
(سهراب)443 :4944 ،

کنار تو تنهاتر شدهام.

تنهایی سهراب بسیار بزرگ است و به حدی تمام وجود او را فراگرفته ،که دوست دارد این بزرگی تنهایی خود را وسعت بیشتر ببخشد،
به همین دلیل مرتب واژۀ تنهایی را با صفت بزرگ در حسبحالهایش بیان می کند و برای وسعت تنهایی بزرگ ،بزرگی تنهاییاش را
تکرار میکند:
(همان)933 :

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

سهراب گاۀ آن چنان غرق در تنهایی میشود که تحمّل هیچ کس و هیچ چیز را ندارد و دوست دارد از میان جمع به سوی تنهایی
برود:
باید امشب بروم  /باید امشب چمدانی را
(همان)963 :

که به اندازۀ پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم  /و...

سهراب با حالتی رمانتیک ،انزواجویی و آرامشطلبی درون را بیان میکند .شاعر در دور دست خود تنها نشسته و احساس تنهایی
میکند« .سپهری اگر چه شاعر شکست نبود ،امّا شکست در نهضت ملّی و مردمی او را به درونگرایی آمیخته با عرفان مؤمنتر کرد».
(عابدی)31 :4944 ،
سهراب این تنهاییاش را در شعر اینگونه بیان کردهاست:
(سهراب)423 :4943 ،

کنار مشتی خاک  /در دور دست خودم تنها نشستهام.

سهراب تنهایی را احساس نموده و احساس درونی خود را به شیوههای گوناگونی در شعر نمایان ساختهاست :من پر از نورم و شن
 /و پر از دار و درخت  /پرم از راه از پل از رود از موج  /پرم از سایه بزرگی در آن چه درونم تنهاست.
(همان)914 :
سهراب خیلی ساده و صمیمی از دیگران میخواهد که تنهایی او را به هم نزنند ،او همین مفهوم را هنرمندانه در شعرش به شکل زیر
بیان کردهاست :به سراغ من اگر میآیید  /نرم و آهسته بیایید،
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(همان)923 :

مبادا که ترک بردارد  /چینی نازک تنهایی من.

سهراب سپهری شاعری است که در اشعارش فراوان به تنهایی روی آوردهاست .او برای تنهایی خود دنبال جای خلوت میگردد و به
همین دلیل ،گاۀ در شعرش تنهایی را با خلوت همراه ساختهاست .او زندگی را ابعادگونه در نظر میگیرد و آنگاه به دنبال خلوت ابعاد
زندگی میگردد و میگوید:
و در نفس تنهایی  /دربچههای شعور مرا به هم بزنید  /روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز
مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید / .حضور«هیچ»مالیم را  /به من نشان بدهید.
-1

(همان)912 :

خستگی( :افسردگی)

یکی دیگر از موضوعهای حسبحالهای سهراب ،که پیوسته با آن روبرو هستیم موضوع خستگی است .خستگی بیش از حد سبب
افسردگی نیز میشود .به همین دلیل ما خستگی و افسردگی را با هم مترادف گرفتهایم و توضیحات مختصری دربارۀ آنها بیان
کردهایم .هر گاه فشار کاری ،جسمی و روحی به انسان هجوم بیاورد و شخص ،فرصت استراحت نداشتهباشد ،خستگی بر جسم او غلبه
یافته و سبب میشود که روح او نیز آزرده گردد .این خستگی جسم و روح سبب میشود ،که شخص دچار افسردگی شود .سهراب نیز
به علّت اوضاع نامساعد ،سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه پیوسته در تالش و تکاپو بوده ،که در حلّ مشکالت قدمی بردارد .همین که
تالش و کوشش او بیثمر واقع میگرددد ،دچار خستگی میشود و این خستگی بعد از مدتی سبب میگردد ،که او احساس افسردگی
کند ،و این افسردگی او را از حالت شاد و سرزندگی بیرون آورد .سهراب افسردگی را همراه با خستگی اینگونه در حسبحالش بیان
کردهاست:
شب سردی است و من افسرده  /راه دوری است و پایی خسته
(سهراب) 92 :4943 ،

تیرگی هست و چراغی مرده .
 -9خیال

موضوع خیال یکی ازموضوعات حسبحالهای سهراب است .خیال به معنی ،وهم ،گمان و همچنین صورتی که در خواب دیده میشود.
خیال عالوه بر مضمونهایی که ذکر شد ،معانی گوناگون دیگری نیز در بردارد .امّا در ادبیّات خیال معنی خاصی دارد.
دکترشفیعیکدکنی کتابی دارد به نام صورخیال در شعر فارسی .او در این کتاب خیّال را اینگونه تعریف کردهاست« :خیّال با تصویر
نوعی تجربه است که اغلب بازمینهای عاطفی همراه است( ».شفیعی کدکنی)41 :4911 ،
همان طوری که از این تعریف بر میآید ،خیال تجربۀ آمیخته با عاطفه است ،بنابراین هر کس میتواند از خیال شکلهای گوناگونی را
تصور نماید .در حسبحالهای سهراب ،نیز موضوع خیال به شیوههای گوناگونی به کاررفته است .سهراب سپهری که در بیشتر اشعارش
موضوع تنهایی را فراوان به کاربردهاست ،او در این تنهایی به خیاالت گوناگون پرداخته ،و موضوع خیّال را اینگونه در شعرش به
کاربردهاست:
هنوز در سفرم / .خیال می کنم  /در آبهای جهان قایقی است  /و من -مسافر قایق -هزارها سال است
سرود زنده دریانوردهای کهن را  /به گوش روزنههای فصول میخوانم  /و پیش میرانم.
(سهراب)231 :4943 ،
سهراب در جایی دیگر خیال خود را بیهوده می پندارد و میگوید :چه خیالی چه خیالی / .می دانم /
313

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

(همان)262-469:

پردهام بیجان است  /خوب میدانم ،حوض نقاشی من بی ماۀ است.

گاۀ اوقات سهراب سپهری از خیال بافی خسته می شود .در چنین مواقعهای است که خود را از شهر خیاالت میرهاند و میسراید که:
(همان)269 :

بار خود را بستم رفتم از شهر خیاالت سبک بیرون.
 -1دلتنگی

یکی دیگر ازموضوعهای حسبحالهای سهراب ،موضوع دلتنگی است .دلتنگی در لغت به معنی حالت و کیفیت دلتنگ،
اندوهگینی ،غمناکی ،ماللت ،تنگدلی به کار میرود .امّا در اصطالح دلتنگی ،به معنی اندوه و غم و ناراحتی است که بر اثر مشکالتی
برای انسان پیش میآید .هرگاه انسان به دلیل هر نوع مشکل جسمی ،روحی ،روانی ،عاطفی ،عشقی و...ناراحت و غمگین شود ،احساس
دلتنگی و دلگرفتگی میکند .احساسات درونی انسان بسیار قوی هستند و هرگاه مسئلهای ،این احساسات را خدشهدار نماید ،درون
انسان ،دچار اندوه و ناراحتی میشود که اصطالحاً به این حالت دلتنگی میگویند .موضوع دلتنگی در گفتارهای روزمره هم فراوان به
کار میرود .گاۀ انسان از فراق دوستی ،یا به دلیل از دست دادن موقعیّتی ،یا بر اثر بی وفایی معشوق ،یا خستگی از امورات زندگی،
آزرده خاطر می شود و دچار دلتنگی میگردد.
سهراب سپهری نیز از شاعران معاصری است که در اشعارش فراوان احساس دلتنگی میکند .او که به تنهایی انس گرفته و
تنهایی را یار و همدم خود نامیدهاست ،گاۀ اوقات از این تنهایی دوست داشتنی خسته میشود و احساس دلتنگی میکند .دلتنگی
سهراب به حدی است که هیچ چیز موجب شادی آن نمیگردد ،او وقتی دلتنگ میشود به اطرافش و هر چه در آن است توجۀ
ندارد ،زیباییها را نمیبیند ،صداقت را حس نمیکند و ...هیچ عاملی سبب نمیشود که او از این تنهایی و دلتنگی بیرون بیاید و
هماندم ،که دلش میگیرد ،میگوید :دلم گرفته  /دلم عجیب گرفتهاست.
تمام راه به یک چیز فکر کردم  /و رنگ دامنهها هوش از سرم میبرند.
(همان)243 :

خطوط جاده در اندوه دشتها گم بود.
و دوباره همین مفهوم دلتنگی را به شیوۀ دیگری بیان میکند ،که:
دلم گرفته  /دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز  /نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج میشود خاموش
نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این  /گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف  /نمیرهاند
اتاق خلوت پاکی است  /برای فکر ،چه ابعاد سادهای دارد!
دلم عجیب گرفتهاست.

(همان)243 :

خیال خواب ندارم.

بعضی وقتها علّ ت دلتنگی سهراب این است که اطرافیانش به این جهان زیبا و پدیدههایی ،که در آن است توجه ندارند.
هرگاه سهراب میبیند که همنوعانش زیباییهای طبیعت را جدی نمیگیرند ،او بسیار دلگیر میشود و این دلتنگی خود را با زبان
شیرین در شعرش اینگونه بیان می کند:
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باید امشب بروم  /من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم
حرفی از جنس زمان نشنیدم  /هیچ چشمی ،عاشقانه به زمین خیره نبود
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد / .هیچ کس زاغچهای را سر یک مزرعه جدی نگرفت
(همان)933 :

من به اندازه یک ابر دلم می گیرد.
 -0سردرگمی( :انتظار)

از دیگر موضوعهای حسبحالهای سهراب ،سردرگمی است .موضوع سردرگمی با مترادف آن یعنی انتظار در حسبحالهای
سهراب فراوان به کاررفتهاست .همان طور که در موضوعهای قبلی هم تا حدودی اشاره کردیم ،اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی
دورۀ شاعران معاصر سبب شده بود که شاعران معاصر تحت تأثیر احساسات قرار بگیرند و غمها و ناراحتی و بی عدالتی و خفقانها...
را در شعرشان به تصویر بکشند .از آنجاییکه فضای حاکم بر جامعه فضایی محدود و خفقانآور بود ،شاعران آزادی کامل نداشتند،
که احساساتشان را آشکارا بروز دهند ،این عامل موجب گردیدهبود که شاعران معاصر بیشتر از نمادها و سمبلهایی استفاده نمایند
تا بتوانند رمزگونه پیامشان را به گوش مردم برسانند .امّا همین امر هم کار سادهای نبود ،زیرا کوچکترین بیاحتیاطی سبب میشد
که اجازه هیچ گونه فعالیّتی به آنها دادهنشود ،این عوامل و عوامل دیگر دست به دست هم دادهبودند که شاعران در بعضی از
زمینهها سردرگم شوند و ندانند ،که عاقبت کارشان چه میشود ،آنها برای رسیدن به اهدافشان با وجود تالش و کوشش فراوان،
دچار تشویش سردرگمی میشدند ،سهراب نیز گاۀ اوقات سردرگم میشد و حتی انتظار بیهوده نیز او را دچار سردرگمی میکرد و
سردرگمی را به شیوۀ انتظار بیهوده در حسبحالش به کار میبرد.
سهراب سپهری انتظار کشیدن را کنار قبری ،که مردۀ آن زنده نمیشود ،و هیچ امیدی به آن نیست ،امری بیهوده میداند و
میگوید:
(همان)423 :

کنار قبر ،انتظار چه بیهوده است.

سهراب سپهری از بس به تنهایی خوکرده و مرتب در خلوت به سر می برد ،بارها افکار گوناگونی به او هجوم میآورند و او را
دچار سردرگمی مینمایند .سردرگمی سهراب به حدی است که بارها خود و هدفش را گم میکند و نمی داند به کجا و چه کسی
پناه ببرد ،او از اینکه خود را گم کرده میترسد و میگوید:اوج خودم را گم کردهام  /میترسم  /از لحظه بعد و از این پنجره که به
(همان)426 :
روی احساسم گشوده شد.
سهراب در جایی دیگر خودش را اهل کاشان معرفی میکند ،امّا به گفتۀ خودش هم اطمینان ندارد ،زیرا خود را از عالم دیگر
میداند ،او این مفهوم را به شکل زیر بیان میکند و میگوید:
(همان)214 :

اهل کاشانم ،امّا  /شهر من کاشان نیست / .شهر من گمشده است.

سهراب در البه الی حسبحالهایش مرتب به سردرگمیاش اشاره میکند و مسیرش و هدفش برایش نامشخص است .او
نمیداند دقیقاً به کجا میرود و چه کاری میخواهد انجام دهد ،سهراب این مفهوم را اینگونه در شعرش بیان میکند:
مرا سفر به کجا میبرد؟  /کجا نشان قدم ناتمام خواهدماند
و بند کفش به انگشتهای نرم فراغت  /گشوده خواهد شد؟
-6

(همان)231 :

شادمانی( :شادی ،شوق)
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یکی از موضوعات حسبحالهای سهراب ،موضوع شادمانی است که همراه با مترادفهای شادی و شوق در شعر شاعران ما به کار
رفتهاست .هر چند بیشتر نویسندگان و منتقدان ادبی ما ،شاعران معاصر را شاعرانی ناامید و شکستخورده میدانند که موضوع
اشعارشان بیشتر یأس و ناامیدی و غم و اندوه و کالً موضوعات ناراحت کننده و آزاردهنده است .امّا اگر با دقّت اشعار این شاعران
بررسی شود ،متوجه میشویم که گرچه موضوعات غمگنانه بیشترین بسامد را در شعر شاعران معاصر ،دارند ،ولی این مطلب به این
معنا نیست که در شعر شاعران معاصر ،هیچ مفهوم شادی یا شادمانهای وجود ندارد ،بلکه با تحلیلی ،که در شعر سهراب انجام دادیم،
باید با صراحت بگوییم که سهراب به موضوع شادی در حسبحالهایش اشاره نموده و به هرحال این احساس درونی انسان که شادی
است ،در شعر او نیز گه گاۀ بروز دادهشدهاست .قبل از پرداختن به نمونههای از شعر سهراب ،که دربردارندۀ شادی است ،توضیح
مختصری دربارۀ موضوع شادی بیان میکنیم و سپس به ذکر نمونهها میپردازیم.
شادی ،یکی از احساسات درونی انسان است که در لحظاتی که امور بر وفق مراد شخص پیش رود ،آشکار میشود و در این
حالت میگویند که انسان شاد و خوشحال است .هر شخصی وقتی در رفاه و آسایش به سر ببرد و امور زندگی به کام او باشد و
مرادش برآوردهشود ،شادمان و مسرور میگردد و از زندگی لذّت میبرد و غرق در شور و شعف میشود .انسان همواره در زندگی
ممکن است لحظاتی برایش پیش بیاید ،که احساس شادی و خوشحالی نماید .سهراب ،با تمام مشکالت و سختیهایی که داشت و
با وجود اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی جامعه ،گاۀ مسائلی در زندگی او پیش میآمد ،که خوشحال و شادمان میشد ،و
شادمانی را در حسبحالهایش مطرح مینمود.
موضوع شوق همراه با مفاهیم گوناگونش در شعر سهراب سپهری آشکارا دیده میشود .با وجود اینکه سهراب شاعری است
که غم و تنهایی او را احاطه کردهاند ،امّا گاۀ شوق در روح او پدیدار میشود و روح او را دچار سرفه مینماید و در این باره میگوید:
روح من در جهت تازه اشیاء جاری است  /روح من کم سال است
روح من گاۀ از شوق ،سرفهاش میگیرد.

(همان)219 :

گاۀ سهراب به اندازهای خوشحال میشود ،که از شوق احساس می کند ،همه دنیا و آنچه در آن است مال اوست:
هر کجا هستم ،باشم  /آسمان مال من است.
پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمین ،مال من است.
(همان)213 :
 -7عاشقی
یکی دیگر از مضمونهای حسبحالهای سهراب ،موضوع عاشقی است .ازآنجایی که عشق در نهاد آدمیان وجود دارد ،کمتر
انسانی پیدا میشود که از عشق در وجودش اثری نباشد« .آدمی وقتی به نیمۀ خود میرسد ،خواه نیمهاش زن باشد یا مرد ،احساس
رقابت ،محبت ،دوستی و خویشاوندی میکند و اگر بتواند ،نمی خواهد یک لحظه از نیمۀ خود جدا شود و همۀ عمر را حاضر است با
معشوق بازیافتۀ خود بگذارند .امّا اگر سوال کنی نمیتواند علّت را برای شما بگوید( ».افالطون)42 :4944 ،
عشق همواره یکی از موضوعات اصلی شعر فارسی و عالیترین و مهمترین بنیاد عرفان است ،هر چند پرداختن به عشق در
دورههای مختلف شعر فارسی ،بنا به شرایط خاص اجتماعی متفاوت بودهاست ،امّا هیچ گاه پرداختن به آن در شعر فارسی فراموش
نشدهاست.
دکترعلی شریعتی دربارۀ عشق میگویند« :دلهای بزرگ و احساسهای بلند ،عشقهای زیبا و پرشکوه میآفرینند».
(شریعتی)431 :4911 ،
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عشق گاه مجازی است و زمانی حقیقی .عشق مجازی عالقۀ بسیار شدید و غالباً نامعقولی است که بیشتر جنبۀ شهوت دارد و
عشق حقیقی عشقی است که انسان را به معرفت جمال حق سوق میدهد و اشتیاق به لقای خدای متعال و معرفت ذات حق را در
انسان به وجود میآورد .انسانی که به عشق میپردازد عاشق نامیدهمیشود .در هر دورهای از ادبیّات فارسی موضوع عشق چه از
جنبۀ مجازی و چه از جنبۀ معنوی بسیار به کار رفتهاست .عشق معنوی ،که انسان را به خدا میرساند ،وجودش در دل انسان واجب
است .عین القضاه همدانی در کتاب تمهیدات ،تمهید اصل ششم ،که حقیقت و حاالت عشق را بیان میکند ،سخن زیبایی بیان
کردهاند « :ای عزیز به خدا رسیدن فرض است ،و البد هر چه بواسطۀ آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان .عشق بنده را به
خدا رساند ،پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد( ».عینالقضاه همدانی)31 :4919 ،
در تاریخ ادبیّات پر افتخار ایران مضون عشق همواره بر تارک آثار ادبی درخشش داشتهاست .شعر معاصر و بخصوص شعر
سهراب نیز از حضور عشق خالی نیست.
سهراب سپهری در حسبحالهایش عشق را با دیدگاههای متفاوتی به کاربردهاست ،گاه عشق را با اندوه همراه ساخته است و
در این مورد میگوید:
و عشق ،تنها عشق  /مرا به وسعت اندوه زندگیها برد،
مرارساند به امکان یک پرنده شدن.

(سهراب)241 :4943 ،

سهراب گاۀ عشق را در دور دست میداند و گاه به عشق شخصیّت میبخشد و عشق را میبیند که کارهای عجیبی انجام
میدهد:
چیزها دیدم در روی زمین:
نردبانی که از آن ،عشق میرفت به بام ملکوت.
-3

(همان)263 :

غم( :اندوه ،حزن ،غم ابدی)

یکی از اساسیترین موضوعی که شاعران معاصر و بخصوص سهراب سپهری ،در شعرش به کار بردهاست ،موضوع غم و اندوه
است .غم و اندوه موضوعی بوده که در طول دورانهای گذشته تاکنون همواره در شعر شاعران ایرانی وجود داشتهاست امّا در دورۀ
معاصر غم و اندوه رنگ دیگری میگیرد و شاعران تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه غم ر ابه شیوههای
گوناگونی در شعر خود به کاربردهاند .قبل از اینکه نمونههای شعر سهراب را ذکر کنیم ،ابتدا مطالبی را در مورد غم عنوان میکنیم
و سپس به تحلیل شعرهای غمگینانۀ سهراب میپردازیم.
و امّا غم در اصطالح یکی از احساسات درونی انسانهاست که بنا بر دالیل گوناگونی شخص را تحت تأثیر قرار میدهد .مسائل
و مشکالت و دردها و رنجهایی ،که به دلیل شخصی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی و...وجود انسان را آزرده
مینمایند ،سبب میشود که احساس انسان تحت تأثیر این مشکالت قرار گیرد و وجودش غمگین شود و این غم درونی خود را با
معنیهایی مانند( :حزن ،اشک ،غصه ،گریه و )...بروز دهد .باتوجه به اینکه در طول تاریخ ،شاعران انسانهایی بودهاند که وجود
لطیف و حساسی داشتهاند ،همواره بیشتر از هر شخص دیگر تحت تأثیر احساسات قرار گرفتهاند و غم و ناراحتیهای خود را به
شیوههای گوناگونی در شعر خود آشکار ساختهاند .در ادبیّات معاصر فارسی ،که از نظر سیاسی و اجتماعی ،فضای جامعه از هر دورۀ
دیگر نامساعدتر بودهاست ،شاعران معاصر ،همچنین سهراب سپهری ،تحت تأثیر احساسات درونی قرارگرفتند و غم را در
حسبحالهایشان بهکار بردهاند.
اندوه سهراب سپهری اندوۀ است که در تنهایی به سراغش میرود یا به عبارتی ،تنهایی او را در اندوه فرو میبرد .سهراب گاۀ
اندوه خود را یک نوع اندوه عرفانی میداند که او را به سوی روشنایی سوق میدهد .:من به مهمانی دنیا رفتم / :من به دشت اندوه،
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(همان)26 :

من به باغ عرفان / ،من به ایوان چراغانی دانش رفتم.

سهراب حزن و اندوه خود را غمی میداند که همواره او را در زندگی همراۀ میکند و بسیار مختصر این مضون حزن را
در شعرش به کار میبرد:
و فکر میکنم  /که این ترنم موزون حزن تا به ابد  /شنیده خواهدشد.

(همان)246 :

غم در شعر سهراب غمی است که هر لحظه وجود او را فرامیگیرد ،نه تنها کم نمیشود ،بلکه هر لحظه به دلیل مسائل
گوناگون غم سهراب بیشتر میشود ،او غم تنهایی خود را در شعرش اینگونه به تصویر میکشد:
میکنم تنها از جاده عبور /دور ماندند ز من آدم ها  /سایهایازسردیوارگذشت
(همان)92 :

غمی افزود مرا بر غم ها.

سهراب گاۀ به غم شخصیت بخشیده ،غم را موجودی میداند که خود غمناک است و غمناکی غمش را اینگونه در شعر
میسراید.
مثل این است که شب نمناک است  /دیگران را غم هست به دل
(همان)

غم من ،لیک ،غمی غمناک است .

همانطوری که در موضوع تنهایی ،بر احساسهای درونی سهراب اشاره کردیم ،باید این مطلب را اضافه کنیم که سهراب
شاعری تنهاست ،دنیای او از دنیای ما جداست ،میان ماست ولی تنهاست و از تنهایی دچار غم و اندوه میشود و این غم او ،غمی
ابدی است که همیشه و در همه جا همراه اوست .سهراب خیلی مختصر دربارۀ غم ابدی میگوید:
(همان)423 :

سنگ را میشنوم /ابدیّت غم.
 -3فریاد( :بانگ)

موضوع فریاد یکی دیگر از حسبحالهای سهراب سپهری است که با عبارتهای هم معنی خود مانند بانگ به کار رفته است.
موضوعهای هم معنی فریاد بنا بر موقعیّتهای گوناگون در جایگاه مناسب شعر قرار میگیرند .بر حسب احساسهای گوناگونی ،که
به شاعر دست میدهد موضوع فریاد هم گاۀ با معنیهای کوبندهتر و گاۀ مالیمتر به کار میرود.
سهراب سپهری از تاریکی شب به ستوه میآید و میخواهد از ته دل بانگ بر آرد که این شب ،شبی بسیار تاریک و
ناراحتکننده است :او بانگ خود را در حسبحالش اینگونه سر میدهد:
(همان)92 :

هردم این بانگ برآرم از دل  /وای شب چه قدر تاریک است.
 -45فکر

یکی دیگر از موضوعهای حسبحالهای سهراب سپهری ،موضوع فکر است .فکر به معنی اندیشه است و از مضمون آن در
موارد گوناگون بسیار استفاده شدهاست .از فکر در شعر و نثر ادیبان و شاعران پارسیگوی در قرنهای گذشته نیز فراوان سخن به
میان آمدهاست .نظامی میگوید:
فاتحه فکر ت و ختم سخن

(نظامی)3 :4944 ،

نام خدای است بر او ختم کن
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در حسبحالهای سهراب هم به موضوع فکر اشاره شده است .سهراب سپهری فکر خود را در شعرش به شیوۀ مبهمی به کار
میبرد و میگوید:
فکر تاریکی و این ویرانی /بی خبر آمد تا با دل من  /قصه ها ساز کند پنهانی.

(سهراب)92 :4943 ،

سهراب در جایی دیگر فکر می کند که صدای حزن و اندوه همیشه و تا ابد همراه اوست و در گوش او نجوا میکند ،او
موضوع فکر را به شیوۀ زیر در شعرش میسراید:
فکر میکنم /این ترنم موزون حزن تا به ابد /شنیدهخواهدشد.

(همان)246 :

 -44قناعت
قناعت یکی دیگر از موضوعهای حسبحالهای سهراب است که با مفاهیمی از جمله رزق ،تالش ،حرص و طمع و تقدیر و
سر نوشت نیز ارتباط دارد .دین مبین اسالم فرد را برای به دست آوردن رزق و روزی خود ترغیب به تالش و سعی می کند .از طرفی
فرموده است ،خداوند روزی همه مخلوقات را برعهده دارد و روزی همه جنبندگان را خداوند میرساند .خداوند در قرآن کریم سوره
اسرا آیه  94میفرمایند« :فرزندانتان را از ترس گرسنگی نکشید ما روزی آنها و شما را میدهیم».
(قرآن کریم ،اسرا)94 ،
سهراب سپهری شاعر معاصر ،قانع بودن در زندگی را نتیجه ترک کام خود و کام بخشی میداند« .و در این کام بخشی و
ترک کام من است که به سیبی خشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه ،و میدانم این گیاه طبّی چگونه است و گیاهان طبّی را یک
یک میشناسم ،با طبیعت انس و الفت گرفتهام .و من تنها زندگی میکنم ،خرسند و قانع هستم و یک آینه –نه دو یا چند آینه –
بستگی پاک دارم و هرگز با ناپاکی در آینه نگاه نکردهام و نگاهم برای دیدن خودم بودهاست و آینه مظهر دوستی و صمیمیت است
که حقیقت را به من نشان میدهد و یکی بس است( ».ثروتیان)449 :4944 ،
او دربارۀ قانع بودن در زندگی شعر زیبایی سروده که برای نمونهبندی از آن را ذکر میکنیم:
من به سیبی خشنودم  /و به بوییدن یک بوته بابونه
(سهراب)214 :4943 ،

من به یک آیینه ،یک بستگی پاک قناعت دارم.
 -41مذهب

مذهب از موضوعهای دیگر حسبحالهای سهراب سپهری است .خداوند انسان را برای اهداف عالی خلق کردهاست و سر انجام او
را به خود باز میگرداند .در این عرصه پهناور هستی مذهبهای گو ناگونی وجود دارد تا انسان را در رسیدن به اهداف عالی یاری نماید.
آنچه مذهب را می سازد ،سرود آفرینش است« :سرود آفرینش ،نه شعر است نه فلسفه :زیبایی ،عشق پرستش ،جهان بینی و جوهر
رازی است که شرق را و مذهب را میسازد .و عشق ،مفهوم خدا ،طبیعت و انسان را تعریف می کند( ».شریعتی)361 :4911 ،
شاعران و نویسندگان فارسی زبان ما در طول تاریخ ادبیّات ایران همواره از مذهب ،سخن گفتهاند ،امّا سهراب سپهری ،در
حسبحالهایش به مذهب ،به شیوههای گوناگونی اشاره کردهاست .سهراب سپهری ،گاهی مذهب را از عالم باال میداند و برای
رسیدن به آن تالش و کوشش میکند ،تا اینکه به مرز بی نیازی باال میرود و در این باره میگوید:
رفتم از پله مذهب باال  /تا ته کوچه شک
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(سهراب)263 :4943 ،

تا هوای خنک استغنا  /تا شب خیس محبت رفتم.

سپهری شاعر طبیعت است ،او مذهب و خدایی که او را آفریده ،در تک تک پدیدهها مشاهده میکند .در شعر زیر «مصرع
اوّل ناظر است به آیه «نحن اقرب الیه من حبل الورید» اشارۀ پنهانی به قرآن به شاعر اجازه میدهد که خود را «مسلمان» بنامد .از
آنجا که در میان شب بوها و پای کاج و روی آگاهی آب و قانون گیاه منزل دارد ،پس کل طبیعت جایگاه خداست و حکم معبد دارد
و تمام عناصر آن حرمت دارد( ».صالح حسینی)22-29 :4913 ،
مفهوم بیان شده در باال ،در شعر زیر اینگونه ذکر شدهاست:
و خدایی که در این نزدیکی است / :الی این شب بوها ،پای آن کاج بلند.
(سهراب)261 :4943 ،

روی آب / ،روی قانون گیاه.

سهراب سپهری در این شعر زمانی که سرگذشت خود را بیان میکند ،مذهبش را اینگونه معرفی میکند:
من مسلمانم /قبلهام یک گل سرخ /،جا نمازم چشمه /،مهرم نور /،دشت سجاده ام.

(همان)

سهراب سپهری در ادامۀ همین شعر تمام عناصر طبیعت و جهان هستی را از یک گوهر میداند که همه در تالش و کوشش
هستند تا به آن آفریدگار یگانه ای برسند که اختیار جهان در دست اوست ،در این شعر گل سرخ نیز تصویر مکرری از درخت است.
چشمه در ارتباط با آب است .قبله گل سرخ است ،سرو گلدسته است ،علف تکبیره االحرام گوی و موج قد قامت گوی هم به
ترتیب در ارتباط با درخت و آباند .کعبه با آب و اقاقی و باغ در ارتباط قرار میگیرد .سپس حجر االسود صورت استعاری روشنی
باغچه میشود .به این ترتیب همه پدیدهها به هم متحد میشوند ،تا به حقیقت برسند ،حقیقت همان خدای الیزالی است که اختیار
تمام جهان و جهانیان در دست اوست و تمام مطالبی را که بیان کردیم ،در شعر سهراب اینگونه نشان دادهمیشوند.
من وضو با تپش پنجرهها میگیرم /در نمازم جریان دارد ماه /،جریان دارد طیف/.
سنگ از پشت نمازم پیداست ! /همه ذرّات نمازم متبلور شدهاست /.من نمازم را وقتی میخوانم
که اذانش را باد  /گفته باشد سر گلدسته سرو /.من نمازم را / ،پی «تکبیره االحرام» علف میخوانم،
پی «قد قامت» موج /.کعبه ام بر لب رود آب /،کعبهام زیر اقاقیهاست /.کعبهام مثل نسیم/،
میرود باغ به باغ /،میرود شهر به شهر« /.حجراالسود» من روشنی باغچه است.

(همان)

 -49مرگ
سایۀ پر رمز و راز و ابهامآلود مرگ همواره بر سراسر فرهنگ انسانی گستردهشده و ناشناختگی و رازناکی ماهیّت آن در طول
تاریخ اندیشۀ بشر موجب پیدایش تفکّرات و تأمّالت متناقضی در زمینه مرگ ،در عرصههای مختلف فکری از جمله در شعر و ادب
فارسی گردیدهاست و هر کدام از شاعران با توجه به پایگاههای اندیشهای و شناخت خود ،از لونی دیگر به پدیدۀ مرگ نگریستهاند و
مفاهیم ذهنی خود را در قالب تصاویر و تعابیر گوناگونی به جامعۀ بشری ارائه دادهاند .سهراب سپهری با زبانی رمزآلود و استعاری
موضوع مرگ را در شعرش به کاربردهاست .سهراب مرگ را زندگی احساس میکند و به خود امیدواری میدهد که از مرگ نترسد .او
این مفاهیم مرگ را اینگونه در شعرش به تصویر کشیدهاست:
و نترسیم از مرگ  /مرگ پایان کبوتر نیست  /مرگ وارونه یک زنجیر نیست /
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مرگ در ذهن اقاقی جاری است  /مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد /
مرگ در ذرّات شب دهکده از صبح سخن میگوید / :مرگ با خوشه انگور میآید به دهان /
مرگ در حنجرۀ سرخ-گلو میخواند /مرگ مسؤول قشنگی پر شاپرک است  /مرگ گاۀ ریحان میچیند /مرگ گاۀ ودکا می نوشد /
گاه در سایه نشستهاست به ما مینگرد  /و همه میدانیم /
(همان)213-241 :

ریههای لذّت پر اکسیژن مرگ است.
 -41هوش

هوش یکی از استعدادهای فطری انسان است و جالب توجهترین نیروی روانی است که هر انسانی از بدو تولّد مقداری از آن
را به همراه دارد و بنا بر همان مقدار معینی که در وجود اشخاص قرار دارد ،انسانها مورد سنجش قرار میگیرند ،و به افراد باهوش،
کم هوش و تیز هوش تقسیم بندی میشوند ..هوش به معنی فهم ،شعور و ادراک نیز میباشد .هوش یک معنی وسیع دارد و یک
معنی محدود ،به معنی وسیع عبارت است ،از بکار افتادن مجموع استعداد درک معانی مجرد و به معنی محدود عبارت است از
استعداد سازش با وضع جدید و حل مسائل تازه .هوش با تعریفی که از آن داده شد ،استعدادیست فطری ،و هر کس هنگام زادن
مقداری از آن را با خود میآورد .این مقدار نزد بعضی مردم زیاد است و دربارۀ آنها گفته میشود که دارای هوش سرشار هستند و
نزد برخی دیگر بر عکس بسیار کم است ،چنانکه صاحبان آن را کند ذهن ،کودن و ابله می خوانیم .هوش در زندگی انسان نقش به
سزایی دارد .روان شناسان برای این که بفهمند ،هر شخصی شایستگی انجام چه کاری را دارد ،به گزینش هوش او میپردازند.
«بررسیهای گوناگون و پژوهشهای علمی نشان داده اند که افراد برای انجام دادن برخی از مشاغل نه تنها به استعداد کافی نیاز
دارند ،بلکه الزم است از درجات هوشی باال نیر برخوردار باشند( ».پارسا)264 :4916 ،
سهراب سپهری با آن همه هوش و استعدادی که در نقاشی و شاعری دارد خیلی متواضعانه در شعرش به هوش خود اشاره
کرده است .او این موضوع را به شکل زیر در حسبحالش بیان نموده است:
اهل کاشانم  /روزگارم بد نیست
(سهراب)264 :4943 ،

تکه نانی دارم ،خرده هوشی ،سر سوزن ذوقی.
نتیجهگیری
در پایان این مقاله ،به جمعبندی اجمالی ،به عنوان نتیجهگیری میپردازیم.

حسب حال ،حاصل احساسات و عواطف شخصی است که شاعر با تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ،به
شیوههای گوناگون به آن میپردازد.
در بررسی به عمل آمده در این مقاله که بر اساس حسبحالهای یکی از شاعران برجستۀ معاصر ،سهراب سپهری انجام
گرفت .در مجموع تعداد  442مورد حسبحال استخراج گردید .بیشترین موضوع حسبحالهای استخراج شدۀ سهراب را موضوع
تنهایی در برمیگیرد .قالبهای بهکار رفته در سرودن حسبحالهای سهراب ،شعر نو نیمایی  442مورد ،میباشند.
با توجه به آمار و ارقام پی میبریم که حسبحال یکی از گونههای ادب غنایی در سرودههای سهراب سپهری است .سهراب به
وسیلۀ سرودن حسبحال موجب آگاۀ و بیداری انسان نسبت به زندگی خود و اوضاع اجتماع شدهاست و از حسبحال به عنوان گونۀ
ادبی ،برای برانگیخته شدن احساسات و عواطف انسانها نسبت به مسائل گوناگون استفاده کردهاست.
پی نوشت
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.4
.2
.9
.4

برای مطالعه و آگاۀ بیشتر از موضوع تنهایی و کاربرد آن در حسبحالهای سهراب سپهری ر .ک مجموعه هشت کتاب سهراب
سپهری ،صص92-423-421-491-262-263-241-912-911-963 ،
برای آشنایی و اطلّاع بیشتر از موضوع دلتنگی در حسبحالهای سهراب سپهری ر .ک مجموعه اشعار(هشت کتاب)سهراب
سپهری ،صص243-234-933 ،
برای مطالعه و آگاۀ بیشتر از موضوع سردرگمی و کاربرد آن در حسبحالهای سهراب سپهری ر.ک.مجموعه اشعار(هشت
کتاب)سهراب سپهری ،صص219-213-216-234-236-914 ،
برای مطالعه و آگاۀ بیشتر از موضوع شادمانی در حسبحالهای سهراب سپهری ر .ک مجموعه اشعار(هشت کتاب)سهراب
سپهری ،صص943-921 ،

منابع و مآخذ
 .4قرآن کریم ،ترجمه الۀ قمشهای ،4943 ،چاپ چهارم ،قم ،انتشارات مطبوعات دینی.
 .2افالطون ،آریستو کلس؛  ،4944ضیافت ،ترجمه محمودصناعی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات جامی.
 .9پارسا ،محمّد؛  ،4916زمینه روانشناسی ،چاپ چهاردهم ،تهران ،موسسه انتشارات بعثت.
.4

ثروتیان ،بهروز؛  ،4913اندیشه و هنر در شعر نیما ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات نگاه.

.3

_____ ،؛  ،4943صدای پای آب (نقد و بررسی اشعار سپهری) ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات نگاه.

.6

حافظ ،شمسالدین؛  ،4942دیوان حافظ ،به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی،چاپ چهارم ،تهران،انتشارات دوستان.

 .1حاکمی ،اسماعیل؛  ،4946تحقیق درباره ادبیات غنایی ایران و انواع شعر غنایی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.
 .4حسینی ،صالح؛  ،4913نیلوفر خاموش (نظری به شعر سهراب سپهری) ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات نیلوفر.
 .3خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیلبنعلی؛  ،4944دیوان خاقانی شروانی ،به کوشش دکترسیدالدین سجادی ،چاپ نهم،
تهران ،انتشارات زوّار.
 .41دهخدا ،علیاکبر؛  ،4912لغت نامه دهخدا ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .44رستگار فسایی ،منصور؛  ،4912انواع شعر فارسی ،چاپ اوّل ،شیراز ،انتشارات نوید.
 .42رودکی ،جعفربنمحمّد؛  ،4963دیوان کامل رودکی با تصحیح و مقدمه از اسمعیل شاهرودی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات فخر
رازی.
 .49روزبه ،محمّدرضا؛  ،4944ادبیّات معاصر شعر ایران ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات روزگار.
 .44سپهری ،سهراب؛  ،4943مجموعه اشعار هشت کتاب ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات سرای آرتیمان.
 .43سعدسلمان ،مسعود؛  ،4962دیوان مسعودسعدسلمان به تصحیح رشیدیاسمی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .46سعدی ،مطلح الدین؛ ،4944کلیات سعدی ،به تصحیح محمدعلی فروغی ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات محمد.
 .41شریعتی ،علی؛  ،4911هبوط در کویر ،چاپ دوازدهم ،تهران ،انتشارات چاپخش.
 .44شفیعی کدکنی ،محمّدرضا؛  ،4911صور خیال در شعر فارسی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات آگاه.
 .43شمیسا ،سیروس؛  ،4943انواع ادبی ،چاپ چهارم(ویرایش چهارم) ،تهران ،انتشارات میترا.
__،____ .21؛  ،4944انواع ادبی ،چاپ دهم ،تهران ،انتشارات فردوس.
 .24عطار نیشابوری ،شیخفریدالدین؛  ،4933دیوان اشعار عطار نیشابوری ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات جاویدان.
 .22عین القضاه همدانی ،ابوالمعالیعبداهللبنمحمّد؛  ،4919تمهیدات عین القضاه با مقدمه و تصحیح ،تحشیه و تعلیق عفیف
عسیران ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات منوچهری.
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 .29معین ،محمّد؛  ،4914فرهنگ فارسی معین ( 6جلد) ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 .24ناصر خسرو ،ابومعین؛  ،4943سیقصیدة ناصرخسرو ،انتخاب وشرح ازدکترمحمّدغالمرضایی ،چاپ ششم،تهران ،انتشارات
جام.
 .23نظامی گنجهای ،الیاسبنیوسف؛  ،4944کلیات نظامی گنجوی ،مطابق با نسخۀتصحیحشدۀ وحیددستگردی ،چاپ دوم،
تهران ،انتشارات پیمان.
 .26یوسفی ،غالمحسین؛  ،4912دیداری با اهل قلم ،چاپ چهارم (جلد دوم) ،تهران ،انتشارات علمی.
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