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  :چکیده
 که در، ونوعی انتقاد واعتراض ضمنی است داي خاص از ادبیات طنزآلو شعر تحامق یا گول نمایی گونه

را جماعتی از شاعران دریوزه، فقیـر، وهنجـارگریز    عصر عباسی. ادبیات عباسی ظهور وگسترش یافت
که در پسِ کودن نمایی وخنداندن مردم، تصویري از دگرگونی ارزشها ودرد ورنـج خـویش    شاهد بود

رب نیـز  بـه ادبیـات عـ    و ندوبدین وسیله، درآمد وشهرتی کسب کرد دادهواقشار فقیر جامعه به دست 
  . نددیاي مردمی بخش صبغه

آن، عوامل پیدایش ادبیـات گـول نمـایی در عصـر      در تحلیلی است و -روش این مقاله، توصیفی
تبیـین مهـم تـرین    . عباسی واهداف وعلل گرایش به این آیین مورد بررسی وتحلیل قرار گرفتـه اسـت  

  . وبررسی ویژگیهاي فنی وارزش ادبی این گونه اشعار نیز مورد توجه نگارندگان بوده است موضوعات
  
  . تحامق وگول نمایی، شعر عربی، عصر عباسی، ادبیات مردمی :ها یدواژهکل

  
  مقدمه. 1

اي بـود از   آمیزه«اي که داشت،  عصر عباسی با وجود پیشرفتهاي فرهنگی واقتصادي قابل توجه
در نتیجه، ستیزي  و آن؛ چندان که در عصر عباسی، تفاوتها به مرز تناقض رسیدهمه چیز وضد 

. »ها، مذاهب، وحامیان نو وکهـن پدیـد آمـد    فراگیر ومستمر در بین طبقات مردم، نژادها، ملیت
ي ایـن امـر، ادیبـان عصـر عباسـی از ذوق ادبـی جدیـدي         در نتیجه )672: 1، ج1986الفاخوري، (

هـا ومفـاهیم ادبـی، ودر نتیجـه،      ذوق، به دگرگونی در بسیاري از انگارهاین  و برخوردار شدند
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  . تولیدات هنري انجامید
ي  ها ومفاهیم ادبی، آن است کـه شـعر عـرب از دوره    هاي این دگرگونی در انگاره از نمونه

ي اشـرافی آن بـه نحـو     ، و صبغهیابد هاي مردم گرایش می عباسی به بعد، تا حد زیادي به توده
ادبیات مربوط به متکدیان، حقه بازان، طفیلی هـا، عیـاران، بینوایـان    . بازد قابل توجهی رنگ می

درست است که بخشی از شعر «. ها در این عصراست هاي ادبیات توده از سرچشمه... گول نماو
ی در هـای  مثـل سـروده   شد، ها سروده می کهن عربی در جاهلیت، در موضوعات مربوط به توده

هاي ساربانان، واشعار مربوط به رقصاندن کودکان؛ اما به طور کلـی،   باران خواهی از خدا، نغمه
لیکن در عصـر عباسـی نـوعی    . آید اي فراگیر به شمار نمی این اشعار بسیاراندك است و پدیده

، ابتدا در شـعر  این پدیده. هاي مردم بود شعر رواج یافت که مخاطب آن، بخش عظیمی از توده
بشّار نمود یافت و پس از آن در اشعارابوالعتاهیه وابونُواس، وآنگاه در شعر بسیاري از شـاعران  

، ابـن  2، ابـن حجـاج  1اي چون ابوالشمقمق طراز دوم، و بویژه در نزد شاعران گول نما ودریوزه
  )332-331: 2009اسماعیل، (. »پدیدار شد... و 3سکّره

یکـی از  . دالیلـی دارد )هـ232-132((روح جمعی درعصر عباسی اولي  توده گرایی وغلبه
ي کـارگران بودنـد و    عموم شاعران، از اقشار ضعیف وطبقه« مهم ترین این دالیل این است که

                                                                                                                                               
از تـرس   مـردم . داري زیسـت اوي در بصره به دنیا آمد و در فقر و ن. نام او، ابومحمد مروان بن محمد است -1

بیشتر اشعار او در مدح، خمر، هجو ومجون ولودگی سروده . جستند هجوگویی ونیش تند زبانش از وي دوري می
. نیسـت  دانسـته دقیقـا   يتاریخ وفات و. ادبیات عرب کرد را وارد» گربه سخنگو«که موضوع  بوداو . شده است

  )64: 2، ج1991؛ سزگین، 180: 1، ج1981فروخ، : رك(
و   درایـى   هـرزه   وي. »سـرا   سـخیفه «و  مـذهب   ، شاعر شیعى) م1001/ ق391متوفی(احمد  بن  حسین  ابوعبداهللا -2

، تنها  کهن  از نویسندگان  برخى  قول  به  شد که  دست  چیره  چنان  و در آن  خود ساخت  مکتب را دري در شعر پرده
و   نامه جـامع  زندگى ، کهن ازمنابع  یک  هیچ.  است  قیاس  قابل  شاعر عرب  ترین و نیز کهن  ، نامورترین با امرؤالقیس

  )، ذیل ابن حجاج312: 3، ج1374آذرنوش، : رك. (اند نداده  دست  از او به  روشنى
.  پرداز عهد عباسى گو ونکته سرا وهزل ، شاعر فکاهه) م995/  ق385متوفی ( هاشمى  عبداهللا  محمد بن  ابوالحسن -3

  در روزگاري  وي.  است  ي عباسى ، خلیفه مهدي  اعقاب از او.  است  داشته  نیز شهرت  رابطه  یا ابن  رائطه  ابن  او به
  ومجون»  سخف»  را به  و بازار و  آنچه  و کوچه  یشع  بغداد، شعر مجالس  محیط فسادآلود و اشرافى  ظهور کرد که

  )، ذیل ابن سکره693: 3، ج1374وکیلی، : رك. (پسندید بود، بسیار مى مشهور
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ي خلفـا   حتی شـاعرانی هـم کـه بـر سـفره     . ي اشراف واعیان ظهور کرد کمتر شاعري از طبقه
ي مردم وروحیات ایشان  دارتباط خود را با تودهکردن نشستند و در کاخهاي ایشان زندگی می می

  )500: 4، ج 2010ضیف، (. »حفظ کردند
ي چهارم قرن سـوم هجـري و در    ي عباسی از دهه جامعه«افزون بر آن باید دانست که

. ي وخامت اوضاع سیاسی و حکومتی، از لحاظ اقتصادي با بحرانهـایی مواجـه شـد    نتیجه
اسـماعیل،  (. »شد صادي، در نهایت متوجه طبقات فقیر میتبعات این بحرانهاي سیاسی و اقت

2009 :284 - 285(  
در ظاهر، « ي این امر، و در پی نومیدي و احساس ناکامی، نوعی شعر پدید آمد که در نتیجه

آید، اما  نوعی لودگی و هرزه گویی است وابزار سرگرمی ووقت گذرانی وخنداندن به شمار می
 ، داللت محکمی دارد بر نپذیرفتن این دوره و رد تمامی ارزشهايدر واقع، ودر معناي دور خود

این گونه شعر، با وجود مضحک بودن، شباهت بسیاري دارد به یک حکایـت  . آن تحریف شده
  )285: همان(».ي اعتراض آمیز وسرکش ولطیفه

 نمایی، رفتاري ارادي است که شاعر غالبا با انگیزه کسب ثـروت و شـهرت   تَحامق یا گول 
ي  این پدیده در همـه . دهد اي خنده آور و تمسخرآمیز بروز می وبیان مشکالت خویش به شیوه

ادبیـات گـول نمایـان را    . دورانها، واز زمان پیدایش ظلم و فقر، بیش و کم نمود داشـته اسـت  
از شـرایط نابسـامان اجتمـاعی،     توان نوعی عصـیان ضـمنی وانتقـاد غیرمسـتقیم وطنزآلـود      می

گول نمایی وتحامق، سند تاریخی، اجتماعی وروانی بسـیار  . گی جوامع دانستاقتصادي وفرهن
 . مهمی است وبر تنزل ذوق عمومی داللت دارد

البته باید دانست که مدتی زمان الزم بود تا ناقدان محافظـه کـار وسـنت پرسـت، شـاعران      
انـد   توانسـته  نا نمیمع  شاعران، به تمام گونه این«چه. وادیبان مردمی فوق را به رسمیت بشناسند

عمـود  «به تمام قوالب کهـن وفـادار باشـند وبـیش وکـم، تخلفـات و انحرافـاتی از آنچـه کـه         
انـد،   گرفتـه  مـی   اند وپیداست ابتدا سنت پرستان، اینان را به هـیچ  شود، پیدا کرده نامیده می»شعر

ر ایشـان واقـع   ي مردمی اشعا تأثیر جاذبه  ي شنوندگان و خوانندگان شعر، تحت حال آنکه عامه
ادیبان محافظه کار نیز باالخره راضی شدند وموافقت کردند که این قبیـل    شدند، بطوري که می

  اي درایـن نامگـذاري نکتـه   . رده بنـدي کننـد  )گول نمایان(=»متحامقون«شاعران را تحت عنوان
ی وطبـق  هست وآن اینکه اکثر این گونه شاعران، قادر به ساختن وپرداختن شعر در قوالب سنت
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شـعرهایی    شد که در عامیانه سـرایی ویـا سـرودن    هاي عادي نیز بودند وچنین تلقی می کلیشه
» حماقـت «وران خـرده پـا، عمـداً خـود را بـه      پیشه  هاي متضمن کلمات واصطالحات واندیشه

  )25: 1366ذکاوتی، (. »زنند می
تظاهر به دیـوانگی  بینی از ویژگیهاي کسانی است که در طول تاریخ،   نکته سنجی وباریک

تمایـل بـه   . انـد  نیز گفتـه »عقالي مجانین«کرده اند، واز همین رواست که به آنان،  وحماقت می
هاي ناشی ازانتقـاد صـریح، از دالیـل     کسب مال وشهرت وخالصی جستن از تعرّضها وآسیب

  نـاه در پ«چه، ادیب مجنون نما ومـدعی گـولی  . روي آوردن فرزانگان به این شیوه از بیان است
تواند بکند که  تواند بگویدوکارهایی می اش به وي داده است، سخنانی می اي که دیوانگی آزادي

نامه،   عادي، حرام وممنوع است؛ چنانکه در حکایتی از مصیبت  آن اقوال وافعال براي اشخاص
  : گوید می  لیلی نیز به مجنون

  

ــاش   ــه ب ــرد بیگان ــا خ ــوانی ب ــا ت    ت
  

   ودیوانــه بــاشعقـل را غــارت کــن    
  

   زان که گر تو عاقل آیی سـوي مـن  
  

   زخم بسیاري خـوري در کـوي مـن     
  

ــمار   ــی در ش ــه آی ــر دیوان ــک اگ   لی
  

ــود هــیچ کــار هــیچکس رابــا   تــو نَب  
  

)52 -51: 1384شادروي منش، (    
  

. اعتقاد به مردمی شدن شعر، وتمایل به ارضاي عموم مردم از ویژگیهاي شاعران مزبـور اسـت  
به . بپردازد-وحتی سخیف و کم بها-آنان باور داشتند که شعر باید به تمام موضوعات10 ظاهراً

ضـرورت  «هاي مردم وعصیان علیـه  ي شعري ایشان بر لزوم گرایش به توده دیگر سخن، فلسفه
  . در شعر کالسیک عرب مبتنی است» التزام به موضوعاتی خاص

. ورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت    در این پژوهش، ادبیات گول نمایی در عصـر عباسـی مـ   
 : محورهاي اصلی این پژوهش عبارتنداز

  دالیل گرایش به تحامق و گول نمایی در عصر عباسی. أ
 موضوعات شعر گول نمایی و تحامق. بـ

  ارزش فنی وادبی شعر گول نمایی. جـ
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  پیشینه پژوهش. 2
دکتـر  . ي تحامق وکودن نمایی در عصر عباسی تحقیق جامعی صورت نگرفته است درباره

أدب التحـامق  « ي مقالـه  )111- 98، صص 524م، شماره 2007سال (املعرفةکارین صادر در مجله 
ي گزارش گون، به معرفی سـه شـاعر کـودن     این مقاله. ستا را نوشته» فی العصر العباسی

پـردازد، امـا بـه     وذکر برخی اخبار واشـعارآنان مـی  )جل وأبوالعبرصریع الدالء، أبوالع( نما
تفصیل، دالیل گرایش به این نوع سـبک شـعري وموضـوعات ایـن گونـه اشـعار را بیـان        

کند؛ پژوهش مزبور همچنـین فاقـد روش تحقیـق، پیشـینه پـژوهش، تحلیـل ونتیجـه         نمی
دکتر صـالح  . ند را نداردي علمی و روشم هاي یک مقاله گیري است وبه طور کلی، مؤلفه

 برخی دالیلبه ذکر ! تنها در دو صفحه )694 - 693صـص  (الرسالةالدین المنجد نیز در مجله 
توان عنوان مقاله بـه ایـن    به هیچ وجه نمی. گول نمایی وچند بیت شعر بسنده کرده است

اي  تـه تحقیقات جسته و گریخ. ي پیشین هم قابل مقایسه نیست نوشته داد، و حتی با مقاله
طنـز  «، »شـعر سـخیف  «، »عقالي مجانین یـا دیوانگـان فرزانـه   «نیز در قالب عباراتی چون

انـد و   اي به این موضوع اشاره نمـوده  انجام شده که تا اندازه... »ادبیات عامیانه«، »ومطایبه
، الـبخالء جاحظ درآغاز کتـاب  . شود ي گول نمایان را شامل می در واقع، بخشی از جامعه

سخن گفته، وابوالقاسم حسـن نیشـابوري از   )دریوزه(=ماعتی از شاعران مکديي ج درباره
را در کتابی مسـتقل جمـع   » عقالي مجانین« هاي گفتهنخستین کسانی است که حکایات و

. اشاره کـرد  أخبارالحمقَی والمغَفّلین توان به کتاب ابن الجوزي باعنوان کرده است؛ نیز می
هـاي   کتـاب . ي برخی شاعران گول نما سخن رانده اسـت  درباره يتيمة الدهر ثعالبی هم در

برخـی   .انـد  تاریخی نیز به صورت غیرمستقیم وپراکنده به ایـن موضـوع اشـاراتی نمـوده    
توجـه   - و نه عباسـی - ي تحامق در عصر مملوکی پژوهشگران معاصر نیز به بررسی پدیده

، التـراث العربـی  مجلـه  ( »رالمملوکیالتحامق فی الشع«اشقر در مقاله  کرده اند، مثل عبدالقادر
مجله انجمـن ایرانـی زبـان و    : نک( اي با همین عنوان ، وجهانگیرامیري در مقاله)84و  83شماره 

از این رو کوشیده ایم تا اکثر زوایـاي ایـن پدیـده را،    . )46- 25، صص 22ادبیات عرب، شماره 
ه اسـت،  مگیري یافتـ گسترش چشـ  - ي مملوکان وعثمانی و نه از دوره- که ازعصر عباسی

  . مورد بررسی قرار دهیم
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  تحامق در اصطالح. 3
یعنـی فـرد کـار    » اسـتَحمقَ الرجـلُ   «. گرفته شـده ) احمق شد(=»حمق، حماقة«تحامق از ریشه

در لغت، ضد عقل است و احمق کسی است » حمق«. )56: 3، ج1984العین، (. اي انجام داد احمقانه
کند ودر واقع، حماقـت یعنـی قـرار دادن     ترسد حماقتش را آشکار می که چون از سرزنش نمی

لسان (. یعنی خود را به حماقت زد»تَحامقَ فالن«. چیزي درغیر جاي آن، با وجود دانستن قبحش
  . داند ماقت را مترادف جنون ودیوانگی مینیزح )43: 1366(نیشابوري )68و67: 10، ج1984العرب، 

حماقت در واقع، خلق و خویی است که برخی از مردم به آن دچارند و با تحامق تفاوت زیادي 
ایـن  . کنـد  اي است که تظاهر به حماقـت مـی   دارد، زیرا انسان متحامق و گول نما فرد عاقل و فرزانه
ي دیگران قرار  خود را دستاویز خنده ومسخرهگونه اشخاص قطعاً جایگاه مناسب اجتماعی ندارند و

کننـد، امـادرعوض، بـه برخـی      ي خـویش را فـراهم مـی    ي تخریـب وجهـه   داده و با این کار، زمینه
  . رسند، مانند بهلول ومال نصرالدین در ادبیات فارسی ها واهداف خویش می خواسته

ر ادبیـات عـرب، از   ي تحامق وگول نمایی، مولود زمان ومکان خاصی نیسـت، امـا د   پدیده
در طول تاریخ، بسـیاري از شـاعران عـرب    . یابد عصر عباسی به بعد، گسترش چشمگیري می

   .اند ي هنجارگریز رفتار نموده وادیبان دیگر ملتها به این شیوه
  
  اوضاع کلی جامعه عباسی. 4

یکی از ویژگیهاي فکري اواخر قرن دوم و بعد از آن، شاید به دنبال سیاستهاي فکري مأمون و 
نیز به دلیل سست شدن تسلط دولت بر نهادهاي فکري و عالمان، باز شدن فضـاي فکـري در   

هاي خارجی در دنیاي اسالم  ي اندیشه این باز شدن، از یک سو به حضور گسترده«. جامعه بود
هاي غیررسمی در مجموعه تمـدن در   سوي دیگر، زمینه را براي سهیم شدن فرقهمنجر شد واز 

طبعا این دو، واکنشهاي زیادي را به دنبال داشت؛ برخـی از متـدینان،   . حال پدید آمدن باز کرد
طبیعی بـود کـه هـم رشـد     . سخت به وحشت افتادند و کسانی از فضاي جدید استقبال کردند

توانست از آثار ایـن   زندقه گرایی و بی دینی از سوي دیگر می تمدن از یک سو، و هم پیدایش
باید توجه داشت کـه آشـفتگیهاي سیاسـی در    . هاي بیگانه باشد حضور، به ویژه حضور اندیشه

دنیاي اسالم که ناشی از اختالفات داخلی خاندان عباسی پس از هارون بـود، همچنـین ظهـور    
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  )323و322: 1379جعفریان، (. »ی تاثیر نبوده استشورشیانی چون بابک، در باز شدن این فضا ب
در عصر عباسی، توازن اجتماعی نیز به هم خورد وثروت دولت اسالمی صرف لذت طلبیها 

این امر، سبب پیدایش اختالفات روشنی در سـاختار جامعـه و گسـترش    . ها گردید وکامجویی
  )35: 1993عطوي، (. شکاف در بین طبقات مختلف آن گردید

انـواع فسـق وفجـور    «: کند وضاع اجتماعی عصر امین ومأمون را چنین توصیف میطبري ا
. شد و راهزنی هم گسترش یافـت  انتشار یافت تا جایی که فساد در بین نظامیان نیز مشاهده می

وقتی صالحان دیدند که فساد همه جا را دربرگرفته و کاالهاي دزدیده شده از آنان در بازار بـه  
و طغیانگري درهمه جا پراکنده شده، به مبارزه واصالح جامعه وامر بـه   رسد و ظلم فروش می

  )224: 10طبري، بی تا، ج(. »معروف و نهی از منکر پرداختند
در واقع، ظهور این گروه اصالحگر، واکنشی در برابر جریان فسق و فجـور، وتأکیـدي بـر    

بر جریان زهدگرایی که  زندگی اجتماعی بر مبناي عقالنیت وجدیت بود؛ همچنین تاکیدي بود
در واقع، انعکاس راستینی است از نیات انسانهاي تقواپیشه بر ضد فساد و بی بند وباري حاکم 

  )35: 1993عطوي، (. بر جامعه
. ي زندگی، دستخوش دگرگـونی شـد   در عصر عباسی، شعر نیز با توجه به تحول در شیوه

ظهـور رویکردهـا وموضـوعات     /: مـود توان در دو بعد اساسی بررسی ن دگرگونی مزبور را می
تحـوالت فرهنگـی،   . دگرگونی در موضوعات کهن شعر، مثـل مـدح وغـزل   . 2جدید در شعر 

از ایـن  . سرود، اثر نهادنـد  اجتماعی وسیاسی نیز بر عناصر فنی که شاعر بر مبناي آنها شعر می
وتصـویرپردازي  هاي فنی گوناگون ونوآوري در معـانی و تنـوع در تولیـد     رو، شاعران به شیوه

اي از آنان چون آثار متنبی وابوتمام برجاي ماند وبه دنبـال   پرداختند ودر این دوره، آثار برجسته
  )104-101: 2009أبواألنوار، : رکـ(. هاي شعري نیز دچار تغییر شد آن، مقدمه

هاي متعدد فکري موجود در  موضوعات شعر عربی در عصر عباسی به علت وجود گرایش
. ي تسامح دینی، رشد وگسترش بسیاري یافتند گروههاي فکري در سایه. تنوع استآن عصر، م

این گروهها درصدد اثبات برتري خود بر دیگر گروههاي فکري وعقیدتی بودند و براي تحقق 
از مهم تـرین رویکردهـاي فکـري آن عصـر کـه      .... این امر به مبلغان ودعوتگرانی نیاز داشتند

توان بـه شـیعه، خـوارج، معتزلـه، مـدعیان خالفـت        داشتند می بر می شاعران در مسیر آنها گام
عطوي، (. عباسیان، مرجئین، زندقه، قَدریون، پیروان مجون واباحی گري وزهد گرایی اشاره نمود
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ي عباسـی،   ي تغییـرات سیاسـی، اقتصـادي واجتمـاعی در جامعـه      همچنین در نتیجـه )93: 1988
کرد، مثل پدید آمدن گروههاي حقه بازان، عیاران، دیوانگان، اي ظهور  هاي بسیار گسترده پدیده

  )1: 2005طیاره، (. ادیبان نکته سنج، احمقها وگول نمایان
شوقی ضیف معتقد است که شعر عصر عباسی برخاسته از روح مردم بود وبیشتر شعراي آن 

ن در مـدح  ایـن شـاعرا  . کردند از طبقات عامه بودند واحساسات ودردهاي مردم را منعکس می
کردند ودر اشعارشان، همواره حاکم ایده آلی را که مد نظر مردم  خلفا نیز از این مسئله غفلت نمی

ي عباسی از روح مردم فاصله نداشـت؛ حتـی    پس مدح نیز در دوره. کشیدند بود به تصویر می
از آنها پاك اشعار هجوآمیز نیز این گونه بود؛ چه، شاعران، خصلتهاي ناپسندي را که جامعه باید 

ي حاکم؛ و  ي مردم بود، و خواه در طبقه کشیدند؛ خواه این خصلتها در عامه گردد به تصویر می
  )500-499: 4، ج2010ضیف، (. شاید به همین دلیل است که این اشعار بر زبان همگان جاري شد

تصویر رفاه وزندگانی پر نعمـت  : شود ي عصر عباسی دو تصویر اساسی دیده می در جامعه
  . وفساد؛ وتصویر تنگدستی وزندگانی مشقت بار وزهدآمیز مردم

ي محروم به خوبی در شعر شـعراي دریـوزه بـه تصـویر      هاي این طبقه احساسات ومشغله
، بستر الزم را براي ظهور گروهی چنانکه گذشت، این بیچارگی و فقر زدگی. کشیده شده است
  . فراهم کرد)شاعران دریوزه(=معروف به مکدین

ي تحامق به شکل گسترده و متمایز از قرن سوم به بعد نمایان شد و در واقع، بازتابی  پدیده
از ساختار حاکمیت ومفاهیم اجتماعی موجود در جامعه بود؛ نیز انعکاسی بود از اوضاع پریشان 

ي عباسی و جنگ قدرت بـین خلفـا وکـارگزاران، وسـتم      ي امپراتوري گستردهسیاسی واقتصاد
؛ لـذا برخـی از   ...هیچ قدرتی برخوردار نبودنـد  از در چنین اوضاعی، ادبا. واستبداد ناشی از آن

آنان، مدعی دیوانگی وگولی شدند تا از این طریق، به محکومیت ظلـم واسـتبداد پرداختـه واز    
اي نیز با میگساري وابـاحی گـري، غمهـا و دردهایشـان را      بند؛ عدهفشار سلطه گران رهایی یا

  )1: 2005طیاره، (. فراموش نمودند و بدینسان، خود را از درافتادن با مستبدان ایمن ساختند
ظاهراً گول نمایی وتحامق از قرن چهارم هجري و پس از آن، سخت تحت تاثیر دریوزگی 

اعتقاد ابوالفتح اسکندري قهرمان مقامات بدیع الزمان . توترفندهاي مربوط به دریوزگان قرار گرف
، گویاي این مدعا است، آنجا که در مقامه ساسانیه، زمانـه را بـدیمن و   )م1007متوفی (همدانی

  : شمارد ي پستی و عیب می ستمگر، حماقت را زیباو دلپذیر، و عقل و خردورزي را مایه
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 شــــومهـــذا الزمــــان م  
  

  ــوم ــراه غَشــ ــا تــ   کمــ
  

ــيح ــه ملــ ــق فيــ   احلُمــ
  

    ولـــوم والعقـــلُ عيـــب  
  

)82: م2002بدیع الزمان الهمذانی، (      
  

  . ي علل گرایش به این پدیده سخن خواهیم گفت در ذیل به تفصیل درباره
  
  گرایش به گول نمایی و عقل گریزيدالیل . 5

زدند؟ هدف آنـان   ، خود را به حماقت میدر طول تاریخ چرا بسیاري از شاعران وادیبان فرزانه
از اختیار تحامق وکنار نهادن عقل چه بود؟ با توجه به رفتار شـاعران و اشـعار فراوانـی کـه از     

  : توان دالیل زیر را مطرح نمود اند می خود به جا گذاشته
 در عصر عباسی، بسیاري از شاعران به این نتیجه رسیدند: کسب ثروت و رسیدن به آسایش. 1

هاي آن با معیارهـاي عقلـی در تضـاد     ي افراد عاقل نیست و بسیاري از شاخص که زمانه، زمانه
شود؛ از این  است واگر کسی بر اساس عقل حرکت کند چیزي جز فقر و بدبختی عایدش نمی

دانـد واز   ابزار کسب شهریاري و ثروت و خادمان مـی  حماقت را، 1رو، شاعري چون ابوالعجل
  : خواهد که از سرزنش وي باز ایستد مالمتگر خود می

  

  أيا عاذيل يف احلُمقِ دعين من العـذل 
  

  فإني رخي البالِ من کَثـرة الشـغلِ    
  

  أمـرياً مـؤمراً   یفأصبحت يف احلَمقَ
  

  وما أحـد يف النـاس ميکنـه عـزيل      
  

  وصــير يل حمقــي بِغــاالً وغلمــةً
  

   وکنت زمانَ العقلِ ممتطيـاً رِجلـي    
  

)503: 4، ج2010ضیف، (    
  

او با هوش و زیرکی دریافته بود که با زبان طنـز  . نیز از جمله شاعران کودن نما است 2ابودالمه

                                                                                                                                               
). 431: ابن معتز، بی تا: ـنک. (زیست و به کودن نمایی روي آورد شاعري درمانده که در قرن سوم در بغداد می -1

  )103: 2007صادر، . (ایش خود به هزل سرایی اشاره کرده استاو در اشعار خود، بارها به دالیل گر
است و مردي  ي عباسی او شاعر و دلقک اواخر عصر اموي و اوایل دوره. زند بن جون اسدي استنام وي  -2

، 1981فـروخ،  : رك. (ق وفات یافت. هـ161وي در تاریخ . تند زبان وبی آزرم بود وبه زندقه گرایی متهم است
← 
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از . ي خود سازد تواند به آسانی در دل خلیفگان و امیران نفوذ کند و آنان را شیفته و لودگی می
خواسـت،   ن سان به هرچه مـی آمیخت و بدی این رو، همیشه با رندي تمام سخن را به هزل می

او در این راه از هیچ گونه پرده دري، گستاخی و اهانـت بـه بزرگـان دربـار و     . یافت دست می
تند زبانی و بی آزرمـی وي کـه گـاه بـا اصـول اخالقـی و       . حتی شخص خلیفه روگردان نبود

آمد،  وش میآزرد، بلکه آنان را سخت خ اسالمی آشکارا مغایرت داشت، نه تنها خلیفگان را نمی
فـاتحی نـژاد،   (. کردند چندان که پیوسته با صالت و پاداشهاي گران، شاعر هرزه گو را تشویق می

اي هزل آمیز چندین هـزار   ي عباسی، یک بار در ازاي قصیده خلیفه) ، ذیل أبودالمه454: 5، ج1374
بخشـید و او را  اي در نزدیکی قصر خود بـه او   متر زمین و بار دیگر به پاداش مدیحه اي، خانه

ابـوالفرج  : رکــ (. کـرد  هـاي کـالن دریافـت مـی     وهمواره پول هاي گرانبها و درهم بسیار داد جامه
  )1/77: 1996؛ زیدان، 120: 9اصفهانی، بی تا، ج 

نیز از شاعران ایرانی تباري بود کـه از ایـن طریـق بـه تکسـب      ) هـ391متوفی (ابن حجاج
بی بند و باري است و آن را با اصـطالحات شـاعران   اشعار او مملو از هرزگی و . پرداخت می

او کسـب مـال و روزي را دلیـل    )60: 2، ج1959بروکلمان، (. متکدي و حقه بازان در آمیخته است
توانسـت اشـعار جـد وفـاخري      خواست، مـی  گوید که اگر می داندو می هزل گویی خویش می

  : بگوید که چون ستارگان شب بدرخشند
  

ــعري  ش ــد ــو ج ــهلَ ــت في   رأي
  

ــري   ــف تس ــلِ کي ــب اللي   کَواک
  

ــونٌ  ــه مجـــ   وإنماهزلُـــ
  

ــري     ــاش أم ــه يف املَع ــي ب   ميش
  

)574: 2، ج1981فروخ، (    
  

نیز با بروز رفتارهاي ابلهانه وشعرهاي طنز آمیز خود، تحسین متوکل ) هـ250متوفی (  1ابوالعبر
                                                                                                                                               

  )، ذیل ابودالمه453، 5ج: 1372تحی نژاد، ؛ فا84: 1ج
، ندیم و ادیب وشاعر نیکو شعر و بااستعداد عصر )ق250ـ 175(ابوالعباس محمد بن احمد بن عبداهللا هاشمی -1

پرداخت ودر پنجاه  در آغاز به سرودن اشعار جدي و باوقار می. او اهل بغداد بود. عباسی و حافظ اخبار و روایتها
ي خـود   شیوه -که سخت رواج داشت -اشعار هزلی وغیر اخالقی روي آورد وکودن نمایی راسالگی به سرودن 

طریقت آن  گذار پایهبرخی، او را پیشگام فن گول نمایی و )105: 2007صادر، : رك(. قرار داد و به آن شهره گشت
  ) 106: همان. (دانند می
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ي  بخشید و او را سردسـته  انگیخت، لذا متوکل عطایاي فراون به او می ي عباسی را برمی خلیفه
او با آگاهی تمـام، ایـن شـیوه را بـه     )فی مدیح الحمق: 2012حاتم، (. گول نمایان در دربار قرار داد

اي که شاعران بزرگـی   عنوان پلی براي رسیدن به خوشبختی و کامیابی برگزید، آن هم در دوره
  )2: 2005طیاره، (. چون ابوتمام، بحتري، و دعبل با شعر فاخر و جِد خویش به آن مقام نرسیدند

ه کودکان بر گرد او جمع آمده و کند ک نیشابوري نیز داستان شخصی به نام عامر را نقل می
ي  وقتی از او علت این رفتار را پرسیدند، گول نمایی و تظاهر بـه جنـون را مایـه   . خندیدند می

  : ثروت، و خردورزي را موجب حرمان و بی نصیبی دانست
 

ـ       یجننت نفسـي لکَـي أنـالَ غن
  

ــانٌ     ــان حرم ــلُ يف ذا الزم   فالعق
 

ــاحمقٍ   ــم أخ ــاذيل التلُ ــا ع   ي
  

ــوانٌ    ــاحلُمق أل ــه ف ــحک من   ١تض
  

)53: 1366نیشابوري، (    

 

ي گولی، باعث کسب  نیز اعتقاد داشت که به تن کردن جامه 2ابو نصر محمد بن احمد التمیمی
  : شود مال و ثروت می

 

هــوت ــالَ املــاال یإن کنــت   أن تن
  

  ٣فالبس مـن احلُمـقِ غَـداً سـرباال      
  

)54: همان(    
  

ي عباسی براثر فساد، عقل به تدریج جایگاه  در دوره: تنزل جایگاه عقل وعقالنیت در جامعه. 2
ایـن امـر، نتـایج    . خود را از دست داد؛ بی خردي ارج یافت و شایسته سـاالري رنـگ باخـت   

ي لهـو و   توان به تسلط یافتن جهل بر علم، و غلبه خطرناکی به دنبال داشت که از آن جمله می
علمـا و فرهیختگـان، منفـور، و انسـانهاي     . وهدفمندي اشاره نمود تالشچگرایی بر لعب و پو

  . خوشگذران، عیاش وچاپلوس مقرب شدند
                                                                                                                                               

چه، عقل و خرد در این روزگار عینِ بی نصیبی . خود را به دیوانگی زدم تا ثروت و مالی فرا چنگ آورم: ترجمه -1
  . هاي مختلفی دارد ي احمق مخند و او را نکوهش مکن، که حماقت گونه اي مالمتگر، بر حماقت این بنده. است

از . بـود  ي چهـارم  او پزشک وداروشناس سـده . ي او ابوعبداهللا است محمد بن احمد بن سعید مقدسی، کنیه -2
  )82-81: 2ابی االصبع، بی تا، ج: رك. (زندگانی وي اطالعات اندکی در دست است

  . ي حماقت بر تن کن اگر دوست داري به مال و مکنت دست یابی، از فردا جامه: ترجمه -3
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ي  یا به عقل چنگ زنـد و یـا جامـه   : بیند در چنین شرایطی، فرد دو راه پیش روي خود می
در حالت اول، چنگ زدن به عقل در میان نـابخردان، در واقـع همـان جنـون     . جنون به تن کند

آورد، در حالی که وارد شدن به دنیاي دیوانگان، سبب  است و فقر و محرومیت را به ارمغان می
نعمتها است واین همان چیزي است که جاهل نماها از رهگذر تنـاقض موجـود   بهره مندي از 

و از همـین رو اسـت کـه     )11: 2008عساف، (. بین علم و جهل و فقر و غنا به آن پی برده بودند
با درك تنزل جایگاه عقل و خردورزي، به حماقـت و بـی شـرمی     1شخصی چون ابو الرقعمق

  : با عقل و عقالنیت عوض کند بالد و حاضر نیست که آن را خود می
  

   املَالمـات ـک يـا ذاتالمکُفِّي م  
  

   ــات ــديالً بالرقاع ب ــد ــا أُري   فم
  

  وقد مجنت وعلّمـت املُجـونَ فمـا   
  

   ـوي بشيٍء سعیأد  املَجانـات بر  
  

  حـا وذاک أني رأيـت العقـلَ مطّرِ  
  

     أهـلَ زمـاين باحلَماقـات ٢فجِئت  
  

)385و 384: 1ج، 1983ثعالبی، (    
  

کنـد و بـه    ابن حجاج نیز در چنین محیطی، خود را پیامبر مجون و هـرزه سـرایی معرفـی مـی    
  : خواند اطاعت از خویش فرا می

  

  رجلٌ يـدعي النبـوةَ يف السـخف   
  

  و مــن ذا يشــک يف األنبيــاءِ    
  

ــا  ــدعو إليه ــاملُعجِزات ي ــاء ب   ج
  

  ٣فــأَجيبوا يــا معشرالســخفاء    
  

)37: 3، جهمان(    

                                                                                                                                               
وانمند عصر عباسی است که هزلیات ق، از سرایندگان مشهور و ت. هـ365احمدبن محمد انطاکی، متوفی بسال  -1

موضوعات . پرداخت واباحی گري، اشعارش را در بر گرفته بود و بیشتر به مدح حاکمان فاطمی از جمله معز می
  )622: 1، ج1681فروخ، : رك. (شعري او شامل مدح، رثا، هجو، خمریات و غزل است

گولی و حماقـت خـود را بـا چیـزي عـوض      اي مالمتگر، از نکوهش و عتاب من باز ایست که من : ترجمه -2
من شوخ و بـی شـرم و اسـتاد لـودگی و بـی حیـایی شـده ام و هـیچ عنـوانی را بـراي خـویش            / نخواهم کرد

زیرا دیده ام که فرزانگی و عقل را فرو نهاده اند؛ از این رو براي / کنم ادعا نمی»خداوندگار مسخرگی و لودگی«جز
   .کنم اهل زمانه، کارهاي ابلهانه می

وآیا کسی هست که در وجود انبیا تردید . کند مردي است که در لودگی و هرزگی، ادعاي پیامبري می: ترجمه -3
  .اي جماعت نابخردان، او را اجابت کنید پس. خواند او معجزاتی آورده و شما را به پذیرش آنها فرا می!/داشته باشد؟
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ي  نیز عقل آدمـی را دشـمن او، و سـفاهت و گـولی وي را مایـه      محمد بن علی بن طیان قمی
  : دانست بزرگی و برخورداري و شهرت می

 

  تحامق تطب عيشاً والتـک عـاقالً  
  

  يف ذاالزمــان عــدوه یفعقــلُ الفتــ  
 

ـ  هصـار خـامالً   یفکَم قَدرأينا ذان  
  

  ١احلُمـقِ منـه سـموه   وذاحمقٍ يف   
  

)55: 1366نیشابوري، (    
  

ي  داند و خرد ورزي را مایه شاعر در شعر زیر، روزگار را بر وفق مراد ابلهان و گول نمایان می
  !بی نصیبی و شومی

  

ــقٍ   ــانَ حم ــانُ زم ــان الزم   إذا ک
  

    ــوم ــانٌ و ش ــلَ حرم ــإنّ العق   ف
 

ـ      فـإني   یفکُن حمقـاً مـع احلَمقَ
  

   یأر   ومــد ــهم ت ــدنيا بدولَت   ٢ال
  

)56: همان(    
  

شاعران گول نما دریافته بودند که گول نمایی، عالوه بر ثروت، : استقبال مردم ورواج اشعار. 3
آورد و موجـب اسـتقبال مـردم از اشعارشـان      شهرت و نام آوري را نیز براي آنان به ارمغان می

ي آنان بسرایند تا از این  هاي مردم زمانه و عالقه هکوشیدند تا متناسب با خواست شود، لذا می می
ي ترویج شعر و باال بردن جایگاه شعري خـود را   طریق، خود را به مردم نزدیکتر کرده و زمینه

ي اشعار آنان  شد، درونمایه ي مردم می آنچه سبب تقرب بیشتر این شاعران به عامه. فراهم کنند
ي مردم ومسائل اساسی آنـان   و بیان غمها ودردهاي عامه بود که غالباً حاوي نقد تلخ اجتماعی

  )71: 2002اشقر، (. بود
کرد وآن را با لودگی  در همین راستا ابن حجاج از الفاظ عامیانه وکلمات بازاري استفاده می

  )574: 1981فروخ، (. کردند آمیخت؛ ازاین رو، مردم به او بسیار ابراز عالقه می ومسخرگی در می
                                                                                                                                               

تظاهر به حماقت کن تا از زندگانی خوش برخوردار شوي، وخردمند مباش، زیرا عقل آدمی در این : ترجمه -1
چه بساخردمندانی که آنان را گمنام دیدیم، وچه احمقهایی که در عین گولی و سفاهت، بـه  /زمانه، دشمن اوست

   .اند بزرگی رسیده
/ است، عقل و خرد چیزي جز حرمان و شومی نیسـت  ي حماقت و بیخردي هنگامی که زمانه، زمانه: ترجمه -2

  . بینم پس تو نیز مانند دیگر احمقها باش؛ چه، من دنیا را همواره بر وفق مراد ایشان می
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  بودند به  خواسته  برخى  که  سبب  آن  به  خود، و هم  ویژگیهاي  سبب  به  ، هم حجاج  شعر ابن
  شـد؛ هـم   مـى   ي جهـانى  و شاعر شهره  یافت جا انتشار مى  همه  سرعت  کشند، به  بند تحریمش

استشـهاد    شـعرش   بـه   عباد در گرگان  بن  صاحب  فرستاد و هم مى  صله  مصر برایش  فرمانرواي
  بـود وبـه    جا پراکنـده   همه  گوناگون  هاي در اندازه  دیوانش  هاي از او نسخه  پس  اندکى. کرد مى

  )، ذیل ابن حجاج312: 1372آذرنوش، (. شد مى  دینار خرید و فروش 70تا  50  بهاي
ابوالرقعمق نیز که هزل گویی و الابالی گري بر روح اشعارش غلبه کرده بود چنین استدالل 

مسخرگی، حماقت وپوچ گرایی در بین مردم در مقایسه با عقل وادب رواج بیشتري  کرد که می
وي از ایـن رو،   )623: 1401: فـروخ (. کننـد  دارد و مردم از این گونه سخنان استقبال بیشتري مـی 

او کسب آوازه در جهـان را دلیـل   . سرود تا خوشایند ایشان باشد متناسب با ذوق عامه شعر می
خواند ومعتقد بود که دیگـران بایـد بـدلیل خـردورزي وروي برتـافتن از       یگول نمایی خود م

  : گولی، دلیلی درخور بیاورند
  

  رنّ حماقــايت ألنّ ــا ال تنکَــ
  

  نشــورمقــي يف اآلفــاق مــواُء حل  
  

  ولَست أبغـي ـا خلّـاً والبـدالً    
  

   عـذوررک احلُمق مغريي بت ١هيهات  
  

)392: 1، ج1983ثعالبی، (    
  

نیز چون اعتقاد داشت مردم به شوخی و هرزگی تمایل بیشتري دارند، بـه   2ابو العنبس صیمري
او کتابهـاي متعـددي در   . اکثر شعرهاي او هزل آمیز و سخیف اسـت . فکاهه و طنز روي آورد

اشـاره   الـثقالء و  طـوال اللحـی  توان به کتاب  باب حماقت و نادانی تالیف کرد که از جمله می
  )326: انهم( .نمود

                                                                                                                                               
چه، من، بدین وسیله، خود را در آفاق مشهور کرده . هاي من تعجب نکن از احمق بازي و گول نمایی: ترجمه -1
این دیگران هستند که باید بابت تـرك  . چیز دیگري عوض نخواهم کردهرگز حماقت خویش را با دوست و /ام

  . حماقت، دلیلی درخور بیاورند
، قاضـی شـهر صـیمره؛ وي مـنجم     )ق. هــ  275 ــ 213(محمدبن اسحاق بن ابراهیم بن ابی العنبس صیمري -2

به بذله گویی وسخافه سرایی اي توانا و داراي اسلوبی متین و معانی نیکو بود، اما چون دریافت که مردم  وسراینده
: رك. (گرایش بیشتري دارند به این موضوعات روي آورد وکتابهاي فراوانی در باب هزلیات و الابالی گري سرود

   )326: 1، ج1981؛ فروخ، 432: 4، ج2010ضیف، 
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تواند با ابوتمام و بحتري رقابـت   نمی با جِد گوییسالگی دریافته بود که  50ابوالعبر نیز در 
وي به عمد وآگاهانـه  . کند، لذاآن را رها کرد وبه تحامق وکسب شهرت از این طریق پرداخت

این شیوه را برگزید وشخصیت وشـعرش را بـدان آراسـته کـرد وکنیـه اش را نیـز بـه عنـوان         
ي او ابوالعباس بود، اما آن را بـه ابـوالعبر تغییـر     کنیه. صی براي زندگی جدیدش تغییر دادشاخ
أبـوالعبر طـرد   «ي او افزود، تا آنجا که کنیـه  میاي  واژه او تا پایان عمر، هر سال به این کنیه. داد

اتم، حـ (. این امر، خود، دلیلی بر شخصیت دگرگونی پذیر او بـود . شده بود»طیري بک بک بک 
  )فی مدیح الحمق: 2012

اند کـه وي چـون سـبک     آورده. بزرگان گول نمایی است نیزاز)هـ413متوفی (صریع الدالء
سري و بی خردي اهل زمانه وتمایل ایشان به سخنان رکیک و هزل آمیز را بدید، گام در وادي 

  )ثعالبی، به نقل از 101: 2007صادر، (. ي جِد از تن به در کرد بی خردي نهاد و جامه
توانستند معایب و مفاسد اجتماعی را صریح بیـان کننـد،    بسیاري از شاعران نمی: نقد جامعه-4

زدند تا در برابر انتقادهاي کوبنده اهل زمان مورد بازخواست  لذا خود را به حماقت و نادانی می
  . قرار نگیرند

 انعکس، بسیاري از آنه ب؛ مردمانی ابله وکودن نبوده اند«در واقع باید گفت که این شاعران
هاي روزگار وزمانه خـوداز   اند ودر شناخت بیماریهاي اجتماعی ونابسامانی بسیار هوشمند بوده

اینان منتقدانی بودنـد کـه نـه تنهـا بـر بـی        )1377: 72حلبی، (. »مردم عصر بصیرتر وبیناتر بودند
کردند،  هاي اجتماع و زر و زور سالطین و بر ریا و تظاهر صوفیان و عابدان اعتراض می عدالتی

لذا برخـی از ایـن   . داشتند بلکه گاهی بر مشیت الهی و حتی نظام آفرینش نیز گستاخی روا می
اهی به اشاره، وگاه با صراحت بـه ایـن   پرداختند وگ شعرا از طریق اشعارشان به دفع مفاسد می

کردند، به امید اینکه فردي صداي شکوه و انتقادهاي آنان را بشـنود و بـه اصـالح     امر اشاره می
این امر، بسیار حائز اهمیت بود، زیرا سبب ارتباط شعر با جامعه شده و چه . امور مبادرت نماید

ین به علت مشغول بودن به شـعر رسـمی   بسا بسیاري از اموري را که مورخان و یا شعراي پیش
  )67: 2002اشقر، (. کرد از آن غفلت نموده اند، ترسیم می) بخصوص مدح(

ي تظـاهر بـه دیـوانگی، بـه انتقـاد       بهلول از جمله شاعران گول نمایی اسـت کـه در سـایه   
ي  پرداخت و خیانت حاکم و دبیران وي، وچاپلوسی و دروغگویی قاضی را در داوري، مایه می

  : دانست عن فرشتگان میل
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ــاه ــري و کاتبـ ــانَ األمـ   إذا خـ
  

  و قاضي األرضِ داهـن يف القَضـاء    
 

  فويــلٌ ثُــم ويــلٌ مثَّ ويــلٌ   
  

  ١ألهلِ األرضِ مـن أهـلِ السـماء     
  

)84: 1366نیشابوري، (    
  

. پردازد ابوالشمقمق نیز با لحنی تمسخرآمیز، به نقد اوضاع ناگوار مردم، واز آن جمله معلمان می
گیرد که بین آن دو تفاوت زیادي به لحاظ مزه و  ي نان معلمان با تاجران نتیجه می او با مقایسه

  : رنگ و بو وجود دارد
  

  ــق ــال متف ــمِ والبقّ ــز املُعل   خب
  

    والطعـم واللونُ خمتلـف  ٢والصـور  
  

)57: 1995ابوالشمقمق، (    
  

ابن حجاج و شاعران بنی ساسان نیز با شعر موقّر و مؤدبانه درباري به معارضه برخاستند و بـه  
هـا و رسـوم وآداب    شکلی، واقعیات تلخ و خشن زندگی را به صحنه ادبیات کشیدند و ارزش

به طور کلی، بسیاري از شاعران گول نمـا  ) 304: 1، ج1377متز، (. طبقات باال را به مسخره گرفتند
چون ابن سکّره، ابوالرقعمق وابوالشمقمق به توصیف اوضاع بد اقتصادي خود و نقد وضـعیت  

وارونه شدن ارزشها پرداخته وآنها را به قصد اصالح  معیشت مردم و فساد موجود در جامعه و
  .مورد نقد قرار دادند

بسیاري از ادیبان وشاعران براي رهایی از فساد موجود : دور ماندن از فساد و حفظ اعتقادات-5
بهلول از جمله افرادي . ایمانشان به این شیوه روي آوردند در جامعه وبراي صیانت از عقیده و

زد، ولـی در   جنـون الرشید در معرض خطر قرار گرفت خود را به  بود که وقتی از سوي هارون
این فرزانه رند نکته گوي، جهت رهایی از امضاي فتواي . داد مواقع لزوم به مردم پند واندرز می

  )، ذیل بهلول479: 1، ج1383مصاحب، (. قتل امام هفتم و به اشارت ایشان، خود را به دیوانگی زد
وید که وي جهت پنهان مانـدن مسـائل و امـور    گ نیشابوري از زبان یک عاقل دیوانه نما می

  : گوید خویش از مردم، خود را به دیوانگی زده و مبهم و نامفهوم سخن می
                                                                                                                                               

ماید، نفرین ن کنندو قاضی در امر داوري، تملق و دو رویی می وقتی که حاکم و دو دبیر وي خیانت می: ترجمه -1
  . و لعن اهل آسمان، زمینیان را دربر خواهد گرفت

  . فرق داردآن دو است که با هم  شکل نان معلم ومغازه دار هر دو نان است؛ فقط رنگ و مزه و: ترجمه -2
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  رأمري باجلنون عـن الـو یواريت  
  

  کيمــا أکــونُ بواحــدي مشــغولُ  
 

  يا من تعجـب يف األنـامِ لمنطقـي   
  ج

  ١أقــولُ ومنطقــي مجهــولٌ؟ مــاذا  
  

)52: 1366نیشابوري، (    
  

خود را بـه دیـوانگی    -که رئیس قُرّا ودرویشان واهل دانش و فضل بود -نیز ابان بن سیار رقی
وي با رد انتساب خود به دیوانگـان، و بـا تأکیـد بـر هوشـیاري دل و جـان خـویش،        . زده بود

  : دانست که دین خود را به دنیا فروخته باشد ي واقعی را کسی می دیوانه
  

  لَـديکم و مـا  جنِنت عـن عقلـي   
  

  قلـــيب و اللّـــه مبجنـــون    
 

   رــو ــه ال ــي و إل نم ــن یأج  
  

ــتر    ــن اش ين  یمــد ــاه بال   ٢دني
  

)همانجا(    
 

ي  اکثر کسانی که نیشابوري از آنان به عنوان عقالي مجانین نام برده، افرادي هستند که در دوره
 . اند عباسی و با چنین رویکردي، خود را به گولی زده

بسیاري از ادیبان از رهگذر تظـاهر بـه گـولی، بـه     : ایجاد بستري براي فحاشی واباحی گري-6
اي بـراي توجیـه    پرداختند و کار خود را به عنوان بهانـه  فحاشی و باده گساري و زن بارگی می

 ابودالمه، باده نوشی با دوستانش را بر مجالس پرتکلفمثال . دادند ها و رفتارهایشان نشان می گفته
هـا بـه    ي میخانه گریخت و در گوشه یافت، از دربار می داد و چون فرصتی می خلیفه ترجیح می

او سخت مورد توجه منصور  )، ذیل ابودالمه454: 5، ج1372فاتحی نژاد، (. پیوست جمع دوستانش می
که  قرار گرفت و نزد او منزلتی یافت که هیچ شاعري بدان پایه نرسید، اما وي پاداشهاي کالنی را

او فردي متهم به بی دینی . داد گرفت، در راه عیش و عشرت و خوشگذرانی بر باد می از خلفا می
، 1996زیدان، (. یافت پرداخت و در نماز نیز حضور نمی و اباحی گري بود، زیرا به شرب خمر می

دست او را مجبور ساخت تا در ماه رمضان از باده } عباسی{اند که روزي منصور آورده) 77: 1ج
                                                                                                                                               

اي /ي خود پردازم مسائل خویش را در پس دیوانگی، از مردم پنهان داشتم، باشد که به محبوب یگانه: ترجمه -1
  !اي، چه بگویم، وقتی که سخن و لحنم پوشیده است؟ که از سخن من به شگفت آمدهکسی 

قسم به پروردگار جهانیـان کـه   /آیم، اما به خدا سوگند، دلم دیوانه نیست نزد شما دیوانه به شمار می: ترجمه -2
  . تر از من کسی است که دین خود را به دنیا بفروشد دیوانه
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فرستاد تا او را به مسجد آورند و او با اجبار  خلیفه هر شب، فردي را می. بدارد و با او نماز گزارد
ابودالمه که از این کار به ستوه آمده بود، ابیاتی سرود و با طنزي . گزارد و اکراه با خلیفه نماز می

منصور نیز با شنیدن . دي ماه رمضان آشکار کر گستاخانه کراهت خود را از نمازگزاردن و روزه
  )35-34: 1996مطر، (. او را معاف کرد این ابیات

  : گفت کرد و می افتخار می ابن سکره نیز به کامجویی خویش، وعوض کردن عقل با می
  

  ـــوم ـــيه ي ـُقاس إل ــ ـــومٍ الي وي  
  

ـَلوح ضـيـاؤه مـن غـيـر نــار     ي
  

ـــاً  ـــلذّات سوق ـــه ل ـــا في   أقمن
  

   بـيــعـُقارن   ١العـقـلَ فـيهـا بالع
  

)26: 3، ج1983ثعالبی، (    

  

  و زیانکـاري   ودر بنـد گمراهـى   بهره،  بى  را از عقل  حجاج  ، او و ابن چون ابوحیان  نویسندگانى
  )، ذیل ابن سکره693: 3، ج1374وکیلی، ( .اند  دانسته

ي عملی رویکرد اباحی گري در عصري دانست که بذلـه   توان نماینده ابن حجاج را نیز می
هـا در حضـور پیرزنـان     او از تشریح دیدار خود با روسـپی . گویی در آن جایگاه واالیی داشت

گوید  ي او می ذهبی درباره )فی مدیح الحمق: 2012حاتم، (. برد بدکاره و یا پسران نوجوان لذت می
ابوحیان نیـز  . اعر زمانه و در عین حال داراي ادبیات هرزه، وسردمدار ناسزاگویی استکه او ش

  )89: 2003جبوري، (. معتقد بود که در شعر او، عقل وخرد ورزي جایگاهی ندارد
اشعار ابن حجاج آنقدر حاوي فحش وناسزا است که برخی خواندن آن را بر کودکان 

ادبیـات  «، عنـوان موجـود در آن وبا توجـه بـه مضـامین     )60: 1959بروکلمان، (. اند نهی کرده
از ویژگیهاي شـعر ابـن حجـاج، تـوهین     . شود بدان اطالق می)بی پرده وهرزه(=»مکشوف
ي خود، پا را از مرز فحش و وقاحت  او در شعر هرزه. ي او به مشاهیر زمان است وقیحانه

هاي دینی و امـور پسـت    شود و به راحتی بین آموزه ي دین می نهد و وارد عرصه فراتر می
این مسئله، محدود به مسیحیت ویهودیـت نیسـت و اسـالم را نیـز     . نماید پیوند برقرار می

اي را در مسجد گمراه کند، مباهات  خواسته پسر بچه ابن حجاج به اینکه می. شود شامل می
                                                                                                                                               

در آن روز، /بل مقایسه با هیچ روزي نبود و روشنایی آن بدون آفتاب نیز پیدا بوداي بسا روزي که قا: ترجمه -1
  . ها بر پا کرده و خرد را به باده فروختیم بازاري از لذات وخوشی
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: 2012، حاتم(. نماید کند؛ از سویی نیز دوستان و رفقایش را به بی بند و باري دعوت می می
  )مدیح الحمق

هرزگی و سبک مغزي این شاعران با آنچـه از ابونـواس   البته برخی پژوهشگران بر آنند که 
بـاده نوشـی و مسـتی، زن    . شناسیم، چندان قابل مقایسه نیسـت  و بشار و هم طرازان ایشان می

ي ایـن   بارگی و غالم بارگی، مجالس متعدد و وسـیع فسـق و فجـور کـه بـا زنـدگی روزمـره       
ي  ي اصلی شعر سخیف نیست و اتفاقاً دو شاعر سخیف سراي سـده  اعران عجین شده، مایهش

چهار، ابن حجاج و ابوالرقعمق، هیچ کدام زندگی مادي خود را در این راه به تبـاهی نکشـانده   
گویی آنچه در این مکتب مورد نظر است، آن غرایز و عادات طبیعـی و دائمـی انسـانی    . بودند

آذرنـوش،  (. کننـد  دارد واز ذکر آنها احساس شرم می آنها رااز همدیگر پنهان میاست که معموالً 
  )، ذیل ابو الرقعمق489: 1374

ابن حجاج و ابوالرقعمق دریافته بودند که اگر این معانی را در قالب شعر بریزنـد، از آنجـا   
زي شـبیه اسـت،   اي نداشته و به ابداع نکته گویی و لطیفـه پـردا   که این نوع گفتار چندان سابقه

گیرد و چون امیري از این گفتار، اظهار  ناچار مورد توجه امیران در محافل شعر و آواز قرار می
اي بخشد، ناچار همگان، به تقلید از او به اشعار آن شاعر  شادي و رضایت کند و شاعر را صله

  )همانجا( .کنند تمایل پیدا می
توان گفت که شخصیتی که این شاعران در قالب تظـاهر بـه گـولی از خـود      در مجموع می

  . دادند به آنان، آزادي بیان و رفتار و قدرت جسارت بیشتري داده بود بروز می
  
  موضوعات شعر گول نمایی و عقل گریزي . 6

گـاه  کـه تفکیـک آنهـا     نحـوي موضوعات شعر تحامق در عصر عباسی بسیار متعدد است، بـه  
. مسخرآمیز و هجو کاریکاتوري جامعه در رأس ایـن موضـوعات اسـت   تنقد . نماید مشکل می

باشـد؛ گویـا شـاعر، جامعـه وحاکمـان را       هرچند این نقد در بسیاري از مواقع، غیرمستقیم مـی 
گشـاید و بـه تحـامق پنـاه      داند، لذا زبان به شکوه می مسئول اوضاع نابسامان خود ودیگران می

  : است زیر شرحترین موضوعات شعر تحامق به مهم . میبرد
  : بیان فقر واوضاع بد اقتصادي -1

گوید که در دنیا مالـک هـیچ چیـز نیسـت؛ سـخت زار و       مثال ابوالشمقمق با لحنی دردآلود می
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  : بر زن وفرزندانش مباح گشته است او نحیف شده وخوردن
  

ــالَ   ــا يف حــال تع   الـــ  یأن
  

   ي حــــايلأ لــــه ربــــي   
  

ـــ   ــيٌء اذا قيـ ــيس يل شـ   لـ
  

ــت ذا يل    ــن ذا؟ قلــ   ل لمــ
 

ــد أُ ـ هزِو لقـ ــت حتــ    یلـ
  

ــايل    ــمس خيـ ــت الشـ    محـ
  

ـ   ــت حتــ ــد أفلسـ    یو لقـ
  ج

  ١حـــلَّ أکلـــي لعيــــايل    
  

)15: 1995ابوالشمقمق، (    

  

 نحـوي تـاثرآمیز  اي نان را به  و بی تابی کودکان خود براي لقمه  وي در شعر دیگري، گرسنگی
  : شعر فارسی است  کرده ودر جاي دیگر، مضمونی آورده که معادل این  وصف

  

  قــــــدم نامبــــــارك محمــــــود
  

  لـــب دریـــا رســـد بـــرآرد دود     
  

 

اند، گربه دست به دعاست  کرده  موشها از این خانه کوچ«: گوید ي خود می او در توصیف خانه
  هـا، قـدري   اي شـاه گربـه   نـازي،  ي ناز  اي گربه گویم می. یابد که موشی در این جا بیابد و نمی

مـن در  : گوید رود و می گذارد می دارم، اما می و بدین گونه او را نگه می! شکیبایی به خرج بده
: ي دیگري پـرورده و گویـد   او عین این مضمون را در قطعه» ..... ندارم  این برهوت تاب ماندن

یرا خـود موشـها بـه شـکایت از     ز. ام به امید موش ساکن شد و نیافت گربه یک سال در خانه«
کنـد کـه دور    اما در شعردیگري، موشها را توصیف می !»پناه برده بودند  گرسنگی به دار االماره

  )25: 1366ذکاوتی، ( !اند رقصند وزفاف گرفته می -که ابوالشمقمق بینوا باشد -صاحب خانه
وي بـر خـالف غالـب    «کند، آن است که  آنچه در اشعار حاکی از فقر او، نظر را جلب می

شاعران، کمتر از دست روزگار گله دارد و کمتر گناه بـی نـوایی خـود را بـه گـردن ایـن وآن       
نگـرد، خـود و زنـدگی خـود را      اندازد، بلکه همواره در پریشان حالی خود به زبان طنز می می

: 3، ج1374آذرنـوش،  (. »کنـد  نده را نه به دلسوزي، بلکه به خنده دعوت میکند وخوان مسخره می

                                                                                                                                               
ـ  چیـزي / !چگونـه حـالی  -بلند باد نام خـداي -دارمحالی : ترجمه -1 از آن  ایـن «تـا هرگـاه کسـی بپرسـد     دارمن

اي از من باقی نمانده است و چنان مفلس شده  حتی سایه  آن قدر الغر شده ام که/بگویم از آن من است»کیست؟
  . عیالم روا گشته استاهل و من بر   ام که خوردن
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  )، ذیل ابوالشمقمق600
  درِ روزي  و نسـبش   گوید که اصـل  اي می نالد و در قطعه ابن سکّره نیز از فقر و بدبختی خود می

ي  در قطعـه . خـورد  را مـى   ترسـایان   و صـلیب   زردشتیان»  زنّار»  رو، حسرت  و از این  بسته  را بر وي
،  نیسـت   هاشـمى   ِ مـنِ  عید و جشن سرور از آن«: گوید کند و مى مى  اشاره  عید  فرا رسیدن  دیگري به

ي  را در قطعـه   معنـى   همـین   وي )27: 3، ج1415ثعـالبی،  (. » اسـت   و کـرج   و کاشان  قم  ِ اهل از آن  بلکه
  و بـه   اسـت »نژاد  ابطحى»  آورد، زیرا پدرش نمى  او روي  هرگز به  اقبال  که   و گفته  تکرار کرده  دیگري

اسـت؛ از    غالب  بر وي  ندارد و فقر همچنان  آمیز، سودي اشعار نکته  اما این. ندارد  انتساب  و کرج  قم
  بـا وي   فقـر خـویش    روزگار نالیـد و در وصـف    سرود و از تنگى  وزیري، شعري  به  رو، خطاب این

  )، ذیل ابن سکره693: 3، ج1374وکیلی، ( . است  گشته  حالل  دار بر ويمر  حتى  که  گفت
نالد  ابن حجاج نیز از درماندگی و غربت خویش، و عدم دستگیري مردم از وي، سخت می

  : گوید که در زیر بار اندوه و مشکالت، پیر و خمیده شده است و می
  

ــا   وأي دارٍ تيممتهــــــــ
  

  تـــيمم بوابهـــا حجـــيت    
  

ــولِ فري ــد الوص ــاس عن ــين الن فَع  
  

ــيت     مــقَطت ع ــد س ــيهم وقَ   إل
  

ــه  ــأدعو بـ ــالم فـ   وال يل غـ
  

ــيت   مــو ع ــن أخــوه أب ي مــو س  
  

 ــت ــدهرحيت انطَوي ــين ال   و قوس
  

ــديت     ــو ج ــأني أب ــرت ک ١فص  
  

)575: 1981فروخ، (    
  

  : انتقاد سخرآمیز از جامعه -2
خورد، اشعاري است که رنـگ وبـوي انتقـاد     آنچه در شعر بسیاري از شاعران احمق نما به چشم می

  . کند روزگار و یااوضاع سیاسی حاکم بر جامعه در قالب طنز شکوه میدارد وشاعر در آن از مردم یا 
پرداختنـد وگـاهی بـه تلمـیح وگـاه       این شاعران از طریق اشعار خویش به دفع مفاسد مـی 

                                                                                                                                               
مردمی که نزد / خواهد کند و از من دلیل می روم، دربانش مرا سؤال پیچ می اي که می به سوي هر خانه: ترجمه -1
هیچ غالمی ندارم که او را فرا بخوانم، جز آن /کنند افتد مرا از جا بلند می روم، تنها زمانی که عمامه ام می ن میآنا

روزگار پشت مرا خمیده کرده، تا آنجا که من )/ با من سخت بیگانه است. (ي من است کسی که برادرش، پدر عمه
  . تا شده، و گویا پدر پدرم شدم
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پرداختند، به این امید که فردي صـداي انتقـادات    به بیان مفاسد می-چنان که گذشت -صراحتاً
  )67: 2002أشقر، (. هاي آنان را بشنود وبه اصالح مبادرت نماید وشکوه

او در اشعار خویش، گاهی در . ابوالشمقمق از اختالف طبقاتی، سخت دل آزرده وملول بود
و دیگران را به تصـویر کشـیده، و نـاتوانی خـود را از      ي فقر خود قالب طنزي اندوهبار، مسئله

  : کند داشتن حتی یک االغ، بیان می
  

  احلمـــــد هللا شـــــکراً 
  

ــريي    ــب غـ ــي ويرکَـ   أمشـ
  

  قـــد کُنـــت آمـــلُ طرفـــاً
  

ـ    ــرت أرضــ ــريِ یفصـ   ١بِعـ
  ج

)46: 1995ابوالشمقمق، (    
  

اي دیگر، بـه تنـدي از بغـداد و     اي، اعراب زمان خود را به سخره گرفته، و در قطعه او در قطعه
هـاي   گریزد و به اهواز و نعمت فرومایگی مردمان آن انتقاد کرده، و در جایی دیگر، از بغداد می

  )، ذیل ابوالشمقمق600: 1372آذرنوش، (. برد آن پناه می
هـایی   بینـد کـه از گوشـت    ي عزالدوله را مینالد وسگها ابن حجاج نیز از اوضاع جامعه می

پـردازد   ي غذاي آنها با خود می کنند که مردم توان خریدن آن را ندارند؛ لذا به مقایسه تغذیه می
  : خواهد که سگی را همدم او سازد تا وي با این سگ هم پیاله شود و از عزالدوله می

  

ــبٍ   ــين بکَل ــوالي رافق ــا م   في
  

ــع    ــومٍ م ــلَّ ي ــلَ کُ ــيلآکُ   رفيق
  

)67: 3، ج1983ثعالبی، (    
  

نالد و بر ایام وزارت مهلبی تاسـف   ابن سکّره نیز از روزگار وعدم حمایت دیلمیان از خود می
آورد ومی گوید که پس از مرگ مهلبی، خوشی و لهو  خورد وایام خوش پیشین را به یاد می می

او در جایی دیگر،  )28-27: 3، ج1983لبی، ثعـا (. ام و لعب را سه طالقه کرده ام و با آن وداع نموده
گوید که آنان براي حفظ نـان خـویش    دهد و می خساست مردم زمانه را مورد تمسخر قرار می

  : اند الکرسی خوانده آيةازوي، 
                                                                                                                                               

همه آرزویم سوار شدن بر اسـبی نـژاده   !/که دیگران بر مرکب سوارند ومن پیاده هستم خدا را شکر،: ترجمه -1
  . بود، اما هم اینک به االغی هم راضی ام
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هــر ــو إلــ  أک ــم یأن أدن   دارک
  

ـ    ــين أخشـ ــ یألن ــ یعل   ینفس
  

ـ  ضرسي طَ   خبـزکم  یحـونٌ و عل
  

  مــن أکــل مثلــي آيــةُ الکرســي  
  

ــنکم  ــدين ع ــذي أقع ــو ال   و ه
  

ــي؟    ــي ضرس ــف آيت و مع   ١فکي
  

)19: همان(    
  

او که به اصطالح از باال . کرد می  از جمله شاعرانی بود که با مطربی و ندیمی اعاشه نیز 2جحظه
شد، بدو  می  کرد، و نیز هرگاه ظالمی سرنگون به پایین افتاده بود، درد محرومیت را بهتر حس می

و تنگدستی   او در اشعار شیوا و ساده و دل انگیزي، نداري. که انتقام روزگار است شد یادآور می
  )46: 1366ذکاوتی، (. اند اکثریت جامعه داشته  آراید، دردي که خویش را به زیور وصف می

هـاي بـد خـود و     برخی از این شاعران، صفات منفی و اخالق: بیان مفاسد وعیوب اخالقی -3
را در پشت تحامق، به قصد کسب درآمد و خنداندن ... س، ریا، جهالت ودیگران چون بخل، تر

مـثالً  . کردنـد  و یا اصالح مطرح نموده، وگاهی در این راستا از هجو طرف مقابل اسـتفاده مـی  
  : کند اي کوتاه، از ناسپاسی و قدرناشناسی فردي تازه به دوران رسیده انتقاد می ابوالعبر در قطعه

  

 ــع ــد الرقيــ ــا أمحــ   أيــ
  

ــ   ــع ومـ ــك الرجيـ   ن أكلـ
  

ــان ــىت كــ ــى مــ   أتنســ
  

ــان    ــريك قَهرمـــ   ؟نصـــ
  

  فيأتيـــــك بالســـــويق 
  

ــدقيق    ــوق والـ ــن السـ   ٣مـ
  

)فی مدیح الحمق: 2012حاتم، (    
  

                                                                                                                                               
دندانهاي مـن چـون آسـیاب    /ترسم ي شما نزدیک شوم اکراه دارم، زیرا از جانم می از این که به خانه: ترجمه -1

چنین مانعی است که مرا از شما بازداشته /الکرسی حک شده است هستند و بر روي نان شما از بیم چون منی، آیۀ
  !چگونه نزد شما نزدیک شوم وقتی که دندانهایم همراه من است؟. است

اي کریه بـا چشـمانی پـف     ، چهره)ق. هـ324 ـ  224(احمد بن جعفر بن موسی بن یحیی بن خالد بن برمکی -2
در  و کـرد  از راه سرایندگی وآوازه خوانی کسب معاش مـی  او. ین استهملقب وي نیز برگرفته از  .کرده داشت

  )425: 1، ج1981فروخ، . (علم نحو، لغت و ستاره شناسی تبحر داشت
اي که زمانی، یک قهرمان یاورت بود که  فراموش کرده/ کنی ها تغذیه می اي احمد بی شرم که از فضله: ترجمه -3

  !آورد؟ از بازار برایت حلیم وآرد می
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گوید کـه مهمانـانش از    دانست، انتقاد کرده و می ابن حجاج نیز از بخیلی که مهمان نوازي نمی
  : ي مائده بخواند تا زنده شوند اند و او باید بر آنان سوره گرسنگی تلف شده

  

ــاً  ــاً يف داره غاديـ ــا رائحـ   يـ
  

  بغــري معــين و بــال فائــدة     
  

  قد جـن ضـيافُک مـن جـوعهم    
  

ــورةَ    ــيهم س ــاقرأ عل ــدة ف   ١املائ
  

)575: 1981فروخ، (    
  

  : کند ابن سکره در جایی، از ریاکاري وفجور فردي احمق و بی تقوا انتقاد می
  

  يا جو أمـرد يـا حليـف الـبالدة    
  

ــادةٌ   ــق ع ــک يف الفس ــادة ل   اي ع
  

ــل يل ــرِف الصــالةَ فق ــت التع   أن
  

ــجادة    ــرا س يف ش ــت ــم تأنق ٢ل  
  

)20: 3، ج1983ثعالبی، (    
  

دانـد و   ابوالشمقمق نیز درقالب شعري تمسخرآمیز، حج نمودن فرد حرام خوار را مقبـول نمـی  
  :معتقد است که حج االغ وي مقبول تر است

  

ــس   إذا حججــت مبــالٍ أصــلُه دنِ
  

    ـريالع ـتجولکن ح جتجفما ح  
  

ــة  ــلَّ طيب ــا کُ ــه إلّ ــلُ اللَّ ال يقب  
  

  ٣مـربور ما کلُّ من حج بيـت اللَّـه     
  

)56: 1995ابوالشمقمق، (    
  

آوردند  بسیاري از شاعران گول نما به خنداندن مردم روي می: تمسخر خود وخنداندن مردم -4
و از این رو، مسائلی که بر زبان مردم یا بر زبان خودشان جاري بود به شعر تبـدیل کردنـد تـا    

قع، موضوع خنده وسرگرمی، خود شاعر بسیاري از موا. مردم راحت تر آن را به خاطر بسپارند
                                                                                                                                               

مهمـان هایـت از   !/رسـانی  زنی و سودي نمـی  ي خویش، پرسه می اي آنکه هر صبح و شب، در خانه :ترجمه -1
  . ي مائده را تالوت کن گرسنگی، به مرز جنون رسیدند؛ بر آنان سوره

اي، چرا  تو که با نماز خواندن بیگانه/ اي مردك کوسه و هم پیمان حماقت که گناه وفجور عادتت شده: ترجمه -2
  !دهی؟ اي این همه دقت و ظرافت نشان می ادهدر خرید سج

خدا جز / اگر با مال آلوده حج کنی، حجی انجام نداده اي، بلکه این شتر تو است که حج گزارده است: ترجمه -3
  . نه هرکس که حج گزارد حجش بی شبهه و معصیت است. پذیرد عمل پاك و خالص را نمی
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ي دیگـران و از آن   دیدند که مسخره کردن خـود، سـبب خنـده    بسیاري از این شاعران می. بود
گردد و شاعر تکسب  شودواین خنده، عاملی براي خشنودي و مقبولیت می جمله ممدوحان می

والبتـه ایـن نـوع    ) 64: 2002اشـقر،  (. طلبد گرا نیز هدفی جز رضایت ممدوح وکسب پاداش نمی
شعراي . گرداند نگرش، پیوند بین شاعر وممدوح را تحقیرآمیز ومبتنی بر سرسپردگی محض می

کردند تا بدین وسیله به عطایا وصالتی دست یابند که نیـاز   گول نما شخصیت خود را خرد می
سـب درآمـد ومنفعـت طلبـی     از آنجا که این شاعران، ک. ي ایشان را برآورده کند آنان وخانواده

  )65: همان( .دادند دانستند به سبک واسلوب شعري چندان بهایی نمی راهدف غایی خود می
ابودالمه یکی از این شاعران شوخ طبع است که حتی در میدان جنگ نیز دست از رفتـار و  

جنـگ   شد در رکاب امیران به وي آنگاه که ناچار می. گفتار مسخره طنزآمیز برنمی داشته است
رفت و اگر بـه اجبـار، او را بـه میـدان      برود، با سخنان و اشعار هزل آمیز، از جنگیدن طفره می

. شـد  ي دو سپاه مـی  گریخت و گاه باعث خنده فرستادند، زیرکانه از رویارویی با دشمن می می
مـثالً  . داد ي مـردم از دسـت نمـی    ابو دالمه هیچ فرصتی را براي مسخرگی و برانگیختن خنـده 

استري لنگ و الغر و ناتوان را مرکب خود ساخته بود تا هنگام سوار شدن بر آن، بیشتر : ویندگ
اي آکنـده از زیبـایی و طنـز، آن اسـتر را ـکه بـه        وي در قصـیده . باعث مضحکه و خنده شود

ي آن شـد و   ي عیوب بودـ چنان وصف کرده که باعث شهرت و آوازه ي خود جامع همه گفته
بر سر زبانها افتاد و هر چه را که عیـب و  » ـة ـة أيب دالم أعيب من بغل«مثل از آن پس ضرب ال

  )، ذیل ابودالمه454: 5، ج1372فاتحی نژاد، (. زدند نقص بسیار داشت، به قاطر ابودالمه مثل می
کرد و براي رضایت دیگران، خود رااز  ابو دالمه به راحتی، شخصیت خویش را لگد مال می

  : کرد دانست و خویشتن را به بوزینه و خوك ماننده می مبرّا میهرگونه بزرگواري 
  

ــة   ــا دالم ــک أب ــغ إلي   أال أبل
  

ــة    ــرام وال کرام الک ــن ــيس م   فل
  

ــرداً  ــان ق ــةَ ک ــبس العمام   إذا لَ
  

  ١وخرتيــراً إذا نــزع العمامــة    
  

)47: 1996؛ مطر، 86 و 85: 1981فروخ، (    
  

                                                                                                                                               
هرگاه دستار !/اي داري بزرگانی، و نه از شخصیت بهرهجمله  نه از تو ابودالمه، به خودت بگو که هان: ترجمه -1

  . مانی نهی به خوك می شوي، وچون آن را فرو می میمون می بساننهی  بر سر می
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. نویسد که او بیش از اینکه شاعر باشد، اسباب خنده وشب نشینی حکام بـود  بروکلمان می
  )18: 1959بروکلمان، (

ایـن گونـه رفتـار     کشـید  ابوالعبر نیز که لقب سرور گول نمایان را در دربار متوکل یدك می
د و کـاله را  پوشـی  ي دربار کرده بود؛ از این رو، لباسش را وارونه می اوخود را مضحکه. کرد می

کـرد و پیـراهن را بـه     نهاد و شلوار را به جاي پیراهن به تن می در پا و جوراب را بر سرش می
داد و به  گویند که متوکل او را در سورتمه قرار می)501: 4، ج2010ضیف، (. پوشید جاي شلوار می

او را بیـرون   داد تا با تور مـاهیگیري  داد، سپس به خدمتکارانش دستور می سمت آبگیر هل می
  : گرفت ابوالعبر انس می خندیدو با بکشند وبدین گونه خلیفه می

  

ــــــكيب املَل رويــــــأم  
  

  فيكــر ــرحين يف البِـــ   طـــ
  

كــب ــطادين بالشـــ   ويصـــ
  

    كـــمي مـــن السكـــأن  
  

 ــك ــك كَكـ ــحك كـ   ويضـ
  

   ــك ــك كَكَـ ــك كـ   !ككـ
  

)501: همان(    

  

) دنـبالن ( کمـأة روزي جوانی از او پرسید که چرا دجله از فرات بلندتر است وچـرا پنبـه از   
بدین سان، او . زیرا گوسفند منقار ندارد ودم طاووس چهار وجب است: سفیدتر؟واو پاسخ داد

ابن (. شد ي مردم و نفوذ شعر وسخنش در بین مردم می ي خود، سبب خنده هاي احمقانه با پاسخ
  )343: تامعتز، بی 

  

ــا   ــت أنـ ــا أنـ ــا أنـ   أنـ
  

   ــو الع ــا أبــ ــهربأنــ   نــ
  

  أنـــا الغـــين احلمقوقـــو  
  

   ــه ــو اَنــ ــا أخــ   ١أنــ
  

)343: همان(    
  

ي  بـه کنیـه  {هـاء  و نـون مشـدد   او در این شعر نیز با تحقیر و تمسخر خود و با اضافه کـردن 
  )502: 4، ج2010ضیف، (. ي دیگران شد اسباب خنده} خویش

  
                                                                                                                                               

  . اي هستم من ثروتمند احمق و دیوانه/اي ابوالعبر، من، من هستم، تو هم من هستی: ترجمه -1
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  و ادبی شعر گول نمایان ارزش فنی. 7
وجـوي   درجسـت )مولَّـد ( ي دوم و آغاز سـده سـوم، شـعر نوخاسـته     در سده«توان گفت که می

  بـود و توانسـت    اجتمـاعى   موضوعات  ، خاصه گوناگون  موضوعات  تري در بیان هاي تازه شیوه
و نیز   ي مردم توده  زبان  ، هنوز در مقابل برهاند، با این همه  رسمى  خود را از قید شعر کالسیک

  بود، تاحـدي   وارد شده  عرب و ادب  زبان  به  تازه  با بار معنایى  که  فراوانى  در برابر الفاظ فارسى
  )، ذیل ابن حجاج313: 3، ج1374آذرنوش، (. »کرد مى  مقاومت

او همیشه از الفاظ غریـب و دور از ذهـن اسـتفاده    : گوید شوقی ضیف در مورد ابوالعبر می
. برد و اشعار هزلی او از نظـر وزن، بسـیار پریشـان اسـت     هاي عامیانه بهره می رد واز واژهک می

. اشعار ابن حجاج نیز مملو از الفاظ عامیانـه و کلمـات بـازاري بـوده اسـت      )502: 2010ضیف، (
  )574: 1981فروخ، (

نموده به  یاي که به نقش کلمه در قصیده توجه م رسد که ابن حجاج نیز به اندازه به نظر می
درزمـان  «ظـاهراً  )الحمـق  فـی مـدیح  : 2012حـاتم،  (. اسـت  کـرده  ارزش شعري کلمات توجه نمـی 

الفـاظ    ، بلکـه  انگیخـت  برنمـى   مردمـان   در دل  مولّد، دیگر اکراهـى   هاي تنها واژه  ، نه حجاج ابن 
ابن  )، ذیل ابن حجاج313: 3ج ،1374آذرنوش، (.  »یافت  راه  شاعران  در زبان  آسانى  به  یا بیگانه  عامیانه

ي بغـداد   شد و بسیاري از لغات غیر معمول ادبی و عامیانه حجاج چندان مقید وزن و قافیه نمی
  )305: 1، ج1377متز، (. در قرن چهارم را وارد شعر ساخت

توان به عدول او از چارچوب شعر کالسیک  ي شعر ابوالشمقمق می هاي برجسته از ویژگی
او همچنـین از الفـاظ ضـعیف، بسـیار اسـتفاده      . ی و اسـلوب اشـاره نمـود   عرب از جهت معن

اشعار بقیه شاعران گول نما نیز بیش و کـم   )، مقدمه، به نقل از مرزبانی23: 1995ابوالشمقمق، (کرد می
  . ها است داراي این ویژگی

در  -ا: زدالیل این امر عبارتست ا .اند شاعران تحامق غالبا در قالب قطعات کوتاه شعر گفته
اي بلنـد؛ زیـرا اگـر شـاعر،      اي را بیان نمود تا در قالب قصـیده  توان اندیشه قالب قطعه بهتر می

دهد  اي بلند بیان کند، گرمی و حرارت خود را از دست می ي مشخصی را در قالب قصیده ایده
ازد و این امر ي معانی بپرد آید، چه، او باید به تکرار و تولید دوباره و زیباییش کمتر به چشم می
رایج شدن شعر بر زبان عامه یکی از اهداف این شاعران  -2. شود سبب ضعیف شدن شعر می

أشـقر،  (. اي بلنـد اسـت   بود، از این رو، حفظ کردن دو یا سه بیت آسانتر از حفظ کردن قصـیده 
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. ندباشـ  لذا شاعران گول نما به لحاظ نوگرایی در ساختار قصیده، سزاوار تمجید مـی  )79: 2002
کردند وگاه به جـاي مقدمـه از فقـر و اوضـاع بـد خـود سـخن         آنان گاهی مقدمه را بیان نمی

  )83: همان( .راندند می
توان گفت که ادبیات گول نمایی از نظر فنی قابل مقایسه با ادبیات رسمی  اما در مجموع می

ات شاعران گـول  ادبی. ي پایین تري قراردارد نیست وبدون شک از نظر زیبایی وابداع در درجه
اي بـه   نما معمولی است و از جهت واژگان و ساختار در آن سسـتی و رکاکـت قابـل مالحظـه    

درنتیجه، سرایندگان این اشـعار   )16: 2008عساف، (. خورد که برخواننده پوشیده نیست چشم می
  . شوند غالبا از شاعران طراز دو در عصر عباسی محسوب می

ي سقوط ذوق هنري مـردم اسـت، از    بین عامه، نشان دهنده رونق یافتن این گونه اشعار در
اهمیـت چنـدانی    -گرچه گـاهی مفـاهیم بلنـدي دارنـد    -این رو، این گونه اشعار از جنبه فنی 

حال، شعر تحامق و گول نمایی، سند تاریخی مهمی است و بسیاري از ابعاد ظلم  ، با اینندارند
کند که بـا زبـان طنـز و     واحوال مردمی را بیان میسازد؛ نیز اوضاع  و فساد جامعه را آشکار می

غلبـه   -که دفع عملی آن بر ایشان میسـر نبـود   -هاي فاسد موجود در جامعه سخریه بر واقعیت
کننـد،   مثال شعر ابن حجاج براي کسانی که تاریخ اخالق را رصد مـی  )83: 2002اشقر، (. نمودند

شعر . کشد زندگی در بغداد را به تصویر میهاي  بسیار مفید است و قصایدش نیز برخی از جنبه
ي عباسی در همه سطوح، از قوي تا ضـعیف، فقیـر تـا     ابوالشمقمق نیز تصویر دقیقی از جامعه

  )، مقدمه7: 1995ابوالشمقمق، (. کند غنی، استواري اخالق تا طنزهاي غیر اخالقی را منعکس می
  
  گیري نتیجه. 8

هاي فکري واخالقی  هاي مختلف، و ظهور گرایش رهنگي عباسی به دلیل درآمیختن با ف جامعه
متعدد درآن، داراي تناقضات و مشربهاي فکـري و منشـهاي اخالقـی متفـاوتی بـوده و ظهـور       

  . اي به نام تحامق و گول نمایی، یکی از مظاهر این تناقض است پدیده
ي و مشکالت توان جزئی از شعر عامیانه دانست که به بیان احساسات فرد شعر تحامق را می

ادبیات تحامق در واقع، به . و دردهاي فردي و عمومی در قالبی طنزآلود و تمسخرآمیز تمایل دارد
کشد و  پردازد و به صورت گذرا، مظاهر این درگیري را به تصویر می ستیز خرد و بی خردي می
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  . کند کنند، بازگو می هایی را که مردم و به خصوص ادیبان در آن زندگی می بحران
خواندنـد، افـرادي    قدر مسلم اینکه شاعران و ادیبان گول نما که به عقـل گریـزي فـرا مـی    

در نظر این . ها بود ها وکردار آنان، ناشی از درك عمیق واقعیت اندیشمند و فرزانه بودند و گفته
گروه، عقل یعنی محرومیت، بد یمنی، فقر و نداشـتن جایگـاه مناسـب در جامعـه، و بـا کنـار       

کسـب ثـروت،   . توان به زندگی نیکو و شهرت و منزلت مناسـب دسـت یافـت    ن میگذاشتن آ
شهرت، در امان ماندن از آسیبها، آلوده نشدن به مفاسد موجود در جامعه، پرداختن بـه فسـاد و   

این شاعران در اشـعار  . از علل گرایش به این شیوه بوده است... اباحی گري در وراي تحامق و
چون فقر و بدبختی خود، پایین بودن منزلت خـویش و نادیـده    خویش به موضوعات مختلفی

گرفته شدن حقوقشان در جامعه، انتقاد تمسخر آمیز از اوضاع سیاسی جامعه و مردمـان زمانـه   
  . کردند پرداخته و بسیاري از مفاسد موجود در جامعه را آشکار می

ي  ردو شاعران آن در زمرهدر مجموع، شعر گول نمایان از نظر فنی وادبی جایگاه واالیی ندا
غالب اشعار ایشان به لحاظ معانی واسلوب، سست، وسرشار از الفاظ . شاعران طراز اول نیستند

عامیانه و رکیک است؛ اما با این همه، یک سند تاریخی و جامعه شناسـی ارزشـمند محسـوب    
در عصر عباسی  هاي مربوط به ایشان ي تمام نماي زندگی کوخ نشینان و واقعیت شود و آینه می

توان گفت که شعر تحامق از نظر فنی چندان برجسـته نیسـت، امـا از حیـث      بنابراین می. است
  . مضمون اهمیت زیادي دارد
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  يالعباس أدب العصر التحامق وخمالفة القيم السائدة يف
  

  ۲قتايل سيدحممود *۱،هادي نظري منظم
 طهران -جبامعة تربيت مدرسيف القسم اللغة العربية و آداا مساعد أستاذ  -۱
  مهدان -جامعة بوعلي سينا -داا يف اللغة العربية و آريجستطالب املا -۲

  
hadi.nazari@modares.ac.ir 

  
صملخ:  

شعر التحامق لون خاص من األدب الفکاهي، و نوع من االنتقاد و االحتجاج الضمين ظهر يف األدب العباسي 
البائسـني و املخـالفني   و مجاعة من الشعراء املتسولني، تظهر يف العصر العباسي و . و أصبح ظاهرة مستفيضة

النفسية وآالم الطبقات الفقـرية وراء  آالمهم عن  لکل ما هو سائد من القيم، يقدمون صورة عن حتول القيم و
ـ كما حتامقهم و تغافلهم و إضحاکهم للناس، و ذا ينالون ثروة وماال و يکسبون شهرة  األدب  یيضفون عل

  . العباسي صبغة شعبية
أسباب نشأة أدب التحامق يف العهد العباسـي   یإلفيه  تطرقناالتحليلي؛  -هذا املقال يعتمد املنهج الوصفي

فيه امليزات الفنية و اجلمالية لشعر التحامق  استعرضناواملواضيع اليت عاجلها هذا اللون من الشعر، کما  وأغراضه
  . يف العصر العباسي

  
  . التحامق، الشعر العريب، العصر العباسي، األدب الشعيب :ةيالرئيس الکلمات
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Abstract 
Pretending to be fool, as a poetic phenomenon, appeared in the Abbasi 
era, and in fact, it is a manner in which the smart poet and sagacious 
literary by pretending to be ignorant, expresses the society and its 
issues, grieves, and problems in irony styles. 

In this paper, the causes of pretending to be fool or ignorant in 
poetry and the reasons for inclination toward it in the Abbasid era 
have been investigated. In addition, the most important objectives that 
poets who fool themselves had attempted to grasp, have been 
explained. Then the issues have been raised in these poems and their 
literary values and technical characteristics have also been analyzed. 

Furthermore, it has been tried to investigate the outcomes and 
consequences of such poems by describing the conditions and 
thoughts among the Abbasid society and analyzing the lives and 
poems of the poets who pretended to be fool or ignorant. 
 
Keywords: Pretending to be fool, Arabic Poetry, Abbasid Era 
 
  


