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Abstract  

If a poet or a writer seeks a mission in the creation of a work of art, the most important 

thing that must be considered is ethics. Due to the special ideological and political 

approach that Da'bal has, throughout history, his personality and poems have been 

criticized by various groups. A group, more and more intentionally, have ignored all his 

moral virtues and introduced him as a sinful personality. On the other hand, his 

proponents, by exaggerating and creating an ideal and prophetic character, have 

destroyed the character of the poet in another way. This duality in explaining the poet's 

personality has introduced the preconditions for the audience's confusion and has made 

them face a kind of doubt in recognizing different aspects of his personality. So the 

study, rather than focusing on the opinions of other researchers, who often mixed their 

research with bias, tried to focus on his Diwan, in order to study and analyze the most 

important components of ethics in both positive and negative aspects and to present a 

real picture of the poet's personality. The results of the research, which is derived from 

studying the poet's works, show that courage as a superior moral virtue is beautifully 

manifested in his poems. The poet has presented the manifestations of his courage by 

allocating a relatively large volume of verses. On the other hand, using the inappropriate 

language and words has caused degradation of the poet's personality. 
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   چکیده

کند، مهم اثر هنری، رسالتی را جستجو  ادیبی درآفرینش  یا  توجه  اگر شاعر  باید مورد  از هر چیز  بیش  ترین رسالتی که 

قرارگیرد، اخالق است. با توجه به رویکرد اعتقادی و سیاسیِ خاصّی که دعبل دارد، همواره و در طول تاریخ، شخصیّت و 

خالف واقع شده است. گروهی بیشتر از روی غرض ورزی تمام محاسن  های موافق و م شعر شاعر محل تاخت و تاز گروه

ترسیم نموده او  از  آلود  نادیده گرفته و شخصیّتی سراسرگناه  را  او  به اصطالح در اخالقی  اند. در طرف مقابل گروهی که 

به شکلی دیگر به تخریب   امبرگونهیپی آرمانی و  تیشخصیی و خَلق  نمابزرگو    غلواند، با  یی نمودهآراصفاردوگاه موافقان  

شاعر، مقدمات سردرگمی مخاطبان را فراهم آورده   تی شخصی در تبیین  و آشفتگاند. این دوگانگی  شاعر پرداخته  تی شخص

برآن شدیم   رونیاوی، با نوعی تردید و سردرگمی مواجه ساخته است؛ از    تی شخصهای مختلف  را در شناخت جنبه  و آنان

اند، ورزی آمیختهی توجه به آرای سایر پژوهشگران، که غالباً تحقیقاتشان را با تعصّب و غرضجابهتا طرحی نو درافکنیم و  

ی اخالق در دو جنبه مثبت و هامؤلفهترین  محور و اساس قضاوت را دیوان شاعر قرار دهیم؛ تا ضمن بررسی و تحلیل مهم

دهد؛ شجاعت نشان می  -که برآمده از شعر شاعر است-. نتایج تحقیقمیابی دستشاعر    تیشخصمنفی به تصویری درست از  

و شاعر با اختصاص حجم نسبتاً زیادی از    است  افتهفضیلت برتر اخالقی به شکلی زیبا در وجود شاعر تجلّی ی  عنوان   به

درانه با نمودی که در هایی از شجاعت خود را به نمایش گذاشته است. در نقطه مقابل بدزبانی و سخنانِ پردهابیات، جلوه

 است. قرار داده اتهاماتشاعر را فراهم آورده و او را در مظان برخی از   تی شخصشعر شاعر دارد موجبات تنزّل  

 دعبل.   شخصیّت، شجاعت، بدزبانی، اشعار، :هاواژهکلید
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 مقدمه   .1

از تفکّر، فرهنگ و ایدئولوژی    ی خاص اخالقی است که این اخالقها یژگیوی دارای  تیشخصهر انسانی در بعد فردی و  

ای سالم و  توان شاهد جامعههای اخالقی به شکل صحیح در جامعه نهادینه شوند؛ میارزش  که   یدرصورت شود.  او ناشی می

های مختلف را تواند بستری مناسب جهت رشد و تعالی جامعه انسانی در زمینههای اخالقی بود و این میدور از رذالت  به

باشد؛ تا ضمن بررسی  های اخالق مدار میشخصیّت  های إشاعه مکارم اخالقی، توجه بهفراهم آورد. در این بین یکی از راه

خزاعی شاعر متعهّد عصراول   بلع داین بزرگان، چراغی پرفروغ پیش راه مخاطب قرار دهیم.    تی شخصهای مختلف  جنبه

ساز الگوی  تواند زمینههای مختلف اخالقی در شعرش، میی برگزیده است که بررسی جنبههاتیشخصاین  جمله  از عباسی، 

پیامبر   تیباهلی که شاعر از  اریعتمامعالوه براین با توجه به رویکرد دینی و دفاع    قی مناسبی برای نسل امروز باشد.اخال

های موافق و مخالف قرارگرفته است. از طرفی  انجام داده است؛ شخصیّت شاعر بیش از هر کسی مورد توجه و مناقشه گروه

آلود ترسیم کرده و هرگونه فضیلتی را از او دریغ او شخصیّتی سراسر گناه  ورزی ازمخالفین شاعر و بیشتر از روی غرض

اند. این کج اندیشان که تعصّب منطق از سرشان شیعه افراطی( را به او نسبت داده–اند و القابی همچون )خبیث اللسان  داشته

دست برنداشته و در این راه تمام حقایق را  اند که از هیچ افترایی  بصیرتشان را کور ساخته تا جایی پیش رفته  و چشمربوده  

سازد و با بیانی مغرضانه  متّهم می  و تملّقدینی  قرن پنجم او را به بی   سندهیو نوشاعر    گیرند؛ چنانکه ابوالعال معرِّی،نادیده می

 (.286: 1964نماید )معرّی،تمام اعتقادات و باورهای او را در جهت نیل به اهداف دنیایی تفسیر می

داند وآن را  گری را، پیشه اصلی شاعر میابوالفرج اصفهانی به علت غیابِ طوالنی مدت دعبل از دید مردم، راهزنی وهرزه

»کان سبُب خروِج دعبل بِن علّی ِمن الکوفِة أّنُه یتشّطُر َو َیصحُب  کند  ترین عامل و دلیل برای خروج شاعر از کوفه عنوان میمهم
طار« (. در 20/136:  1972کرد و با راهزنان همراه بود)اصفهانی،وج دعبل از کوفه این بود که راهزنی می)ترجمه( علت خرالشُّ

بندد ی حقیقت میبر روچشمانش را    -فاتیتألو تعدّد    جایگاه رفیع علمی  باوجودکه  -بینیم  دوره معاصر شوقی ضیف را می

باور است که انگیزه شاعر از   نیبرا سازد و  را با نوعی تردید مواجه می-است  فخر ادبکه مایه  -و تائیه همیشه جاودان دعبل

ضیف،   )شوقی  است  بوده  اموال  به  یافتن  دست  منظومه،  این  از 3/321:  1919سرایش  تقلید  به  مصری  نویسنده  عقّاد،   .)

داند. این گیرد و او را فطرتاً فردی چپاولگر میدعبل را به باد انتقاد می  تی شخصو غیرمنطقی    زیمعناد آپیشینیان و با لحنی  

  نماید )دجیلی دستاویزی جهت حمله بر بدخواهان تفسیر می  عنوان  بهپیامبر را    تیباهلی دعبل از  دارجانبنویسنده حتی  

تا 70:  1972، بدخواهان  شده  باعث  که  عواملی  از  یکی  شاید  شیعه    (.  بزرگان  به  نسبت  اندازه  مظلوم   واقعبهکه    -این 

بزنند، کنارهشدهواقع افترا  نویسندگان حوزه ادب متعهّد و  و غفلتگیری  اند؛  اگر  شیعه مرتکب شده  ژهی و  بهی است که  اند؛ 

: 1378ایم )مختاری،  ننمودهتوجه    که باید،   گونهآنکه ما به اندیشمندان و شاعران شیعی    بین باشیم باید اذعان کنیمکمی واقع

ها و خلقیات این بزرگان مغفول مانده است. حتّی اگرگروه معارض را کنار بگذاریم، شرایط (. و هنوز بسیاری از اندیشه5

بر وفق مراد نیست. این دوستان که   با ترسیم آرایی کردهدر اردوگاه موافقین صف  ظاهر بهدر جبهه موافقین نیز چندان  اند 

آتیشخص پیامبرگونه،  ی  و  تشکشائبه    سازنهیزمرمانی  کاستیشده  کیو  از  برخی  پذیرش  بجای  گروه  این  در   -هااند.  که 



3                      (یاشعارش )شجاعت، بدزبان هی دعبل برپا یاخالق تیّاز شخص ییهاجنبه یواکاو ی /نیعباس حس دیس           سیزدهمسال   

 

 

رفتاری شاعر را توجیه کرده و برای آن علتی    کژ   عمده تالششان این بوده که هرگونه انحراف و-شاعر وجود دارد  تی شخص

و    رو  نیا  ازبیابند؛   درافکنیم  نو  طرحی  تا  شدیم  قرارجابهبرآن  معیار  دیگران  ی  سخنان  موارد   -دادن  از  بسیاری  در  که 

حدّ  شعر هر شاعر تا    م یدار  اعتقاد  چراکه اساس کار را براشعاری قرار دهیم که خود شاعر سروده است؛    -نمایدمتناقض می

بازگو  می  تی شخصکننده    زیادی  حاضر  مخاطب  چشم  پیش  را  او  ناخودآگاه  ضمیر  و  (.  6:  1395گرداند)افخمی، اوست 

ی دروغین گرفتار نساخته باشد، شعرش بیش از دیگران تجلّی بخش  هامدحدربار و    دربندبخصوص اگر شاعری خود را  

مقاله،    تشیشخص این  در  تالش  بود. عمده  اساس    تی شخصهای مختلف  سازی جنبهو شفافیی  زداابهامخواهد  بر  شاعر 

 نه یزم  درشاعر    اتیخلقترین  منظور و برای اینکه نتیجه کارمان بیشتر به واقعیت بنشیند؛ برجسته  نیبه هماشعار وی است.  

بتوانیم گامی هرچند کوتاه  بررس  مورد ( را  ل یو رذامثبت و منفی )فضایل   تا شاید  شناسایی این شاعر    راه  در ی قراردادیم؛ 

 متعهّد برداریم.

 های پژوهش . پرسش1. 1

 . انگیزه دعبل از بیان مفاهیم اخالقی در شعرش چیست؟ 1

 ادبی دعبل به خدمت چه اهدافی درآمده است؟  و شهامت. شجاعت 2

 باشد؟ دامند؟ آیا این اقدام شاعر قابل دفاع می، در بدزبانیِ شاعرکمؤثرترین عوامل . مهم3

 . فرضی ه2. 1

ترین انگیزه شاعر از بیان مفاهیم  رسد، رویکرد اصالحی، مهمنظر میبا تعهّد شاعر، به    و همراهبا توجه به رویکرد دینی  

باشد. دا  کهییآنجا  از  -اخالقی  اعتقادی  نگاری  و  رنگ  چیز  هر  از  بیش  دعبل  شعر  بر  حاکم  میفضای  نظر  به  رسد  رد؛ 

توان گفت بسیاری از تعابیر و  می  -یی شاعر قبل از هر چیز در خدمت اعتقاد و باورهای شاعر قرار گیردپروایبشجاعت و  

پرده رویکردِ  درانهسخنان  از  متأثّر  و  اعتقاد،  شاعر  سرشت  و  طبع  این  بر  افزون  است؛  شاعر  سیاسی  و  فرهنگ    ژهیوبهی 

 بوده است.  رگذاریتأث ری سوءتعبی و  بداخالقمحیطی که در آن رشد نموده در این 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

آثار هنری خود قرار داده و در راه  از گذشته نهادینه  های دور بسیاری از نویسندگان و شاعران اخالق را سرلوحه خلقِ 

توان به ابن طباطبا در »عیارالشعر«، این نویسندگان می  جمله  از اند.  ساختن فضایل اخالقی از هیچ کوششی فروگذار نکرده

اشاره نمود؛ امّا در مورد دعبل آثاری چند به   »العمدُة ِفی محاسِن الشعر ِو آداِبه«الشعر« و ابن رشیق در    قدامه بن جعفر در »نقد

درآ تحریر  از  رشته  برخی  به  که  است؛  می  هاآن مده  اصفهانی  اشاره  ابوالفرج  کتابگردد  شکلی   »األغانی«  ارزشمند  در  به 

به   اثر میشاعر می  حالشرحمفصّل  این  برغنایِ  آنچه  های مختلف  هایی است که مؤلف درباره جنبهافزاید، روایتپردازد. 

دانشمندان روایت می ادیبان و  از دیگر  اثر،  شعر شاعر  این  تاریک  نقاط  از  که مؤلف  موردیبی  هایر یگجبههکند.  ی است 
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»دعبل دراسة تحلیلیة فی حیاِته تحت تأثیر اعتقادات و باورهای خود انجام داده است. عبدالکریم األشتر در کتابی تحت عنوان  
-ی اخالقی شاعر میها از جنبهی  فراخور بحث به برخ  و گاهبه بررسی زندگی اجتماعی و ادبی شاعر پرداخته است    وِشعره«

هایِ سیاسی  ترین اندیشهپردازد. علیرضا میرزا احمد در کتابی با عنوان »کندوکاوی در حیات و اندیشه سیاسی دعبل« مهم

–در برابر حاکمان    ژهیوبه-های دعبل  کند تا با تبیین سیاستشاعر را بررسی نموده است. نویسنده در این کتاب تالش می

یی از هنرمندی شاعر را پیش چشم مخاطب حاضر گرداند. در این زمینه مقاالتی چند به رشته تحریر درآمده است هاگوشه

ای با عنوان »بینامتنیّت قرآنی و روایی در شرح زیر است؛ قاسم اناری و ابراهیم ابراهیمی در مقاله  ترین این مقاالت بهکه مهم

اند. نویسندگان در این مقاله ضمن استشهاد به اشعار  گیری شاعر از قرآن پرداختهشعر دعبل الخزاعی« به بررسی میزان بهره

. حسن دادخواه تهرانی به اندافتهپردازند که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در شعر دعبل انعکاس یدعبل، به بیان آیاتی می

با عنوان »همراه سمیر پویان پور در مقاله الر ای  والرباء بنی  تولّی وضی ودعبل اخلزاعیالوالء  به بررسی  که جزء اصول   -تبرّی    « 

است شیعه  می  -  اعتقادی  دعبل  و  رضی  شریف  یعنی  بزرگ،  شاعر  دو  بیان بین  مقاله ضمن  این  در  نویسندگان  پردازند. 

 نامه انی پای در  آبادسهلای گذرا دارند. رضا  ، اشاره دو شاعرتبرّی؛ به برخی از نقاط اشتراک و افتراق بین    مصادیق تولّی و

پیامبر در شعر   ت یباهلبه انجام رسیده، به تجلّی    زادهطالبدر شعر دعبل« که به راهنمایی عباس    تیباهلخود تحت عنوان » 

پیامبر   تیباهل  تی حقانهایی از جُور و ستم حاکمان، تالش دارد تا  یان گوشهپردازد. نویسنده در این رساله ضمن بدعبل می

«  »شخصّیة دعبل اخلزاعی من خالل التناقضاتای تحت عنوان  به اثبات برساند. یحیی معروف در مقاله-والیت  نهیزم  در  ژهیوبه-را  

نقدیة  8که درشماره   به تهمت  إضاءاٌت  از نویسندگان بهها و ابه چاپ رسانده به شکلی گذرا  ویژه در زمینه  فتراهای برخی 

 با–که ما به دنبال آن هستیم    گونهآناخالقی دعبل    تی شخصدهد؛ امّا در مورد  اعتقادی، به شکلی استدالل گونه پاسخ می

 شود. ی صورت نگرفته و جای خالی آن کامالً احساس میمستقلتاکنون هیچ تحقیق -اهمیتی که دارد وجود

 چارچوب مفهومی پژوهش . 2

 و اصطالح. اخالق در لغت 1. 2

(. واژه خُلق در مقایسه با کلمه  380:تایبباشد )راغب اصفهانی،  اخالق در لغت جمع خُلق و به معنای صفت پایدار می

که با  -باشند و تنها تفاوتی که بین این دو واژه وجود دارد، این است که خَلق به شکل ظاهری انسان  خَلق از یک ریشه می

شود که مربوط به باطن و درون انسان است هایی اطالق میشود و خُلق به صفات و ویژگیگفته می -است دن ید قابلچشم 

 (.13: 1395باشد )نادری،ی چشم ظاهر با بصیرت و چشمِ دل قابل دریافت میجاهبو 

اخالق اصطالحی  همسو  معنای  زیادی  حد  تا  اخالق  اصطالحی  معنای  میبامعنا:  آن  لغوی  کتاب  ی  در  جاحظ  باشد 

می نفس  از  حالتی  را  آن  األخالق  میتهذیب  باعث  که  قداند  بدون  را  رفتارهایش  و  کارها  انسان  سازد شود  نمایان  صد 

 (.24: 1392)سبحانی،

(.  372/ 67:  1403)مجلسی،   »الُخلُق بالضمِّ ملکٌة للنفِس یصدُر عنها الفعُل بسهولٍة ...« دارد  عالمه مجلسی تعریفی نزدیک به جاحظ  

ورزد. ارسطو بر این  شود عالمه مجلسی نیز بر روی غیر ارادی بودن و ملکه ذهن شدن اخالق، تاکید می همانگونه که مشاهده می 
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شود؛ بلکه با تمرین و تکرار آن خلقیات را به شکل ملکه در  باور است که انسان به طور طبیعی واجد ُخلق و خوِی خاصی نمی 

داند که خاستگاه آن درون انسان است و فیض کاشانی اخالق را هیأت و عاملی می (. 104:  1386دهد)طوسی، رش می خود پرو 

به واسطه این نیروی برتر و به خاطر کثرت تکرار بسیاری از اعمال و رفتارهای انسان به سادگی و بدون نیاز به تفکر رخ 

گوید: های مختلف در تعریف اخالق چنین میگرفتن نظریه  با در نظر(. مرتضی مطهری  5:95نمایند)فیض کاشانی، بی تا، می

فعل اخالقی، آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر نوع دوستی انجام دهد و 

 (.  58: 1379یا به جهت زیبایی روحِ خود. )مطهری،  

 . اهمیت اخالق2. 2

  واسطه  بهکه شکل ظاهری انسان    گونه همانن است که تجلّی بخش چهره ظاهری روح است.  اخالق صورت باطنی انسا

می زیبا  یا  زشت  ظاهری  نیز  اندام  انسان  روحِ  و    واسطه بهشود؛  می  اتشیخلقاخالق  قرار ارزش  نکوهش  مورد  یا  و  یابد 

پذیرد و از  می  ریتأثداند، نوع اول از مزاج انسان  (. ابن مسکویه اخالق را ناشی از دو عامل می24:  1392گیرد )سبحانی،می

مانند؛ اما نوع دوم از  بدو تولد همراه انسان است و این خلقیات در طول دوران زندگی با کمی شدت و ضعف در او می

  1371گیرند)ابن مسکویه، شود و به خاطر تکرار حالت ملکه و عادت به خود میخلقیات انسان، با تمرین و تکرار حاصل می

گرفتاری36: از  بسیاری  امروزه ریشه  آدمی  (.  به موازینِ اخالقی است.  توجه  به خود مشغول ساخته، عدم  را  انسان  که  ها 

نفسی سرکش دارد و این نفس چنان اسبی چموش به دنبال آن است تا افسار گسیخته و خود را از چنگ عقل و وجدان  

دفاع رها ننموده است و به او سالحِ اختیار در این کارزار خداوند انسان را بی  برهاند و به هرسو که تمایل دارد، رو کند. اما

مندی از اخالقی پسندیده به اهداف های نا مشروعِ نفس غالب آید؛ و با بهرهخواسته و خرد را ارزانی داشته تا به کمک آن بر

و انسانی  ما    واالیِ  برای  دین، اخالق  بزرگان  منظر  از  آید.  نائل  دارد. خداوند ضمن ستایش  انسانمعنوی  ویژه  اهمیّتی  ها 

دارد تأکیدی ویژه  ایشان  نیکویِ  بر خُلقِ  پیامبر،  َعظیٍم«  اخالقِ  ُخلٍق  لَعَلی  پیروِ سخن خداوند حضرت محمد )ص(    »وإّنَک 

ن ماندن از کند. امام علی »ع« راز ایمضمن تأکید بر اهمیت اخالق؛ رسالت اصلی خود را، تکامل مکارم اخالق عنوان می

 (. 401، حکمت البالغهنهجداند )ی دیگران را، هماهنگی در اخالق حسنه با آنان میکینه

 . اخالق و جایگاه آن در شعر 3. 2

کوشند تا نفوذ خود را بر مصالح و امور زندگانی بشر بگسترانند  از آن می  متأثّر های دور، دین و قوانین اخالقی  از گذشته

ی اخالقی  بندها   و  دی قی در دوران جاهلیت که دامنه شعر بسیار گسترده بود و شعر از بسیاری از  (. حت159:   1378)غریب،

 جیتدر  بهحفظ نمود؛ امّا زمانی که نور خورشیدِ اسالم بر جهان تابیدن گرفت؛    اخالق  بادید؛ ارتباطش را  خود را رها می

توجباب ورودِ گسترده  با  زبان شعر  به شاخصهی اخالق در ادب گشوده شد.  دارد، میها و مزیّته  تواند  های خاصی که 

بستری مناسب در جهت نشر فضایل اخالقی باشد. اگر یک شاعر به فکر نشر فضیلتی اخالقی برآید و خود از اخالقی نیکو 

 ذهن نهادینه نماید.ای مؤثر، بر روی مخاطب تأثیرگذاشته و بسیاری از فضایل اخالقی را در گونه تواند بهبرخوردار باشد؛می
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به رذایل اخالقی رو کند، زمینه  جا بهگری در پیش گیرد و  گری و الابالیدر نقطه مقابل اگر شاعری راه هرزه ی فضایل 

این دو   رونی ا  ازآورد؛  انحراف و انحطاط اخالقی را در جامعه فراهم می به اخالق در شعر اهمیت زیادی داشته و  توجّه 

ن آنماید. به خاطر اهمیّت همین موضوع است که قرمی  ممکن  ری غاز یکدیگر    هاآنکه جدا ساختن    انددهی تنهم  در  چنانآن 

هم َیقولوَن ما الیفعلون«شورد  کریم بر شاعران می (. از نظر  24-26)شعراء:»والشعراُء یّتبعُهم الغاوون ألم َتَرأّنهم فی ُکلِّ واٍد َیهیموَن َو أنَّ

ماهیّتِ و  اصل  در  شعر  می  قرآن  اعتبار  شعر  به  آنچه  بلکه  نیست؛  مذموم  فراهم خود  را  آن  انحراف  مقدمات  یا  و  بخشد 

آورد؛ مضمون و پیامی است که شاعر در پی بیان آن است. در مورد اخالق ومیزان کاربردِ آن در شعر، سه دیدگاه وجود می

اساس آرایِ افالطون استوار است؛ هنر و از    و بر شود  دارد؛ نخستین دیدگاه که از آن به عنوان دیدگاه اخالق مدار یاد می 

ی، زمانی است که کلیسای مسیحیّت وسط   قرونبه    ه ینظرگیرد. اوج قدرت این  جمله شعر در خدمت اصوِل اخالقی قرار می

، این رویکردِ زیآمتیموفقی  ها تالشبرخی    وجود  با. در دوره رنسانس و نهضت علمی،  گرددیبرمداشت،    تیحاکمدر اروپا  

ی  شناسییبایزی که در این زمینه مطرح است؛ دیدگاه  اهینظرو سیادت خود را حفظ نمود. دومین    تیحاکمادبی، همچنان  

  تی اهمبرای اخالق در عرصه شعر    تنها نهباشد. این نظریه که بیش از هر چیز محصوِل اندیشمندان قرن نوزدهم است  می

(. به اعتقاد این گروه  29:  1382دهد)رجایی،ظریه پیشین اخالق را در خدمت هنر قرار میزیادی قائل نیست؛ بلکه برخالف ن

تنها رسالت شعر، آفرینش زیبایی است. گرچه این مکتب در ابتدا با اقبال نسبی روبرو شد؛ اما بعد از  بزرگ ترین و شاید 

هنر تعبیری انسانی   چراکهم شگفت نیست؛  خود را تا حد زیادی از دست داد و این چندان ه  تیحاکمگذشت زمانی اندک  

شوند، ارتباطشان با  های جامعه خلق میاین آثار در بستر رخداد  کهییآنجا  ازتواند با ایدئولوژی بیگانه باشد و  است و نمی

سومی نیز وجود دارد که حدّ فاصل   هینظر(. در این زمینه  5:  1400زندگی اجتماعی و سیاسی بسیار محکم است)محمدی، 

 ییبایزهای  باورند که ارزش  نی براشوند؛  ی از افراد میترعیوسکه شامل طیف    ه ینظرطرفداران این    است.   و دومظریه اوّل  ن

بین این دو    در عرصهی و اخالقی هرکدام  شناخت امّا وابسته دارند و ارتباط  ی محکم  قدر  به  مؤلفهادبیات، نقشی جداگانه 

 ساخته است. رممکنیغ  باًیتقراز یکدیگر را    هاآناست که جدایی 

 . چارچوب نظری پژوهش 3

 . شجاعت و مصادیق آن درشعردعبل 1. 3

اخالقی،   فضایل  به  آلودگی  تیشخصتوجه  انواع  از  را  انسان  میها  وجودی  مرتبهپیراسته  در  را  انسان  و  قرار  سازد  ای 

اخالق، دعبل خزاعی    در عرصه  توجه  موردی  ها تیشخص شود. یکی از  دهد که به مشابه چراغی، الگوی رفتار دیگران میمی

 وجود   باالگویی مناسب مورد توجّه واقع شود.    عنوان   بهتواند  است. کسی که به علّت برخورداری از مکارم برتر اخالق، می 

کنیم. ترین این فضایل، یعنی شجاعت بسنده میبه ذکر یکی از مهم -به علت تنگی مجال -کثرت فضایل اخالقی نزد شاعر

است تا جایی که دیوان هیچ شاعری از ذکر آن   گرفته  قرارعرب    توجه  موردهای دور همواره  این فضیلت اخالقی از گذشته

 امن ، مقدمات ایجاد فضایی  زیدآمی تهدلی نیست. اهمیّت این فضیلت اخالقی از آن روی است که با از بین رفتن عوامل  خا

بر  بیترت   نیا  به شود و  در جامعه فراهم می بدون دغدغه  نزد دعبل  جامعه حاکم می  فضای روانی سالم و  شود. شجاعت 
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بین شجاعدامنه این  در  امّا  دارد؛  بسیار وسیع  بیای  بیان ستمگری حکّام  ت  در  برجای    عباسیبننظیری که شاعر  از خود 

 گونهچیهپروا و بدون  بی  نیچننی اتر است. در تاریخ ادب عربی کمتر سابقه داشته است که شاعری  گذاشته، از همه معروف

های مختلف  جنبه -رانگرفتن سخنان دیگ  بدون در نظر - ترس بر ستمکاران و صاحبان قدرت یورش ببرد. اینک سعی داریم

 شجاعتِ شاعر را از خالل اشعارش مورد بررسی قرار دهیم. 

 تمجید از انسانهای شجاع  .1. 1. 3

از   تمجید  با  بدون کم-  ی شجاعهاانسانشاعر  میکه  میدان جنگ حاضر  در  انسان  هاآن  -شوندترین هراسی  از  هایِ را 

سازد. آنگاه برای تثبیت این معنی و برای اینکه سخنش بهتر بر دل بنشیند؛ دست به دامن آرایه و ترسو جدا می  صفتروباه 

نماید. در این تصویر انسانِ شجاع در قامت  شود و با آوردن چهار تشبیه، تصویری عینی برای مخاطب ترسیم میتشبیه می

که نماد عظمت، اقتدار و بخشندگی هستند. در مقابل افراد  شده  ظاهرهای سخت و دریا  پرندگان شکاری، شیران دلیر، چوب

اند که همگی ی کوچک آب جلوه نمودههایجوخالی و  الشخورها، روباه، چوب تو ئتیهدر   صفتروباههای ترسو و انسان

در واقع منزلت او را    باشند. شاعر با استفاده از حرف نفی لیس به ممدوح منزلتی ویژه بخشیده ونماد حقارت و کهتری می

 بیند که به این موارد تشبیه شود. باالتر از این می

یرِ                     عالِب     ِمثَل ِعتاِقَها  َفَلیَس ُبغاُث الطَّ  َوَلیَس األسوُد الُغلُب ِمثَل الثَّ
مُّ کالَجوِف ِخبَرة   َدی کالَمَذاِنِب َوَلیَس الُبُحوُر ِفی    َوَلیَس العِصیُّ الصُّ   النَّ

 ( 51: 1972)دعبل، 

 )ترجمه(»مرغانِ مردار خوار همانند پرندگان شکاری و شیرانِ درنده مانند روبهان نیستند 

 مانند جویبارها نیستند.« -در بخشش-هایِ توخالی و دریاها هایِ محکم مانند چوبچوب

را عینیّت می مفهوم شجاعت  مبارزه  به صحنه  با ورود  بیان شجاعت و جنگاوری  شاعر در فرازی دیگر  بخشد و ضمن 

 رینظکمگیرد، با شجاعت و جسارتی  بدیل خود به این نکته اشاره دارد که در هنگامه جنگ و آن زمان که جنگ اوج میبی

سازد. در سایه این شجاعت و شرایط امنی که  آنان را نابود می  نشاند وو گردن دشمن می  بر قلب نیزه و شمشیر خود را  

چتری که شاعر برایش آماده ساخته، خود   او با پناه آوردن به زیر   چراکه شود دیگر او را خوفی نیست؛  برای میهمان مهیّا می

 بیند. را بیمه می

کباٍد َو َضرِب ِرقاِب فی َطعِن            َأنا َمن عِلمَت إذا ُدِعیُت ِلغارةٍ      َأ
ماُل ِبشتوةٍ  و یَف ف     ِإذا َتَناَوحِت الشَّ   يأصحاب يکیَف إرتقابی الضَّ

 ( 194: 1972)دعبل،

ها  نشانم و با شمشیرها میها را بردل دانی آن زمان که به جنگ و غارت فرا خوانده شوم؛ نیزه)ترجمه(»من چنانم که تو می

 زنمگردن می
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 دهم«ی اصحاب خود قرار میدر زمستان باد شمال وزیدن گیرد، مرا خواهی دید که چگونه میهمان را در زمرهو زمانی که 

باور   نیا  برطلبد و  کشیده، مرگ را به مبارزه می  با شمشیری از نیام بر  بساچهشاعر از ورود به میدان جنگ خوفی ندارد و  

 شود.است که قرار گرفتن در این مسیر، او را به سرایِ نعمت و گشایش رهنمون می
عةِ   َوکم َزحمُت َطریَق الموِت ُمعَتِرضا   اِنی إَلی السَّ یِف ِضیقا  فَأدَّ   ِبالسَّ

 ( 69:  1972)دعبل،

توقف   مرگ  تنگنای  در  آخته  با شمشیر  و  گرفتم  پیش  در  را  راهِ مرگ  بسیار  به سوی  )ترجمه(»چه  مرا  آن طریق  و  کردم 

 گشایش رهنمون شد.«

ورزد که او و قومش اهل  می  د یتأکنکته    ن یا  بر ای فخر آمیز  آمیزد و به شیوهگاهی شاعر شجاعت و سخاوت را درهم می

 بخشش و جنگاوری هستند. 
َدی    َوَعَلی َأسیاِفنا َتجِری الُمهج   َفَعَلی َأیماِننا َیجِری النَّ

 ( 77:  1972)دعبل، شود.«خونِ دشمنان جاری می دستانمان بخشش و بر لبه شمشیرهایمان،)ترجمه( »بر 

کند. او برای بیان انزجارِ  های ترسو و بزدل اظهار بیزاری میپروایی که دارد از انسانخاطر روحیه جنگنده و بی  شاعر به

کشد. در ان را در دو موقعیت متفاوت به تصویر میجوید و آندرونی خود نسبت به افراد ترسو از تشبیهی زیبا استمداد می

که   ترسو در سیمای شیری    زمانهمتصویر نخست  آوردن رخ می  پنجهیقوبا پذیرایی است، فرد  برای فراچنگ  نماید که 

یا   امّا در تصویر دوم که میدان جنگ و صحنه باک و جسور نشان میی اجتماعی، خود را بیتیموقعطعامی اندک و  دهد؛ 

رزار تجلّی بخش آن است؛ او چون روباهی است ترسو که تاب شنیدن صدای دشمن را ندارد و تنها هنری که دارد، فرار کا

 است و بس. 
َقاِء َثَعاِلُب                                      ُأسوٌد ِإذا َما کاَن یوُم ولیمةٍ  ُهم َیوَم اللِّ  ولکنَّ

 ( 43: 1972)دعبل،       

   باشند«)ترجمه(»)آنان( در روز میهمانی چون شیرانی قوی پنجه هستند؛ امّا در هنگامه جنگ روبهانی ترسو می

 زمان تغییر چرخه سیاسی شاعر در. موضع 2. 1. 3

دانند تا  میای از تاریخ هرگاه تغییری در هرمِ قدرت صورت گیرد، نویسندگان و شاعران آن را فرصتی طالیی  در هر دوره 

  ای شوم خبرپروایی، از حادثهاست او با شجاعت و بی  خود را به دستگاه قدرت نزدیک سازند؛ امّا دعبل در پیِ هدفی دیگر

ای که در پی آمدن حاکم جدید، ابراهیم در حال وقوع است. شاعر مردم را نسبت به شخصیّت واقعی ابراهیم  دهد؛ حادثهمی

ه با آمدن خود شرایط اقتصادی و اجتماعی را از آنچه هست بدتر خواهد کرد تا جایی که مردم سازد؛ شخصیّتی کمی  باخبر

 شوند. زیر فشار مشکالت کشته شده و یا دچار قحطی می

 ُتقَتُل فیها الَخلُق أو ُتقَحُط   َبیَعُة ِإبراهیَم َمشُؤوَمةٌ 
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 ( 125: 1972)دعبل،

 شوند«اّتفاقی که درآن مردم کشته شده و یا دچار قحطی می)ترجمه(»خالفت ابراهیم اّتفاقی شوم است. 

سازند. در دوران گذشته  ها برای خود فرصت میکنند و گاه از مصیبتهر لحظه اتفاقات را رصد می  طلب  فرصتافراد  

های آن نیکوکاریسرودند و در آن از محاسن و مرد رسم بر این بود که شاعران ابیاتی را در رثایِ او میزمانی که حاکمی می

ای نه گفتند و عمده هدفشان این بود که ضمن کاستنِ آالم و درد صاحبان عزا درآیندهسخن می  –دروغبهگرچه    -شخص

 -که عمری در حقِّ مردم جفا نموده-  حاکمی ستمگر چون معتصم  چندان دور مال و منالی فراچنگ آورند؛ امّا آیا رثاء بر 

دستگاه  توجه  جلبِ  دنبال  به  زبانی  چرب  و  تملّق  با  که  شعرا  از  بسیاری  برخالف  دعبل  دارد؟  دیگر  معنایی  تملّق،  جز 

 است.  مشاهدهقابلشاعر در ابیات زیادی   تی شخصپردازد. این ویژگی از  حکومت بودند؛ به بیان حقایق می

معارضه با یکی از شاعران متملّق هم عصر خود سروده، قبری که معتصم در آن جای گرفته را، دعبل در ابیات زیر که در  

یابد؛ جایی که شاعر با تشبیه معتصم داند. اوج شجاعت و جسارت دعبل، در بیت دوم تجلّی میپلیدترین قبر و جایگاه می

پردازد که آتش دوزخ را به فردِ ومین عاملی میداند. شاعر در بیت سوم به ذکر دبه شیطان، او را مستحق آتش دوزخ می

مهجوّ ارزانی داشته است و آن این است که معتصم در دوران حاکمیت خود افرادی ناالیق و ضدّ دین را برمسند خالفت 

 های جبران ناپذیری را بر امّت اسالمی و دین وارد ساختند.نشاند و این افراد به خاطر عدم آگاهی، خسارت
بـوُه وانَصَرفوا  - َقدُقلُت    َمدُفوِن  لشرِّ  قبرٍ  شرِّ  يف   إذ غیَّ

یاِطیِن    ِإذَهب ِإَلی الّناِر َوالَعذاِب َفما     ِخلُتَک إالَّ ِمن الشَّ
ی َعَقدَت بیعَة َمن یِن    ماِزلَت حتَّ   َأضرَّ ِبالمسلمیَن والدِّ

 ( 175:  1972)دعبل،

 مردم ازکنار قبری که به بدترین مدفون تعلّق داشت، بازگشتند )ترجمه( »زمانی که او را درگور نهادند و 

 بینمگفتم: به جهنم و جایگاه عذاب برو که من تو را جز شیطان نمی

 پیوسته چنین بودی تا آنکه بیعت کسی را که به مسلمانان آسیب رسانده )واثق( را فراهم آوردی.«

 عباس یبن. به چالش کشیدن سیاست خلفای 3. 1. 3

طلبد که هرکس جرئت آن نظیری میحقیقی و فاسد عباسیان، شجاعت و جسارت بی  تیشخص بدون شک برمال ساختن  

سازد. عباسیان که با زند و شخصیّت واقعی آنان را برمال میرا ندارد؛ اما دعبل بدون ترس پرده تزویر از چهره آنان کنار می

رفته بودند. آنان با   انی امو  ترشی پی رفتند که  ی روی کارآمدند. بعد از مدتی کوتاه به همان راهدارنیدی و  زی ستظلمادعای  

پایه  ضدهای مغرضانه و  سیاست  اّتخاذ از پیش  بیش  را ویران کردند؛  دینی،  از خلفای   ک یچی هشاعر    رو  نی ا  از های دین 

مراه  توان آنان را شایسته مقام حکومت دانست؛ زمانی که هارون رشید گداند. چگونه میرا شایسته حکومت نمی  عباسیبن

مأمون در رأس قدرت   امین و  فرزندش  با معرفی چهرهاندگرفته  قراربه همراه دو  در   عباس یبنی مزوّرانه خلفای  . شاعر 

  اثبات )ع( را  تیباهل ت یحقانخواهد  (. و از این رهگذر می210: 1391دارد )طالبی، مسیر روشنگریِ مردم و جامعه گام برمی
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 خطراتی سخت به دنبال خواهد داشت.نماید حرکتی که برایش 
یِن َعیَثة   يوعاَثت بنو العباِس ف           َم ِفیِه ظالٌم وظـنیُن         الدِّ  تَحکَّ
وا َرشیدا  لیَس فیهم ِلُرشِدهِ          وها ذاَک َمأموٌن وذاک َأمیُن    َوَسمُّ
شِد ِمنهم ِرعایةٌ ـفما ُقِبلَ      ِة ِدیُن ـانـیٍّ بألمـولـَواَل لِ        ت بالرُّ
 ِلهَذا َرزایا ُدوَن َذاک مجونُ      الُه َبعُدهُ ـفـُدُهم غاٍو وِط ـیـَرش   

 ( 169:  1972)دعبل،

 ای دین را تباه ساختند که هر ستمگر و مظنونی در آن حاکمیّت یافت. )ترجمه(»بنی عبّاس به گونه

 نداشتند(  نبود همینطور مامون و آن دیگری أمین )شعورکسی را رَشید نامیدند که از شعور کافی برخوردار 

 هیچ حمایتی در مورد هدایت از آنان صورت نگرفت و هیچ حاکمی از آنان به امانتداری باور نداشت 

ها در برابر او بی پروا و بی حیا  رشیدِ آنها )هارون( گمراه است و دو فرزندش بر مثال خودش بودند؛ از این رو مصیبت

 «باشند.می

زیر دیگر  بار  زیر،  ابیات  در  به شیوه  شاعر  را  عباسیان  و چرخه قدرت  تهکّمبنا  و  ای  می  گونه  طنزآمیز  کشد.  به چالش 

ترند. این حکّام ناخلف به همان میزان یک از دیگری ناالیق  نشینند، هرمسند خالفت می  که از پس هم بر  عباس یبنخلفای  

بخواهد بر مسند خالفت بنشیند. آنگاه شاعر در بیت سوم تعجّب و   خوان  و آوازیک مطرِب  شایسته این جایگاه هستند که  

اینکه بسیاری   توجهقابلنماید. نکته ی خالفت جای فاسقی دیگر را بگیرد، ابراز میشگفتی خود را از اینکه فاسقی در چرخه

می  عصرهماز شاعران   نیک  را  حقایق  این  اما  دعبل  خاطردانستند  حقایق  شیاندصلحتم  به  بیان  از  ترس،  یا  و   اعراضی 

 نمودند. می
  َفَهفا ِإلیِه ُکلُّ َأطلَس ماِئِق         َنَعَر إبُن َشکلَة بالِعراق َوَأهلهِ 

  فلَتصُلَحن ِمن بعده ِلُمخاِرِق     ِإن کاَن ِإبراِهیُم ُمضَطِلعا  ِبـها  
 ولَتصُلَحن ِمن بعده ِللَماِرِق        َولَتصُلَحن ِمن َبعِد ذاَک لَزلَزٍل    

ی یُکوُن َوَلیَس َذاَک ِبَکاِئٍن    َیِرُث الِخالَفَة فاِسٌق َعن فاِسِق     َأنَّ
 ( 140: 1972)دعبل،

 شتافت  انسان ابلهی به سویش )ترجمه( »ابن شکله )ابراهیم بن مهدی( در سرزمین عراق و در برابر مردم نعره کشید و هر

 شد آمد هر آینه پس از او خالفت شایسته مُخارقِ خواننده نیز میخالفت بر میاگر ابراهیم از پس 

 کردند و بعد از او )ابراهیم( مطربانی چون زُلزل و مارِق شایستگیِ آن را پیدا می

 که فاسقی در خالفت وارث فاسقی دیگر باشد«. -چگونه ممکن است و به نظر شدنی نیست 

می بیداد  حاکمان  ستم  و  جور  که  روزگاری  در  کوبنده  ابیاتی  شنیدن  تصوّر  از  شاید  دعبل  ت یشخصکرد؛  چون  ؛  دیبرآی 

داد که برآن آویخته شود. شاعر با شجاعت و احتمال می  لحظه   هردوش داشت و    شاعری که پنجاه سال چوبه دارش را بر 

اش بسیار گسترده است و همگان  دهد، سیاستی که دامنهباس خبر میعو استبداد بنی سراسر ظلماز سیاستِ   رینظکمجسارتی 
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کند. و از طرفی  عباس بمیرد، کسی از روی حقیقت برایش گریه نمیای از خلفای بنیهرگاه خلیفه  رو   نیا  از از آن باخبرند؛  

ود. شاعر در این شداند حاکم بعدی سیاستی همچون خلفایِ پیشین در پیش خواهد گرفت، کسی خوشحال نمیچون می

می اجتماعی  و  سیاسی  بغرنجِ  اوضاع  به  نمیابیات،  امیدی  آن  بهبود  به  که  شرایطی  از   چراکه رود؛  پردازد؛  حاکمی  هرگاه 

نشیند با خود کوله باری برد و چون حاکمی بر جای او میمیرد با خود نکبت و بدبختی را به گور میمی  عباسیبنحکمای  

برا  را  بدبختی  ارمغان میاز نکبت و  به  مردم  آوردن دو واژه »ی  نکره  با  فرومایگی جایگاه خلیفةٌ آورد. شاعر  به  « و »آخرُ« 

و سلبِ    عباسیبنکند. عمده تالش شاعر در این ابیات، افشای شخصیتِ واقعی خلفای  معتصم و فرزندش واثق اشاره می

 (. 13: 1391باشد )معروف،سیاسی آنان می ت یمشروع
  َوآخٌر قاَم لم َیفَرح ِبِه َأَحٌد      َخلیَفٌة ماَت لم َیحزن َلُه َأَحُد     
َکُد     ؤُم یتبُعهُ ـرَّ الشُّ ـَمرَّ هذا َومَ ـف    یُل والنَّ   َوَقاَم هذا َفقاَم الَو

 ( 83: 1991)دعبل،

 کسی از آمدنش خوشحال نشد  ناراحت نشد و دیگری آمد وای مُرد و هیچ کس )ترجمه(»خلیفه

 این یکی رفت و پلیدی با او همسفر گشت و آن دیگری برخاست و بدبختی و سیه روزی با او به پا خاستند.«

 زبانی و مصادیق آن در شعر دعبل  بد . 2. 3

توان انتظار داشت که در تمام ابعاد اخالقی از هر عیبی مبری باشد.  ی است که نمیاگونهبهجوهرِ وجودی انسان    شکیب

انسان رذالت  هرچندی  هر  با  الجرم  باشد،  داشته  اهتمام  اخالقی  فضایل  به  قاعده نسبت  این  از  دعبل  و  است  همراه  هایی 

های کم اجتماعی به برخی از رذالتمستثنی نیست و طبیعی است که در طول دوران زندگی و متناسب با محیط و شرایطِ حا

 اخالقی گرفتار شود. 

یکی از رذایلِ اخالقی که در روایت اسالمی فراوان روی آن تأکید شده است، حفظ زبان از الفاظ و تعابیر ناپسند است. 

به بدزبانی روی می با آسیبی   شود؛ چراکه شخصیّت و جایگاهِ انسانآورد بیش از هرکس خود متضرّر میانسان زمانی که 

که  -  شاعر  تی شخصدهد. یکی از نقاطِ تاریک  شود و این بدزبانی دیدگاهِ دیگران را نسبت به فرد تغییر میی مواجه میجد

استفاده از تعابیر و الفاظ مستهجن و غیراخالقی است. گاه زبان شاعر   -حجم زیادی از ابیات را به خود اختصاص داده است

از   گونهنیاورزد. وجود  کند و مترجم از ترجمه آن امتناع میدرانه است که انسان از عنوان ساختن آن شرم میی پردهقدر  به

این سؤال مقابل  در  را  آنان  و  مواجه ساخته  با شگفتی  را  پژوهشگران  از  بسیاری  داده  اشعار  ابیاتی    قرار  کاربرد  علّت  که 

توان آن را توجیه چیست؟ و چگونه می  با تعهّد  و همراهی در کنار اشعاری اخالق مدارانه  راخالق یو غمستهجن    نیچننیا

ها که شاعر تا ایّام  اخالقی  رسد فضایِ مسموم و همراه با انواع بدنظر می  کرد؟ پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست. به

زیادی داشته است؛ فضایی که در آن رذایل اخالقی بر   ریتأثانی را در آن به سرآورده، در این جنبه از شخصیّت شاعر  جو

شایع بود؛ امّا آنچه بیش از همه، استفاده از الفاظ    -به ویژه بین جوانان-  مستهجن   الفاظ فضایل غالب آمده بود و استفاده از  

به خلفای   شاعر نسبتالوصفی بود که    داد؛ بغض و نفرت زائد شاعر موجّه جلوه میرا نزد    فانه ی عف  ری غمستهجن و ابیات  
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ترین الفاظِ خود را نثار آنان اختیار رکیکربود و گاهی بیعباسی داشت؛ بغضی که عنانِ اختیار از کفِ شاعر می  شهیپستم

سوخت بکاهد و در این زمان نه به قُبح آن می  در آن های خشمی، که  کرد؛ تا شاید از این رهگذر بتواند قدری از شعلهمی

به عقوبتِ  می به   شاعر نسبتتجلّی بخش نفرت    واقع  در  اشعار کهی و نه از کسی واهمه داشت. این  اخرواندیشید و نه 

زبانی و هتکِ حرمت دیگران به هر    باشند. ناگفته پیداست بد باشد، از بسامد باالیی برخوردار میپیامبر می  تیباهلدشمنانِ  

تا   عنوان  چی ه  بهعلّتی که باشد، امری نکوهیده است و این صفتِ اخالقی شاعر،   قابل دفاع نیست. ما در این مقاله برآنیم 

 های آن، به تصویری درست از شخصیّت اخالقی شاعر دست یابیم.ضمن بررسی این رذیلت اخالقی و بیان ریشه

که ناظر بر این جنبه از شخصیّت شاعر است را به همراه علّت آن  شعر شاعر موضوع ابیاتی چند از هتر اینک برای تبیین ب

 آوریم. می

 زبانی با رویکرد سیاسی  بد  .1. 2. 3

است، حجم زیادی از    شدهگفتهیا کارگزاران    عباسیبنزبانی شاعر که عموماً در مذمّت خلفای   این جنبه از هجو و بد

 شود.اشاره می هاآنگیرد. در ذیل به برخی از در برمیاشعار شاعر را 

  های با نفوذ دستگاه حکومت که با تملّق و چاپلوسی سالها بر ابی دؤاد، یکی از چهره   احمد بنشاعر در فرازِ نخست، بر  

بود، حمله می تکیه زده  به مقام و جایگاهی محدود  مسند قضاوت  را،  او  ارزشِ وجودی  تمام  با میبرد و  را  آن  سازد که 

دهد. شاعر برای اثبات  گری و عوام فریبی به دست آورده است. آنگاه و به شکلی غیر عفیفانه به او نسبت زنا زادگی میحیله

بی اظهار  است  کسی  اینکه چه  و  مهجوّ  پدر  به  نسبت  اّتهام،  میاین  مواجه  خبری  تردید  با  را  مخاطب  کار،  این  با  و  کند 

گوید و یا مطربی به نام زریاب مغنّی است؟ شاعر به همان میزان که در پدر مهجوّ همان است که خود میسازد که آیا  می

ترین تردیدی،  گوید و بدون کم اخالقِ او مطمئن سخن می  داد، نسبت به سیرت وشناخت پدر مهجوّ از خود تردید نشان می

 داند. او را بدترین انسان می
ا َأن َأفادَ          َتیِن  يَوَأصبَح راِفال  ف     َطریَف ماٍل  َولمَّ   الُحلَّ
بی ُدؤادٍ        

َ
  َوَقدکاَن اسُمُه ابَن الَفاِعَلیِن    َتَکّنی وانَتَمی أل

وُه ِإلَ ـف         ُم والِ ـاٍب فـَو ِزری      هِ ـیـَرٍج َأبـی فَ ـردُّ
ُ
  َدیِن ـأأل

 ( 174: 1972)دعبل،

 )احمدبن أبی داود( از ثروتی برخوردار شد و احساس خوشبختی نمود )ترجمه(»و زمانی که 

 حالی که پیشتر اسمش فرزند دو فاعل بود )حرامزاده بود( به کنیه ابی دؤاد دست یافت در 

 پس خلقتِ او را به دو نفر برگردانید یکی پدرش و دیگری زریابِ مغنّی که هر دو از پلیدترین پدران هستند.«

 کند. ای دیگر بیان میگونهمضمون را در ابیات زیر به نیشاعر هم

سیاسی،   رویکردی  با  خالد  تیشخصشاعر  ابی  بن  داشت-  احمد  برعهده  را  عباسی  مأمون  وزارت  مدتی  مورد   -که  را 

برخود دهد. دعبل سیمای ابوخالد که از فرط دردِ ناشی از سوءِ هاضمه دهد و از او تصویری نکوهیده ارائه میحمله قرار می
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کند. او که اینک در سیمای زنی حامله جلوگر شده؛ شکمش  پیچد؛ را به زنی تشبیه نموده که دوران پایان حمل را طی میمی

کند دعبل در بیت بعد ضمن تشبیه مهجوّ به ظرفیّت غذا )جنین( را ندارد؛ از این رو آنها را یک به یک چون مدفوع دفع می

داند. شاعر در این ابیات با زیر پا گذاشتن مرزهای  ای نامشروع میزند و او را محصول رابطهمیسوسکِ سیاه، به او اّتهام زنا  

به هر   -اخالق تصویری نه چندان خوشایند از خود بر جای گذاشته است بدون تردید متّهم ساختن فرد مهجوّ به زنازادگی

 روانیست.  -نیّتی که باشد
ِخما  قاِعدا إذا      َکَأنَّ َأبا خاِلٍد َمرَأةٌ    باَت ُمتَّ

  فیخراُهُم واِحدا  واِحدا     َیِضیُق بَأوالِدِه َبطُنهُ    
رَض ِمن ِسلِحهِ                

َ
 َخناِفَس ال ُتشِبُه الواِلدا    فقد َمأَلَ األ

 ( 86:  1972)دعبل،

   ماندشود، زنی را می می سوءِ هاضمه شده و زمین گیر  )ترجمه(»آنگاه که أبوخالد دچار

 کند نتیجه آنان را یکی پس از دیگری دفع می هایش را ندارد درکه شکمش گنجایش بچه

 هایش( او چون سوسکی است سیاه که به پدر شباهتی ندارد.«زمین را از مدفوع خود پرساخته )بچه

یورش -  دست گرفته  درگری زمام حکومت را  که با حیله-  دعبل در فرازی دیگر بر شخصیّت پوشالی و مزوّرانه متوکّل

کنند علّتی دارد کار اقدام نمیبرد و بر این باور است که شخصیّت او شایسته هجوی همگانی است؛ اما اگر دیگران به اینمی

ضمن -(. شاعر در این بیت  135:  1382دهد )آذرشب،و آن این است که متوکّل در قبال سکوت آنان به خود فروشی تن می

باید بگوییم دعبل    میفروگذارزند. اگر جانب اخالق را  و ترسو گوشه می  شی اندمصلحتی از شاعران  به برخ  -هجوّ متوکّل

  که داللت بر-  ای است به زیبایی از پس معنی برآمده است. او با آوردن موصول »ما«قصیده  در حکمدر این بیت که خود  

(. استفاده درست و 96:  1383ودنی جلوه دهد )هاشمی،در تالش است گناهِ متوکّل را بزرگ و نابخش  -تعظیم و تهویل دارد

ها را بر ذهن مخاطب جاری ساخته و او را در برداشت معنی آزاد و شگردهای ادبی، دنیایی از ناگفته  ریاز تصاوخردمندانه  

 گذارد. می
َدَک الَعبیُد   َوَلسُت ِبقائٍل َقذعا  َوَلکن  مٍر ماتعبَّ

َ
 أل

 ( 75: 1972)دعبل،

  برند.«أمر مهمّی دیگران فرمانت را می )ترجمه(»من أهل ناسزاگویی نیستم؛ امّا بخاطر

خاطر    کند حاکمان را نسبت به اشتباهاتشان باخبر سازد و در این بین و بهگاهی شاعر با استفاده از زبان هجو سعی می

 آورد.آنان گران نیاید و بهتر بردل بنشیند به زبان طنز روی می اینکه سخنش بر

بر عهده داشت؛ در  رسان نامه  تیمسئولزمانی که حسن بن وهب   نامه  کارِ ی را  با  خود یعنی  ی مواجه شد  اشکاالت رسانی 

البته  3/321:  1980)حموی، و  کوبنده  اشعاری  با  دعبل  آنگاه  این  اخالق   ریغ(.  در  او  داد.  قرار  آماج هجویاتِ خود  را  او  ی 

را    ر عملابتکاخواند که در صورت وارد آمدن هرگونه فشار بیرونی،  کفایت میتدبیر و بیابیات حسن بن وهب را فردی بی

فرستد. یی دیگر میجا بهها را به اشتباه نامه بساچهکند و رسانی نسنجیده عمل میدهد و در این زمان در امر نامهاز دست می
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های بار اشتباهی از جنس دیگر مرتکب شود و در محموله  رود که اینلیاقتی که در او سراغ داریم خوف آن میبا این بی

تناسلی قاطرها را در پاکت قرار داده و ارسال نماید که آنگاه جای ارسال محمولهپستی اشتباه کند و ب هایِ مشتریان، آلتِ 

می اوج خود  به  شیوهفضاحت  به  ابیات  این  در  بیرسد. شاعر  از  طنزگونه  میای  خبر  حاکم  البته  و  پستچی  دهد؛ تدبیری 

 آور را فراهم آورده است. نین شرمتدبیر، مقدّمات اشتباهاتی چاو با گماردن این شخص بی  چراکه
صَبَحت

َ
 ُأُیوُر ِبغال الُبرِدَحشَو الَخَراِئِط     َوَلوال َأِمیُرالُمؤِمنیَن أَل

 ( 126: 1972)دعبل،

 گرفت.«های پست قرار میدرون کیسه رساننامه)ترجمه( »اگر )درایت( خلیفه نبود بدون شک آلتِ قاطرهای 

 دفاع از عقیده درراه. بدزبانی 2. 2. 3

  تیباهلشود و او با استفاده از زبان آتشین خود، دفاع از حریم  هجویات و بدزبانی شاعر می  بخششاعر الهامگاه عقیده  

 داند.ترین رسالت خود می)ع(، را بزرگ

هایی زشت و ناروا داد؛ دعبل به خروش  زمانی که مروان، یکی از شاعران متملّق عصر عباسی به حضرت علی )ع( نسبت

به او داد. شاعر در این ابیات به شکلی طنزگونه مادرِ   شکندندانآمد و با استفاده از الفاظی آتشین و غیر عفیفانه پاسخی  

باور است که مادرِ مهجوّ بسیار سخاوتمند است؛ امّا سخاوتی که شاعر در پی    نیا  برسازد و  مهجوّ را به خیانت متّهم می

ی خود را در اختیار راحتبهفضیلت نیست که بدترین نوع رذالت است و آن این است که مادرِ مهجوّ    تنها نهاثبات آن است؛  

کند رسد. شاعر او را نیز به بخل که صفتی نکوهیده است، توصیف میدهد. اکنون نوبت به پدر مهجوّ میدیگران قرار می

پیکِ   از  پایان  در  تا  می  رسان  خبرشاعر  شاعر  مشخطخواهد؛  آئین  طبق  کند.  تفهیم  مروان  به  را  او  سیاسی  و  اعتقادی  ی 

به   مریدان  حضرت علی )ع( در حکم م   خصوص بهو    اطهار   ائمّهناسزاگویی  پیامبر است و  ای  )ع( لحظه  اطهار   ائمّه ذمّتِ 

 دهند. ها را میحرمتیساکت نخواهند نشست و به شکلی کوبنده پاسخ هرگونه بی
 وابِن الجوادِة والَبِخیِل     الُبُعوِل  ِن خاِئنةِ ُقل أِلب          
َة للَوِص        ُة ِللّرسوِل ـَی المـه     یِّ ـِإنَّ المذمَّ   ذمَّ
َة الُقرَبی ت      ذمٍّ ُمسَتِحیِل؟ ـها بـِولُ      حاـأمودَّ
ُفول ـوأن     بّی ـذمُّ أوالَد النـأت      َت ِمن َولِد النُّ

 ( 152: 1972)دعبل،

 )ترجمه( »به پسر زنِ خیانت کننده به شوهران و پسر زن بخشنده و پسرِ مردِ بخیل بگو 

 حکم بدگویی به پیامبر است  پیامبر، علی )ع( دربدگویی نسبت به جانشین راستین 

 خواهی دوستی و خویشاوندی پیامبر را با سرزنش بیهوده به دست آوری.آیا می

 ای بیش نیستی.«حالی که خود حرامزاده کنی، درآیا فرزندان پیامبر را سرزنش می
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 های فردی زبانی با انگیزه . بد 3. 2. 3

گیری از زبان شعر، به بهترین  کند، شعر است. او با بهرهبهترین ابزاری که شاعر را در مقابل دشمنان و بدخواهان یاری می

 نماییم.زیر مشاهده می ات یدر ابکه  چنانآنشود. شکل بر دشمن خود حمله آورده و بر او غالب می

شورد. این شاعر که موجباتِ خشم دعبل را  عصرخود، ابوتمام یاخارک میشاعر در نخستین فراز به یکی از شاعران هم  

با سخنانی ناروا مرزهای اخالق را در نیایِ بد دعبل سخن گفته و  تبارِ نیک خود و   فراهم آورده، در برخی از محافل از 

زند. شاعر ادر مهجوّ اّتهام زنا میی به مراخالقیغآورد و او به شکلی  نوردیده است. اینگونه سخنان ناروا دعبل را به خشم می

ابتدا در جایگاه انسانی   ، نسبت به مادرِ مهجوّ نگاهی نیک دارد. این خوش باوری شاعر باورخوشبرای بیان این مضمون 

با عملکردِ سوءِ خود حقیقت خانواده  چراکه   پاید؛دیری نمی  را عیان میفرد مهجوّ  پندارِ اش  به  این موقع  در  سازد؛ شاعر 

به مادرِ مهجوّ، اذعان میاش با اشتباه برمال می  -که زنازادگی است -  را  کند و شخصیّت واقعی اوتباهش نسبت  سازد آنگاه 

مادرِ به  نسبت  فرد مهجوّ  پندارِ  می  خواندن  معرفی  پارسا  و  وارسته  انسانی  را  او  رویکردِ  خود،  این  درنماید.  هجو،   شاعر 

 بخشید.اش را اعتال میآورد؛ جایگاه خود و خانوادهرکسی حمله میباشد که چون بیادآور هجویات جریر می
َض ِلی َنفَسهُ      نمیـاُوُه تَ ـارٍک آب ـ ِلخ            َوشاِعٍر َعرَّ
  می ـَبَح ِمن هـَأمَسی َوال َأص  ذکری َوما  َیشتُم ِعرِضی عنَد           
هُ     ذا ُأمَّ  َرٌة ِعلمی ـاهِ ـَرٌة طـیّ ـَخ            َفقلُت: ال، بل حبَّ

هِ  کِذُب َواللِه َعَلی ُأمُّ   َکِکذبِه َأیضا  َعَلی ُأّمی            َأ
 ( 216: 1972)دعبل،

 چنین گفت( که پدرانش به قبیله خارک منتسب هستند  )ترجمه( »شاعری با کنایه خودش را بزرگ جلوه داد )و

 من، شب و روز ندارد گوید حال آنکه از ترس  هنگام ذکر نام من ناسزا می

 دانم او زنی خیّر و پاکدامن است گفتمش: چنین نیست؛ بلکه مادرش زنی خوش خصال است و تا آنجا که من می

 «گوید.گویم همانگونه که او درباره مادرم دروغ میبه خدا قسم در مورد مادرش دروغ می

ندایِ درونی و شاید هم راضی نگه داشتن    بع وکه به شوخ طبعی و بذله گویی مشهور است گاه برای پاسخ به ط  شاعر

 آورد.مخاطبان خاص به بدزبانی طنزگونه روی می

 نماید.ای نازیبا سروده، چهره او را به مدفوع تشبیه میزیر که در هجوِّ نویسنده اتیدر ابدعبل 
را  ِمن ُسرَّ َمن َرأی     ة  فإذا ُعَمیُر  ـاَج ـادُر حـُأب         خرجُت ُمَبکِّ

  َفَوجُهَک یاُعَمیُر ِخری َو َخیُر   َفلم أثِن الِعناَن وُقلُت َأمضی 
 ( 101:  1972)دعبل،

 )ترجمه(»صبح زود در پیِ برآوردن حاجتی روانه سامرا شدم که ناگهان عمیر را دیدم 

 ماند.«صورتت به مدفوع می -ای عمیر- افسارِ مرکبم را به سوی او متمایل نساختم و گفتم: همان بِه که بروم چرا که
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 زبانی نسبت به خاندان و قبیله . بد 4. 2. 3

ای ابتکاری محاسنِ اخالقی قبیله مهجوّ  تازد و به شیوههای مختلف بر قبیله و یا خاندان مهجوّ میی و به انگیزهشاعر گاه

 سازد.میدهد و آنان را به رذایلِ اخالقی متّهم را مورد تردید قرار می

کند. این  می  هجو ی و با لحنی تند و غیر عفیفانه خاندان بنی وهب را  اسی و سدر اولین فراز شاعر با رویکردی اعتقادی  

آلودگی انواع  منجالب  در  آمدهخاندان  گرفتار  اخالقی  شناخته  های  زنان  از  آرایش  خاطر  به  مردانشان  که  جایی  تا  اند؛ 

»قاَل هَی راَوَدتنی َعن َنفسی َوَشِهَد شاِهٌد ِمن َأهِلها ِان کاَن َقمیُصُه ُقدَّ سوره یوسف    28تا    26  اتیآ  ازشوند. آنگاه شاعر با الهام  نمی
َقت َو ُهَو ِمَن الکاِذبین َبت َو ُهَو ِمن الصادقیَن -ِمن ُقُبٍل َفَصدَّ ُه ِمن َکیِدُکنَّ إنَّ َفلّما َرَأ َقمیَصُه ُقدَّ ِمن دُ -َو ِإن کاِن َقمیُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَکذَّ ُبٍر قاَل إنَّ

سازد. با این استدالل که چون پیراهن مردان این قوم از پشت و  مردان و زنانِ آنان را به فسق و فجور متّهم می  َکیَدُکنَّ َعظیٌم«

ین خاندان از کودکی  جای انکار آن را بپذیرند. اماند و آنان بهتر است به  زنانشان از جلو دریده شده، جایی برای انکار نمی

که این   افتهیمهارتاند و در این میدان چنان  ی آن را به کمال رساندهسالبزرگاند و در  با فحشا آشنایند و آن را نیک آموخته

یی توگوو جزئی از سرشتشان شده است؛ تا جایی که دیگر قادر به ترک آن نیستند.    ختهیدرآمو پوستشان    پاگوشترذایل  

اند که تا دنیا باقیست همراهشان  این رذیلتِ اخالقی را بر بند نافِ آنان گره زده  -اندشهرهکه خود به فحشا  -  هایِ آنان دایه

ی ا گونهبهکند. صورت مساله در آیات قرآنی  کند، قدری با آیات قرانی فرق میباشد. هدفی که شاعر در این ابیات دنبال می

گیرد؛ امّا هدف تنها دامن یکی از طرفین ماجرا )زلیخا( را می  -ی که وجود داردبا توجه به شواهد-  است که اتّهام به گناه

کند. شاعر به دنبال  کند؛ امّا نوع برداشتی که دارد، فرق میمسأله تغییری ایجاد نمی دعبل چیز دیگری است. دعبل در صورت 

 نیست؛ بلکه هدف اصلی او، اثباتِ فسق و فجور، برای طرفین ماجرا )مردان و   هاآنرفع اّتهام از طرفینِ ماجرا یا یکی از  

 رسد. زنان( است و تنها در این صورت است که او به هدف نهایی خود می
نَثی ِمَن الَذَکرِ   رایَت َبنی َوَهٍب ِبَمنزلةٍ  إذا   

ُ
هُم األ   َلم َتدِر أیُّ

  وُقمُص ُذکراِنِهم تنَقدُّ ِمن ُدُبرِ       قمیُص ُأنثاُهُم ینَقدُّ ِمن ُقُبٍل     
کوَن َعلی الَفحشاِء ف  ِصَغـٍر  يُمحّنکون َعلی الَفحشاِء ف          ِکَبرِ  يُمَحنَّ

  بیَن الَحواضِن والدایاِت ِبالَکَمِد    ُمحّنکون َوَلم ُتقَطع َسراِئُرُهم 
 ( 113: 1972)دعبل،

 بنی وهب را در جایی ببینی؛ نخواهی توانست زنانشان از مردان تشخیص دهی لهیاگر قب)ترجمه( »

 پیراهنِ مردانشان از پشت دریده شده است  پیراهنِ زنانشان از جلو و

 اند و در بزرگسالی نیز به آن عادت دارند درکودکی فحشا را آموخته

فساد خوگرفته- نمیبا  قطع  آنان  از  عادت  این  و  این خصیصه  اند  دایهشود.  و  پرستاران  دیگر بین  به شکلی  نیز  آنان  های 

 وجود دارد.«

 گیرد.هجوِ دعبل طیف وسیعی از افراد و حتّی قبیله خُزاعه را در بر می

یعنی خُزاعه حمله می  قبیله خود  بر  ابیات زیر  در  از  شاعر  را  آنان  دارد؛  تعلّق  آنان  به  اینکه خود  به  توجّه  بدون  برد و 
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و ساکت باشند که این   فروبندند خواهد چون موضوع مفاخرت به میان آمد، دم  کند و از آنان میم میفضیلتی محرو   هرگونه

دهد و  دهد و به شکلی زننده به آنان نسبت لواط میرا گسترش می  هجوسکوت برایشان بهتر است. در بیت بعد شاعر دامنه  

آن، برخود ببالند. این ابیات گرچه هنرمندیِ    له یوس  بهانند،  توداند که خُزاعه میاین رذیلت اخالقی را تنها صفت بارزی می

شاعر   تی شخصنوعی آشفتگی در    دهندهنشانسازد؛ امّا از طرفی  برمال می  -کاریکاتوری را  هجو بخصوص در زمینه  -شاعر

که نزدیک  -است که چطور ممکن است شاعری متعهّد چون دعبل  برده  فرواست و بسیاری از پژوهشگران را به این اندیشه  

ای  کمترین مالحظه  و بدونبا زبانی این چنین گزنده  -خردها را در راهِ آئینش به جان میدار بر دوش تمام مصیبت  قرنمینبه  

 بر قوم خود بتازد. 
فو  َأخزاَع ِإن ُذِکَر الَفخاُر فَأمَسُکوا

َ
کّفُکم َعَلی األ  اهِ َوَضُعوا َأ

ما  واِط، َفإنَّ   عنَد الَمفاِخِر َفخُرکم ِبستاهِ   ال َتفَخروا ِبسَوی الَّ
 ( 220: 1972)دعبل، 

 )ترجمه( »ای قبیله خزاعه، چون سخن از افتخار به میان آمد، دم نزنید و دستانتان را بر روی دهانتان بگذارید 

 باشد.«تنها افتخار شما به مقعدها میمباد جز به لواط افتخار کنید؛ چراکه در زمان فخر فروشی 

 نتیجه  

به دادند  انجام  دیوان شاعر  در  که  پژوهشی  با  مقاله  از    نگارندگان  برخی  به  زیر  در  که  یافتند  اشاره    هاآننتایجی دست 

 گردد:می

های منفی، های مثبت، مربوط به شجاعت و در جنبهجنبه  هایِ مختلف اخالقی، بیشترین کاربرد و بسامد؛ دراز بین جنبه  .1

 ی شاعر است.بدزبانمربوط به 

در مواردی نیز این شجاعت،   شاعر درآمدهی  ادبی دعبل، بیش از هر چیز به خدمت اعتقاد و عقیده  و شهامت شجاعت    .2

 .استشاعر   تی شخصگیرد که البته جزء نقاط تاریک  خود میای به رنگ قبیله

  تیباهلی و پرده دری شاعر، بیش از هر چیز، ناشی از بُغض و نفرتی است که نسبت به دشمنان  بدزبان ریشه و عامل    .3

های فردی و یا از  خصومتهایی دیگر چون  ی دارد، در مواردی نیز شاعر به علّتعباس  شهی پستمپیامبر و بخصوص حکامِ  

 آورد. روی طبع به این کار روی می

که شاعر  شناسسبکدر    .4 باید گفت  دعبل  بدزبانیِ  اسلوب  رایج،    برخالفی  بهره   ترکمسنّتِ  نفرین  و  دشنام  اسلوبِ  از 

 . سازدهایی مانند زنازادگی، لواط و بخل متّهم میی آن مهجوّین را به رذالتجا بهگیرد و می

کردند به و سیره نویسان که بدزبانی و هجو ِشاعر را در راه نیل به اهداف اقتصادی توجیه می  نگارانخی تارسخن    جودباو  .5

استناد پژوهش صورت گرفته، ابیاتی که ناظر بر این ادّعا باشد بسیار اندک است که البته در همین تعداد اندک ابیات نیز باید  

 تأمّل کرد. 
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