
 

 

 ١ابوالقاسم حالت
 شاعر، طنزپرداز، ترانهسرا، روزنامهنگار، مؤلف و مترجم

                                                              عبدالحسین آذرنگ
  

ش در همان شهر درگذشت.آنچه ١٣٧١ش در تهران به دنیا آمد و در ١٢٩٨ابوالقاسم حالت در 
وبیش برگرفته از آمده است، کماحوال او در منابع مختلف، حتی در منابع مرجع، درشرح 
نامۀ مختصری است که خود او دربارۀ خودش نوشته است. از همین مطلب کوتاه او زندگی

تولدش در منابع به اختالف دنیا آمده و سال ای مذهبی بهآید که در خانوادهگونه برمیاین
است، اما با قطعیت » ترنزدیک«حقیقت ش به ١٢٩٨گوید می است. حالتذکر شده

چه سالی به دنیا آمده است؛ شاید از سر همان طبع شوخش گوید که دقیقًا حقیقی در نمی
 خواسته است خوانندگان را بالتکلیف نگه دارد. 

سبب تعّصب مذهبی حالت از کودکی به هنر عالقه نشان داد، اما مسیر این عالقه را به
ش حالت اسرود و تخلص شعریمیسمت ادبیات برگرداند. از دورۀ دبستان شعر پدرش به

الحمار، خروس الری، شوخ، ابوالعینک، انتهای مستعار هایش با نامبود. بسیاری از سروده
او به انجمنی ادبی راه یافت که محمدهاشم  است.چاپ شدهمآب، هدهدمیرزا و هوار فاضل

کرد. به تشویق او و عبدالحسین اورنگ گرا، آن را اداره میشاعران سنتن و افسر، از ادیبا
کردن و چاپگرا) به سرودن شعر الملک، نمایندۀ مجلس، شعرشناِس سنت(ملقب به شیخ

انجامید  توفیقهمکاری او با نشریۀ فکاهی آنها در جراید ادامه داد. آشنایی با حسین توفیق به 
های او، که در سردبیری آن نشریه را برعهده گرفت. بحر طویلسال  پنج و بعدها نزدیک به

شد منتشر میسال با چند نام مستعار در همان نشریه  ٢٠از دست بود، بیشسرودنشان چیره
 ).١٦ـ١٣: ١٣٧٩(حالت، 

                                                            
قرار  مترجم ای عبدالحسین آذرنگ که همراه با تغییراتی در اختیار مجلۀهای دانشنامهاز سلسله مقاله  ۱

 .مترجمگرفته است ـ 
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که نظام دیکتاتوری برچیده و فضای سیاسی کشور باز شد، فعالیت  ١٣٢٠از شهریور پس
مختلف، های های طنزآلودش در نشریهها و نوشتههم گسترش یافت و سرودهحالت ادبی 

ها، کرد، اما نوشتههمکاری میهم  آیین اسالم، منتشر شد. با مجلۀ مصّورتهرانازجمله در 
نبود و صبغۀ مذهبی، اخالقی و عرفانی داشت. فکاهی  ،هایش در این مجلهرباعیات و قصیده

آمیزش را، که با های مطایبهها و ترانهکرد و تصنیفسرایی هم میترانهش، ١٣٢٠در دهۀ 
انتظامی، عباس الله انتقادهای سیاسی و اجتماعی همراه بود، هنرمندانی همچون عزت

ازیگران مشهور زمان خود، بشعار، حمید قنبری و مجید محسنی، همگی از حکمت
کردند. آثار فکاهی او در گهر اجرا میهای تهران و پرده در تماشاخانهصورت پیشبه

 ). ١٨ـ١٦(همان: با عنوان فکاهیات انتشار یافت  ش١٣٢٥
دوبلۀ چند سازی برای های فیلمابوالقاسم حالت در همان سال به دعوت یکی از شرکت

اش را تکمیل کرد. زبان انگلیسیها به هند رفت. در آنجا ن برخی قسمتنظم درآوردفیلم و به
شرکت نفت درآمد و راهی ش، به ایران بازگشت، به استخدام ١٣٢٧سال بعد در  دوحدود 

کننده همکاری قلمی داشت، برای آنها مطالب سرگرمهای آن شرکت آبادان شد. او با نشریه
شد. میها چاپ هایی از او هم در آن نشریهت و سرودهنوشهای خبری میگزارشو ادبی و 
را ضمن خدمت و از راه اش حال با پشتکار و پیگیر بود، زبان انگلیسی و عربیعینحالت در

هم نزد خود آموخت. چند کتاب از عربی، خودآموزی تکمیل کرد. بعدها زبان فرانسوی را 
 ).٢٢ـ١٨شاره خواهد شد (همان: اها به آن قالهترجمه کرد که در ادامۀ مانگلیسی و فرانسوی 

بخش روابط به تهران منتقل و در  ش١٣٣٨سال اقامت در آبادان در  یازدهاز حالت پس
ش به مرحلۀ بازنشستگی ١٣٥٢عمومی شرکت نفت به خدمت جدید مشغول شد، تا آنکه در 

و نیز با رادیو  سیاهاطالعات، کیهان، توفیق، سپیدورسید. او با شماری از نشریات، ازجمله 
). در آغاز ٢٤ـ٢٢ نوشتن و سرودن مطالب طنزآمیز ادامه داد (همان:همکاری داشت و به 

 از پس ).١٣٥(آقاشیخ محمد؛ نوری نشاط: انقالب سرود جمهوری اسالمی را ساخت 
 ).١٧٢(صدر: کرد همکاری می آقاگلو  خورجینهای طنز انقالب با نشریه

 بندی کرد:این صورت دستهشاید بتوان به بسیار متعدد و متنوع است که  آثار حالت را 
بحر  اخالقی و عرفانی)  هایقصیده (شامل پروانه و شبنمهای او: مجموعۀ سروده) ١

شوخ؛  ابوالعینک؛ دیوان حالت؛ دیوان خروس الری؛ دیواندیوان ؛ هدهدمیرزاطویلهای 
 (شعرهای فکاهی)؛ گلزار خنده
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داستان  ٢٠( رقص کوسههای او: ) نوشته٢ 
ای از حکایت، لطیفه و (مجموعه عیالوارکوتاه)؛ 

ای از (مجموعهمقاالت طنزآمیز شعر طنزآمیز)؛ 
های های انتقادی مطبوعاتی و داستاننوشته

 فکاهی)؛
(شرح  تذکرۀ شاهان شاعرادبی او: ) آثار ٣ 

کلّیات احوال شاهان و شاهزادگان سخنور) و 
با ترجمۀ شعرهای عربی کلّیات به ( سعدی

 فارسی)؛
بهار زندگی؛ از چند زبان: های او ) ترجمه٤ 

سازی؛ تاریخ پسر ایرانی؛ پیشروان موشک
تجارت؛ تاریخ فتوحات مغول؛ جادوگر شهر 

، همگی ترجمه پی؛ زندگی من؛ فرعون؛ و ناپلئون در تبعیدسیسیمیزمرد؛ زندگی برروی 
راه اثیر؛ ابن کاملتاریخ ز ترجمه از فرانسوی؛ بخشی ا شبح در کوچۀ میکل آنژانگلیسی؛ از 

کلمات قصار علی بن ؛ (ص)محمدفروغ بینش یا سخنان (ع)؛  رستگاری یا سخنان حسین
 آثار).ود خ(ترجمه از عربی  طالبابی

فر: (نصیریاست های بسیاری از هنرمنداِن رادیو ترانه سرودهحالت برای آهنگ
های فکاهی در قالب ترانهردهای اجتماعی را اند که د). او را نخستین کسی دانسته٣/٢٥٧

 ).٢٠٧(صبور: است های محلی بازتاب دادهو با استفاده از آهنگ
گو بود و به اقتضای موقعیت و مناسبت حال ارتجاًال حالت بسیار حاضرجواب و بدیهه

ویژه به نگاهش بههای تازه و بازی با الفاظ هم داشت. سرود. توان اختراع مضمونشعر می
شد و که میسر میبود و تاجاییهای اجتماعی منتقدانه مسائل مبرم و روز جامعه و سایر جنبه

هایش روان، ساده، انداخت. سرودهدست میچیز را داد، همهاوضاع و احوال اجازه می
 ). تنوع در وزن، سبک١٠ـ٥موتمن:  گاه سهل و ممتنع بود (طبعانه، همراه با مالحت و شوخ

تسلط در گزینش حال عینها از پند و اندرز اجتماعی و اخالقی، و درموضوع، اشباع سرودهو 
 ).٤٧ـ٤٤(ابوسعیدی: شود ها و انتخاب تعبیرها در دیوان او دیده میواژه

نظیر شمرده بیها و مسائل متعدد جامعه از دیدگاه پرداختن به موضوع دیوان حالت
دارد، زیرا هر رباعی ترجمۀ ). بخش رباعیات در دیوان او تازگی ٢٣٩(جوادی: است شده
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صورت نظم و نخست به نثر آمده، سپس بهالمثل المثلی غربی است. ترجمۀ هر ضربضرب
است کار رفتهبه ایهای هنرمندانهتن آنها مهارتدر ساخدر قالب رباعی سروده شده و 

 توفیق آمیز و منظوم در مجلۀای طنزگونهنارضایی مرد از زن به). مضمون ١٢٣٢(پزشکزاد: 
معروف ). شعرهای سیاسی او قوت بیان شاعران ٢٧١است (جوادی: شدهبارها و بارها چاپ 

ترین شاعران برجستهترین و و را از عمده)، اما درمجموع ا٢٣٩ُسرا را ندارد (همو: سیاسی
). ٢١٢فرجیان؛ نجف زادۀ بارفروش: ؛ ٢٣٩اند (جوادی: شمار آوردهطنزپرداز معاصر به

» از هر شاعری مدیون حالت استشعر طنز ایران بیش«گوید: ابراهیم نبوی، طنزنویس، می
آخرین و تازگی اشعارش را حتی در  از معدود شاعرانی بود که طراوت«حالت ) و ١١٧(نبوی: 

؛ ٢٥٢سهیلی خوانساری:  های شخصی حالت؛ برای ویژگی١١٨آثارش حفظ کرد (همو: 
 ).٤٠، ٣٦: ١٣٧١فرجیان، 
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