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  قيضه و پارودين
  

  ∗∗  زهرا صابري تبريزي∗اح قهرودي غالمعلي فلّدكتر 
  

  چکيده
 امـا از  ؛اصطالح نقيضه يكي از فنون عمدة طنز، در ادبيات فارسي معادل پـارودي در ادبيـات غـرب قـرار گرفتـه اسـت           

زيـر عنـوان نقيـضه      ... اوستي و هاي پارودي، بورلسك، تر     در ادبيات فارسي همة مقوله    . بسياري جهات با آن تفاوت دارد     
نوشـتار حاضـر ضـمن بررسـي انـواع          . كشد  گيرند و نقيضه به تنهايي بار تمامي اين اصطالحات را به دوش مي              جاي مي 

كارگيري اصطالح نقيضه در همان  ها پرداخته و ضمن به كردن اين تفاوت    اصطالحات مربوط به حوزة نقيضه، به مشخص      
  .تر دانسته است كه نقيضه معادل بورلسك به كار برده شود نه پارودي اسب، من مفاهيم معمول و سابق آن

  
  هاي كليدي واژه

  .ها نقيضه، پارودي، بورلسك، مقايسة اصطالح
  
  درآمد. ۱

در طنزهـاي شـريف و      . گزينـد  تابد، طنز را برمـي     اي كه اعتراض را بر نمي       هاي زمانه  ها و نامردمي   رسمي بشر در برابر بي   
ها باقي مانـده اسـت     هنوز اميدي براي نجات بشر و اصالح بدي، نجيب و سالم وجود دارد    ةم يك عقيد  انساني، دست ك  

 خود را براي دفع شـرارت نـوع بـشر بـه زحمـت      ـ۱  اگر سالح سرد سخن كارساز باشدـو كساني هستند كه حاضرند  
 از اين طنزها فقـط ايـن باشـد كـه بالهـاي               بعضي ةثير عمد أت «كوب را ناديده بگيريم از اين كه        زرين تأملبيندازند؛ اگر   

  ).۱۶۶: ۱۳۸۱كوب،  زرين(» اهميت سخت را هم آسان كند و بي
طنز و هزل در برخي مـوارد از        «. نمايند هاي گوناگوني رخ مي    ها و به شيوه    ها، در قالب   پوشي ها و پرده    اين شوخي   اما،

كه سبك بيان، طـرز فكـر و    نند و در واقع عبارت است از آن       خوا  مي »پاروديا« ها چه اروپايي   از قبيل آن   ،نوع خاصي است  
  ).۶۶، همان(» يا حتي لفظ و عبارت يك شاعر را بگيرند و به كالم او كه جدي است، رنگ شوخي دهند و مسخره

                                                 
  تهرانتربيت معلم  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دانشيار ∗
 z.asberi88@yahoo.com ادبيات فارسيزبان و كارشناس ارشد  ∗∗

  
 ۱۴/۴/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                                               ۲۱/۱۰/۸۸ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( سيپژوهشهاي زبان و ادبيات فار
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

   ۱۷ -۳۲، ص ۱۳۸۹ زمستان )۸پياپي (، ۴دورة جديد، شماره
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۸

 
 و همـواره بـه      انـد  زبان، اين بخش خاص از ادبيات انتقادي را چندان مورد بحث و تحقيق قرار نـداده                محققان فارسي 

اين نوشتار به بررسي اصـطالح پـارودي و         . اند و تقريباً جديتي در آن لحاظ نشده است          ن به آن نگريسته   نوعي تفنّ چشم  
پردازد و ضمن تعيين وجوه تفاوت و شباهت اين دو اصطالح، در ميـزان     ميـ نقيضه  ـمعادل مقبول آن در زبان فارسي  

  .كند دقت آن به عنوان معادل پارودي، ترديد مي
  
   تحقيقةيشينپ. ۲

سازان صورت گرفته، در قالب كتابي است به همين نـام كـه پـس از مـرگ                    نقيضه و نقيضه   ةنخستين تحقيقي كه در زمين    
 ةنامـ   در هفته  ۱۳۵۵تر، در سال     هاي اندكي از اين تحقيق، پيش      بخش.  منتشر شده است   ۱۳۷۴مهدي اخوان ثالث در سال      

  ).مقدمه: ۱۳۷۴ دروديان، نقل از اخوان، .ك.ر (ود روزنامه اطالعات، منتشر شده بةهنر، ضميم
»  طنزآميـز  ةتقليد مـضحك و كنايـ     « با عنوان    ۱۳۶۵ آينده در سال     ةت حسن جوادي در مجل    اي به همّ    پس از آن، مقاله   

  غير از مواردي   سفانهأمت. ايشان بعدها اين مقاله را در كتاب تاريخ طنز در ادبيات فارسي گنجانده است             . منتشر شده است  
  .نيافتيمهاي منتشرشده  در ميان كتاب ،كه به طور مستقل به اين زمينه بپردازد اثر ديگري ،كه ذكر كرديم

ي و گـاه اشـارات كوتـاهي        انـد، مطالـب كلّـ       طنز به تحقيق پرداخته    ةها در زمين    كه پس از اين تاريخ     آثاري در تمام    تقريباً
 راه بـه جـايي      ، پيگير از خالل اين مطالب پراكنده و اغلب تكراري         ةنند اما در نهايت، خوا     ؛ نقيضه گنجانده شده است    ةدربار
چـه در ادبيـات غـرب بـا عنـوان پـارودي              عالوه بر ايـن، آن    . ها، روشن يا روشنگر نيستند     برد و نه مفاهيم و نه مصداق       نمي

  . گيرد  قرار مي ـرودي به عنوان برابر پاـشود، همان چيزي نيست كه در ادبيات فارسي تحت عنوان نقيضه  شناخته مي
  
 سير تاريخي. ۳

 اشـعار پاروديـا     ةارسطو، اولين سازند  . گردانند  هاي پارودي در ادبيات جهان را به يونان باستان بازمي           محققان اولين نمونه  
افالطون هم طي محاورات سـقراطي بـه طـور پراكنـده            . داند  مي) Thasos(از اهالي ثاسوس    ) Hegemon(را هگمون   

هـاي عمـومي خوانـده        در قرن پنجم پيش از ميالد، پاروديا هم مانند تراژدي در مـسابقه            .  از اين نوع آثار دارد     هايي  نمونه
 ةوي تنها نويسند). ۱۲۶: ۱۳۳۷  كوب، زرين. ك.ر(در قديم اريستوفان ذكر كرده است را كوب استاد اين فن     زرين. شد  مي

 اشـراف بـود و      ةاز طبقـ  ) م. ق ۴۴۸-۳۸۰(اريـستوفان   . ي مانده است  پارودي در يونان قديم است كه آثار كاملي از او باق          
هايي را كـه وضـعيت جديـد اجتمـاعي و              باستان سبب شد كه او اغلب نوآوري       ة عميق او به اصالت خود و جامع       ةعالق

 ةدر زمـر او دموكراسي و فلـسفه را  . ت مورد انتقاد قرار دهدشّدبحكمرانان عصر دموكراسي پديد آورده بودند، نپذيرد و     
اي عليـه     ترديـد بيانيـه    م اقدام به نگارش ابرها نمود كه بي       . ق ۴۲۳بنابراين در سال    . كرد  عوامل نابودكننده جامعه تلقي مي    
 ةنخـستين نمايـشنام   ). ۱۴۱: ۱۳۸۴كوپـال،   ( تمسخر مورد انتقاد قرار داده اسـت         ا سالح سقراط است و سوفسطاييان را ب     

انـد، طـرز      پـدر و پـسر بـوده       اي است كه در آن دو نفر كه احتمـاالً           متضمن صحنه ،  )Daitales(اريستوفان، سورخوران   
) Telemesses(مـسس    تلـه . نـد نك  انـد، مـسخره مـي       تعليم و تربيت داشـته     ةگفتن يكديگر و عقايدي را كه دربار       سخن

  ).۳۴۶: ۱۳۷۸رز، ( از اريستوفان كه به احتمال زياد تمسخر پيشگويي و پيشگويان بوده است ، ديگري استةنمايشنام
. سـبك بـسياري از نويـسندگان را بـه مـسخره گرفـت             ) Symposium(پس از او، در ضيافت      ) م. ق ۳۴۷(افالطون  
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  ١٩/      نقيضه و پارودي
  

فان التين ايـن كـار چنـان        لّؤدر ميان م  . به پارودي پرداخت  ) Dialogues( گفتگوها   ةدر رسال نيز  ) م. ق ۱۸۰(لوكيانوس  
ها و سـرودها      در قرون وسطي نوشتن پارودي بر نيايش      . ت كرده است  انواع آن را فهرس   ) م. ق ۴۳(رايج بود كه سيسرون     

  . از جمله انجيل بسيار معمول بود؛هاي مذهبي و كتاب
اي اسـت بـر     است كه نقيـضه  چاسرةنوشت)  م۱۳۸۳حدود (هاي انگليسي، حكايت سر توپاز  يكي از نخستين پارودي  

  .هاي قرون وسطي  رمانسةهاي لوث شد برخي مشخصه
پس از آن نيـز     . هاي قرون وسطي را در دون كيشوت مسخره كرد           رمانس نر دوران نوزايي، سروانتس همه سن     در اواخ 

هـا مجـالي ديگـر     هاي بسياري خلق كردند كه پـرداختن بـه آن   كساني چون رابله، اراسموس، شكسپير و ديگران پارودي     
  .پردازيم هاي مربوط به بحث مي ه زجا به بررسي اصطالحات حو  در اين).Cuddon, 1998: 640-642(طلبد  مي

  
  ف و اصطالحاتيتعار. ۴
  )Parody (پارودي. ۱. ۴

هـا، لحـن و       به معني تقليد آواز و در اصطالح به معني تقليد كلمات، سـبك، ايـده              است    يوناني اي  در اصل كلمه   پارودي
 پيـروي از روش     ها و تقريباً    خي جنبه اين هدف با مبالغه در بر     . ف است؛ به نحوي كه تمسخرآميز به نظر برسد        لّؤافكار م 

اي از طنز است به قـصد اصـالح و            پارودي در واقع نوعي تقليد طنزآميز است، شاخه       . شود  ها حاصل مي    كاريكاتوريست
كارگيري عبارات طوالني و مغلق متمايل باشد، يـا          هاي كه به كلمات مهجور و طوالني و مطنطن و ب            نويسنده. نيز استهزاء 

  .شود گو باشد و يا نثري متكلفانه داشته باشد، هدف خوبي براي پاروديست محسوب مي گزافهاحساساتي و 
 آن برقـرار    ةشـد  بايد تعادل ظريفي بين اثر اصلي و شكل تحريـف         . اي نيست   از كار درآوردن پارودي خوب كار ساده      

 خـوب   ةالقيـت اصـيل و قريحـ      از اين رو پارودي هنري، تنها در دست كساني خواهد درخشيد كه خود داراي خ              . باشد
  ).Cuddon, 1998: 642(باشند 

هـاي يـك سـبك بـه صـورت طنزآميـز        آميزي از ويژگي شيپلي، در فرهنگ اصطالحات ادبي خود، پارودي را تقليد اغراق    
 بـه   هـا   اي استفاده شود و با ايجـاد تغييراتـي هدفمنـد، آن ويژگـي               به نحوي كه از كلمات، سبك يا طرز فكر نويسنده         . داند  مي

وي بـر  ). Shipley, 1970: 231(ي و نابجا، اثر اصلي را مورد تمسخر قـرار دهنـد   دار و در موضعي غيرجّد صورتي خنده
هـاي   ، و پارودي)Formal(هاي صوري  ، پارودي)Verbal (هاي لفظي  پاروديةاساس همين تعريف، پارودي را به سه دست   

هاي اثر اصلي نظر دارد و مثـال واضـح آن در ادبيـات فارسـي              تنها به واژه   كه اولي    كند   مي تقسيم) Thematic(اي    مايه درون
 از  ،كند و عالوه بـر آن       تازد و آن را مسخره مي        نگارش و سبك اثر اصلي مي      ةديوان اطعمه و ديوان البسه است؛ دومي به شيو        

 التفاصـيل و  ةلي در رسـال دون تـولّ كند، مانند قطعات طنزآميـز فريـ   ثيرگذاري خودش استفاده ميأي اثر اصلي براي ت    لحن جدّ 
االشراف عبيد زاكاني كـه پـارودي         اخالق ةكند، مانند رسال    سومي نيت و محتواي اثر اصلي را به صورت طنزآميز بازسازي مي           

كند سـبك   د كه سعي مي يآ  اي ادبي به حساب مي      پارودي نوشته چنين     هم .االشراف خواجه نصيرالدين طوسي    است بر اوصاف  
  ).Americana, 1975: 21/ 342(طبعانه تقليد كند  ثيري شوخأ جدي را به قصد ايجاد تةنوشتيا فرم يك 

 يك اثر خاص ادبـي، بـه        ةهاي متمايزكنند   ي و مشخصه   جدّ ة كه در آن شيو    استپارودي يكي از انواع بورلسك عالي       
گـردد    اي ترسـيم مـي      ورت بـدقواره   اصلي به ص   ةشود و به اين وسيله، نمون        اعمال تقليدي ريشخندآميز، تحقير مي     ةوسيل

)Abrams, 2005: 27.(  
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۰

 
  )Burlesque (بورلسك. ۲. ۴

 به معنـاي شـوخي و استهزاسـت و در اصـطالح             Burla ة در اصل ايتاليايي، از ريش     Burlescoبورلسك برگرفته از    
 فخـيم يـا موضـوعي    كه سبكي چنان. آميز است  است از اثري ادبي كه وجه مميز آن اغراق مسخره        كميك ادبيات، تقليدي 

. ي به شكلي مسخره عرضه شود و يا عواطفي واقعي به شكل احساساتي اغراق شده و زننده بيان گـردد و بـرعكس                      جّد
ي را بـراي بيـان موضـوعي        ك اثر است؛ به اين معني كه سبكي جدّ        ب موضوع و س    نبودن  همساز ،ويژگي اصلي بورلسك  

 كه عدم تناسب ايـن دو       ي جدي از سبكي سُبك استفاده كنند      ن موضوع كرد عادي و معمولي به كار گيرند يا براي مسخره        
هـاي كمـدي سـبك گفتـه          امروزه بورلسك به نمايش   . شود   طنزآميز بورلسك مي   ةتر شدن جنب   با يكديگر، باعث برجسته   

ان و  توانـد در قالـب شـعر، داسـت          بورلـسك مـي   . تيز همراه باشـد     آواز و استريپ    هاي فكاهي، رقص،    شود كه با قطعه     مي
برخي منتقدان با توجـه بـه   . آميز و مسخره، عرف و عادات مردم و آثار ادبي را تقليد كند            نمايشنامه باشد و با بياني اغراق     

ر باشـد و    ي و مـوقّ   اگر سبك اثر تقليدي، جـدّ     : اند ل شده ئموضوع و سبك اثر ادبي، به دو نوع بورلسك عالي و پست قا            
چه لحـن و بيـان آن    رو هستيم و چنان  يا بورلسك عالي روبه High burlesqueموضوع آن مضحك و تمسخرآميز، با

 ةپارودي و حماسـ  . يا بورلسك پست مواجهيمLow burlesque با  و سبك باشد و موضوعش جدي و سنگينر ناموقّ
 ).Cuddon, 1998: 107(اند  هاي بورلسك پست شمرده  بورلسك عالي و تراوستي را از گونهةمضحك را زيرمجموع

تناسبي از تقابل موضوعات بسيار مهم و خـاص          اين بي . تناسبي است   بي ،شود  چه در اين آثار موجب خنده مي       آن  
. ك.ر(آيـد     هـا بـه كـار رفتـه اسـت، بـه وجـود مـي                 اي كه به عمـد بـراي بيـان آن           اشراف و زبان زمخت و عاميانه      ةطبق

هـا موضـوعات بـاب و         ه در آن  نويسندو پرند دهخدا كه     در ادبيات فارسي، مقاالت چرند      . )۹۸-۹۶: ۱۳۸۱پور،   كهنمويي
  .شود در معناي اروپايي آن محسوب ميپست  موفق بورلسك ةكند، نمون مطرح روز را به زباني عوامانه بيان مي

  )Travesty (تراوستي. ۳. ۴
ر و بورلـسك را از      دانـد و كاريكـاتو       مـي  ء چيزي يـا كـسي بـه قـصد اسـتهزا           ةآميز و زنند   را تقليد اغراق   حلبي تراوستي 

 تراوسـتي  ةهـاي اروپـايي دربـار    البته اين با تعاريف فرهنـگ ). ۶۹: ۱۳۶۴حلبي، . ك.ر(شمارد  هاي تراوستي مي   زيرمجموعه
 بورلسك پست بشمريم تـا      ةبهتر آن است كه مطابق نظريات آبرامز و كادن، تراوستي را زيرمجموع           . همسويي چنداني ندارد  

پـارودي نـسبت    «: كند  سايمن دنتيث تفاوت پارودي و تراوستي را چنين ذكر مي         .  يافته باشيم  تري دست  بندي دقيق  به تقسيم 
كند تا به طنز دست يابـد، حـالتي           تر است؛ چون نوع تغييري كه تراوستي در متن اصلي ايجاد مي            رتر و متين  به تراوستي موقّ  

  .كنيم اي از چرند و پرند دهخدا را ذكر مي طعهجا به عنوان نمونه ق  در اين).Dentith, 2000: 11(» سرانه دارد سبك
كه هـم    براي اين . ارنديگويد هرچه داري و نداري بفروش بده اين سربازها در اين سفر، مال فرنگ برات ب                 شيطان مي «

اما باز  . گويم خودم برم    يك دل هم مي   . خدا بده بركت  . زند به پانصد تومن     صد تومنش سر مي   . كرايه ندارد و هم گمرك    
كه فكر كند بگويد اين بدذات حاال پاش به فرنگستان نرسيده آن جاهـا را هـم                  گم نكنه شاپشال بدش بيايد؟ براي اين        مي

  ). ۱۰۳: ۱۳۳۲دهخدا، (» مشروطه خواهد كرد
موضـوعي كـه    ( معني   ،در تراوستي . رو هستيم   لحن بيان عاميانه باشد، با تراوستي روبه       لي و ؛پس هرگاه موضوع جدي   

شـود و معنـا را تغييـر          كنند، اما در پارودي صورت حفـظ مـي          شود و صورت را عوض مي       حفظ مي ) پردازد  ياثر به آن م   
  .منظور از صورت، شعر يا نثر بودن اثر و قالب شعري است. دهند مي
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  ٢١/      نقيضه و پارودي
  

المعارف ادبي كاسل، ضمن ناخوشايند دانستن تراوستي بـه عنـوان يكـي از اشـكال تقليـد، پـارودي را برتـر از                         ةداير
شود و صورت مضحكي جـايگزين صـورت           اثر اصلي حفظ مي    ةماي ستي دانسته و معتقد است كه در پارودي، درون        تراو

جا پارودي به طور مشخص تعريف نشده اسـت   كه پيداست، در اين چنان ).Steinberg, 1953: 405(گردد  اصلي مي
  .دانسته شده است، اثر طنزآميزي كه بورلسك و تراوستي نيست، پارودي تعريف سلبي با يكو 

  )Mock epic ( مسخرهةحماس. ۴. ۴
 ، مضحك ترجمه شده است و عبارت اسـت از         ة هجايي، سخره حماسه و حماس     ةدر فارسي به حماس     مسخره ةحماس

گيرد تا به رويدادهايي مسخره و مبتذل   حماسي را به كار ميةماي اثري منظوم كه سبك مطنطن، لحن فخيم و مفاهيم گران   
پـردازد، آن را    مضحك در واقع هجوي است كه با واهي جلوه دادن موضوعي كه بـدان مـي               ةحماس. بپردازداهميت   و كم 

هـا، تـشبيهات حماسـي و         خواهي هاي حماسي؛ مانند نبردها، ياري      تها، قراردادها و سنّ     در اين نوع نوشته   . كند  تحقير مي 
  .النگاه حماسه مضحک هستندرلسک و پارودي جووب. شود توصيفات قراردادي به تمسخر گرفته مي

ن دسـته از    يـ  خوبي بـراي ا    ةشوت سروانتس نمون  يدون ک . کند بودن مي  س تظاهر به جدي   ي مضحک، طنزنو  ةدر حماس 
د يـ ن کتـاب دو نـوع تقل      يـ در ا . هـا   هيمنشي شـوال   هاي رشادت و بزرگ     ا داستان يها    ز از رمانس  يدي طنزآم يتقل«: آثار است 

ک حماسه مضحک است، در حالي که خدمتکارش سـانچوپانزا  يشوت خودش قهرمان  يدون ک : خته به هم وجود دارد    يآم
  ).۲۴: ۱۳۶۵جوادي، (» رلسک استوک بيگر يباز

ن محمود قـاري و  يالد الشعراي بهار، مثنوي جنگنامه نظام نامه ملک کيد زاکاني و کي عبةات فارسي موش و گرب  يدر ادب 
  . مضحک خواندةتوان حماس م را ميزدهينامه از شاعري گمنام در قرن س  ملخةمنظوم

د محمدرضـا شـاه     ي بند است که انقالب سف     ۲۱اي در     حماسه ة از مهدي اخوان ثالث، سخر     »مرد و مرکب  «ي  يشعر روا 
د اسـت،   ي انقالب سـف   ةاخوان دربار ) ۲۴۲: ۱۳۷۱اخوان،  (» ةداوري شاعران «ي که   ين شعر روا  يدر ا . رديگ را به مسخره مي   

کـه عملـي     آن  سرانجام بي  ،عا بودنش د و با وجود پرمدّ    يآ کاري از او برنمي    چيکند که ه   ف مي يرا توص اي   پنبه شاعر، پهلوان 
 خودش هم وحشت دارد، به درون گـودالي کـه بـه کـوچکي               يةرا به انجام برساند، به همراه اسبش و در حالي که از سا            

ـ  يـ ن شاعر ن  ي هم  از »کش  مگس ةحماس«. شود ده مي يار روي گندم است، فرو افتاده و بلع       يش اي از   ار برجـسته  يبـس ة  ز نمون
) ۵۴۰/ ۲: ۱۳۸۱نژاد،    قاسم. ك.ر( »ريش هر کچل و چهل نرّ    ي اردش ةافسان«ز  يانه ن يات عام ي ادب ةنيدر زم .  مسخره است  ةحماس
 در بـار خـود را   ت شـاعر وضـع رقّـ   نيزكـه در آن الشعراي بهار   ملکةنام کيک. پردازد ها مي پنبه ر و تمسخر پهلوانيبه تحق 

  .)۲۴۶ /۱: ۱۳۴۴بهار،  (اي از اين دست است  نمونه،دهد کار با حشرات موذي شرح مييزندان و پ
  
  ف و اصطالحاتيضه، تعارينق. ۵
  مباحث لغوي و اصطالحي. ۱. ۵
کردن عمارت، از هم گسالندن  رانيها آن را به معاني شکستن استخوان، و نامه اي عربي است و لغت  در اصل کلمه»نقض«

مـان  يبار، به صـورت اسـم و فعـل در معنـي شکـستن پ      ن کلمه در قرآن، هفت    يا. اند مان درج کرده  ي و بر هم زدن پ     رشته
بـه کـار رفتـه      ) ۹۲/نحـل (ز در معناي گسستن رشته      يکبار ن يو  ) ۹۱/، نحل ۲۵ و   ۲۰/، رعد ۵۶/، انفال ۱۵۵/، نساء ۲۷/بقره(

االرب،  آننـدراج، منتهـي   (»  راه در کـوه    -ضينـث نقـ   ؤ، م ضهينق«: ضه آمده است  يل مدخل نق  ي دهخدا ذ  ةنام در لغت . است
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۲

 
فـتن  گ  باژگونه جـواب  «،  االرب سي و منتهي  يآنندراج، فرهنگ نف  ). ضهيل نق ي نقل از دهخدا، ذ    ؛الموارد االسماء، اقرب  مهذب

، مهاجـات . ۲گفـتن شـعر کـسي را     باژگونـه جـواب  . ۱«: ن در فرهنـگ فارسـي آورده اسـت     يمع. اند  را هم آورده   »شعر کسي 
 اثـر  ةا رد و تخطئيي يگو رهيا نظياي که به مقابله      اثر ادبي و علمي   «: ن آمده است  يچنذيل نقيضه   در فرهنگ سخن    . »ييهجوگو

سـازي محـسوب     رهيز ادبي نظ  يآم د مسخره يهر نوع تقل  «: ف فرهنگ اصطالحات ادبي آورده است     لّؤم. »شود گري ساخته مي  يد
ضه جواب بـه    ي هدف نق  ....ان کرد يز ب يآم ا مسخره ياي سبک    وهيتي را به ش   يع با اهم   موضو ،سازي ممکن است   رهيدر نظ . شود مي

  .اند باره نوشته نيز مطالبي در ايران نشگا پژوهاّم). ۱۳۷۵داد، (» ن و مشخص استياثري مع
 و  ّد جـ  ةات فارسي را در دو دسـت      يضه در ادب  يهاي موجود نق    هاي لغوي و بررسي نمونه       بحث ةاخوان ثالث پس از ارائ    

  :ندك بندي مي هزل طبقه
ا رد و تخطئـه   يـ ي  يگو رهيضه در شعر به معني نقض و شکستن و جواب مخالف و جد و جدالي براي مقابله و نظ                  ينق«. ۱

  .مي جد بنامةضين را نقيکه بهتر است ا... گري، اعم از شعر و نثري اثر ادبي و فکري دا کالًيگري يشعر شاعر د
 ).۳۱-۲۹: ۱۳۷۴اخوان، (» مينام  هزل ميةضين را نقيان، که ايرنگضه به معني پارودي فينق. ۲

ا يـ باره مطرح نکرده اسـت کـه آ   ني اگرچه سخني در اـز  يدهد که اخوان ن ق است و نشان مييار دقيبندي بس ن طبقهيا
ز يـ ي ن جـدّ ةضيات فارسي، نقيله توجه داشته است که در ادبأن مسي به اـريا خيقي براي پارودي هست يضه معادل دق ينق

ضه و  يـ کـي از مـوارد اخـتالف نق       ين،  يو ا  ي دارد ر جدّ ي غ ةي، پارودي تنها جنب   يات اروپا يکه در ادب   مطرح است، حال آن   
  .پارودي است

ي د و مقابله با آثار مشهور و جـدّ       يشناسد که به تقل     طنز، اصطالحي براي آثاري مي     ةضه را در حوز   يف دگرخند، نق  لّؤم
  ).۴۷: ۱۳۸۰موسوي گرمارودي، . ك.ر(نز ساخته شده باشد ا طي هجو، هزل ةبه گون

 طنـز و داراي     ةز را از فنون عمد    ي طنزآم ةريا نظ يد  ينده منتشر کرد، تقل   ي آ ة در مجل  ۱۳۶۵اي که در سال      جوادي در مقاله  
 و استهزا و ف و مبالغه، موجب سرگرميي تحرةليکند که به وس ف مييدي تعريداند و آن را به عنوان تقل انواع مختلف مي

  ). ۲۰: ۱۳۶۵جوادي، (شود  ر مييگاهي تحق
زهـا و   يي و دگرگـون کـردن چ      ين ابزارها براي هجـاگو    يتر کي از برجسته  ي »اء و الفاظ  يقلب اش «حلبي بر آن است که      

ـ      يات و موس  يهاي هجا در ادب     هيکي از پا  يداند که    ر مي ييهاست و پارودي را نوعي از قلب و تغ          واژه ه قي است و در شعر ب
ر او و خواه براي مسخرگي و       يکند، خواه براي هجو و تخطئه و تحق        گران اقتباس مي  ين معناست که شاعري از اشعار د      يا

خاص براي نقيضه برشمرده    کارکرد  در اين جمالت چند      ظاهراًايشان  ). ۶۸-۶۷: ۱۳۶۴حلبي،  . ك.ر(طبعي خودش    شوخ
در ضه با پـارودي     يهاي نق   گر از تفاوت  يکي د ي درستي است، چون  البته اين سخن    . و به همين كاركردها اكتفا كرده است      

تـري   هاي غيرشخـصي  استفادهم گفت، ي خواهـضه  ي در بحث از کارکردهاي نقـکه بعدتر   چنان اما ؛استهمين كاركردها 
  .  به نظر نرسدچنين هرچند ممکن است در نگاه اول توان به عمل آورد؛ ها مي هم از نقيضه

ات وجود داشـته و     يشه نوعي از ادب   يدر فرهنگ ملل جهان، هم    «: سديخ مي نو  يه در تار  ي قلندر كتاب عي کدکني در  يشف
ضه آن اسـت کـه   يـ انـد و نق    خوانـده  ضه مي يراني آن را نق   يند و قدماي ا   يگو هاي فرنگي به آن پارودي مي       دارد که در زبان   

»  است بـه هـزل و شـوخي     ل اسلوب جدّ  ي تبد اً که غالب  ميريکار گ  هن را در جهت خالف آن ب      يشيک متن پ  يا سبک   يقالب  
ضه منجـر بـه     يشه هم، نق  ين است که هم   ي، براي ا   است عي به کار گرفته   ي که شف  »غالباً«د  يق). ۴۲۱: ۱۳۸۶عي کدکني،   يشف(
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  ٢٣/      نقيضه و پارودي
  
 است  »ض قرآن کردن  ينق« نقل کرده است که عبارت شاهد آن         دهيخ گز ياخوان ثالث، شاهدي را از تار     . شود  نمي ر جدّ يغ
 ۷۳۴(خ سـالجقه    يگـري در تـار    يشاهد د . اهللا آمده است   ي و برابري با کالم    يو به معناي دعوي همتا    ) ۲۲: ۱۳۷۴اخوان،  (
ن سـال، چـون     يـ القصه در ا  «: بين ترت يکاووس موجود است به ا    يقباد بن فرامرز بن ک    ين ک ي، در ذکر سلطنت عالءالد    )ق

فا بـر  ي، منـصب اسـت    ...قباد مقرر داشـتند   ين ک يعالءالدافت، سلطنت بر    يسلطان مسعود در همدان مانده، اجازت انصراف ن       
ن يتي بود که بي آن که مساحت دو گز زمـ يبه غا) عرف هرا من بريال(ز نامي مقرر داشتند که جهالت آن مجهول   يعبدالعز

 ضهيـ قـصد نق  / د؛ الخبز نان نداند و الماء آب نـه        ي مشکالت ابومعشر گشا   ة مجسطي سازد و عقد    ةضيداند، خواستي که نق   
  ). ۲۳۶-۲۳۵: ۱۳۶۲ي، يآقسرا(» گفتن اهل الهوا کند

ن معنـي، در اشـعار      يـ گـر ا  يشـواهد د  . ي اسـت  ي و دعوي همتـا    ي به جدّ  يضه، جوابگو يز مقصود از نق   ين شاهد ن  يدر ا 
ي دادن بـه  ن نوع از مناقضه، که جواب جـدّ يدر ا ). ۲۰ :۱۳۷۴ اخوان،   .ک.ر(زي وجود دارد    يري رازي و قطران تبر    يغضا
گران و مجادله در کار يز دارد، چون قصد عرض اندام در برابر آثار ديگري است و شواهد فراواني ني کس د  ةنوشتا  يشعر  

ن نـوع   يا). ۳۸۹ و   ۱/۲۵۸: ۱۳۶۹کوب،   نيزر. ك.ر( به حساب آورده است      »نقد جدلي « ةکوب آن را از مقول     نياست، زرّ 
ن به فراواني وجـود دارد  يرياجه اسعد و عثمان مختاري و سا     کتي، خو ين اخس يرالديهاي خاقاني و اث      ييضه در جوابگو  ينق

جـا کـه شـاعران بـراي هـم رجـز             تـا آن  . شـود  ده مـي  يهاي آن د    تراشي در نمونه   پنداري و دشمن    پاي نوعي دشمن   و ردّ 
ي يجا که اشعار سـنا     سوزني سمرقندي، آن  شعر  .  آن را بسازند   ةضيکنند تا نق   خوانند و خصمانه طلب شعر از کسي مي        مي
  :ن مدعاستي خوبي براي اةدهد، نمون ها قرار مي ييگو ضهين نوع نقي اةنيرا زم

 ميي که به خون تو در     يي تو کجا  يي سنا ا
ـ م نق يابيهرکجا شعر تو     ـ  ي  ميضه بکن

  

 مي شعرت بـدر   ةمور هجا نفح  يتا به ن    
 ميببــر..... .م بــهيابيــز بيــور تــو را ن

  )۳۹۹: ۱۳۳۸سوزني، (                 
  

ن ادبـي در آن  ا تفـنّ يـ ا تمـسخر و  يضه، آن است که قصد نوعي شوخي يم، وجه غالب در نق    يها که بگذر    ن نمونه يااما از   
گـر غـرض،   ين نـوع آثـار، د  يـ اري از ايجـا کـه در بـس    تـا آن . دهد ي به آن ميرجّديموجود است که خود به خود، حالت غ   

ان مقاصـد   يـ شود تا او به ب     ل مي يزاري در دست طنزپرداز تبد    ضه به اب  يست؛ بلکه نق  ي آن ن  ةسنديا نو يکردن خود اثر و      مسخره
 بـه عنـوان   ـضه را  يـ نـشدن نق  نشدن و خوانده دهي دخطرگري است که يز ابزار ديخود بپردازد و شهرت متن مورد نظرش، ن

  .اص دانستن نوع خي مناسبي براي اةلي را بتوان نموندون تولّيل فري التفاصةد رساليشا. دهد كاهش مي ـزياثري طنزآم
رونـد کـه مقاصـد گونـاگون         ي بـه شـمار مـي      ي ساخته شده باشند چه هزل، نوعي جوابگـو        ها، چه به قصد جدّ      ضهينق

وضـع  . هـا شـده اسـت       ري آن يگ  منجر به شکل   ـ...ن و هاي برتري، غرور شاعرانه، تفنّ      ها، الف    لجبازي ـ »کاران ادبي  بدل«
د حاصـل   يـ ز با يـ ات را ن  يهاي گوناگون اخوان    ن و حتي نمونه   ي تضم ض، اجازه، ياصطالحات گوناگوني چون استقبال، تعر    

  .ي به شمار آورديش شاعران به جوابگويگرا
داند و شعر    مي» ها جور جواب  ني استقبال و بدرقه و ا     کردن درِ  تخته«ما را   يهاي بارز شعر ن     ژگييکي از و  ياخوان ثالث،   

رش و هـم  يـ ه و تعبيفش، هم تشبيه و ردي شعري، هم قاف   ةملهم وزن و حالت هر عبارت و ج       «ي را از آن جهت که       يماين
 حـس و  ةشي، زادي روحي خاص و تغنّي و سرا      ةاش مخصوص و مخلوق لحظ     بندي  جمله ةبات و نحو  يالمقدور، ترک  حتي

جـا الزم      در ايـن   ۲.شـمارد  دان نمـي  ي براي مقلّ  يآزما ، قابل طبع  )۹۴: ۱۳۷۴اخوان،  (» تر است  حالي خاص و زماني خاص    
  .اي گذرا به سير نقيضه در ادبيات فارسي داشته باشيم براي روشن شدن موضوع بحث، اشارهاست 
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۴

 
  ضه در ادب فارسيي نقگذري بر. ۶
کـه در   نيـ  خاص قابل ذکـري نـدارد، مگـر ا       ة شعر و نثر فارسي نمون     ةن دور يان، در نخست  يضه به معناي پارودي فرنگ    ينق

ري رازي و يزي و غـضا يـ ي در آثـار قطـران تبر  يهـا  ه شده اسـت، نمونـه   که معناي جد از آن اراد     ن کاربردهاي آن  ينخست
زنـده تـا    (وان سوزني سمرقندي    يد به د  يها با   نياما در بحث از اول    ). ۲۰: ۱۳۷۴ اخوان،   .ک.ر(گران جستجو شده است     يد

 قبـل از    ايـ عـصر    گر شاعران هـم   يي و د  ي شعر معزي و سنا    ةضين نوع شعرهاست و نق    يم که مشحون از ا    ياشاره کن ) ۵۶۰
  :ي با مطلعيبراي نمونه در برابر غزل سنا. ز داردي تمسخرآمةوان او موجود است و جنبيخودش در د

ـ زد بدانسان پرور  يمرا عشقت بنام    جـان  د اي ي
  

 د اي جان  ياد تو در دوزخ توانم آرم      ي که با   
  )۵۵۱: ۱۳۵۴ي، يسنا(                         

  

  : ن نوشته استيچن
 د اي جان  يدم ش چو آتش بر   يچو زآب روي تو ر    

 شتيخ پرورده شد عشقت به سردي آتش ر       ي
 بسان خار زردآلو خلنده سـبلت آوردي      

  

ـان   يبه خاک پاي تو کان باد بوقم آرم           د اي ج
ـ خ پرور يتورا آتش فروزان شد مرا       ـان   ي  د اي ج

 د اي جانيش آن لبهات شفتالو خر  يارد پ يکه  
  )۴۰۴: ۱۳۳۸،  سمرقنديسوزني(        

  

د زاکـاني   يـ د در آثار عب   يده است، با  ي ظهور رس  ةي به منصّ  يسرا ضهيهاي ادبي را که در شکل نق        تين دسته از خالق   ياوج ا اما  
.  او ةکر اجتماع فاسد زمان   ياي است دردناک بر پ     انهيگوي قرن هشتم هجري، تاز     سنده بذله يد، شاعر غزلسرا و نو    ينام عب . جست

 ةدر رسـال  . نـشاند  ن مرد را بر صدر فهرست منتقـدان اجتمـاعي مـي           يسخن او، نام ا   جاز  يت، فصاحت کالم و ا    يابتکار و خالق  
 اوصاف االشراف ةد از رسالي به تقلن رساله ظاهراًيا. پردازد د به نقد اخالق اجتماعي زمان خود ميي، عب)۷۴۰(اخالق االشراف 

او . دارد هاي عصر خود پرده برمـي       ز نابساماني چ ابهامي ا  يه ن رساله بي  يد در ا  يعب. ن طوسي نوشته شده است    يرالديخواجه نص 
م روزگار خود که از آن  با اخالق مرد ،»مذهب منسوخ «فان و مردمان گذشته را با عنوان        لسويامبران و ف  ين کار، اخالق پ   يبراي ا 

. ام مبادرت جستهاتي به مناسبت مقيا ابيات و يجاي به ذکر حکا سه کرده است و جاييکند، مقا اد ميي »مذهب مختار«با عنوان 
ـ      اندوزي اشاره کرده و به شکلي دردمندانه از بي         قدري دانش  د به بي  يتي در لطائف، عب   يدر حکا   خـود   ةحاصلي دانـش در زمان
  ).۴۴۴: ۱۳۷۹ عبيد زاكاني، .ك.ر (دويگ سخن مي

بنـدي   مـردم را دسـته  ان يـ ج ميـ هاي را اند، لغات و واژه ز خواندهيفات که آن را ده فصل ن    ي تعر ةن در رسال  يچن د هم يعب
ـ      بلکـه مطـابق آن     ؛ي معمـول  ها  ش خود، نه مطابق فرهنگ    يفي از پ  يک تعر يکرده و براي هر     خـود مـنعکس     ةچـه در زمان

در . ز سـابقه دارد؛ ماننـد فرهنـگ فلـسفي ولتـر           يگر کشورها ن  يات د يف کلمات در ادب   ين نوع تعر  يا. ده آورده است  يد مي
ـ  ين ش ي کتابي به هم   ،رسي  ي به نام آمبروز بي    ياکي امر ةسنديک نو يز  يستم ن يل قرن ب  ياوا ف کـرد کـه در فارسـي بـه          يلأوه ت

 صـدپند کـه     ةدر رسـال  ). ۱۲۸-۱۲۰/ ۳: ۱۳۶۹خانلري،  . ك.ر (طان ترجمه شده است   يالمعارف ش  رهيطان و دا  ي ش ةنام لغت
ند يآ  انواع مهم ادبي به شمار مي      پردازد که از   ي مي يها  ز از پندنامه  يدي هجوآم يبه تقل عبيد  ده شده است،    يز نام يشنامه ن يدرو

  . گي، در معرض ابتذال قرار گرفته بودنديما و به جهت کثرت و بي
 خـود را بـا زبـاني        ة دلگشا، در دو بخش فارسي و عربي، اوضاع زمان         ة خود، رسال  ةن نوشت يتر در مبسوط وي همچنين   

ر ي فاخر، داستان تزو   يت به زبان  ي ب ۹۲در  د  ي مسخره است، عب   ةک حماس يدر موش و گربه که      . گزنده منعکس کرده است   
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  ٢٥/      نقيضه و پارودي
  

ر توانمنـدي از    يار قـوي اسـت و تـصو       ين چکامه به لحاظ انتقادي بس     يا. ده است ياي زاهد را به نظم کش      اکاري گربه يو ر 
ز بعضي يها و ن  الف اشباع در آخر مصراع     وجودالبته به جهت    . کند م مي ي حاکم آن زمان ترس    ةبي طبق يفر ي و عوام  يزورگو

  ).۱۱۴: ۱۳۷۷حلبي، (دانند  د نمييده را از عبين قصيقان اسست، برخي محقّات ياب
ب کـار  يـ ص داده اسـت کـه ع  يسنده تـشخ يـ کـه نو  نيزد؛ اول ايانگ ن خواننده را بر مي  ي از دو جهت تحس    آثارين  يچن
ن ابتـذال   يـ متوجه ا رگذار خواننده را    يثأکه توانسته به نحوي هنري و ت       ني و دوم ا   است و بالي ابتذال را شناخته است      کج

اش شـده، در   يي قلمفرسايةها احساس کرده بوده و دستما زاري را که خود نسبت به آنيزش، آن بيد هجوآم يبکند و با تقل   
  .وردآمخاطب به وجود 

شابوري ادامـه   يـ بک ن يي سـ  يـ حيرازي و   يرازي، محمود قاري شـ    ي ش ة بسحاق اطعم  ةليد به وس  يي پس از عب   يسرا ضهيکار نق 
کـار، هـم اکنـون     نيريعـت شـ  ي که به شوخي طب   بسحاق اطعمه . است) ۸۳۰متوفي  (مه  شان بسحاق اطع  ين ا يمشهورتر. ابدي  مي

ات مشهور شـاعراني چـون حـافظ، سـعدي، سـلمان            ي، غزل )۲۲۸: ۱۳۸۰دانش پژوه،   (ان دو آشپزخانه واقع است      يقبرش در م  
. افته اسـت  ين رو به بسحاق اطعمه شهرت       يعر سروده است؛ از هم     غذاها ش  ةع و اقتفا کرده و دربار     ه را تتبّ  يساوجي و عماد فق   

، بـا مطلـع زيـر آغـاز         »تـر اسـت    رود سخن دوست خوش    از هرچه مي  «: ن غزل سعدي  يروي و تضم  ياي از غزل او به پ      نمونه
  .)۱: ۱۳۶۰، بسحاق اطعمه( تر است رود سخن دوست خوش  کز هرچه مي/ در شعر من از آن همه ذکر مزعفر است:شود مي

از آن جملـه    .  دارد شـعر هـم   گـري از    يروي از اسـتادان بـزرگ سـروده، انـواع د          يـ ها که بـه پ     ن غزل اير از   يبسحاق غ 
د گلـستان دارد کـه در   يز به تقلياي ن رساله. »مزعفر و بغرا«، به نام   شاهنامه فردوسي  ةوين دو غذا به ش    يبي است   ا جنگنامه

رزا عبـداهللا   يـ ها را بعدها در عصر قاجـار، م         وه وصف خوردني  ين ش يا. ستر درآورده ا  ي تحر ةماجراي برنج و بغرا به رشت     
ز يـ ر ن كاء لـش  ي تقي دانش تفرشي معروف بـه ضـ        ةم سوري سرود  يوان حک يد.  ادامه داده است   »ااشته«گرجي متخلص به    

نمونـه، بـه    براي  . پردازد  به وصف اطعمه و اشربه مي      ،هاي گوناگون شعري    ر در قالب  كاء لش يض. ن مکتب است  ي هم ةادام
  :سروده است» ن و واي اوين غراب بيفغان از ا«:  مشهور منوچهري دامغاني به مطلعةديد از قصيتقل

ــواي او  عــزا خــوش اســت و آن همــه ن
ــه   ــد فاتحـ ــفره بعـ ــد سـ ــه افکننـ  کـ

  

ــعو   ــا ويـ ــاي  ل و آن بکـ ــاي او هـ  هـ
 هــاي او بــه ســفره برنهنــد خوانچــه   

  )۵۵-۵۴: ۱۳۱۸، دانش تفرشي(             
  

 سروده است که البتـه  » مزعفر و بغرا   ةجنگنام« ةويرازي به ش  يز کاري است که نظام قاري ش      ي ن »نه و کتان  ييگنامه مو جن«
  .ستيدر وزن شاهنامه ن

 ةاست که شاعر در آن بـه واژگـان حـوز   ) قرن نهم(رازي ين محمود قاري شيالد  نظامةوان البس يوان اطعمه، د  يبعد از د  
ق يـ وان، هرگـز توف   يـ ن د يا«. ب داده است  ياي ترت  ضهيوان نق ي د ،ها و منسوجات    نواع جامه ف ا يلباس روي آورده و با توص     

: ۱۳۸۶عي کدکني،   يشف(» ها بوده است     لغوي مربوط به جامه    ةري شهرت کمتر دا   ل آن احتماالً  يوان اطعمه را نداشته و دل     يد
  .است)  ق۸۵۲متوفي (شابوري يبک نيي سيحيوان اسراري، اثر يرد، ديگ ن زمره جا مييگري که در ايوان ديد). ۴۲۲-۴۲۳
ن يـ در ا . شـود  گذاري بر ما روشن مـي      ن نام يل ا يش و مواد وابسته به آن است، دل       يه از حش  يکنا" اسرار"م که   ياگر بدان «
 کار بسحاق و نظام قـاري را ادامـه   ة، دنبال"اتياسرار"و " زا نشئه"و مواد  " فاتّيمک "ةده است در عرص   يبک کوش يوان، س يد

شه در دسترس عده محدودي از مردم تباهکار و آلوده يهم" فاتّيمک"را يافته است؛ زيوان اطعمه را نيق دين کار توفي و در ادهد
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۶

 
 واژگان اند و طبعاً کرده ز مييفات پرهّين مکي از ااند، غالباً ني داشتهيت اجتماعي و دبيبوده است و کساني که حسن سلوک و تر

  ).۴۲۳ ،همان(» شده است، مهجور مانده است کنندگان آن رد و بدل مي مصرف ةن کار که در محدودي اةژيو
د يـ هـا و عقا     د آورد که در آن رسـم      ياثر منثور قابل ذکري پد    )  ق ۱۱۲۵متوفي  (ه، آقا جمال خوانساري     يدر دوره صفو  

ـ هـاي عمل  لهد از رسايا کلثوم ننه به تقليد النساء يعقا: شخند گرفته شده است   يخرافي زنان دوره صفوي به ر      ه بـه قـصد   ّي
  .ن وارد شده بوديد باطلي ساخته شده است که در فروع ديانتقاد از عقا

د از  يـ ن دوره بـه تقل    يز در همـ   يـ م خان تفرشـي ن    يرزا ابراه يم قاسمي کرماني و ملستان م     يشان قاآني، خارستان حک   يپر
ي يهـا   ک است و نشان از نـوع سـرگرمي        ي رک شان مملو از عبارات و الفاظ     يپر. اند ر در آمده  يگلستان سعدي به رشته تحر    

به خاطر مشحون بودن آن از نيز م قاسمي کرماني ي خارستان حک.اند کرده ها مشغول مي  خود را بدان،دارد که اهل روزگار   
رزا يل اثر فرهاد م   يکتاب زنب . اي ناموفق است   ضهين نق يار مهجور و بنابرا   ياصطالحات مربوط به صنف شالبافان کرمان، بس      

: ۱۳۸۰موسـوي گرمـارودي،     . ك.ر(ي، البته به فارسي دانسته شـده اسـت          يخ بها ي جدي از کشکول ش    ةضيک نوع نق  يز  ين
ف آن خواسـته    تذکرة يخچاليه نيز اثر طبع ميرزا محمدعلي مذّهب اصفهاني است که نقيضه خـوبي اسـت و مؤلّـ                  ). ۱۲۶

  . ت عمومي شرح حال نويسي به حساب آوردنقد سنّتوان آن را   که البته مي را نقيضه کنداست  آتشکدة آذر بيگدلي
هـاي آن زمـان       مي تقـو  ةضيرزا رضاخان افشار است که نق     ي سرهنگ م  ةم، نوشت يهاي منثور، مقو    ضهين نق يکي از نادرتر  ي

هـا و     ابانيت و حتي اوضاع معماري و خ      يت اجتماعي مردم صدر مشروط    ي از وضع  ،دي است ياست و حاوي اطالعات مف    
 .ک.ر(ق بـوده اسـت   يـ ع و دقي آن، عالوه بر ذوق طنـز، داراي معلومـات ادبـي و عمـومي وسـ      ةسنديه نو دهد ک  نشان مي 

  ).۱۶۴-۱۵۸: موسوي گرمارودي، همان
شک مقاالت چرند و پرند دهخـدا را کـه            هاي نقيضه در دورة مشروطه مثالي بياوريم، بي         اگر بخواهيم از بهترين نمونه    

تر سخن گفته باشيم، اغلب ايـن مقـاالت،    براي اين که دقيق. ، نبايد از قلم انداخت    شد  در روزنامة صوراسرافيل منتشر مي    
.  اما کـامالً عاميانـه نوشـته شـده اسـت           ؛ها موضوعات جدي و مطرح روز با زباني کنايي          هايي هستند که در آن      بورلسک

  :آميز نوشته استاي طنز اللفظي رايج در ميان علما نظيره هاي تحت اي، به شيوة ترجمه دهخدا در قطعه
چناني که سـزاوار اسـت مـر          نويسيد جريده خودتان را هم      اي کاتبين صور اسرافيل، چه چيز است مر شما را که نمي           «

نويـسند    چنان اشخاصي که مـي      پس به تحقيق ثابت شد ما را به داليل قويه، به درستي که آن             ... شما را که بنويسيد آن را؟     
  ).۵۳: ۱۳۳۲دهخدا، (» عدو ما و عدوهاي ما البته آنانند عدو خداجرايد خود را، مثل شما، آنانند 

کند که سبک مصنوع و مضحکي دارند و هم تهديد             را مسخره مي   »علماي گرام «در اين مقاله، دهخدا هم زبان ترجمة        
  ).۱۹۱: ۱۳۸۴جوادي، (کشند  دهد که براي صوراسرافيل خط و نشان مي بعضي از علماي مرتجع را نشان مي

.  ش۱۳۱۲از اين، بايد به سراغ صادق هدايت و مسعود فرزاد برويم که در وغ وغ سـاهاب ـ کـه ابتـدا در سـال      پس 
اي بـود بـر پـشت همـة آن      در حقيقـت، تازيانـه  «هايي زدند که »قضيه«منتشر شد ـ به صورتي ابتکاري دست به ساختن  

رزهاي قالبي و کلمات ناهنجار بودند و اين تراوشات         ع و اند  کساني که با رخوتي عميق، هنوز در فکر ايجاد آثاري متصنّ          
اين مجموعـه شـامل     ). ۳/۳۸۵: ۱۳۷۹؛ نقل از آرين پور،      ۱۳۵۵/آذر/۲۹فرزاد، روزنامة رستاخيز،    (» پنداشتند  را صنعت مي  

هـا    نايـ « امـا؛ .  است منظوم و آهنگدار و شعرمانند      »چيزهايي« قضيه است، برخي به نثر تقريباً معمولي و بعضي ديگر            ۳۴
ها   هر کس اين  /جور شعر در فارسي سابقه نداشته       اين/عاري از وزن و قافيه و صنايع بديعيه است        /شعر نيست قضيه است   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٢٧/      نقيضه و پارودي
  

بايد او را گرفـت و پـرت کـرد پـايين از             /سراها را کرده مسخره     او همه غزلسراها و قصيده    /اي گذاشته   را ساخته بد سابقه   
  ).وغ وغ ساهاب، قضيه جايزه نوبل(» پنجره

گرايانة زبـان و ادبيـات بـراي     هدايت مثل تقي رفعت در نقد و نيما در شعر، يک شورشي است بر ضد کارکرد تقليل                «
کنـد تـا بـه        او با گريز از قراردادهاي مألوف ادبي، قراردادهاي اجتماعي حاکم را هـم انکـار مـي                . طخدمت به آراي مسلّ   

 اين دنياي دروغ و تزوير و مسخره را بايد خراب کـرد و              ، است طور که کافکا معتقد     همان. اي نظم بخشد    هاي تازه   ارزش
ايجاد ترديد در بهنجار بودن نظام و فضاي ادبي و جستجوي راهي براي رسيدن به               . اش دنياي بهتري ساخت     روي ويرانه 

  ).۲۵۲/ ۶: ۱۳۸۲اتحاد، (» وضعيتي مطلوب، هدف نقدهاي طنزآميز هدايت است
خـانوادة  « يا به زعم هـدايت  »خانوادة سرباز«يکي . کند طنز خود با دو شعر نيما شوخي ميبه غير از اين کتاب، هدايت در     

  ).۳۳۶: ۱۳۴۴ هدايت، .ك.ر( ناميده شده است »فرحناک روز« که قطعة نقيضة هدايت »اندوهناک شب« و ديگري »بزاز
پس از  . رد نقيضگي خود را دارند    شايد وغ وغ ساهاب آخرين نمونة قابل ذکر از آثاري باشد که به معناي واقعي کارک               

ل سياسي روز   ئها به سبک متون متقدم، به مسا        لي نام ببريم که در آن     اين، بايد از دو کتاب کاروان و التفاصيل فريدون تولّ         
جنبة طنزآميز التفاصيل بيش از جنبة ادبي آن مورد توجه قرار گرفت و به علت آن که دستماية موضوعات                 . پرداخته است 

آثاري از اين نوع در اين دوره فـراوان اسـت و کارکردهـاي    . ت روز است، با گذر زمان به وادي فراموشي رفتآن سياس 
الحکايات منوچهر احترامـي و       رتر، کتاب جوامع  در دوران متأخّ  . ها نيست   جا مجال پرداختن به آن      متفاوتي دارد که در اين    

  . شوند ن در حوزه نقيضه محسوب ميثار مدّوالمقامات ابوالفضل زرويي نصرآباد، جزء آخرين آ ةتذکر
  
  کارکرد نقيضه. ۷

ـ        . آميز خود دارند    سازان اغراض گوناگوني از تقليد مطايبه       نقيضه گفتنـي  . ه اسـت  بعضي از اين اغراض ارزشـمندتر از بقّي
ـ  شـود،   جا که نقيضه، به هر حال، نوعي از طنز و يکي از ابزارها و فنون عمدة آن محسوب مي                    است، از آن    بخـش   ةًطبيع

ايم ايـن وجـوه       در اين بخش سعي کرده    . شناسيم، مشترک است    بزرگي از کارکردهاي آن با کارکردهايي که براي طنز مي         
  .اشتراک را کنار بگذاريم و به موارد خاصي نظر داشته باشيم که صرفاً به عنوان کارکردهاي نقيضه ملحوظ است

اء صرف که بگذريم ـ مانند نقايض سوزني و بعضي آثار عبيد، مثالً در  هايي با قصد و غايت مسخره و استهز از نقيضه
هـايي   شـود ـ بـه آن دسـته از نقيـضه       را شامل مـي »نگفتني«هاي رکيک و   کليات او، که بيشتر شوخي»تضمينات«بخش 
ود قـاري در    الدين محمـ    ها هست و مصداقش، ديوان بسحاق اطعمه و نظام           در آن  »گفتني«خوريم که هزلي ماليم و        برمي

 شوخي  ةتوان نام برد که در بيان اغراض اين دسته، از جنب            ديوان البسه و ديوان حکيم سوري و آثاري از اين دست را مي            
هـا    هايي که مردم آن روزگار بدان       ها هست، دربارة نوع سرگرمي      شناختي در آن    ن که چشم بپوشيم، اطالعاتي جامعه     و تفنّ 

کننـد کـه      هاي خاصي آشنا مـي      بة لغوي و دستوري، ما را با کلمات و اصطالحات حوزه          اند، نيز از جن     کرده  دل خوش مي  
بـه خـود   «هـا نيـست و كـسي ايـن مطالـب را        آن اش هم اين است کـه تـوهيني در          اند و فايده    احتماالً حاال مهجور شده   

جا كـه سـخن از وصـف       آن ثالًتوان غير از سرگرمي ساده، م       ها هم مي    اگرچه در غايت همة اين نوع از نقيضه       . »گيرد  نمي
 و »شـيک « را تـشخيص داد و تمـايالت  »خوشـمزه «اغذيه است، نوعي گرايش به بيان آرزوهـاي روانـشده، واخـورده و      

  .»بست«ها  کم اين گرايش را به آن  را در وصف البسه يافت و يا دست»دوخت خوش«
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۸

 
کنـد کـه چـه اشـعاري بيـشتر            خ ادبي روشن مـي    ّرتوان کرد، اين است که براي مو        تري که از اين آثار مي       استفاده مهم 

ها، به زحمت ساختن      سازان را به طمع استفاده از شهرت آن اشعار و يا گويندگان آن              اند، تا نقيضه    مشهور و معروف بوده   
 رسد و دست کم، ميـزان       تر به نظر مي     جا ذکر شد، اختصاصي     اين کارکرد در ميان اغراضي که تا اين       . ها راضي کنند    نقيضه

هـا و معـدود       رسـاني و نبـودن رسـانه        کند که در آن دوران سختي اطالع        شهرت و اعتبار شعرها و شاعراني را گوشزد مي        
  . شده است گشته و در عالم پراکنده مي ها، شعرشان و هنرشان دهان به دهان مي هاي ديوان بودن نسخه

سرايان بيشتر، از شـهرت   ند روشن کند که نقيضهتوا هاي نقيضه هم، مي ت به ديوان  حتي نگاهي سرسري و خالي از دقّ      
اند و از رهگذر صيت سخنان ايشان، باري بـراي خـود بـسته و                 سنايي و سعدي و حافظ و سلمان و عماد فقيه بهره برده           

  . اند نامي براي خود جسته
او و يـا شـکل و       هاي اصلي نقيضه، هجاست، نقيضه با هجو شخص خاص و يا انديشة               مايه  جا که يکي از درون      از آن 

توان آن را در شمار اهدافي گذاشت که طنز نيـز             گذارد که البته مي     شيوة سخنش، قصد نوعي انتقاد از او را به نمايش مي          
کند اين است که در طنز، اصالح و انتقاد مـد نظـر قـرار                 جا جلب توجه مي     اي که در اين     آن را نشانه رفته است؛ اما نکته      

 اما در نقيـضه، سـبک، لحـن بيـان و يـا اثـري         ؛اي مورد حمله قرار بگيرد      مشخص، اثر يا شيوه   دارد، بدون آن که به طور       
کند؛  بودن خويش را پيدا مي گيرد و نقيضه با توجه به اين هدف مشخص، ماهيت نقيضه گو قرار مي مشخص هدف نقيضه

هـاي    يـد در رسـالة صـدپند از پندنامـه         جا که عب    براي مثال آن  . اي در کار نخواهد بود      بدون تصور يک متن پيشين، نقيضه     
فايده و  خواهد بيزاري خود را از اين سخنان بي سازد، به اين طريق مي شدة موجود در زمان خود نقيضه مي مايه و لوث بي
 هم در همة انواع طنـز  »آيينگي«يک جنبة . ها توجه دهد مزه بيان کند و خواننده را به روزمرگي و ابتذال موجود در آن          بي
کوب در بحث کوتاهي دربارة دون کيشوت سروانتس به شيوايي            توان سراغ کرد که زرين      وماً و در نقيضه خصوصاً مي     عم

  ). ۲۰۹-۲۰۷: ۱۳۷۹کوب،   زرين.ك.ر(آن را روشن کرده است 
 اي بـراي  تواند وسـيله  نقيضه در حقيقت مي«: ترين کارکرد نقيضه، آن است که سايمن دنتيث مطرح کرده است     اما مهم 

در مقـام نظـر،   ). Dentith, 2000: 34(» شناختي باشد و يک نوع را جـايگزين نـوع ديگـر کنـد     نقدهاي کامل زيبايي
تـوان   مـي . تواند آن را کنار بزند و به حاشـيه برانـد   کند، مي نقيضه، از آن جهت که يك سنت يا ساختار آن را مسخره مي          

ساز براي اين که بتواند اثر مناسبي پديد آورد، بايـد از سـاختار                 نقيضه گرايانه دارد؛ زيرا    گفت اين نظر بيشتر حالتي آرمان     
به همين دليل، اين قدرت را نـدارد کـه راهکـاري بـراي              . تواند خود را از قيد آن رها کند         اثر مورد نظر آگاه باشد و نمي      

کـي   نـوع ادبـي زنـده و پرتحرّ        نقيضه، هرچنـد  «: از همين رو، لوتمان معتقد است     . داند ارائه دهد    چه مستحق تغيير مي     آن
؛ Lotman, 1977: 298(» کنـد  است، همواره حالتي آزمايشگاهي دارد و در تاريخ ادبيات، نقشي درجـه دوم ايفـا مـي   

  ). ۴۸: ۱۳۸۴نقل از كريمي حکاک، 
  
 مقايسة دو اصطالح نقيضه و پارودي. ۸

نخـستين  . اي در برابر پـارودي فرنگيـان اسـت         جاافتادهايم اگر بگوييم، در زبان فارسي، نقيضه واژة مقبول و             بيراهه نرفته 
 ـ ترجمة صـحيح و درسـِت درسـِت     parodie«: کسي که اصطالح نقيضه را در برابر پارودي به کار برده، قزويني است

نفيسي در فرهنگ فرانسه به فارسي تأليف خـود، همـين      ). ۱۲۲/ ۴: ۱۳۳۷قزويني،  (» انگ آن، گويا، بل قطعاً نقيضه است      
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  ٢٩/      نقيضه و پارودي
  

خود کلمة نقيضه در آغـاز در ادبيـات عـرب،    ). ۳۴۸: ۱۳۴۶نفيسي، . ك.ر(الح را در برابر پارودي به کار برده است   اصط
گويـد و او را       اي در مدح قبيلة شاعر بود که شاعر ديگري آن را نقيضه کرده و به همان وزن و سبک شـعري مـي                        قصيده

  ).۳۴۰: ۱۹۷۱وهبه، . ك.ر(کند  هاي او را رد مي هجو گفته و گفته
فرهنـگ کـوچکي کـه تـأليف کـرده      مجتبـايي در  .  دانسته است »از تعبيرات خوب و مناسب    «مجتبايي را   اخوان تعبير   

را » پـارودي نـويس  «چنـين   و هـم » تقليد کردن«و » مهمل کتابي را نوشتن«را، » پارودي نوشتن«و » پارودي کردن«است،  
دليلش هم آن است    .  است »مهمل کتابي را نوشتن   «، همان   »ر خوب تعبي«منظور اخوان از    . ترجمه کرده است   »هجانويس«
 رختـي  »پخِت«يعني  . تواند بود !) ه چندان مهمل  البته ن (به يک حساب، نقيضه، خود نوعي به اصطالح مرادف مهمل           «: که

. ل اسـت  بـسيار متـداو   ) در روزمره خاصه نيـز    (را بريدن و دوختن و در فارسي اين شيوه مرادف مهمل در محاوره عامه               
). ۱۷: ۱۳۷۴اخـوان،   (» چيـز و ميـز، پـول و مـول         : گوينـد   آورند و مثالً مـي      براي بسياري از کلمات مهمالتي مرادف مي      

  ).۱۲۶: ۱۳۳۷(داند  کوب نيز در ترجمة فن شعر ارسطو، اين واژه را فاقد معادلي درست و مقبول مي زرين
نيکلسون در تاريخ ادبيات    ). ۲۰: ۱۳۶۵جوادي،  (رده است    را در برابر پارودي به کار ب       »تقليد مضحک «جوادي عبارت   

سازي عبارت به کاربردة سيما داد اسـت          نظيره). ۴۶: ۱۳۸۱،  همان( تعبير کرده است     »بدگويي«يا   »هجو«، نقيضه را    عرب
: ۱۳۸۱ پور،  کهنمويي( را به کار گرفته است       »نظيرة هجوآميز «، نقيضه و    و فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي    ) ۱۳۷۵داد،  (

اهللا   کـوب همـان پـارودي و فـتح          ، زريـن  »روديـا پ«ترتيب، سهيل افنان، کلمة يونـاني       مترجمان فن شعر ارسطو به      ). ۵۸۳
  ). ۲۷-۲۶: ۱۳۷۴اخوان، (اند   لفظ فرانسوي پارودي را برگزيده'parodie'مجتبايي 

تـر و    ي بورلـسك از پـارودي كلّـ       با وجود پيوند تنگاتنگي كه ميان بورلسك و پارودي در سبك و زبـان وجـود دارد،                
 ةپارودي شكلي است از انتقاد طنزآميز يا شوخي كميك كه از سبك و لحـن اثـر ادبـي خـاص يـا شـيو       . تر است  عمومي
  .كند اي در ادبيات تقليد مي ويژه
المعـارف   ولـي دايـره  ). Cuddon, 1998: 99(شـود   الوه بر اين، بورلسك بيشتر در هنرهاي نمايشي استفاده مـي ع
تـر ذكـر كـرديم، بورلـسك را در      كه پـيش   اما چنان؛شمارد هاي نمايشي مي اي از سرگرمي    ، بورلسك را گونه   اسل، اصالً ك

  .توان رديابي كرد هاي ديگري مانند موسيقي و معماري نيز مي شاخه
کار ببرند، اگرچـه     را برابر پارودي به      »نقيضه«اند معادلي ديگر سواي       عي خواسته  دليل آن که همة اين مترجمان به نو       

هاي پيشين    تواند همين اختالفاتي باشد که ما در بحث          حرفي در اين باره به ميان نياورده است، يکي مي          ةًصراحکس    هيچ
به طور خالصه وجـوه  .  و سبب آن شد تا در اين برابري ترديد کنيمصطالح به طور جداگانه مطرح کرديم دربارة هر دو ا   

  :توان در موارد زير محدود کرد اختالف اين دو اصطالح را مي
اي بـه   شود که اثر معيني مورد نظر نويسنده باشد و آن اثر هم حتمـاً بايـد نوشـته         پارودي تنها به مواردي اطالق مي     . ۱

گويند و اگر معني حفظ شـود و صـورت را             اگر صورت حفظ شود و معني تغيير کند به آن پارودي مي           . شعر يا نثر باشد   
  .شوند در زبان فارسي همة اين موارد تحت عنوان نقيضه شناخته مي. گويند  تراوستي ميتغيير دهند به آن

هاي ديگري چون موسيقي و معماري و هنرهاي نمايشي، به تناسب موضوع از بورلـسک عـالي، برلـسک       در حوزه . ۲
 بحث از موسـيقي و پـارودي        جا که   شود نه پارودي، در حالي که در زبان فارسي، چه آن            ها استفاده مي    پست و نظاير اين   

، از اصـطالح نقيـضه      )۶۸: ۱۳۷۷حلبـي،   (ها سخن گفته شـده اسـت          جا که دربارة فيلم     ساختن آن به ميان آمده و چه آن       
  . اند استفاده کرده
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۰

 
گيرد به حاشيه براند  كند انواعي را كه به مسخره مي     پارودي در ادبيات غرب جنبة شوخي و استهزا دارد و سعي مي           . ۳

امـا كـاركرد نقـد ادبـي آن، چنـان         ؛  كه عالوه بر شوخي، جنبة جد هم دارد         اما در ادبيات فارسي با آن     ). رد نقد ادبي  كارك(
  .الي در تغيير ذائقة ادبي اهالي يك عصر ايفا كندتواند نقش فّع انديشيده نيست كه تصور شود مي

ت که نقيضه، اسـم و اصـطالح محتـوا و غـرض       بايد دانس «: اخوان ثالث در فقرة هفتم تحقيق ارزشمند خود نوشته است         
ربـاعي، قـصيده،    : المثـل   توان گفت في    يعني نمي . نوعي سخن منظوم و منثور است، نه اسم شکل و قالب قسمي شعر يا نثر              

   ).۳۸: ۱۳۷۴اخوان، (» مدح، مرثيه، غنا، روايت، تمثيل، حماسه، هجا، نقيضه: ؛ بلکه بايد گفت مثالً...مثنوي، قطعه، نقيضه و
بندي عجيب از آن جهت است که نقيضه در همة اقسام سخن و قوالب و اشکال کالم نوشته و سروده شده                       اين تقسيم 

 اگر چنين است، و اگر نقيضه در همة قوالب و اشکال کالم پيدا شده         آيد که   صورت اين پرسش به ميان مي     در اين   . است
 و منحصر به نوع ادبي خـاص و يـا   ايش و معماري، وجود دارداشي و نمهاي غير کالمي، مانند نقّ است و حتي در حوزه  
ايـم؟ حـال آن کـه در ادبيـات غـرب، پـارودي                چرا اصطالح نقيضه را در برابر پارودي قرار داده         ؛حوزة مشخصي نيست  

 هايي است که در زبـان       ز ويژگي ئتر از پارودي و بنابراين حا       شود و بورلسک عام     اي از بورلسک محسوب مي      زيرمجموعه
هـاي آن   ي است و پارودي يکي از زيرمجموعـه فارسي براي آن مطرح است؟ بپذيريم يا نه، بورلسک نوعي عمومي و کلّ 

  .  اما معادل دقيقي براي آن نيست؛بنابراين نقيضه، هرچند تا حد زيادي با پارودي اشتراک دارد. آيد به شمار مي
قان است سبب اين تساهل شده باشـد و يـا           يابي راهزن محقّ     معادل هايي که در حوزة     رسد که ناشکيبايي    طور به نظر مي     اين

يک به درسـتي      اين اصطالح نيز سرنوشتي مشابه اصطالحاتي پيدا کرده باشد که در مکاتب نقد ادبي مطرح است و براي هيچ                  
 در بـستر حقيقـي       کـه  وير نزديک به تمامي ايـن اصـطالحات       تص. اند، وجود ندارد    چه در ادبيات غرب يافته      مصداقي نظير آن  

  .دار است شود، بسيار تار و موج اند، زماني که در آيينة ادبيات و نقد ادبي فارسي منعکس مي تاريخي و ادبي خود باليده
  
  گيري نتيجه. ۹

که ديديم، تعاريفي که دربارة پارودي در ادبيات غرب و نقيضه در ادبيات فارسي تاکنون مطرح شده، چندان روشن                     چنان
خواني دقيق و     هاي غربي است که هم      اند، بيشتر ترجمه فرهنگ     هاي فارسي نقل کرده     چه فرهنگ   آن. نمايد   نمي يا روشنگر 

هاي غربي نيـز تعـاريفي ارائـه          خود فرهنگ . شود  ها را شامل مي     هايي از آن    کاملي با اصطالحات غربي ندارد و تنها نمونه       
افـزون بـر    . توان به قول واحدي از ايشان اتکا نمود         ت دارند و نمي   اند که اگرچه متضاد نيستند، دست کم با هم تفاو           داده

، زير عنوان نقيـضه جـاي   ...هاي پارودي، برلسک، تراوستي و چنان که اشاره کرديم، در ادبيات فارسي همة مقوله     اين، هم 
 کـه همـة     يفي روشـن از آن    ابراين، ارائه تعر  کشد؛ بن   اند و نقيضه به تنهايي بار تمام اين اصطالحات را بر دوش مي              گرفته
نقيـضه يکـي از     : در اين نوشتار، نقيضه را اين چنين معرفي کرديم        . هاي موجود را در بر بگيرد، کاري دشوار است          نمونه

، از متـون    ...ابزارهاي ايجاد طنز است که با به خدمت گرفتن عناصري چون تحريف، مبالغه، کوچک کردن، بزرگنمايي و                
  .دهد که اهداف عمدة آن، استهزاء، تفنن، و انتقاد است يز ارائه ميموجود، تقليدي طنزآم پيش

ساز، الفاظ، لحن، سبک و يا انديشة موجود در اثري خاص را، ضمن در نظر داشتن لزوم رعايت شباهت ميان اصل                        نقيضه
  . نمايش بگذاردکند تا نوعي اعتراض را ـ با درجات مختلف ـ در آن به اثر و نقيضة آن، به صورتي مضحک تقليد مي

شود کـه وي در مجـال تنـگ تقليـد خـود بـراي                 اي سنجيده مي    ساز، با ميزان تصرف هنرمندانه      درجة خالقيت نقيضه  
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  ٣١/      نقيضه و پارودي
  

گيرد کـه خـود از قريحـة هنـري            بنابراين، نقيضة خوب تنها در دست کساني شکل مي        . گيرد  يابي به هنر به کار مي       دست
  . آميز، تقليدي مسخره از کار در خواهد آمد د شده، به جاي تقليدي مسخرهدر غير اين صورت، اثر تولي. مند باشند بهره
  
  اتهنوش پي
 ).پور قيصر امين(ديگر سالح سرد سخن کارساز نيست  -۱
: هرچند شاعر قبالً پاسخ اين حرف را داده است        . کند   اخوان سروده شد، نقض می     »زمستان«هايی که بر خود        ادعا را جوابيه   اين -۲
چـون  . سازی قصد نقيضه سازند، البته بی ها می آيد و نقيضه ، کارشان مسخره از آب درمی با قصد جّدمايگانی که غالباً     بی بگذريم از «

اخـوان،  (» شان نيست و درد اين عالم در جانشان         درحقيقت اهل مقولة شعر و سرايش و بيان هنری نيستند، مرد اين معنی در جامه              
كـه    ايم، براي شعر نيمايي هم چنـان        گونه كه بارها ديده     چون همان . اي اخوان بسيار شخصي است    ، اما در اين مورد ادع     )۹۳: ۱۳۷۴

  .ها سروده شده است و اين دو دسته شعر، دست كم از اين ديدگاه، تفاوتي با هم ندارند براي اشعار كالسيك نقيضه
 

  منابع
 بـه اهتمـام و تـصحيح        ،خيـار  األ مـسايرة خبار و    اال مسامرةتاريخ سالجقه يا     .)۱۳۶۲(.آقسرايي، محمود بن محمد      -۱

  .اساطير: تهران. عثمان توران
  .زوار:  تهران،از نيما تا روزگار ما .)۱۳۷۹(.پور، يحيي  آرين -۲
  .فرهنگ معاصر: تهران. ۶جلد ، ران معاصر ايرانشگپژوه .)۱۳۸۲(.اتحاد، هوشنگ  -۳
  .زمستان: تهران. وشش مرتضي كاخي به ك،صداي حيرت بيدار .)۱۳۷۱(.اخوان ثالث، مهدي  -۴
  .كتابفروشي معرفت: ، شيرازديوان اطعمه). ۱۳۶۰.( بسحاق اطعمه، احمدبن حالج -۵
  .علمي: تهران. اهللا دروديان  به كوشش ولي،سازان نقيضه و نقيضه .)۱۳۷۴(. ------------- -۶
  .وزارت فرهنگ:  تهران، جلد۲ ،ديوان .)۱۳۴۴(.بهار، محمدتقي  -۷
  .۴ و ۳شماره . ۱۲سال . آينده. »تقليد مضحك و كنايه طنزآميز «.)۱۳۶۵(.ادي، حسن جو -۸
  .كاروان:  تهران،ادبيات فارسيتاريخ طنز در  .)۱۳۸۴(. ----------- -۹
  . بهبهاني:  تهران،تاريخ طنز و شوخ طبعي در ايران .)۱۳۷۷(.اصغر  حلبي، علي -۱۰
  .پيك:  تهران،ز و شوخ طبعياي بر طن مقدمه .)۱۳۶۴(. ---------- -۱۱
  .توس: تهران.  جلد۳ ،هفتاد سخن .)۱۳۶۹(.خانلري، پرويز ناتل  -۱۲
  .مرواريد:  تهران،فرهنگ اصطالحات ادبي .)۱۳۷۵(.داد، سيما  -۱۳
  .دانشگاه تهران:  تهران،ديوان حكيم سوري .)۱۳۳۷(.دانش تفرشي، تقي  -۱۴
  .طهوري:  تهران،تفنن ادبي .)۱۳۸۱(.دانش پژوه، منوچهر  -۱۵
  .معرفت:  تهران،چرند و پرند .)۱۳۳۲(.اكبر  دهخدا، علي -۱۶
  .دانشگاه تهران:  تهران،نامه لغت .)۱۳۷۷(. ----------- -۱۷
  .اميركبير:  تهران، ترجمه ابراهيم يونسي،تاريخ ادبيات يونان .)۱۳۷۸(.رز، هربرت جنينگر  -۱۸
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۳۲

 
  .سخن:  تهران،هاي ديگراز چيز .)۱۳۷۹(.كوب، عبدالحسين  زرين -۱۹
  .علمي و فرهنگي:  تهران،شعر بي نقاب، شعر بي دروغ .)۱۳۸۱(. ----------------- -۲۰
  .اميركبير: تهران.  جلد۲، نقد ادبي .)۱۳۶۹(. ----------------- -۲۱
  .شركت طبع: تهران.  به تصحيح مدرس رضوي،ديوان .)۱۳۵۴(.سنايي، مجدود بن آدم  -۲۲
  .اميركبير:  تهران،ديوان .)۱۳۳۸(.قندي سوزني سمر -۲۳
  .سخن: تهران. هاي يك ايدئولوژي  دگرديسي،قلندريه در تاريخ ).۱۳۸۶.(شفيعي كدكني، محمدرضا  -۲۴
  .زوار: تهران.  به تصحيح پرويز اتابكي،كليات عبيد زاكاني). ۱۳۷۹.(عبيد زاكاني  -۲۵
  .شركت مؤلفان و مترجمان ايران:  تهران،لبسهديوان ا .)۱۳۵۹(.الدين محمود  قاري يزدي، نظام -۲۶
مؤسـسه فرهنگـي و انتـشاراتي       : تهـران . ۲ج  . فرهنگنامـه ادبـي فارسـي     : در. »حماسه مـسخره   «.)۱۳۸۱(.نژاد    قاسم -۲۷

  .دانشنامه
  .دانشگاه تهران: تهران.  به كوشش ايرج افشار،هاي قزويني يادداشت .)۱۳۳۷(.قزويني، محمد  -۲۸
  .مرواريد: تهران.  ترجمة مسعود جعفري، تجددةطليع). ۱۳۸۴( احمد كريمي حكاك، -۲۹
  .قطره:  تهران،سرچشمه پيدايش كمدي در يونان .)۱۳۸۴(.كوپال، عطاءاهللا  -۳۰
  .دانشگاه تهران:  تهران،فرهنگ توصيفي اصطالحات نقد ادبي .)۱۳۸۱(.پور، ژاله  كهنمويي -۳۱
  .انجمن مطالعات ايران معاصر:  تهران،دگرخند .)۱۳۸۰(.موسوي گرمارودي، علي  -۳۲
  .بروخيم:  تهران،فرهنگ فرانسه به فارسي .)۱۳۴۶(.نفيسي، سعيد  -۳۳
  . لبنانةمكتب:  بيروت، و االدبةاللغمعجم المصطلحات العربيه في  .)۱۹۷۹(.وهبه، مجدي  -۳۴
  .اميركبير:  تهران،هاي پراكنده نوشته .)۱۳۴۴(.هدايت، صادق  -۳۵
  .اميركبير:  تهران،وغ وغ ساهاب .)۱۳۴۱(.صادق و فرزاد، مسعود هدايت،  -۳۶
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