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الغافلةو تذکراطعمهدر دیوانگویی نقیضه
1قاضوينام سیده فرشته 

تطبیقی دانشگاه  بیرجندادبیاتارشد دانشجوي کارشناسی
2اکبر شامیان ساروکالئی

3عبدالرحیم حقدادي

چکیده
-یکی از شیوهاي از انواع طنز است که محققان آن را تقلیدي تمسخرآمیز از اثري جدي و گونه،نقیضه

هایی بیشتر در قالب شعري طنزآمیز با مایهنقیضه.انددانستهمستقیم در انتقادهاي اجتماعی هاي بیان غیر
دیدگاه متون مبدأ، /گو ضمن تقلید از متنآید و شاعر یا نویسندة نقیضهمیبه وجود از هجو و هزل 

ادبیاتموجود در هايیضهنقاز میان . دهداشعار شاعران مشهور نشان مینسبت بهرا خودانتقادي 
خالد الحمصی در محمدالغافل ازتذکرةفارسی و ادبیاتشیخ بسحاق اطعمه در دیوان فارسی و عربی، 

در این دو متن،. به شمار آوردنقیضه با رویکرد وصف اطعمه و اشربهتوان نوعی عربی را میادبیات
وهاي خاص خودبا سبک و بینشطنزپرداز شاعراناصلی صرفاً در توصیف اطعمه نیست، بلکه شباهت

مقاله حاضر به .اندنیز پرداخته، به نقد اوضاع و احوال جامعهمردمان روزگارشانيشناخت روحیهبا
ها در متون مورد نظر و وجوه مشترك و مختلف آناین دو شاعر گویینقیضهبررسی و تحلیل شیوة

. پردازدمی

.الغافلتذکرة، دیوان اطعمه، تطبیقیادبیات، بینامتنیت،نقیضه:کلیديگانواژ

.تطبیقی دانشگاه بیرجندادبیاتدانشجوي کارشناس ارشد .1
ashamiyan@birjand.ac.irفارسی دانشگاه بیرجندادبیاتاستادیار زبان و )نویسنده مسئول(.2

ahaghdadi@birjand.ac.irعربی دانشگاه بیرجندادبیاتاستادیار زبان و .3
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مهمقد
در رود که جهان به شمار میادبیاتدر طنزپردازيمشهور هاي یکی از فنون ادبی و از شیوهنقیضه

-بانقیضه در کتواژة . ستاگفته شدههاي اصطالحات ادبی از آن به طور گذرا سخن برخی فرهنگ
با ارائۀ... رب الموارد، المنجد وهاي عربی مانند تعریفات جرجانی، اقبالغی و بعدها در فرهنگهاي

جواب گفتن شعر کسی است و در «: اندنقیضه را این گونه تعریف کرده.نمونه شعرهایی آمده است
رز نگارش ساز از سبک، قالب و طشاعر و نویسنده نقیضه. ادبی استاصطالح نوعی تقلید سخره آمیز

هاي جدي و سنگین ادبی در اثر اصلی، کند، ولی به جاي موضوعنویسنده یا شاعري خاص تقلید می
گنجاند، تا در نهایت اثر اصلی را به نحوي تمسخرآلود جواب مطالبی کامالً مغایر و کم اهمیت می

جوابیه و ردیه استفاده در معناي » المعارضه«در ادب عربی از اصطالح ). 298: 1371داد، (» گفته باشد
در مقابل پارودي فرنگیان کاربرد دارد که به معناي تقلید » المحاکاة التهکمیه«شود، اما اصطالح می

از قواعد شاعردر همۀ این موارد، ). 340: 1984وهبه و المهندس، (آمیز از اثري شاخص است مسخره
با . دگشایخنده بر لب مخاطب مینس بودنکند و همین غیرمتجاعدول میمعنایی و زبانی متن پیشین

اگر در شعر، هدف جواب مخالف و جد و جدال با اثر متقدم یا رد و تخطئۀ آن باشد، آن را «این حال، 
اخوان (» خوانیمفرنگیان را نقیضۀ هزل می)parody(گوییم؛ ولی نقیضه به معناي پارودي نقیضۀ جد می

با در نظر گرفتن معناي توان فارسی و عربی را میادبیاتدرخشان در تعدادي از آثار). 29: 1374ثالث، 
فارسی مانند سوزنی متقدم با تورق در دواوین شعراي .در زمرة این نوع ادبی محسوب کردکلی نقیضه،

کند خوریم که خود شاعر تصریح میهایی برمیبه نمونهوشعراي عرب مانند جریر و فرزدق سمرقندي 
؛ زیراشبیه استیهگویی و جواببیشتر به نظیرهنقیضه در این آثار . ن شاعر پرداخته استبه نقیضه فال

آوردند و هدفشان هم در حوزة تقلید یا استقبال یا رد و جواب روي میگوییجوابعمدتاً به شاعران 
که از او کدورتی شاعريبه شعر تا د وشیکمیروي حسادت از شاعرهاگوییدر این نظیره.گنجیدمی

با یا شده، شهرتی کسب نماید و ، ضمن تقبیح شعر نظیرهمخالف بدهد و از این طریق، جوابداشته
گویی گاهنظیره،چنینهم.بیشتري دریافت کندتري ساخته، صلۀعالیاشعار مشهور، نمونۀسازي نظیره

هاي یا نظیرهانجام دادهدقیقیبا حماسۀفردوسی که چه ؛ مثل آنرتر بودهتر و بکاملي اثربه قصد خلق
.دیگر شاعران پیش از وي که اتفاقاً خوب از عهده برآمده استهاي خواجو وحافظ از غزل
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خود شاعر نظیرةایم، اثري است که در آنگفته» نقیضه«و بدان شودمیپی گرفتهچه در این مقاله آناما 
نه قصدش استهزا و تمسخر ؛ زیرا شاعرسازدرا با هیچ یک از مقاصدي که پیش از این گفته شد، نمی

-هدفش فراتر از اینسرانقیضهشاعر. جویی استيبرتردر پی دریافت صله دارد و نه انتظار است و نه 

با .کنداستفاده مینیز تماعیطنزپردازي براي بیان انتقادهاي اجهاست؛ او با نگاه به جامعه از این شیوة
بسحاق اطعمه را  عبید زاکانی وکالسیک فارسی شعر ادبیاتدر توان می، توجه به این تعریف

.خطاب کرد» پارودي«
بدین پرسش اجمالی به کاربرد نقیضه در دیوان اطعمه، برآنند تااشارةضمننگارندگان در این مقاله،

در مانند اشعار بسحق اطعمه که در بیان اوصاف غذاها باشد، اينقیضهاثريد که آیا نبنیادین پاسخ ده
توان میان نمونۀت و محتوا میکه چه تشابه یا تفاوتی به لحاظ ساخدیگر آن؟هم هستعربیادبیات

فارسی و عربی یافت؟
پیشینه و روش تحقیق

زبان گویان مشهور فارسیو نقیضهاز طنزپردازانیزدينظام قاري شیرازي و بسحق اطعمه عبید زاکانی،
، د توجه و استقبال قرار نگرفتهبه اندازة دیوان اطعمه موریکهیچآثار این شاعران .روندبه شمار می

از این است وبوده تر شدههم نزد همگان شناختهو مرتبط با غذا هم تنوع بیشتري داشتهزیرا واژگان 
هاي چاپ.بوده استرو هبا قبول عام بیشتري روبشده ف ، هرگونه خالقیتی که درین راه صرروي

هاي خطی بیشتري که از دیوان اطعمه در دسترس است نشان همین قبول عام و توفیق متعدد و نسخه
شاعر با استفاده از واژگان و ترکیبات مربوط، به ) قرن نهم(نظام قاري شیرازي دیوان البسهدر . اوست

هرگز توفیق دیوان اطعمه که چاپ شده،این اثر با این. نسوجات پرداخته استها و متوصیف انواع جامه
اثر دیوان اسراريدر. را نداشته و دلیل آن احتماالً شهرت کمتر دایرة لغوي مرتبط با جامعه بوده است

دنبالۀ» اسراریات«و » زانشئه«د و موا» مکیفات«کوشیده است در عرصۀشاعر«یحیی سیبک نیشابوري 
ا زیرتوفیق دیوان اطعمه را نیافته،ین کارادرنیز اما سبیک. ق و نظام قاري را ادامه دهدکار بسح

کسانی که حسن محدودي از مردم تبهکار و آلوده بوده است وهمیشه در دسترس عدة» مکیفات«
اند و طبعاً واژگان ویژةکردهمیاند، غالباً، ازین گونه مواد پرهیزسلوك و تربیت اجتماعی و دینی داشته

ه همین دلیل دیوان ب. شده، مهجور مانده استمصرف کنندگان آن رد و بدل میدر میاناین کار که
). 141: 1384شفیعی کدکنی، (» اسراري در رتبۀ سوم از شهرت قرار گرفته است
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هاي عصر جاهلی یشهاین نوع ادبی، غیر از ر. اي طوالنی داردعرب سابقهادبیاتکاربرد نقیضه در 
نقایض توان به در دورة اسالمی بویژه شاعران عصر اموي گستردگی داشته که از آن میان، می«آن، 

دیگر در میان شاعران اندلس و عربیها و معارضات نقیضه. اخطل و جریر و فرزدق اشاره کرد
ترین ید مشهور از مهمنقیضه با قصا). 200: 1383نوفل، (» شودکشورهاي جهان اسالم نیز دیده می

-نهج«بوصیري که احمد شوقی در شعر » برده«مانند قصیدة ،رفتهموضوعات شعر عربی به شمار می

هاي عربی مفهوم رد و انتقاد و اتهام به شاعر پیشین در بیشتر نقیضه. آن را جواب گفته است» البرده
دیوان تذکره «اثر متقدم توجه داشته، مانند هاي هست که به شوخی و مزاح با مدنظر بوده، اما گاه نقیضه

بسیار به اتفاقاً آن را فراهم آورده و خالد الجلبی الحمصی محمدکه» الغافل عن استحضار المآکل
.بسحق اطعمه شباهت دارددیوان 

نقیضه و نقیضه سازانمستطابغیر از کتاب. هاي گوناگونی انجام شده استنقیضه پژوهشةدربار
به قلم فی الشعر العربی تاریخ النقائضمهدي اخوان ثالث به فارسی و برخی کتب به زبان عربی مانند اثر

غالمعلی از»ينقیضه و پارود«مقالۀ. در این خصوص اشاره کردبرخی مقاالتتوان به می،احمد شایب
-بورلسک مربوط میبه تعریف نقیضه و تطبیق آن با اصطالح پارودي و فالح قهرودي و زهرا تبریزي 

ون نقیضه بار دیگر تعاریف گوناگرضا صدریان یکمحمداثر » تحلیل تعاریف نقیضه«در مقالۀ. شود
به ،به قلم سعید شفیعیون»فارسیادبیاتتزریق نوعی نقیضه هنجار ستیز در «در مقالۀ. بررسی شده است

در خصوص ،اما. اشاره شده است) عصر صفوي(فارسی کالسیک ادبیاتهاي نقیضه در هنیکی از گو
به ثبت نرسیده مستقلی پژوهشکه نگارنده جستجو کرده،جا شعر بسحق اطعمه و تذکره الغافل تا آن

هایی در خصوص طنز و طنزپردازي به بسحق و اثر او یا نوشتهادبیاتدر برخی کتب تاریخ تنها . است
به کاربرد »سیبک نیشابوري و دیوان اسراري«رضا شفیعی کدکنی در مقالۀمحمد. اشاره شده است

و ضمن مواد مخدر اجماال اشاره کردهفات ونقیضه در اشعار سیبک نیشابوري و توجه او به وصف مکی
اي در فن معارضۀ عربی و جستاري مقایسه«نویسندگان مقالۀ .استپرداختهیز نآن به دیوان اطعمه 

با این . اندپرداختهعربی و فارسیادبیاتمعارضه در ح بررسی تطبیقی اصطالبه، »معادل فارسی آن
ساختار و محتواي دیوان اطعمه و بارةدراند، تا کنون وجو کردهجا که نگارندگان جستتا آنحال، 

.نشده استانجام پژوهشی،و نه به صورت تطبیقیمستقلنه به صورت تذکره الغافل،
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شدة فرانسوي و ها در دو مکتب شناختهو بررسی تشابهات و تغایرهاي آنمللادبیاتتحقیق در 
هاي مهم تحقیقات تطبیقی است، اما روش ارزیابی اشعار در این مقاله بنا بر مکتب از شاخهآمریکایی

توانند به مطابق اصول این مکتب و دیدگاه منتقد مشهور، هنري رماك، منتقدان می. آمریکایی است
-هم. ندبپرداز-فارغ از معیار اختالف زبان و خارج از مرزهاي قومی و نژادي–ملل جهاناتادبیتحلیل 

ها و تعابیر مشترك آنهاهاي علوم انسانی و زمینهبا سایر حوزهادبیاتتطبیقی توان به مطالعۀچنین، می
یه ژوهش بر آن تکآنچه در این پ.)50: 1999؛ الخطیب، 37- 35: 1373غنیمی هالل، : ك.ر(اقدام کرد

ساختار و فارسی و عربی و ارتباط متقابل آن دو نیست؛ بلکه درك دو متن شود تأثیر و تأثراتمی
ادبی میان هاي مشترك نیز شناخت زمینهو محتواي نقیضه و کاربرد آن در دیوان اطعمه و تذکرةالغافل

. مدنظر استهاآن
بسحاق اطعمه

ه نماید و امروزهاي خام و ناموفق قرن نهم، موفق میو اقسام نوپردازيیکی از شاعرانی که در بین انواع
او . نامند، موالنا ابواسحاق حلّاج شیرازي استمی)پارودي(نقیضه شعرش را براساس موازین نقد ادبی

موالنا «.مانند تبدیل کرده استهاي سنّت را به اشعاري لطیفهایهبه عنوان شاعري عوام، دست م
ادبیات، شاعري است که از قلم ادیبان و پژوهشگران »ق اطعمهبسح«مشهور به » شیرازيحلّاجابواسحاق

چه و آنتنها در چند سطر از او سخن گفته شده است ادبیاتدور مانده و در صفحات پرشمار تاریخ به 
.دهدمیرا به دست هم نوشته شده، کمتر شناختی از شعر او 

اما چون شعرهایش اند؛گفتهمی» حالج«بدو و به همین خاطر داشته) حالجی(زنی پنبهۀپیشبسحق 
مشهور » ق اطعمهبسح«یا ) هاطعام(» اسحاق اطعمهابو«خوراك و آشپزي و غذاهاست به نام ةبیشتر دربار

نظام الدین با شاعر دیگري به نام اند و گویا در این مورد او را اسم او را احمد نوشتهبعضی«. استشده 
مانند زیست و در اشعارشدر شیراز میق اطعمهاند که اندکی بعد از بسحاه کردهاشتباحمد اطعمه

احمد اطعمه در . گفتمیآنها فراوان سخن کرد و در اوصاف سلف خویش به انواع غذاها اشاره می
والدت یافت و این تاریخ مصادف با دوران کهولت شیخ ابواسحاق اطعمهق.ه810و 800هاي بین سال

مدرسهةاو در شیراز، در حجرآید کهىبرمچنین ابواسحاقدیوانفحواياز .)245: 1370صفا، (»است
از در بعضىوي،چنینهم. اندرفتهدیدار او مىجا بهدر آنو دوستدارانشاستکردهمىزندگى
وان به دیوان تاز آثار منظوم او می.استکردهاشارهو خراسانبه اصفهانسفرهایشهاي خود بهسروده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، / 1688

، »مزَعفُر و بغراۀنامجنگ«، مثنوي»اسرار چنگال«، مثنوي»ءکنز االشتهاةسفر«ةقصیداشعار شامل
، نثر مسجعدیوان بهۀدیباچ: منثور او عبارتند ازر آثا. نام بردفهلویاتوبند، رباعیاتغزلیات، ترجیع

فرهنگ«ومعاصر خودشعارفانهجو ادعاهايدر »نامهخواب«ۀ، رسال»و بغرابرنجماجراي«ۀرسال
.اطعمهغذاهاي یاد شده در دیوانۀو طرز تهینامشامل» دیوان

بهشهایدر سرودهاما وي،استبودهمتأثر از عبید زاکانیاز هر کسبیشبسحقشاعريةشیو
و آرزوهاي پنهانی سنجیدهغذاهایشانرا با نوعثروتمندمردمها، ریاکاريخوراکیتوصیفۀبهان

از سازينقیضهايو براستنقیضهوي از نوعهايودهسر. استروزگار را نمایاندهآنمحرومطبقات
هاي سعدي و حافظ را در شعر خود غزلابیاتبسیاري از و مثالً بهره برده چندین شاعرشعرهاي 

قرندرشیرازمردمفرهنگازهائیگوشهیافتندنبالبهرااطعمهشیخدیواناگر.تضمین کرده است
.یافتخواهیمدستدر این مورد بسیاريمطالببهمطمئناًبزنیم،ورقو نهم هشتم

خالد الجلبی الحمصیمحمد
مهد علم و در حمص به دنیا آمد و در ـم1867سال درالجلبی محمدی بن بن خالد بن مصطفمحمد

بارها به حجاز وي.هاي علم و دانش در زمان خودش بوداو یکی از قطب. ادب و دانش پرورش یافت
ها به آنها و به تأثیر ازآشناییاین هاي بزرگ علمی آشنا شد؛ بعد از جا با شخصیتسفر کرد و در آن

بیشتر وقتش را در. هایی همت گماشت و در راه آزادي سرزمینش تالش بسیار کردتأسیس روزنامه
از او آثار ارزشمندي چون دیوان اشعار، تاریخ نهضت عرب . داداختصاص میخانه به مطالعه و نوشتن

. و چندین رمان برجاي مانده است
- الهاللی و نقیضهمحمداشعار شیخ اي از مجموعه» تذکره الغافل عن استحضار المآکل«کتاب 

سروده شیخ مصطفی زین الدین الخالد ها این نقیضههمه .انداست که شاعران از شعر او سرودههاي 
در این کتاب ابتدا . ده استبه چاپ رسانرا جمع آوري کرده و ها خالد الجلبی آنمحمدست که ا

همان شعر از مصطفی زین نقیضۀ،ه و بعد از آنمدآالهاللی محمداي در مدح یا غزلی از شیخ قصیده
ها ولی در موضوع وصف و مدح غذاها و شرابدر همان وزن و قافیههمه که نقل شده استالدین 

اره شیخ مثالً دربعر مختصري نوشته شده؛هر دو شانامۀزندگیکتاب دربارةاینر مقدمۀد.است
. به دنیا آمده استم.1826در سال و او از اهالی حمص است کهچنین نقل شدهمصطفی زین الدین 

به خاطر معارضاتش البته،مطالعه کرده وهاي شعرا دیوانو تاریخ وادبیاتبسیاري را از هاي کتابوي 
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- شعري میدر مدح یکی از بزرگان قوم قصیده یاچون الهاللی . ه استالهاللی شهرت یافتارشعابا

به ناماشه و در نقیضهگفتنقیضه میشعرش را در همان وزن و قافیه الدین زینشیخ مصطفی ه،سرود
از این اشعار . ه استشهرت یافت)جوعان(که به شاعر گرسنهاینتاهکردمیاشارهها غذاها و خوردنی

ه استبه سرعت در مرزهاي سرزمین عرب منتشر شدزمان سرودن 
تذکرة الغافل عن استحضار المآکلنقیضه در دیوان اطعمه و قالب و ساخت-5
طل و نقائض جریر، اخمانندشعر؛هاي نقیضه-1: دانستنوع سه بر از نظر قالب، توان را می» نقیضه«

رسالۀ تعریفات نوشتۀ مانندهاي نثر؛نقیضه- 2االشتها از دیوان اطعمه  عرب یا کنزادبیاتفرزدق در 
اکثر آثار ؛شعر و نثرهاي مرکب ازنقیضه-3ب مقویم اثر میرزا رضاخان افشارکتاعبید زاکانی و 

غ ساهاب از غ واخالق االشراف از عبید زاکانی، ومانند،اندفارسی از این گونهادبیاتاي در نقیضه
.کتاب التفاصیل اثر فریدون توللیصادق هدایت و 

بیشتري شعر تأکید متن بردر هر دو ، گرچهترکیبی از نظم و نثر استتذکرة الغافلدیوان اطعمه و 
. که اکثر صفحاتش را اشعار دربرگرفته استتذکرة الغافل نثر، خصوصاً در شده است تا

را براي این ترین راهساده،یگر و سرودن نقیضه را دارندگویی شاعران دشاعرانی که قصد جواب
در این گونه موارد، اختیار . گویی در وزن و قالب شعر اصلی استنقیضههمانا که کنند کار انتخاب می

-در بسیاري موارد شاعر نقیضه.فیه و احیاناً ردیف شعر مبدأ استو عنان خلق شاعرانه به دست وزن و قا

ها در خلق اثر ابواسحاق از تمام این روش. دکنمبدأ را در شعر خود تضمین میسرا بیت یا ابیاتی از شعر
این شعر و مانندکند،شعر مبدأ استفاده میاوقات از وزن و قافیۀوي بعضی. خود سود جسته است

:اشنقیضه
:لمان ساوجی فرمایدس

کنددن رویت چراغ دل منور میـــــدیکندان معطّر میـــبوي گیسویت دماغ ج

:بسحاق در جواب او چنین گویدو 
کندود منـور میـــگنبد کیپـا بـه نور خکندشمع سختو چون سر از جیب قدح برمی

)61: 1302بسحق اطعمه، (
:فرمایدعراقی که می)فخرالدین ابراهیم(شیخ یا این شعر از 

مــرا با چشــــم گریـــان آفــریدندتــرا بــا لعـــل خنـــدان آفریـــدنــــد
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:که بسحاق در جوابش گوید
ز هــر نعمت که بر خوان آفریـــدنــــد
چـــو خاتــون مزعفر سر تهـــــی بـود

بــرنج زرد سلـــــطان آفــریــدنـد
ز بهــــرش معجر نان آفــریدنــــد

)63همان،(
:مانند. کندبیتی از شعر مبدأ را در شعر خود تضمین میمصراعی یا گاهی نیز 

:حافظ فرماید
وین راز سر به مهر به عالم سمر شوددر شودترسم که اشک در غم ما پرده

:در جواب او گویدو 
سمر شودوین راز سر به مهر به عالمدر شودکه شیردان نخودش پردهترسم 

)55همان،(
پرداز شاعر نقیضهو شدهفقط از وزن و قافیه شعر مبدأ استفاده در کتاب تذکره الغافل اما، 

:مانند. ابیات شعر مبدأ را تضمین نکرده است
1ها العشرذوائبو سود لیال من أما و السنا الواضح من جیدها الغجري

)1415:82الجلبی،(
:مصطفی زین الدین در جوابش گفتهو 

ــا و لحــوم الضــان مــن غــنم الحمــر      أم
ـــشارب  ــذ لـــ ــأس یلـ ــا کـ ــن دهنهـ و مـ
ــا   ــمین و هبرهــ ــاً الســ ــا أیضــ وناعمهــ

ــن موســم النحــر    ــد م ــی العی وکثرتهــا ف
ــی الکــأس و الخمــر  ــه اشــتیاقی ال إل إلی
ـــجمر  ــج بالــ ــاً المنض ــا إیض 2ومطبوخه

)83همان،(
ق شیرازي براي یک شاعر را نقیضه گفته، ولی بسحاست که مصطفی زین الدین اشعار گفتنی

.نقائض خود از شعر چندین شاعر استفاده کرده است
توان اشعار سحاق و شیخ مصطفی زین الدین را میواباهاينقیضهانگارانه، در یک نگاه ساده

با شاعران ین طریق اخواسته ازمعنایی دانست که از سر تفنن و شوخی سروده شده است و شاعر میبی
هاي بینامتنی اثر نادیده گرفتن الیهمحصول دیگر مطایبه کرده، آنان را دست بیندازد؛ اما این سخن 

ه را باثري،و ترکیبات آنکه مجموعه واژگان خواهیم دانست، هاتأمل در متن این نقیضهبا . است
در دیوان اطعمه رو واژگانقلم.ساختار منسجمی داردبه ظاهر بی مفهومی، آورد که با همۀوجود می
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با در کنار هم نشستن در ومعنایی کامل داردکلمات به خودي خودزاهر یک.ستغذاهادر حیطۀ
به سرعت پی هاکمک نشانهاي به هر خواننده. دنهمیمخاطب فرا روي متن زیبایی را ،نشینیمحور هم

:کنار بگذاردو باید معیارهاي متن جدي را برد که با یک متن طنزآمیز روبروست می
- اندازان قزغان عبارت و دنبهكبالغت و بورران مطبخ فصاحت و کیپادران سفرةخوامزعفر«

یان خوان عالم که طباخان شیالن نعمت الهی و باورچ: اند روایتپردازان بریان اشارت چنین کرده
کردند که هریک را به چه حیثّیت باید ساخت نامتناهی چون ترتیب مطعومات و ترتیب مأکوالت همی

غیب و خوان نعمت عالم الریب شنیدند خانۀناگاه آواز هاتفی از حویج. رداختو به چه کیفیت باید پ
:گفتکه می

»ام تحقیقنکته کردههزار بار من اینها هیچ استبرنج این طعامبه غیر قلیه
)121: 1302، ق اطعمهبسح(

- به خلق نقیضه دست میچرا و چگونهگویاننقیضه:از خود خواهند پرسیدنوع متوناین مخاطبان

نشینی شاید از این طریق با بر هم زدن قوانین هم) الف:توان چند پاسخ دادرسش میپبه این . یاختند
بعداندخواستهمی) بخویش را نشان دهنداوضاع درهم و پریشان دورةاند خواستهمیمعنایی واژگان، 

یک وسیلۀعنوان مستمر از زبان به زیرا استفادةتر به خدمت گیرند،گري از زبان را براي بیان برجستهدی
: گفته استگونه در مقدمه کتابش اینبسحق اطعمه .بردپیش میاي شدنآن را به سوي کلیشهارتباطی، 

طعام است گچند روز در این فکر بودم که با وجود اوصاف فردوسی که نمک کالم او چاشنی هر دی«
و مثنویات نظامی که نبات ابیات او طعمه طوطیان شکر زبان است و طیبات سعدي که در مذاق اهل 

اهل کالم به مانی که در کامفاق چون عسل شیرین است و غزلیات خواجه جمال الدین سلتوفاق باال
ست اشیر و انگبین است و با لطافت الفاظ و متانت معانی حافظ که خمریست به خمار و شرابیمثابۀ
زم که مردم ، من چه خیال پاندشهري و اعجوبه دهري بودهشگوار و دیگر شعرا که هریک شهرةخو

مطبخ معده باال گرفته صادق ازکه بامدادي موافق که دود اشتهاي دراین اندیشه بودم . محظوظ گردند
پس .ي سفره سازم که چون یکبار بخوانی اشتهایت پیدا شودمن نیز براي تو رسالهبر آن شدم که ... بود

صنیع از براي او کمري بر میان جان بستم و با آتش سعی در دیک اندیشه طعامی به حوائج ترصیع و ت
:زد بستمپهلو می،قرص آفتاب در جهانگیريباکه ي تدبیر نانی و در تنور تفکر به خمیر مایهپختم 

»اي  کجاست که  آید  برابرمکاسههمام ز سخن قاف تا به قافخوانی کشیده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، / 1692

)8همان، (
قلمداد هکتابش علت معارضات مصطفی زین الدین را فکاهنیز در مقدمۀالجلبی خالد محمد

هست این شوخی، حرفی ناگفته سندارد و پولی هیچ طنزي فقط جنبه شوخی و سرگرمی ؛کرده است
هاي ناگفتۀ آورده و حرفمزاحبه يپس شاعر طنزپرداز رو.توان بیانش کردنمیکه با زبان جد

افتد، تضاد و ها مؤثر میزبان طنزآمیز نقیضهچه در دركاما آن. استخویش را با زبان طنز بیان کرده
بسحق و تذکرة دیوان ها دربراي مثال، نقیضه. تسأ آن اتناقض معنایی متن نقیضه نسبت به متن مبد

- شاعر به زمینه سازي مناسب براي عناصر اصلی نقیضه می)بخش اول:فل داراي دوبخش استاالغ

اشعار مشهور و نخست،در این بخش شاعر. کندپردازد و فضا را براي طنز و انتقاد خود آماده می
.به گونه اي که هنگام خواندن نیاز به هیچ توضیح دیگري نباشدکند، اي را انتخاب میشناخته شده

ده در شعی با بخش اول یعنی شعر نقیضهکند که به نوسرا از کلماتی استفاده مینقیضهشاعر )بخش دوم
ها به نقیضهخوردگی معنایی در این تضاد و برهم.زندرا بر هم میمنطق معنایی شعر پیشیناست وتضاد 

شاعران و این یکی از شگردهايشود طنز آن میست که خواننده به راحتی متوجۀضح احدي وا
.گو استنقیضه

:الهاللی در مدح عبد الجلیل ابراهیم بک گفته استمحمد
ـــدا  ـــنا فتولـ ـــی مهـــد الهـ ـــا علـ جــالهـ
مشعشـه تحـــت الدجــی نـــورها زهـــا    

مـــن الـــتبر فــــی األقــداح در تنضـــــدا
3کلیم الـوجد قد وجــد الهـــدي  علیـه 

)66: 1415الجلبی، (
:و شیخ مصطفی در جوابش گفته است

ـــار   ـــاح کـأعط ـــذاه ف ـــعبیر شـ ــاءت ب ج
ــمن    ــین و س ــی العج ــبن حک ــماء بج بص

وشعـاع محیــاً یکـاد یخطــف أبـــصار  
4الصـدر لقــد دار  والقــطرعلـی جوانـب 

)67همان، (
- شکل می) Intertextuality(هاي بینامتنی ها و مناسبتاي است که از طریق ارتباطنقیضه شیوه

ژولیا کریستوا هم معتقد است که هر .شودنقیضه درك میمتن هاست که گیرد و از رهگذر این ارتباط
اي بین ترین سطح، هر رابطهدر ابتدایی«: گویداو می. استگفتاري همواره با گفتارهاي دیگر مربوط 

در اثر زبانی، دو گفتار مجاور در نوعی . دو گفتار و تمامی این روابط در مجموع بینامتنی هستند
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» گیرند؛ مناسبتی بین تمامی گفتارهاي ارتباط کالمی وجود داردمناسبت معناشناختی با یکدیگر قرار می
ها، هم در ساختار زبانی و هم محتوایی، ارتباط با متن از این روي، در نقیضه. )122: 1377تودورف،(

، به باور ژنتدو دسته طنز و ناطنز تقسیم کنیم،بهبه لحاظ کارکردرامتونحال اگر . شودمبدأ دیده می
: داردگونه کارکرد طنزي سه.ناطنز استحوزةتر از تر و متنوعه مراتب گستردهکارکرد طنز بحوزة

نیز ها راژنت ارتباط متن. )Pastiche(و پاستیش ) Travestissement(، تراوستیسمان)Parody(پارودي 
منظور ژنت آن است که در ارتباط .کندتقسیم می) تقلید(گونگی و همان) تغییر(به دو گروه تراگونگی 

تغییري صورت ) هاي بسحق اطعمهنقیضه(»ب«به متن ) مثالً شعر حافظ(»الف«ها، آیا از متن بین متن
از چهآن) 143: 1391نامورمطلق، . (فقط به تقلید استوار است»الف و ب«گرفته یا ارتباط این دو متن 

کارکرد تفننی دارد ) پارودي(آید آن است که نقیضه میبه ویژه ژنت برمنتقدان نظریۀ بینامتنیتسخن 
. )149: 1391مورمطلق، نا:ك.ر(ر مبناي تراگونگی شکل گرفته است و ب

، اشعاري آشنا و مشهور براي اجتماع و مردم را  براي درك بهتر و بیشتر خوانندهگویاننقیضه
- ها به نوعی معرّف نمونهبه همین دلیل نقیضه. کنندنقیضه استفاده میبراي زمینۀگزینند و از آن،برمی

. گو استبینامتنی میان نقیضه و متن مورد نظر نقیضهاین امر بیانگر رابطۀ عمیق . هاي برتر ادبی هستند
شود، در درك آن بسیار مهم آشنایی به زبان و متن یا شعر نقیضه شده که نقیضه بر اساس آن نوشته می

-درك مخاطب یا خواننده از نقیضه، بر اساس شهرتی است که بعضی از اشعار دارند یا به واسطه. است

شود؛ ها دارد و وقتی این آشنایی منجر به تضاد و فقدان تجانس میآني آشنایی است که خواننده با
مخاطب نقیضه ابتدا چیزي را انتظار دارد، اما چیز دیگري را ،به عبارت دیگر. کنداش را جلب میتوجه

نشینی نامتجانس عجیب بودن آرایش کلمات و هم،در نتیجه. زندشنود که انتظار او را برهم میمی
.شودگیري و خنده مییضه، باعث غافلمطالب نق

:خواجه حافظ گوید
کـه گناه دگـري بر تـو نخواهـند نوشتعیب رندان مـکن اي زاهـد پاکیزه سرشت

:بسحاق در جواب گویدو 
که خمیرش به فطیر تو نخواهند سرشـتعیب کاچی مکن اي بورك پاکیزه سرشت

)33: 1302، اطعمهسحاقب(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، / 1694

الغافلةدیوان اطعمه و تذکرمحتوايمقایسه 
ن دیوادرکه؛ چنانعامه استادبیات، آشنا شدن با وارنقیضهمتونبه آوردهاي توجه یکی از دست

، هابا نام غذاها، شیرینیبویژه ماز زندگی مردتوان به قسمتی الغافل میةاطعمه یا دیوان البسه یا تذکر
یی مثل کاچی، غذاهاغالباًقمثالً در اشعار بسح. شویمدر آن زمان آشنا میظروفنیزو هانوشیدنی

:شوداست، توصیف میآن زمان که غذاي مردم عاديشوربا با وبا، کشکماستبغرا، بورك،
ـــورك   ـــام بـ ـــه نـ ـــخن بــــ ـــاز سـ ـــورك   آغـ ـــام بــ ــن پیـ ــو ز مـ ـــو تـ بشنــ

)23: همان(
بوده و در آرزوي خوردن غذاهاي شاهانه ق نیز در زمرة طبقۀ عوامامر بیانگر آن است که خود بسحاین 

:استآوردهنیز ها را در دیوانش چندین بار اسم میوهوي . استبرده به سر میو اعیانی 
فصل سادس صفــت میوه ببــاید کـردن  

ضـرورت باشـد  زانکه در خوان چنین میوه
زردآلــو و آلــوچه و آلـوبــالو   سیــب و 

چــه بگویم صفـت خربـــزه خوارزمــی  
هســت در شــــهر ابرقـــوه خیــار هنــــدي  

تا ترو تازه بچینـی تــــو زشـاخ اشـجار    
مثـل شـفتالو و تاالنــه و انـــگور و انـــار   
باز انجیر و زیـري و خیـار خوشـــخوار   
که نظیرش نبـود در همـه چـین و بلغـار    

خم دو تا یـک خـروار  کز بزرگی بود آن ت
)12: همان(

از میوه کدام از ابیات این دیوان نامی در هیچکه ؛ چنانها سخنی گفته نشدهاما در تذکرةالغافل از میوه
هاي مردمخوراکیو بهاغنیا برده شده نام غذاهاي شاهانه و مورد استفادةمقابل، بیشتردر. ه استنیامد

بوده و زء طبقۀ مرفهجخودالدین این شاید بدان سبب است که مصطفی زینواست اي نشدهعامه اشاره
:داده استمیهر روز او را این گونه غذاها تشکیل طعام

ـــی     ـــم جالل ـــا ندی ــأس ی ــر ک ــن القط م
ـــا  ــن سنـ ــفر عـ ــاء یسـ و مــــنسف رز جـ
ــابخی  ـــوقی فطـ ــان شـ ـــه األلبـ ــی کبـ إلـ

بعــــدهاو ال ســـیما إذ جـــیء بالضـــلع    

فما الخمر فــی التحـریم مثــل حـــالل    
ـــی  ـــام یـالل کبـــدر الــــدجی اللیــــل ق
ـــالل   ـــر م ـــی بغیــ ــا یکفــ ـــی م ـــال ل م
ـــال ســـــعال    ـــوم حـلـــوم ال عسـ 5لح

)61: 1415الجلبی، (
مصمم به مزاح با مخاطب و شاعر،قصد شوخی شاعر مشهود استالغافلتذکرةدر دیوان اطعمه و 

الدین، حمد و ستایش خدا مصطفی زیندر نمونۀ زیر،. ی اجتماعی هم نیستاست، اگرچه خالی از هدف
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ا نشاند و هم او را به فکر ومیخنده بر لب خوانندهها درآمیخته و با این طنز، همرا با ذکر خوراکی
: بیندیشددارد تا به اصالح رفتارش می

فإنّه یعمی . و نهانا و إیاکم عن أکل اللفت و الجزر. الذي خصنا بکل أکل مفتخرهللا الحمد«
فال تکن فی أکله . إذا السمن له رفیق. اللهم و ارض عن العسل العتیق. و یخلی القلب مثل الحجر. البصر
)48:همان(».6فإذا أکلت و شبعت فترضی عن أبی بکر الصدیق. شفیق

اي است که وجوه اجتماعی است، به یقین آینهنهادتفکرات گوناگون در محصول ادبیاتجا که از آن
است و عه شاعر یکی از اعضاي جامجا که از آن«: به قول رنه ولک. دآیزندگی در آن به نمایش درمی

با -مستقیم یا غیر مستقیم-هاي اجتماعیمانند سایر پدیدهنیز ادبیاتپس منزلت اجتماعی خاص دارد،
در هر ادبیاتو کارکرد شناخت جایگاه. )87: 1373ولک، (».کندسائل اجتماعی ارتباط پیدا میم

همین به. اثر ادبی استهاي مهم پیدایشیکی از زمینهچون جامعهاي دارد، ویژهاي، اهمیتجامعه
اجباراً منتقد و مفسر را به بررسی خاصی از ها،و از جمله همین نقیضههاي شعرياي از دیوانپاره،دلیل

اطعمه و تذکرةالغافل هر منتقدي را بر آن خواهد داشت کهدیوان دنخوان.کننداثر هدایت می
در طبقه محروم انتقادي داشته و به مشکالت مردم ابواسحاق در بیشتر اشعارش دیدگاه اجتماعی ـ

؛ ولی مصطفی زین آمده استجامعه به حساب میازشر این قجامعه پرداخته، زیرا خودش نیز در زمرة
.استو اسراف پرداختهبارگی به نکوهش شکم،اعیان و اشراف بودهالدین که خود از طبقۀ
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نتیجه
ادبیاتگو در هریک نمایندة شاعران و هنرمندان نقیضهو مصطفی زین الدینابواسحاق اطعمه شیرازي

هر دو شاعر براي .که وجوه مشترکی در آثارشان مشاهده شده استشوند فارسی و عربی محسوب می
ها ان اطعمه اسم تمامی خوراکیدر دیو. اندها استفاده کردهبیان نقیضه خود از اسامی غذاها و خوراکی

م فقیر است یا غنی، ولی در مهم نبوده که این غذاها طعام مردشده است و براي بسحقبرده 
ر د. استشدهعادي یا فقیر اي به غذاي مردم اشارهو کمترنام غذاهاي شاهانه آمدهتذکرةالغافل غالباً

ها را توصیف ین بار میوهدر دیوان اطعمه چندبسحق ولی ،نیستهاهالغافل نامی از میودیوان تذکرة
البته هاي پخت و پز در زمان اوست؛ ترین و گویاترین راه و رسمدیوان اطعمه نمودار بلیغ.استکرده

. نباید فکر کنیم که این اثر صرفاً فهرستی از اسامی غذاهاست که اگر چنین بود چندان ارزشی نداشت
با استفاده از کاریکاتوري او . شاعر استحقیقیاست و آن هنر رازي نهفته دیوان اطعمهمیان ابیاتدر

که در تذکرةالغافل نیز چنان؛ کشداوضاع جامعه را به نقد میو هجو است،که طنز و هزل از کلمات
.تاحدي از پرخوري طبقۀ اعیان انتقاد شده است

هانوشتپی
نوشت آورده شده استو در پیترجمهلالغافةتذکرعربی منقول از متن ابیاتتمام.

او به عاریه گرفته صبح درخشنگی خویش را از گردن سپید او و شب، سیاهیش را از رنگ گیسوان دهگانۀ- 1
.است

- ها کاسهاز چربی این گوشت.د و موسم قربانی تدارك دیده شددر عیگوشت بسیار از گوشت برة سرخآب- 2
شتیاق اگوشتین به خوردن و نوشیدن چنین کاسۀ آبدهد فراهم آمد، ماي لذیذ که نوشنده را لذت بسیار می

به هاي کباب شدهگوشت؛هاي گوشت نرم و انباشته از چربی لذت بخش بودتکه. دارم نه نوشیدن جام شراب
.آمدمیخوش بسیار مذاق

- ها، در و گوهر صیقلطال در جامهايو از برادهزرین را در جام ریختساقی در مجلس شراب، آن بادة- 3

- سخن و همو نورش پراکنده بود و یاران همدرخشید شراب درون جام می،در تاریکی شب. خورده زاده شد
.در دل تاریکی راه هدایت را یافتند،بودندپیاله که از جام سرمست شده

بو به مجلس آورد که بوي خوش آن همانند عطر در فضا پراکنده شد و شعاع خورشید ساقی عودي خوش- 4
که با پنیر و روغن تزیین شده بود و شبیه غذایی را آورديو. اش نزدیک بود که نور چشمان را بربایدچهره

.چکیدروي سینه می، آب دهان مزگی آناز فرط خوشخمیر بود که 
. شراب تحریم شده با هیچ حاللی قابل مقایسه نیستشراب برایم از پرده برون آوردند؛جامی از! پیالهاي هم- 5

ه در شب تاریک مانند ماه شب چهارده کاو ،زدکنار میز برنج به مجلس آمد و حجاب از چهرة روشنطبقی ا
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هاي شیر و ماست شدم و آشپز براي من ظرفی پر کرد که من مشتاق کاسه. خاست و بر من تابیدبه پادرخشدمی
خصوص که بعد از شیر و ماست، کباب هب. آنکه ماللی در پی داشته باشدبی،نمودکفایت مینبراي سیر شد

.نه عسل شیرین که سرفه آور باشد،توان دیدهایی که تنها در رؤیا و خواب میدنده سر سفره آوردند گوشت
را عطا فرمود و ما و شما را از خوردن هاخوردنیکه به ما افتخار لذت بردن از همۀپاس و ستایش خداوند راس- 6

دایا خ. نمایدکند و دل را مانند سنگ از عاطفه خالی میو هویج بر حذر داشت که آن چشم را کور میشلغم 
نوش جان ،را که روغن با آن همراه باشد و در خوردنش دوستی ما را همراهی نکنداز ما راضی باش تا عسلی

. کنیم و وقتی من خوردم و سیر شدم تو از ابوبکر صدیق راضی باش
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