
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395مستان ، پاییز و ز15، شمارة   8سال   

 شناسی تطبیقی نقیضب و پارودساصطالح
 پژوهشی( -)علمی

  1نژاد*زینب عرب
  2 محمّدرضا نصر اصفهانی
  3غالمحسین شریفی 
 4محسن محمّدی فشارکی

 چکیده
آرا بر ســر اســتفاده از  اتفاقشــک نبود یکی از اشــکاالت عمده در حوزة نقد ادبی امروز ایران، بی

ــه   ــت. نقیض ــطالحات اس ــطالحی پذیرفتهمینظرکه بهاص ــت آید اص ــده در برابر پارودی اس در  ،ش

د. شود که گاه هیچ ارتباطی به نقیضه ندار  میبرده های مختلف با اصطالحات گوناگونی نام پژوهش

اصـــطالحات مهمی چون پاســـتیش و گروتســـک و ارتباط آنها با پارودی نادیده  ،از ســـوی دیگر

شته  ست. مقالة پیشِ شده انگا سی تطبیقی   ،روا صطالحات مربوط به پارودی تالش در جهت برر و  ا

ست     ضة فارسی ا سیاری از مواقع  نقی لیل در تح ،شد هایی از آن ذکر خواهدکه نمونهچنان ،زیرا در ب

 ،طبیقهدف از این مقایسه و ت  روند.میکاربه جای یکدیگر به ،ا متفاوتیمتون، اصطالحات مشابه امّ  

های مناسب و نهایتاً رسیدن به وحدت و اجماع در   صطالحات، تعیین معادل شدن حد و مرز ا روشن 

ی ال معرفمتنی به اجم ،کدام از اصطالحات هر نقد و تحلیل متون ادبی است. به مناسبت نیز در برابر  

کدام از این اصــطالحات باشــد. رویکرد تطبیقی این مقاله در شــود تا مصــداق روشــنی برای هرمی

ناخت بهتر معانی      ــ ها و در نت    شـ به آن ــطالحات و متون مرتبط  ها، مفید       اصـ ــت آن یجه تحلیل درسـ
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 مقدمب -1

سی     ،آور برخی از اصطالحات ادبی توسع معنایی شگفت   شده تا ب ر جای  اری از آنها دسبب 

ــتی به غیردقیق و چه ــا نادرس ــوند. دکارگرفتهبس ــ رهمش ــطالحاتی نظیر افس انه،  آمیختگی اص

از این   یکی ،داستان، اسطوره یا طنز، هجو و هزل و کاربرد متناوب هریک به جای یکدیگر  

هاســت. در موضــوعات مرتبط به طنز نیز این کاربردهای شــخصــی و فاقد مرزبندی    نمونه

به و... ، مطایهزل، طنز، هجو ها،است. در بسیاری از کتابآفرین بوده، خود مشکلتخصصی  

نیز به   رود. اگرچه در برخی از کتبمیکارشدة طنز به یک به جای اصطالح نسبتاً پذیرفته  هر

های مربوط به این حوزه در جریان  آنچه در پژوهش است،تعاریف خاص هریک اشاره شده

ت خویش و نوعی  به کاربرد این اصــطالحات در جای درســ نســبت حســاســیت ، نبوداســت

ــت؛  ر به مرجعیت فردی د  ــنده  کارگیری آنهاسـ   خود را مجاز به ای،بدین معنی که هر نویسـ

ــطالحات می    فاده از یکی از این اصـ ــت ند. بحثی که بی  اسـ تارهای     شـــک ردا یشـــه در رف

ــناختی مردمان ما دارد. برای امتناع از تطویل کالم، از تفاوتجامعه های این اصــطالحات  ش

ای اصطالحی  هپردازیم و تفاوتاز انواع طنز می عنوان یکی، بهگذشته و تنها به بحث نقیضه

 دهیم.یممورد بررسی قرار ،شناسی انگلیسی آناین حوزه را با نگاهی تطبیقی به اصطالح

  بیان مسئلب-1-1
ــوب   از روش یکی امروزه، ادبیات تطبیقی  ــود که ما را در    می های مدرن نقد ادبی محسـ شـ

ــناخت فرهنگ خویش و نیز فرهنگ ملل دیگر ــاند. می یاری ش ــه و تطبیقرس راهی   ،مقایس

قیق  های تحتر نسبت به دیگران و نیز خویشتن خویش است. روش   برای نیل به معرفتی عمیق

یات تطبیقی  تب مطرح در این حوزه انتخاب می     ، بردر ادب ند. دو مکتب     اســـاس مکا ــو شـ

 یی.امکتب فرانسوی و مکتب آمریک :عبارتند از ،پژوهشی عمده در ادبیات تطبیقی

سی قرار    سوی، آثاری مورد برر ستق   میدر مکتب فران ستقیم یا غیرِم یم  گیرند که رابطة م

ری  ثز آثار اســـت که با یکدیگر رابطة تأثیر و تأمحدود به تعدادی ا ،بنابراین تاریخی دارند؛

و  ها و مضـــامین و تشـــابهو ارتباط تاریخی دارند. در مکتب آمریکایی، به بررســـی ســـبک

ست. در این مکتب  ،شود و رویکرد مطالعاتی آن میاختهها پردتفاوت سایر    ،فراتاریخی ا از 

فاده       علوم و ــت یل متون اسـ ماعی در تحل ــوص علوم اجت ــی تطبیقی   میبخصـ ــود. بررسـ شـ
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صطالح  ضه     ا سی پارودی و نقی شابهت   هب ،شنا سی م شتن ندها و تقارنها و تفاوتخاطر برر   ا

 مکتب تعلق دارد. به این ،شناسیاز لحاظ روش ،تاریخی آنها

ترین اصول نقد ادبی مدرن، تعریف و تحدید اصطالحات است؛ این مسئله      یکی از مهم

شناسی    ای مجزا تحت عنوان اصطالح شده که رشته  های علوم مهم تلقیچنان در همة شاخه 

ست. به گرفتهشکل  ضه و پارودی   ا شباهت و افتراق نقی ست   ض  ،منظور تبیین وجوه  روری ا

صطالحاتی چ  سی و نظیره، جواب،         ا سک و... در ادبیات انگلی سگ، برل ستیش، گروت ون پا

 گیرد.قرار استقبال، تضمین و... در ادبیات فارسی مورد بحث

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -1-2

.  آرا بر ســر اصــطالحات نقد ادبی اســتاتفاقنبود توجهی به متون نقیضــی، یکی از علل کم

با عناوین و تحت اصطالحات دیگری مطرح شود و    ،ضه است تا متون نقی امر سبب شده   این

از   گیرد. شناخت انواع نقیضه و بازشناسی آنماهیت نقیضی آنها مورد غفلت قرار ،به تبع آن

قد  های نتنها در این حوزه بلکه امری ضــروری در دیگر حوزه، نهدیگر انواع و اشــکال ادبی

وان  تف دقیق اصــطالحات اســت که می ادبی و تحلیل متون اســت زیرا تنها در ســایة تعری 

 نخستین گام را در راستای خوانش و فهم متن برداشت. 

 پیشینة تحقیق-1-3

ــه، کتاب مرحوم اخوان ثالث          ــتقل در زمینة نقیضـ ــ»، تحت عنوان  تنها کتاب مسـ ه و نقیضـ

ــه ــازاننقیضــ ــت «ســ لث    اســ ثا تاب  (1374،. )اخوان  عه   این ک که مجمو ای  ، از آن رو 

ست شده از م گردآوری ست و مطالب تکراری       ،قاالت ا سجم نی شکل یک کتاب من چندان 

به نق        ــلی  به طنز نیز فصـ یاد اســـت. در برخی از کتب مربوط  یضـــه اختصـــاص    در آن ز

 ، (1388) نیکوبخت از ناصر« هجو در شعر فارسی» است که از آن جمله می توان بهشدهداده

ــوخ»و  ــغرعلی «طبعیتاریخ طنز و ش ــا1377)حلبی  اص ره کرد. چند مقاله نیز در معرفی  ( اش

ــته تئوری ــة اجمالی نقیضــه با پارودی نوش ــدههای جدید در این باب و یا مقایس ــت کش ه  اس

از   «نقیضــه و پارودی» (،1388)صــدریان محمّدرضــا از« تحلیل تعاریف نقیضــه»عبارتند از: 

ــترة » ( و1389) صــابریو زهرا فالح غالمعلی ــه در گس ــرهانظریه نقیض ز قدرت  ا« ی معاص

ــمی  ــه و     ،ک از این مقاالت ی ا در هیچامّ  (1385) پورقاسـ ــی نقیضـ به جنبة تطبیقی در بررسـ
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ــناخته   اســت و برخی از مهمپارودی توجهی نشــده ترین اصــطالحات مربوط به پارودی ناش

 است. مانده

 بحث -2

ــ ه  ب  ،در یک تعریف کلی  ،های طنزپردازی بدانیم  ها یا تکنیک   یکی از روش ه را اگرنقیضـ

ــت ــکل یک اثر یا ژانر ادبی معنای دسـ و تغییر اغراض جدی آن به طنز  بردن در محتوا و شـ

  ،اندتهرفشــمارادل نقیضــه و یا نوعی از نقیضــه بهترین اصــطالحاتی که گاه معا مهمامّ اســت

 تضمین، جواب، استقبال و تزریق.  شامل این موارد است: نظیره،

ــطال به ــی تطبیقی میان این اص ــی  ،هاحمنظور بررس ــت بحث را از ادبیات انگلیس   بهتر اس

به   ،دارد و پس از آن آن وجوددر تری میان اصـطالحات شـروع کرد که مرزبندی مشـخص  

 پرداخت.آنها با نقیضه خواهیمتطبیقی  شناسیاصطالح

    پارودس شناسیاصطالح-1-2
                                                                                                                                                     (burlesqueبرلسک ) -1-2-1

سک  ست که در رابطه با پارودی مطرح می   یکی از مهم ،برل صطالحاتی ا برامز شود.آ ترین ا

ــک که پارودی را در ذیل آن می     ــاز   »آن را  ،آورددر تعریف برلسـ ناسـ   ریفتع« تقلیدی 

ساز   »کند: می سک به معنای تقلید نا شده  ،برل س    تعریف  شامل تقلید  ست که می تواند  بک،  ا

را به  ید ا این تقلامّ ، به نظم یا نثرفرم یا موضــوع یک اثر جدی ادبی  یا یک نوع ادبی باشــد 

ســازد. هدف آن ممکن  کننده میســرگرم ،دار میان ســبک و موضــوعوســیلة اختالف خنده

 (1384:47)آبرامز، «ای از طنز است.هرچند شاخه ،رمی باشدصرفاً سرگاست 

سک   که بربینیم می ساس این تعریف کلی از برل سته  ،ا ست؛  هایبندینیازی به د  دیگر نی

اعم از پارودی، تراوستی و حماسة مضحک است. همین کلیت در        ، این تعریف،به عبارتی

نبود.   ، محدود به نمایشمضحکه» :کنیممینیز مشاهده« کادن»تعریف برلسک را در تعریف 

)برلسک( منظمی نوشت به نام    مضحکة ،درام نویس فرانسوی   ،اسکاروف  ،17قرن  در نیمة

virgil travesty (1648و کمی بعد ) ــر کرد.1662)، ســاموئل باتلر، هودیبراس   «( را منتش

کادن،  پای    1380:60) یات ارو ته امروزه در ادب ــمول در تعریف برلســــک ،ی( الب به    ،این شـ

ــاهد آن نیز کتاب یافته اصــطالح پارودی انتقال ــت. ش ــت که با عنوان یا اس های متعددی اس
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ضوع پارودی  شتة تحریر درآمده  ،مو ست به ر سک،  »کند که خود آبرامز نیز اذعان می .ا برل

به        به جای یکدیگر  ــتی معمواًل  ــاس اینکه    )همان( او بر  «روند. میکار پارودی و تراوسـ اسـ

ر را از یکدیگ )فاخر و نازل( ، دو نوع از برلســکنازل یا فخیم باشــد ،لیدموضــوع مورد تق

 کند. میمتمایز

 شامل پارودی و حماسة مضحک: ،(high burlesque)برلسک فاخر 

یک اثر ادبی یا ســبک متمایز یک  های مشــخصپارودی: تقلید ســبک جدی و ویژگی -1

ــات یک نوع ادب   لف یا ویژگیمؤ ــخص ــایر مش ــبکی و س ــت که با اعمال تقلید  های س ی اس

 کند.  می داردار آن، موضوع اصلی را خدشهنامتناسب و خنده

ای از پارودی است که شکل فاخر و تشریفاتی     شاخه  ،حماسة مضحک: این نوع از شعر    -2

 دهد. میژانر حماسه را مورد تقلید قرار

 شامل شعر هودیبراستیک و تراوستی: ،(low burlesque)برلسک نازل

این نوع شعر، نام خود را از کتاب ساموئل : (Hudibrastic poem) شعر هودیبراستیک -1

ــت. او در این کتاب ( گرفته 1663به نام هودیبراس)   ،باتلر  های یک    به نقل ماجراجویی    ،اسـ

ست، می      سیار محکم ا خالف  بر ،پردازد. در این کتابشوالیة رواقی که در اعتقادات خود ب

ــوالیک که رمانس ــت به اعمالی دیوانه های ش ــبکی فاخر دارند، قهرمان دس وار و احمقانه  س

 شود. می زند که با اشعاری سست و ضعیف وصفمی

سخره  (:travesty) تراوستی -2 سبکی غیرِ  کردن یک اثر ام وقر  مدبی با موضوعی فاخر، به 

 (28: 1384)آبرامز، و مضحکانه.

متنی کوتاه در یک  داند؛ک مینیز شــکل دیگری از برلســ را (lampoon)آبرامز هجو 

دار  دهصــورتی خن، بهاثر بلندتر که به توصــیف شــکل ظاهری و شــخصــیت یک فرد خاص

 دهد.گونه از او ارائه میتوصیفی کاریکاتور ،در واقعپردازد و می

 پارودس -2-1-2

نا      کا پارودی   ،بر اســـاس دائره المعارف امری مة  یا »و  «پارا »از دو بخش  ،کل ــکیل    « اود تشـ

ش  ،«پارا»است.  هشد  و « در مقابل»و « ورای»یا « شده از مشتق »، «کنار»وندی است به معنای  پی
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سم آن همان    ،معنای آن ستگی به بافت دارد و ا   به معنای قصیده و ترانه است.  ، (ode)« اد»ب

 (342: 1963)آمریکانا، 

پارودی    ،جان گراس  تاب  ــفورد می  در ک که   های آکسـ ید  مابین     ،پارودی  گو جایی 

هنوشت بدون قصد ریشخند و طنز( و برلسک )    ،ای دیگرای با سبک نویسنده  )نوشته  پاستیش 

سخر می  ش میکارگیرد و آن را برای اهداف نازل بهای که ادبیات فاخر را به تم کوفا  گیرد( 

ــومی ــون،ش ــک تمایز قائل  ،دائره المعارف دیدرو( 10: 2010د. )تامپس میان پارودی و برلس

یک ســرگرمی مناســب اســت که قادر اســت اذهان رســمی و  ،پارودی خوب» اســت:شــده

سرگرم ک    ساس را  سک  ،و آموزش دهد ندح ست که تنها    لودگی ،حال آنکه برل ناچیزی ا

 «.کردن عوام استقادر به شاد

)The Encyclopedia of Diderot d'Alembert/online/parody( 

ــت که  ، معتیکی از محققان مطرح در حوزة پارودی   ،دنتیث  تن  برای یاف  ،پارودی  قد اسـ

در یونان باستان، شعرهایی     که او معتقد است است.  راه درازی را پیموده ،معنای امروزی آن

ــبک کهرا  ــعار روش و س ــی اش   تحت ،بردکارمیبه مبتذل و کمیک اهداف برای را حماس

  است هنداشت  میزطنزآ معنای صرفاً  ،باستان  یونان در پارودی اشناختند امّ می  parodia عنوان

ــرورتاً  که  قولی نقل  هر به  و  نیز را بلیق آثار  به  تلمیح هرگونه  یا  اطالق ،نبود آمیزاحترام ضـ

 قرون در پارودی مورد آوردرشــگفت مســئلة ،به نظر او (50: 1995. )دنتیث، شــدمی شــامل

سم  و انجیل بخصوص  و فرهنگی مقدس متون بر آثار این تمرکز وسطی،  سا  عبادت مرا   کلی

  «کارناوالیسم» عنوان تحت ،باختین آثار در که است موضوعی ( و این همان51:)همان. است

(carnavalism) ادبی ةجنب بیشتر  پارودی ،آن از پس قرون در. است گرفتهقرار بحث مورد  

 .شدتبدیل جامعهاز  انتقاد در ،ادبیات جدی ابزارهای از به یکی  و گرفت خود به

شکل ادبی  شه   مورد ا ،این  شاعران اروپای   ستفادة م سندگان و  رفت؛ گی قرارورترین نوی

از این فرم  هستند که  ایاز مشاهیر ادبی  ،یفت، الکساندر پوپ و هنری فیلدینگ جاناتان سوئ 

ند برده بهره با یکی از نمونه    ا نایی  ــ ــی    . برای آشـ یات انگلیسـ پارودی در ادب ی از  غزل ، های 

اکم بر محتوای رمانتیک ح ،شناسی و به عبارتی  لجما ،شکسپیر را انتخاب کردیم که در آن  

 :استسروده خود 130او در غزل ؛ استگرفتهمورد تمسخر قرار ،این ژانر
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ر برف اگ تر از لبان اویند/ها بسی سرخ  مرجان سان خورشید نیست/    همحبوب مرا چشمانی ب 

  اند/سته از سر او ر  ،هایی سیاه سان سیم  هزلفان او ب رنگ است/ ، پس سینة او سیاه  سپید است  

سیار دیده      سپید ب سرخ و  سینة او نبود.   امّ ام/من رزهای گلگون  شانی از چنین رزهایی در    ا ن

 (47: 1997)شکسپیر، 

ــاهده میچنان ــپیر با واژگون که مش ــکس ــود، در این غزل، ش ــیار  ش ــیفات بس کردن توص

ر این چند  است. ددادهقرار ای از پیکر معشوق، ابتذال این نوع از تغنیات را مورد انتقادکلیشه

این   ست؛اگشتهشده و تنها محتوای آنها وارونههای انگلیسی حفظبیت، عروض و قالب غزل

ودگی و فرسمنظور تمسخر و ریشخند نوعی از تغزل است که از فرط دست، تنها بهواژگونی

 است.  داده تکرار، تاثیر خویش را از دست

 pastiche)پاستیش)-2-1-3

ستیش  سپ    ،کنندکه آن را به هنر التقاطی ترجمه می پا ستین بار در مکتب نئواک سمِ     رنخ سیونی

ست مدرن به    شی پ شی   گرفتهکارنقا شی       ها،شد. در این نقا صل چین صاویر، ماح صر    ازت عنا

سا  صویری خیالی و مبهم می   نامرتبط بود. فرهنگ پ سم، دنیا را ت ست که ب مدرنی رای نمود دان

ــارات     همکردن، دری، چون کپیهای گوناگون  به روش  ،آن ــاد، اشـ ــر متضـ آمیختن عناصـ

ط  آمیختن عناصــر گوناگون و نامرتبجســت. پاســتیش که درهممی توســل ،طنزآمیز و تقلید

ــت ــینما      ،در انواع هنرها  ،اسـ مّ  ،از معماری گرفته تا سـ ، به دو معنا    ا در ادبیات رواج دارد ا

ار دیگر ها از آثتم، محتوی و شخصیت   فاصر مختل به معنای التقاط عن ،یکی رود؛میکاربه

 ،هایی دارد و آنبا پارودی شـــباهت ،در معنایی اســـت که در این معنا ،ادبی اســـت و دیگر

ستیش با پارودی    ست. تفاوت پا ست که تقلید در پا  ،تقلید از یک اثر ادبی ا   ،ستیش در آن ا

ده از  شــهای نوشــتهیشتوان به پاســتبرای مثال، میگیرد؛ می آمیز صــورتدر شــکلی احترام

سون کروزئه    ستان رابین ستان این مرد تنها که در جزیره    ،اثر دانیل دفئو ،دا شاره کرد. دا ی اا

ستان   ، چندان مورد تقلید قرارشود متروک گرفتار می سبکی به نام )دا ای(  هگرفت که مولد 

ستان  Robinsonade) ) «رابینسونی »   Desert Iland Story) ) «جزیرة متروک»های یا دا

ــتان  ــد. از داس ــوب  ش ــتیش رمان رابینســون محس توان به جزیرة می ،شــوندمیهایی که پاس

 کرد.( اثر ژول ورن اشاره1874( اثر باالنتین و یا جزیرة اسرارآمیز)1857مرجان)
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ه قصد  ، بدر غرض این دو نهفته است. تقلید در پارودی  ،تفاوت مهم پارودی و پاستیش 

سخرِ   سبک و یا قر   تم سنده    ردادهاییاشخص،  ست که نوی ضاد با آرمان  ،ا   هایآن را در ت

شیده    ،سازی یابد؛ در این وارونهخویش می ستهزا و مطایبه ک  اامّ شود میگفتمانی جدی به ا

به هیچ روی نشــانی از تمســخر و اســتهزا نیســت بلکه    ،اگرچه مطایبه راه دارد ،در پاســتیش

 است.  تجلیل از متن مورد پاستیش  ،سازهدف پاستیش

 (mock heroicحماسة مضحک ) -2-1-4

س گوینده و زاویة دید اســای افالطون و ســقراط، ژانر ادبی، برهااز آن روزی که در نوشــته

صلی   بندی شد، راوی تقسیم  اب  فاخرترین نوع به حس  ،ترین و در عین حالحماسه یکی از ا

ارودی و به پ گیردمیراست. از همین روست که وقتی متنی حماسی مورد تقلید قرا    مدهآمی

 یابد. نامی مجزا تحت عنوان حماسة مضحک می ،شودمیتبدیل

ضة آثار فاخر ادبی  ستان در اروپا رایج بوده  ،فرهنگ طنز و نقی ست. ی از دوران با کی از ا

بود که پس از اجرای ســـه نمایش   (satyr)یا ســـاتیر « نمایش چهارم»انواع رایج این گونه، 

ــانه رمیبه نمایش د ،تراژدی ــخرآمیزی از افسـ ــاطیری بودند و آمد. اینها قرینة تمسـ های اسـ

صویری مضحک از قهرمانان و جنگ    شان می هات شخصیت   »دادند. ی آنان ن های تقلیدی  از 

وجود این   کول مضــحک و ادیســة مضــحک اشــاره کرد.   توان به هرها مینامهاین نمایش

ای  هنقیضــة اســطوره ،ادبی یونانیاندهندة این نکته اســت که در ذهنیت ، نشــانهاشــخصــیت

  ،یونیان( و 335: 1981)باختین، «اســتآمدهاحترامی یا توهین به آنها به حســاب نمیبی ،یملّ

ترین آثار التین از این دست   ها به هومر که یکی از کهنها و قورباغهاز انتساب جنگ موش 

ست  شتند. در این نوع از تقلید، عمل و کنش  ،ا با بیانی   ،افتاده و معمولیپایشِهای پابایی ندا

 شود.  فاخر و به سبکی حماسی بیان می

 (the rape of the lock) «گیسو تجاوز به طرة»های مضحک اروپایی، در میان حماسه

شاید از همه مشهورتر باشد. در این منظومه، جدال  Alexander Pope) )اثر الکساندر پوپ

سر یک طرة مو  ست. در این اثر، پوپ به هیچ عنوان   شده  فاخر بیان با زبانی ،دو خاندان بر  ا

قصـــد تمســـخر و یا توهین به ژانر حماســـه و فرم آن را ندارد بلکه محتوای اثر، تمســـخر و 

اند و ها جملگی معنای خویش را از دســت دادهارزش ،ای اســت که در آنریشــخند جامعه
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ی  ادر نقد جامعه ،شــوند. این اثرمیبتذل، اموری مهم و حیاتی انگاشــتهارزش و ممســائل بی

ــت که مردمان آن   ــتمهم را ازقدرت تمییز میان خوب و بد و مهم و غیرِ    ،اسـ اند و  دادهدسـ

 اند.  های یک جامعة حماسیکلی فاقد ویژگیهب

اثر  ،های حماسة مضحک، منظومة موش و گربه  یکی از بهترین نمونه ،در ادبیات فارسی 

کردن لحن حماســی به  ا اضــافهباســت که ، شــاعر کوشــیدهثراســت. در این ا ،عبید زاکانی

افتاده و قراردادن موجوداتی ضعیف به جای قهرمانان تنومند، اوضاع سیاسی      پاماجرایی پیشِ

دهد. یکی از علل بســامد اندک حماســة مضــحک  و اجتماعی زمان خود را مورد انتقاد قرار

ــی،         ــه با ادبیات انگلیسـ ــی در مقایسـ ــبت به قدما و میراث       ه ب در ادبیات فارسـ نگرش ما نسـ

ای  هســازی شــخصــیتنقیضــه ،کندکه باختین یادآوری می. چنانمربوط اســت مانفرهنگی

ن  ا ایشده امّ به هیچ عنوان امری دون شأن شاعر محسوب نمی    ،حماسة هومر در یونان باستان  

ست؛   نگرش سرزمین ما معکوس ا سبت  ،ما همواره با دید احترام و یا حتی تقدیس ، در  به   ن

ــیک نظر   ــته ادبیات کالسـ ــت که اخوان ثالث    ایم وداشـ ــوخی عبید با     ،از همین روسـ به شـ

 (1374:118)اخوان ثالث، گیرد.می های شاهنامه خردهشخصیت

   grotesque: گروتسک -2-1-5
«Gretto»، غار اســـت       واژه به معنای  یایی و  تال ــی   ای ای قاشـ ــتین نوع ن که    زیرا نخسـ هایی 

سک نامیده   سردابه  ،شد گروت ستان دی در  ست. شده دههای روم با شی  ا شک  ،هادر این نقا ال  ا

سان، حیوانات و گیاهان  شیده در طرح ،عجیبی از ان ست شده هایی متقارن ک صطال ا   ،ح. این ا

ــتین روزهای کاربردش تا کنون    ــیاری یافته    از نخسـ ــت، در آغاز ق ، تحول معنایی بسـ رن اسـ

شی     سنتی ک  هشانزدهم، گروتسک به نوعی از نقا   ،شد مییدهش ا که به تقلید از آثار برجستة 

مّ  اطالق می کاریکاتور پیوند         شـــد ا با  که معنای آن   و بخش   یافت  ا در قرن هجدهم بود 

  ،بنابراین، گروتسک نخست در نقاشی و سپس     شد؛  مضحک و عجیب و غریب آن برجسته  

سک در ادبیات، به معنای در   بردهکاردر ادبیات به صری ناهم آمیهمشد.گروت جنس  ختن عنا

که از این در    حال    ،آمیختگیهمو متضـــاد اســـت    ،احســـاس خوف و انزجار و در عین 

  حتوامشود. در حقیقت، در گروتسگ میان فرم و می به خواننده القا آوربودن موضوع،خنده
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ان  کافکا و داست « مسخ »توان به می ،ناسازگاری وجود دارد. از نمونه های معاصر گروتسک   

 کرد. اثر مری شلی اشاره« فرانکشتاین»اثر ساموئل بکت و « توا»

ی  ادارد که این نوع ادبی با گروتسگ رابطه اذعان می ،در بحث از نقیضه  ،فلیپ تامسون 

ــوار می ،متقابل دارد و گاهی ــود.تشــخیص میان این دو دش ــون، ش  (49:1364)ن.ک: تامس

سک    ستین کارهای گروت صیف مخلوقاتی هیوال نخ ز عموماً د بود. ادبیات گوتیک نیمانن، تو

ه سه   ک باید گفت ،طور مختصر ههای گروتسک است. ب  ها و شخصیت  شامل عناصر، مکان  

ــک،  ــر مهم در تعریف گروتس ــتانحراف عنص ــتیافتگی، عجیب و غریب و زش   بودن اس

ــک ،بنابراین (؛2: 2009)بلوم،  ــه بودهگروتسـ ــت. یکی از  ، ابزاری در جهت خلق نقیضـ اسـ

نه  پای    ها نمو یات ارو ــک در ادب ــر او   ،یی مهم گروتســ ئل      ،گاراگنتوا و پسـ تاگرو    ،پان

(gargantua and his son pantagruel)  اثر رابله(Rabelai)    ــت. گاراگانتوا نام   ،اسـ

ست   ست. عالقه ،ناپذیریکه هیبتی عظیم دارد و به شکل وصف  غولی ا این   مند به خوردن ا

ست و مهم گرفته، مورد بررسی باختین قرار به تفصیل  ،کتاب تین در مورد  ترین نظریات باخا

ــه    ــم و نقیضـ ــطی و کارناوالیسـ ــی این کتاب   ،پردازیفرهنگ خنده در قرون وسـ در بررسـ

 .داندهای اصلی فرهنگ این قرن را خنده، پارودی و هجو میاست. او ویژگیشدهنگاشته

از  ،ا حدیت که تشاید بتوان موش و گربه را تنها اثری از ادبیات کالسیک فارسی دانس    

سگ برخوردار مایه سک     های گروت صر مهم گروت ست. در این اثر، حداقل از یکی از عنا  ،ا

ناســازی لحن   ؛اســتدر دو بعد زبان و محتوا اســتفاده شــده ،بودنداریعنی ناســازی و خنده

دارتر،  ها و خندهگربه ،وار و موضـوع سـخیف آن و نیز ناسـازی محتوایی که در آن   حماسـه 

ــان   ،«موش و گربه »کنند. در دنیای   ادعای پهلوانی و رجزخوانی می  ،ها موش هایی   ما با انسـ

کند،  می موشی که مست اند؛در قالب موش و گربه ظاهر شده و  روبرو هستیم که مسخ شده   

ــای طبیعت خویش   گربه  کند و روانة    ا توبه و زاری می درد امّ ها را می موش ،ای که به اقتضـ

سجد می  ست     شود. گوی م سخ این آدمیان ا ستان که ماجرای م شده     ،ی تنها آغاز دا سروده ن

 است.
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 ستیزادبیات پلید یا آرمان -2-1-6
ضدِ  ست.    ، در تضاد با ادبیات آرمان یا ادبیات پلید (dystopia)شهری آرمانادبیات  شهری ا

ــت که   ،یوتوپیا ــلی یونانی اس ــ« توپوس»به معنای خوب و « یو»از اص ،  تبه معنای مکان اس

  ،دبیاتاشــکل از پیشــوندی به معنای بد و ســخت اســت. در این  ،«دیســتوپیا»نیز در « دیس»

ــویر   جامعه  برخالف جامعة آرمانی،      ناک تصـ نامطلوب و هول ــود که خصـــایلی    میای  شـ

این  ، ی. منتقدان ادبهایی توتالیتر و فجایعی محیطی در آن جریان داردغیرِانســـانی، حکومت

رایج   هایانند. تمدهای دنیای معاصر می ها وآشفتگی سامانی هز ادبیات را ماحصل ناب شکل ا 

ــی    در این ادبیات، ــیاس ــائل اجتماعی و مانند اینهاســت. از لحاظ س ــیاســت، اقتصــاد، مس   ،س

اوضــاعی    ،شــوند و از لحاظ اقتصــادی خواه تصــویر میســتمگر و تمامیت هاییحکومت

قاد  مورد انت ،سازی و نظام مشارکتیچون خصوصی   ،های خاص اقتصادی سامان و یا نظام هناب

ــت و از        ،گیرند. از لحاظ اجتماعی   میقرار ــاد طبقة باال و پایین جامعه مطرح اسـ معموالً تضـ

مذهبی   حاظ  ب     گروه ،ل یا  مذهبی  ــرکوب هعنوان گروههای  یا گرو  هایی سـ هایی   هشـــده و 

ا یریختگی عنوان نهادی اجتماعی که دچار از هم، بهخانواده و شــوند ســرکوبگر مطرح می 

 شود. مطرح می ،تالش برای سازماندهی مجدد است

ــه را می  ــطالح با نقیض ــدِتوان اینارتباط این اص رمانی نیز آگونه بیان کرد که ادبیات ض

کردن  ارونهبا و ،پردازی اســت. این شــکل از ادبیاتتکنیکی برای نقیضــه ،تســکمانند گرو

مان  عه      آر جام یک  تای نقیضــــه   ،های  ــ مل می در راسـ ند. پردازی ع ســــازی و واژگون ک

ضدآرمانگرا       از ویژگی ،نماییوارونه سیاه یا  ست و ادبیات  ضه ا شی بر  ،های مهم نقی ی ارو

ست؛   ضة محتوایی ا ضه  خلق نوعی از نقی ته و گش شهر آدمیان وارونه آرمان ،ی که در آنانقی

 اند.اصول خالقی و انسانی نقض شده

امعة  زمان به ترســیم یک جیکی از مشــهورترین آثار پارودیک ادبیات انگلیســی که هم

ــوییفت در این اثر آرمانی میضــدِ ــوییفت اســت. س ــفرهای گالیور اثر جاناتن س  ،پردازد، س

تان           ،آرمانی اســـت  ظاهر، ضـــدِ  ها را که در   کوتوله جامعة آدم   ــ نة انگلسـ با به جامعة نجی

و بسیاری    دنزبه جامعة انگلستان کنایه می  ،«پوتلی لی»او با ترسیم سرزمین    دهد.میترجیح

 دهد.  میهای حکومت را مورد انتقاد قراراز ویژگی
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ضدِ  سی   آرمانبهترین نمونة ادبیات  شراف اخالق» ،شهری در ادبیات فار  «امةنپند»و  «اال

های جدیدی االشـــراف نیز اصـــناف و طبقات گوناگون، بانی ارزشعبید اســـت. در اخالق

های حقیقی اســـت. عبید که از تعالی اخالقی جامعة خویش  هســـتند که در تضـــاد با ارزش

شده  سیم دنیای  ،ناامید  ضد ارزش با تر و در  کند. اعنوان ارزش توصیف می ها را بهی وارونه، 

از جمله خانواده )باالخص زنان(، اهل تصــوف، ســیاســیون    ،های مختلفبه نهاد ،این کتاب

 یید:توجه فرما ،شده در این کتابهای وارونهآرمان هایتازد. به یکی از بهترین نمونهو... می
ی کار اگویند بناند و میروشن گردانیده  ،دالیل واضح ه را ب مستلزم خلل بسیار و آن   ،عدالت» 

ست... آن    ه ب ،یدخدایسلطنت و فرماندهی و ک  ستوار ا شا عدل نورزد و کسی   ریاست ا کس که حا

صادره ن    سازد و بر زیر   را نزند و نکشد و م ست ن ستان اظهار عربده و غضب نکند   کند و خود را م  ،د

 (172-1342:2،)عبید زاکانی «فرمان ملوک نبرند... ،مردم از او نترسند و رعیت

ه جای امر ب ،ا پندنامة عبیدشوند امّ انی نگاشته می ها نیز با هدف ترویج جامعة آرمپندنامه

ــت ،مداریبه اخالق جویی و تمامی رذایلی اســـت که  ه آمر به ابتذال، ریاکاری، منفعتپیوسـ

 شود:گونه وارونه میچیز این، همهنها محتاج است. در پندنامة عبیدشهر به آآرمانضدِ

 (209:)همان «ت نشوید.مروّایمان و بیرص بر مزاج شما غلبه نکند و و بیحج مکنید تا ح»

 تشتت اصطالحات در فارسی -2-2

دقت نظر مبذول داشــت.   ،حوزه با نقیضــهباید میان چندین اصــطالح همدر ادبیات فارســی 

 شک به مسئلة ترجمه و انتخاب معادلیبی ،بودن برخی از این اصطالحاتیکی از علل نارسا

غافل بود که   بار نیزاز این مسئلة تاسف ، نبایدد؛ البتهگردمناسب برای این اصطالحات بازمی 

ستیم    ما همواره در پی یافتن معادل سی ه صطالحات انگلی شان این امر و هایی برای ا دهندة  ، ن

شان از کم ی یافتن تحقیقات اروپایمرجعیت شگران ما در ادبیات ما و ن باالخص   ،کاری پژوه

 کهن ادبی است.   هم در سرزمینی با میراث در حوزة نقد، آن

یک تعریف و ارتباط آنها با نقیضهو نیز میزان شباهت و بهدر ادامه، این اصطالحات یک

شان   شد و در ذیل هر   با معادلتفاوت سی بیان خواهد سی   های انگلی سب انگلی   کدام معادل منا

 شود.  ذکر می
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 نقل -2-2-1

ه  جو چندان مورد توجه اشــعار طنز وکه یابیم میکتب بالغی ادب فارســی، دربا مطالعة 

  اصـــطالحات مربوط به آن نیز در این کتب ،از این رو ؛اســـتشـــناســـی نبودهو تحلیل زیبا

شباهت دارد. این        قدیمی ،ا نقلشود امّ نمیدیده ضه  ست که با تکنیک نقی صطالحی ا ترین ا

ه  ک ست ا آن» است: گونه تعریف کردهرا این بیان شده و نویسنده آن  « المعجم»در  ،اصطالح 

ــاعر ،در این باب  ــاعری دیگر بگیرد و از بابی  ،شـ به باب دیگر برد و در آن پرده    ،معنی شـ

 بیرون آرد .

 رودکی گفته است:  

ــگفت       بار رخان او نشـ  اگر گل آرد 
 

 خورد گل آرد بار  میآینه جو همه   هر 
 

 است و گفته:و دقیقی بر همان وزن و قافیه نقلی الیق کرده

 نشــگفت واگر ســر آرد بار آن ســنان ا
 

 بارد ســـرآر خورد آینه جو همی خونهر 
 

 (475شمس قیس رازی،)                                                                                                       

 (29:1374) است.کردهبندی نقیضه را به دو نوع جد و هزل تقسیم ،مرحوم اخوان ثالث

ة جد  ، همان نقیضــ«المعجم»برده در ، صــنعت نامدر واقع ،پذیریمبندی را باگر این تقســیم و

  ،تربه عبارت درست  بودن است؛ داردر عنصر خنده  ،ترین تفاوت نقل با نقیضه ا مهمامّاست  

های  فهلترین مؤ، یکی از مهمما اصطالحی تحت عنوان نقیضة جدی نداریم زیرا عنصر خنده

ــت. بنابراین    ــه اسـ ــطالح       باید   ،تعریف پارودی و نقیضـ تقلیدهای جدی را تحت عنوان اصـ

 داد.مورد بحث قرار -پرداختن خواهیمکه به آ –سازی نظیره

 استقبال و  واب -2-2-2

ــتقبال و جواب  ــت که به از رایج ،اس ــطالحاتی اس ــه بهترین اص ثالً  م رود؛کارمیجای نقیض

سایی    ستگار ف سی    ،ر شعر فار س »و « شعر اطعمه »  ،در کتاب انواع  شه الب زا از  را مج« ه و اقم

گویی  یا جواب ( 1380294:)رستگار فسایی،   نامدرا استقبال می  کند و آننقضیه مطرح می 

ضمین می  شان در مقدمة  (301:)همان نامدو ت شعار او را     دیوان ابو )اگرچه ای سحق اطعمه، ا ا

کلی  هب ،غرض معارضه و نقیضه را با آنکه در ماهیت و ،ی برخیحتّ د.(داننقیضه می از مقولة

  اندن دانســتهنازباثر از عرب، متأزبانان را در این فنیکی پنداشــته و فارســی ،متفاوت هســتند
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ــطالح  ،در مقابل پارودی    ،مجدی وهبه  حال آنکه    (1393،)ن.ک: گنجعلی المحاکاه    »اصـ

،  بازآفرینی هنری یا ادبی» کند:می را چنین تعریف آورد و آنو نه معارضــه را می« التهکمیه

شیوه  ستهزا. دار و بهای خندهبه  ضه در        (386: 1974)مجدی، «منظور ا ست که معار شن ا رو

ضه یا جواب       ،شعر عربی  ست و معار سی کامالً متفاوت ا ضة فار اً با هدف صرف  ،گوییبا نقی

ا استقبال در کنار جواب، اصطالحی است که وجهة     امّ شود اثبات قدرت شاعری استفاده می  

 آید.می چشمدر آن کمتر به ،جوییاست زیرا جوهرة تعارضتر مثبت آن پررنگ

 ،شــعری را از شــاعری دیگر» اســت:اســتقبال را این چنین تعریف کرده ،مرحوم همایی 

ــق خود قرار  ــرمش ــرودس ــروده خود به ةدهد و قافیه و وزن س گیرد و ممکن  کاروی را در س

ضوع نیز از وی پیروی کند.    ست در مو سالف ادبی    (403:1375)همایی،  «ا شعر ا   ،الهام از 

شاعری     یکی از روش شعر و  ست  بودههای تمرین و ممارست  عروضی    ن.ک ،)برای مثالا

 شود.می هایی چون تتبع، اقتفا و تقلید نیز نامیدهروشی که به نام ؛(47:1333،سمرقندی

 اعنصــر خنده وجود ندارد و هدف آنها نیز ب ،در اســتقبال و جواب نیز، برخالف نقیضــه

ضه    ست. نقی ست به هم متفاوت ا شود     ، ممکن ا ستفاده  سرگرمی و یا انتقاد ا   ،منظور مطایبه، 

ستقبال و جواب  شاعر دوم    ،گوییحال آنکه در ا ضه وجود دارد و    در پی اثبات ،نوعی معار

عصــر خود را  رح بزرگان پیشــین یا همیکی از اشــعار مط ،از این رو و توانمندی خود اســت

ر  هرگز به سنن ادبی رایج د  اسراید امّ شعری جدید می  ،ر آن وزن و قافیهو بکند انتخاب می

ــکل،  ــپیر دیدیم، چنانآن ش ــکس و آنها را واژگون یا مقلوب  کند نمیتجاوز  که در غزل ش

گو برای ســرودن شــعری  کند. کاربرد کلمة جواب، خود حاکی از تالش شــاعر جوابنمی

ــت که اثباتگر توانمندی     ــه  اسـ ــت. نقیضـ ــت به یک متن خاص نظر     مم ،های اوسـ کن اسـ

شته  شد و یک ژانر را هدف قرار ندا ستقبال و جواب  دهد، در حالیبا   لزوماً به یک متن ،که ا

شعر یا نثر  ستقبال نمونه ، نظر دارد.کوتاه، اعم از  ست و برای پرهیز از اطال   بی ،های ا ة  شمار ا

 شود:تنها مطلع دو غزل از خواجو و حافظ ذکر می ،کالم

 رهن خــانــة خمــار دارد پیر مــا رقــهخ

 

ما ای همه رندان مرید پیر ســـاغر       گیر 

 (   21:1384)خواجو،                             
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 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما  

   

ما         تدبیر  عد از این  یاران ب ــت   چیســ

    (1390:18)حافظ،                             

سنت ادب    شد که در  شع البته باید یادآور  ضه     ی  سی، قدمای نقی سیک فار رداز نیز کار  پر کال

 (1382:13ابواسحاق اطعمه، :)ن.ک. اندنامیدهخود را جواب می

 نظیره -2-2-3

ست و در آن        ،نظیره در معنای کلی»  شابه با متنی دیگر ا شتن متنی م سراییدن یا نو به معنای 

  ،ترقگاه نیز به شکل دقی ااست امّ، سخنی به میان نیامدهاز اغراض، سبک یا لحن متفاوت آن 

نظیره در فارسی به هرگونه   ( 225 :1385 )اصالنی،  «اند.آن را معادل برلسک انگلیسی گرفته  

ی  شباهت  ،است. کاربرد این اصطالح در فارسی   شده  اطالق ،اعم از جدی و شوخی  ،تقلیدی

رچه بیشتر به   د، اگشو میانواع و اقسام تقلید را شامل   ،با برلسک در انگلیسی دارد؛ به عبارتی  

ــتان و... اطالق ،تقلیدهای جدی ــود؛می مانند نظایر لیلی و مجنون، نظایر بوسـ   ،ثالبرای م شـ

ناظر  ،اصطالح نظیره نویسی   ،نامند. از این روای بر گلستان سعدی می  پریشان قاآنی را نظیره 

ارد و به تقلیدهایی  دآنهاســت و بیشــتر به یک متن بلند نظر بر تقلید آثار پیشــین و بازآفرینی

ــورت  ــیده یا یک غزل ص ــود؛نمیاطالق ،گیردمی که از یک قص ــرو   ،برای مثال ش امیرخس

 کند:چنین آغاز می ،«االسرارمخزن»را با تضمین مصرع نخست  «االنوارمطلع» ،دهلوی

ــم   ــرحــی ــرحــمــن ال ــم اهلل ال  بســ

 

ــت به ملک قدیم     خطبة    قدس اسـ

 ( 1362:13دهلوی،امیرخسرو )   

ــباه   ــراراالنوار و مخزنت میان مطلع شـ ــیهای نظیره عنوان یکی از نمونه ، به االسـ   ،نویسـ

ــان ــبکه ،نویســیدر نظیرهکه  دهدمینش ــ ای آشــکار از روابط بینامتنی مواجهبا ش تیم که  هس

ــه، کامالً جدی و با دو هدف،    خالبر ــاعر    ف نقیضـ ــالف و اثبات توانمندی شـ تجلیل از اسـ

ــده تولید  ،گونظیره ــت که هدف نظیره   ند. از آنجا  اشـ ــطالح نیز  ،پرداز، جدی اسـ این اصـ

از   خود حاکی ،شــود. نام نظیرههمســنگ دانســته ،تواند با نقیضــه که هدف طنازانه داردنمی

  ،هدانستن و همانندی دو اثر و نقیض  ، به معنای همسان اختالف شدید آن با نقیضه است. نظیره   

شین سرایی و نقض باژگونه ست. نگاهی اجمالی به نظایر لیلی  کردن متن پی ،  نظامی جنونِموا

ــفهانی محمّ  مجنونِومانند لیلی   ــته   د روح االمین اصـ مکتبی   مجنونِو، لیلی(1047 :)درگذشـ
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اختالف   ،(998:)متوفی بیگ شــیرازیولیلیِ عبدیمجنون( و 895)ســروده به ســال  شــیرازی

ــکار این متون ــان می  را آش ــه نش ــدهبردهنام تمامی متون دهد؛با نقیض ــتای اثبات   ،ش در راس

 . اندشدهسروده توانایی سرایندگان آنها

 تضمین -2-2-4

صنعت        ست؛ در این  صنایع ادبی ما ضمین یکی از پرکاربردترین  ش    ،ت سخن  اعر یا کالم و 

ــندة دیگر  ــتفاده قرار    ،نویسـ مّ میبا کمترین تغییری مورد اسـ ــنعت گیرد ا گاه با    ،ا همین صـ

ضمین در   ت»حسین مستشار نیا در کتاب     ،برای مثال است؛ شده آمیختهاصطالح نقیضه درهم  

کی از  است. ی کرده های نقیضه را تحت عنوان تضمین مطرح  بسیاری از نمونه  ،«شعر فارسی  

 شود:مینقل ،ای بر شعر حافظ استها که شعر طنز ادیب الممالک و نقیضهاین نمونه

شد   چو مجلس وکال را ملک مؤ  سس 
 

 بدرخشــید و ماه مجلس شــد ایســتاره 
 

یت شـــه و بخشـــایش ولیعهدش       نا  ع
 

یدة    ما را انیس و مونس شــــد   دل رم
 ج

تان          ــ هارسـ ند ب به مینو ز نه   ز فخر طع
 

ــد       که طاق ابروی یار منش مهندس شـ
 ج

 (3:1386)مستشارنیا،                                                                                                         

ــه  ــت که در تضــمین  ،فرق تضــمین با نقیض ــت   ،در این اس ــکل و محتوای اثر دس در ش

معموالً در بافتی جدی مورد اســـتفاده   ،شـــدهعالوه بر این، شـــعر تضـــمین و شـــودنمیبرده

بردن در بخشی یا تمام مصرع، بیت یا جمله، آن شعر  ا نقیضه، عالوه بر دستگیرد  امّقرارمی

،  شین غرض شاعر و نویسندة پی   ،کند و به این ترتیبجدی استعمال می رجدی را در بافتی غی

 مانند نمونة زیر از ابواسحاق اطعمه: شود؛واژگون می
 به پیشم چون خراسانی گر آری صحن بغرا را   

مت دان    یابی غنی  برنج زرد و صــــابونی اگر 

 

 

یه   ــمرقند و بخارا را   به بوی قل ــم سـ  اش بخشـ

ــ       ــت مصـ باد و گلگشــ نا نار آب رک  ال راک

 (1382:97)ابواسحاق اطعمه،                       

ت؛ با این  پردازی اســهای نقیضــهتضــمین صــرفاً یک شــیوة بالغی یکی از تکنیک ،بنابراین

مبدل  و آن را از جدی به شــوخیدهد میتفاوت که نقیضــه، بافت و گفتمان اثر را نیز تغییر 

 کند.می

 



 

 

 

 

 

 

شناسی نقیضه و پارودیاصطالح  261 

 تزریق -2-2-5

اســت. این نوع از  حات ادبی اســت که در ســبک هندی رواج داشــتهیکی از اصــطال ،تزریق

ــعر را که در واقع مهمل   ــت  گویی و بیشـ ــرایی اسـ ــلوب ،معناسـ خوانند.   المعانی نیز می اسـ

ن  چنیتزریق را این ،نامند. سعید شفیعیون  می nonsenseسرایی را در ادبیات انگلیسی  معنابی

ضة ادبی ا  ،تزریق»کند: تعریف می صلی و در پی   نوعی نقی  ست. نظیرة طنزآمیز که الگوی ا

 (166:1386)شفیعیون، «گیرد.صاحبان و مخاطبان را به تمسخر می ،آن

ست. به عبارتی        ضه کامالً متفاوت ا ست که تعریف تزریق با نقی ضح ا از حد  ،زریقت ،وا

ال  ح است بر عطش نوجویی ادبی در سبک هندی،  رود و تنها آبی بودهتفنن ادبی فراتر نمی

ــه  ــرایی نمیمعنایی گویی و بیهرگز به ورطة یاوه    ،آنکه نقیضـ دف آن ی اگر ه حتّ افتد و سـ

  ،هدهد. نقیضــمی معنایی را به مخاطب انتقال ،ســرگرمی اســت، چینش نحوی و واژگانی آن

ا دهد امّنمیدست ها نیز لطف و مالحت خویش را ازنبعد از قر ،طنزی است که خواندن آن 

شاندن      تفن ،سرایی مهمل شته و راهی برای فرون نی است که تنها در سبک هندی مخاطبانی دا

ــعرا به تازه  ــف ش ــت.گویی بودهتمنای زایدالوص ــی نیز به هیچ عنوان اس   ،در ادبیات انگلیس

ضه یکی نمی   بی سرایی را با نقی ست تزریق را ذیل نفنن  ،دانند؛ از این رومعنا ای ادبی  هبهتر ا

 کنیم.بندینند اینها دستهچون خیفا، رقطا، مقطع و ما

 نقیضب -2-2-6

صاص یافته      ضه و تعریف آن اخت صلی به نقی برای  ؛ست ادر برخی از کتب مربوط به طنز، ف

  گوید:دکتر نیکوبخت در تعریف نقیضه می ،مثال
ــخره در عرف ادب» ــه، به نوعی تقلید مس ــود که در آنآمیز ادبی اطالق می، نقیض ــاعر یا ،ش  ش

سنده  سبک  ،نوی سند  از  صی تقلید کند ولی به   و قالب و طرز بیان نوی شاعر خا ضوعات  جای موه یا 

صلی    سنگین ادبی در اثر ا ضوعاتی کامالً مغایر و کم  ،جد و  اثر  ،گنجاند تا در نهایتاهمیت میمو

 (99:1380)نیکوبخت، «اصلی را به نوعی تمسخرآمیز جواب گفته باشد.

ــاهده   ــهکنیم که در این تعریف نیز ه  می مشـ ــی و در حد     ،دف نقیضـ ــخصـ کامالً شـ

 است.شدهگویی تمسخرآمیز دانستهجواب
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ای  ونهگ ،نقیضــه» نویســد:در تعریف نقیضــه می ،«فرهنگ نامة ادبی فارســی»انوشــه در 

ساز،  یضهشاعر یا نویسندة نق ،شده و در آنگفته ،جواب است که به تقلید از اثر ادبی دیگری

سن  لحن یا افکار شاعر/  سبک،  لید شده، متن تق ضمن شباهت نقیضه با اثر/     ده را مسخره  نوی

نوعی از   ،( در این تعریف نیز نقیضـــه1376:1379)انوشـــه، «دار نشـــان دهد.کند تا خندهمی

ــته  ــدهجواب دانسـ مّ شـ ــت ا ــخر» بردن کلمة کار ا در مورد به اسـ کرد زیرا باید دقت   « تمسـ

ــه ــنت ادبی مانقیض ــخر  پردازی در س دارد؛ برای مثال، تمامی اشــعار  ، کمتر نشــانی از تمس

ظام  با احترام و             ن ید، همراه  ــراف عب یا حتی اخالق االشـ مه  حاق اطع ــ یا ابواسـ قاری  لدین  ا

تقلید اســت. با تعریف ســایر اصــطالحات، معنای  بزرگداشــت شــاعران و نویســندگان مورد

صطلحات      سایر م ضه و تفاوت آن با  شد امّ    ،نقی شن  ضه رو س بهت ،ا در پایان بخش نقی ت  ر ا

 پردازی را بیان کنیم:های الزم برای تعریف این تکنیک طنزترین ویژگیمهم

تواند  داشتن است. این تقلید می  بودن و سرمشق  تقلیدی ،اولین معیار برای تعریف پارودی .1

ــامل رعایت وزن و قافیه یا تکرار برخی از    ــخص و ش ــبک، نوع ادبی و یا یک متن مش از س

 یر واژگان و نحو جمله باشد.طور کلی تغیهکلمات یا ب

شوخی یا جدی     نکتة دو. 2 سخر،  صر تم ست. باید به   م اهمیت عن بودن در تعریف پارودی ا

  ،تفاوت میان خنده و تمسخر در تعریف نقیضه توجه داشت. قید تمسخر برای غرض نقیضه      

می ،آوریممعیار خنده را در نظر  ،جای آنا اگر بهدهد امّ  آن را تا حد هجو و هزل تقلیل می   

یا دار دیگر، خنده انجامد. از سوی خلق طنزی فاخر میتوان نقیضه را شگردی دانست که به    

ــت که تحت عنوان نظیره،      کنندة پارودی از انواع دیگر تقلید   ، معیار متمایز  بودنجدی  هاسـ

 است.شدهاستقبال یا جواب آورده

مخاطب و آگاهی او نسبت به متن  بودن پارودی و اهمیت درک ، دوجانبهنکتة مهم دیگر. 3

ست. خواننده باید در گام اول  شخیص دهد   ، این متن را بهمورد تقلید ا عنوان یک پارودی ت

ــورت و  ــاخــتــیــن   ،در غــیــر ایــن صــ ــه قــول ب ــارودیــک کــه ب دارای مــنــطــق  مــتــن پ

بر آن حاکم اســت، یک   (Polyphoni)صــداییاســت و چند (Dialougism)گووگفت
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ــت میگذار و مهجنبة تأثیر   ،دهد. تفاوت پارودی با هر متن خنده دار دیگرم خود را از دسـ

 است.تهدقیقاً در کشف روابط بینامتنی، میان متن کنونی و متن پیشین نهف

صیفات  ضة  ،با این تو اثر، نوع  تقلیدی تفننی یا طنزآمیز از یک»)ادبی( را  نگارندگان نقی

ــیمون دنتیث « دانند. اد میبه منظور مطایبه یا انتق      ،یا گفتمان ادبی جدی      که  اعتقاد دارد  ،سـ

نقل قول توأم با احترام و در ســوی دیگر  ،مانند طیفی اســت که در یک ســوی آن ،پارودی

، اثری اســـت که متنی را  به معنای اخص آن ،ا پارودیپارودی خصـــمانه وجود دارد امّ ،آن

تا حدی   ،ن حوزه و قلمروییتعیین چنی( 7: 1995)دنتیث، عنوان الگو مد نظر داشــته باشــد.به

ننده و کاز آثار ســرگرملف نقیضــة فارســی اســت. نقیضــة فارســی، قابل انطباق بر انواع مخت

الدین قاری و یا خارســتان   اطعمه و دیوان البســة نظامآمیزی چون کلیات ابواســحاق مطایبه

ــم کرمانی ــرافای چون اخالقآغاز و به آثار طنازانه و منتقدانه ،ابوالقاس بة  وگر،  موشاالش

ــاری میعبید و عقاید ــای آقاجمال خوانس ــر این محورالنس ــد. دو س ــی   ،رس در نقائض فارس

 ی دیگر است.به از سویی و طنز و انتقاد از سوسرگرمی و مطای

 گیرسنتیجب -3

ــه ــته تطبیق و مقایس ــناخت بهتر داش ــناخت   ، راهی برای ش ــت. ش های خودمان و دیگران اس

ــطالحات ادبی و تعریف د  گام برای هر تحقیق و پژوهش   اصـ ــتین  ها، نخسـ ز  اعم ا ،قیق آن

ــطالحات متعدد در نقد ادبی، تعریف    تطبیقی یا غیرِ ــرط مرزبندی میان اص ــت. ش تطبیقی اس

صطالح واحد  ست؛      دقیق آنها و پذیرفتن یک ا شگران ا سوی منتقدان و پژوه ،  رو از این از 

  ،نقیضــه هک نقیضــه باید گفت اصــطالح مورد نظر را تعریف کرد. در تعریف ،نخســت باید

ــته می   ــت که در تقلید از متنی دیگر نوش ــعر و نثر اس ــود و لزوماً متن دومتنی اعم از ش  ،مش

ان  نوع، بهتر اســت نقیضــه را بهشــده در این مقالهیاد لحنی طنزآمیز دارد. با توجه به تعاریف

پردازی  هکه قدما نقیضاستقبال و جواب را حتی با وجود آن معادلِ اصطالح پارودی بپذیریم و

 پردازی مجزا کنیم.  از نقیضه ،از آنجا که ماهیتی جدی دارداند، خود را جواب نامیده

ست که هرگونه تقلید       سک ا شبیه به برل صطالحی  ش  ،نظیره، ا امل  اعم از فاخر و نازل را 

  ،ا نظیرهعنصــر تمســخر و شــوخی حضــور دارد امّ  ،با این تفاوت که در برلســک ،شــودمی
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  باید گفت ،دهای جدی از یک متن بلند اســت. از لحاظ محتوایی و با دیدگاهی تطبیقیتقلی

رای ب دل پاستیش در ادبیات انگلیسی است؛   معا ،های فارسی نقیضه  ،در بسیاری از موارد  که

ــحاق و نظام    مثال  ــعار ابواسـ   ،آمیز دارند و به هیچ روی  کمتر ماهیتی انتقاد   ،الدین قاری  ، اشـ

شانی از تمسخر و   ست.    کم ن شین در آنها نی شت آثار پی سی این دا   ،گونه آثار در ادبیات انگلی

ــتیش نــامیــده  ــود امــّمیپــاسـ ــیمون دنتیــث ا بــه پیروی از نظریــةشـ توان از طیف  می ،سـ

در ادبیات فارسی استفاده کرد. بر این اساس، این طیف، از      (Spectrum) Parodyپارودی

سحاق و نظ آثار مطایبه الدین قاری آغاز و به آثار انتقادی مؤلفانی چون  امآمیز چون آثار ابوا

 شود. جمال منتهی میعبید و آقا
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 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران: .فن شعر (.1337) کوب، غالمحسین.ینزرّ -

 . مشهد: به نشر.ادبیات تطبیقی (.1382) سیدی.سیّد حسین. -

 درس رضوی.و م قزوینیتصحیح . المعجم فی معاییر اشعار العجم)بی تا(. . شمس قیس رازی -

 .کتابفروشی تهرانتهران: 

 .. ترجمة زهرا خسروی. تهران: فرزانادبیات تطبیقی (.1380). طه ندا -



 

 

 

 

 

 

 266 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ه کوشش ب مقابله با تصحیح عباس اقبال،کلیات عبید زاکانی.  (.1342) الدین.نظام عبید زاکانی، -

 .تهران: زوار .پرویز اتابکی

  .هران: قطره .تمندس شاعران از شاعرانبهره (.1384) فالح میبدی، مرتضی. -

 .شادگان تهران: .فرهنگ ادبیات و نقد (.1380) ظم.فیروزمند،کا -

 .شناسی. ایرج افشار. کرمان: مرکز کرمانکلیات آثار(. 1372) قاسمی کرمانی. -

 دانشگاه تهران.  تهران: . به اهتمام ایرج افشار.هایادداشت (.1337) د.محمّ قزوینی، -

 .یروزمند. تهران: شادگانکاظم فترجمة . فرهنگ ادبیات و نقد(.1380). جی.ای کادن، -

 .هاس طنز در شعر فارسیانداز تاریخی هجو و زمینبچشم(. 1366کاسب، عزیزاهلل. ) -

 تهران: امیرکبیر.

 .احرار . حسین جعفری. تبریز:البدایعابدع(. 1377) العلما.گرگانی، شمس -

 .. تهران: مجردتضمین هاس شعر فارسی (.1364) حسین. مستشار، -

 .سخن . تهران:هاس تطبیقیدانش(. 1389). کنگرانی، منیژهو بهمن لق،نامور مط -

 ابوالضیا. استانبول: چاپخانة .کلیات (.1303 . )قاریالدین نظام -

 .زوار تهران: .د قزوینیبه تصحیح محمّ.چهارمقالب (.1333) .نظامی عروضی سمرقندی -

 .ران و دانشگاه کاشاندانشگاه ته .هجو در شعر فارسی (.1380) ناصر. نیکوبخت، -

 .یو سنای عباس اقبال. تهران: طهوری حدائق السحر.(. 1362وطواط، رشیدالدین. ) -

  .. بیروت: مکتبه لبنانمعجم مصطلحات االدب(.1974) وهبه، مجدی. -

 هامقالب -

 .113-72صص ایران شناخت. .«احمدا، شعر عامب پسند.»( 1378پناهی سمنانی، محمد) -

ژوهی.ادب پ. «تزریق نوعی نقیضه هنجارستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی» .(1386عید.)س شفیعیون، -

 ۀ 
، 18ش .پژوهش زبان و ادبیات فارسیفصلنامة  «.تحلیل تعاریف نقیضه»(. 1388) د.محمّ صدریان، -

 .202-171صص

سال . شناسی ادب فارسیلة متنمج «.قیضه و پارودین» (.1389) صابری، زهرا.و  فالح، غالمعلی -

 .32-17صص، 4 ةدوم، شمار



 

 

 

 

 

 

شناسی نقیضه و پارودیاصطالح  267 

،6ش ،2س .نقد ادبی «.های معاصرنقیضه در گسترة نظریه» (.1385) .پور، قدرتقاسمی -

ای در فن معارضه عربی جستاری مقایسه» .(1393) و دلبری، اعظم. دلبری، حسن و گنجعلی، عباس -

 .159-135صص ،1ةشمار ،2. دورةهای ادبیات تطبیقیژوهشپ. «های فارسی آنو معادل
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