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چکیده
یکی از اشــکاالت عمده در حوزة نقد ادبی امروز ایران ،بیشــک نبود اتفاق آرا بر ســر اســتفاده از
اصــطالحات اســت .نقیضــه که بهنظرمیآید اصــطالحی پذیرفتهشــده در برابر پارودی اســت ،در
پژوهشهای مختلف با اصطالحات گوناگونی نام بردهمی شود که گاه هیچ ارتباطی به نقیضه ندارد.
از ســـوی دیگر ،اصـــطالحات مهمی چون پاســـتیش و گروتســـک و ارتباط آنها با پارودی نادیده
انگا شته شدها ست .مقالة پیشِرو ،تالش در جهت برر سی تطبیقی ا صطالحات مربوط به پارودی و
نقی ضة فار سی ا ست زیرا در ب سیاری از مواقع ،چنانکه نمونههایی از آن ذکر خواهد شد ،در تحلیل
متون ،اصطالحات مشابه امّا متفاوتی ،به جای یکدیگر بهکارمیروند .هدف از این مقایسه و تطبیق،
روشن شدن حد و مرز ا صطالحات ،تعیین معادلهای مناسب و نهایتاً رسیدن به وحدت و اجماع در
نقد و تحلیل متون ادبی است .به مناسبت نیز در برابر هرکدام از اصطالحات ،متنی به اجمال معرفی
میشــود تا مصــداق روشــنی برای هرکدام از این اصــطالحات باشــد .رویکرد تطبیقی این مقاله در
شـــناخت بهتر معانی اصـــطالحات و متون مرتبط به آنها و در نتیجه تحلیل درســـت آنها ،مفید
خواهدبود.
واژههاس کلیدس :نقیضب ،پارودس ،اصطالح ،ادبیات تطبیقی.
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 -1مقدمب
تو سع معنایی شگفتآور برخی از ا صطالحات ادبی ،سبب شده تا ب سیاری از آنها در جای
غیردقیق و چهبســا نادرســتی بهکارگرفتهشــوند .درهمآمیختگی اصــطالحاتی نظیر افســانه،
داستان ،اسطوره یا طنز ،هجو و هزل و کاربرد متناوب هریک به جای یکدیگر ،یکی از این
نمونههاســت .در موضــوعات مرتبط به طنز نیز این کاربردهای شــخصــی و فاقد مرزبندی
تخصصی ،خود مشکلآفرین بودهاست .در بسیاری از کتابها ،هزل ،طنز ،هجو ،مطایبه و...
هریک به جای اصطالح نسبتاً پذیرفتهشدة طنز بهکارمیرود .اگرچه در برخی از کتب نیز به
تعاریف خاص هریک اشاره شدهاست ،آنچه در پژوهشهای مربوط به این حوزه در جریان
اســت ،نبود حســاســیت نســبت به کاربرد این اصــطالحات در جای درسـت خویش و نوعی
مرجعیت فردی در بهکارگیری آنهاســـت؛ بدین معنی که هر نویســـندهای ،خود را مجاز به
اســـتفاده از یکی از این اصـــطالحات میداند .بحثی که بیشـــک ریشـــه در رفتارهای
جامعهشــناختی مردمان ما دارد .برای امتناع از تطویل کالم ،از تفاوتهای این اصــطالحات
گذشته و تنها به بحث نقیضه ،بهعنوان یکی از انواع طنز میپردازیم و تفاوتهای اصطالحی
این حوزه را با نگاهی تطبیقی به اصطالحشناسی انگلیسی آن ،مورد بررسی قرارمیدهیم.
-1-1بیان مسئلب
امروزه ،ادبیات تطبیقی یکی از روش های مدرن نقد ادبی محســـوب میشـــود که ما را در
شــناخت فرهنگ خویش و نیز فرهنگ ملل دیگر یاری میرســاند .مقایســه و تطبیق ،راهی
برای نیل به معرفتی عمیقتر نسبت به دیگران و نیز خویشتن خویش است .روشهای تحقیق
در ادبیات تطبیقی ،براســـاس مکاتب مطرح در این حوزه انتخاب میشـــو ند .دو مک تب
پژوهشی عمده در ادبیات تطبیقی ،عبارتند از :مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی.
در مکتب فران سوی ،آثاری مورد برر سی قرارمیگیرند که رابطة م ستقیم یا غیرِم ستقیم
تاریخی دارند؛ بنابراین ،محدود به تعدادی از آثار اســـت که با یکدیگر رابطة تأثیر و تأثری
و ارتباط تاریخی دارند .در مکتب آمریکایی ،به بررســـی ســـبکها و مضـــامین و تشـــابه و
تفاوتها پرداختهمی شود و رویکرد مطالعاتی آن ،فراتاریخی ا ست .در این مکتب ،از سایر
علوم و بخصـــوص علوم اجت ماعی در تحل یل متون اســـت فادهمیشـــود .بررســـی تطبیقی
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ا صطالح شنا سی پارودی و نقی ضه ،بهخاطر برر سی م شابهتها و تفاوتها و تقارنندا شتن
تاریخی آنها ،از لحاظ روششناسی ،به این مکتب تعلق دارد.
یکی از مهمترین اصول نقد ادبی مدرن ،تعریف و تحدید اصطالحات است؛ این مسئله
چنان در همة شاخههای علوم مهم تلقی شده که رشتهای مجزا تحت عنوان اصطالح شناسی
شکلگرفتها ست .بهمنظور تبیین وجوه شباهت و افتراق نقی ضه و پارودی ،ضروری ا ست
ا صطالحاتی چ ون پا ستیش ،گروت سگ ،برل سک و ...در ادبیات انگلی سی و نظیره ،جواب،
استقبال ،تضمین و ...در ادبیات فارسی مورد بحث قرارگیرد.
 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از علل کمتوجهی به متون نقیضــی ،نبود اتفاقآرا بر ســر اصــطالحات نقد ادبی اســت.
این امر سبب شدهاست تا متون نقی ضه ،با عناوین و تحت اصطالحات دیگری مطرح شود و
به تبع آن ،ماهیت نقیضی آنها مورد غفلت قرارگیرد .شناخت انواع نقیضه و بازشناسی آن از
دیگر انواع و اشــکال ادبی ،نهتنها در این حوزه بلکه امری ضــروری در دیگر حوزههای نقد
ادبی و تحلیل متون اســت زیرا تنها در ســایة تعریف دقیق اصــطالحات اســت که میتوان
نخستین گام را در راستای خوانش و فهم متن برداشت.
-3-1پیشینة تحقیق
تنها کتاب مســـتقل در زمینة نقیضـــه ،کتاب مرحوم اخوان ثالث ،تحت عنوان «نقیضـــه و
نقیضــــهســــازان» اســــت( .اخوان ثا لث  )1374،این ک تاب ،از آن رو که مجمو عهای
گردآوری شده از مقاالت ا ست ،چندان شکل یک کتاب من سجم نی ست و مطالب تکراری
در آن ز یاد اســـت .در برخی از کتب مربوط به طنز نیز فصـــلی به نقیضـــه اختصـــاص
دادهشدهاست که از آن جمله می توان به «هجو در شعر فارسی» از ناصر نیکوبخت (،)1388
و «تاریخ طنز و شــوخطبعی» علیاصــغر حلبی ( )1377اشــاره کرد .چند مقاله نیز در معرفی
تئوریهای جدید در این باب و یا مقایســة اجمالی نقیضــه با پارودی نوشــتهشــدهاســت که
عبارتند از« :تحلیل تعاریف نقیضــه» از محمّدرضــا صــدریان(« ،)1388نقیضــه و پارودی» از
غالمعلی فالح و زهراصــابری ( )1389و «نقیضــه در گســترة نظریههای معاصــر» از قدرت
قاســـمیپور ( )1385امّا در هیچیک از این مقاالت ،به جنبة تطبیقی در بررســـی نقیضـــه و
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پارودی توجهی نشــدهاســت و برخی از مهمترین اصــطالحات مربوط به پارودی ناشــناخته
ماندهاست.
 -2بحث
نقیضـــه را اگر یکی از روش ها یا تکنیک های طنزپردازی بدانیم ،در یک تعریف کلی ،به
معنای دســـتبردن در محتوا و شـــکل یک اثر یا ژانر ادبی و تغییر اغراض جدی آن به طنز
اســت امّا مهمترین اصــطالحاتی که گاه معادل نقیضــه و یا نوعی از نقیضــه بهشــماررفتهاند،
شامل این موارد است :نظیره ،تضمین ،جواب ،استقبال و تزریق.
بهمنظور بررســی تطبیقی میان این اصــطالحها ،بهتر اســت بحث را از ادبیات انگلیســی
شـروع کرد که مرزبندی مشـخصتری میان اصـطالحات درآن وجود دارد و پس از آن ،به
اصطالحشناسی تطبیقی آنها با نقیضه خواهیمپرداخت.
-2-1اصطالحشناسی پارودس
 -1-2-1برلسک ()burlesque

برل سک ،یکی از مهمترین ا صطالحاتی ا ست که در رابطه با پارودی مطرح می شود.آبرامز
در تعریف برلســـک که پارودی را در ذیل آن میآورد ،آن را «تقلیدی ناســـاز» تعریف
میکند« :برل سک به معنای تقلید نا ساز ،تعریف شدها ست که می تواند شامل تقلید سبک،
فرم یا موضــوع یک اثر جدی ادبی یا یک نوع ادبی باشــد ،به نظم یا نثر امّا این تقلید را به
وســیلة اختالف خندهدار میان ســبک و موضــوع ،ســرگرمکننده میســازد .هدف آن ممکن
است صرفاً سرگرمی باشد ،هرچند شاخهای از طنز است( ».آبرامز)1384:47،
میبینیم که برا ساس این تعریف کلی از برل سک ،نیازی به د ستهبندیهای دیگر نی ست؛
به عبارتی ،این تعریف ،اعم از پارودی ،تراوستی و حماسة مضحک است .همین کلیت در
تعریف برلسک را در تعریف «کادن» نیز مشاهدهمیکنیم« :مضحکه ،محدود به نمایش نبود.
در نیمة قرن  ،17اسکاروف ،درام نویس فرانسوی ،مضحکة (برلسک) منظمی نوشت به نام
 )1648( virgil travestyو کمی بعد ،ســاموئل باتلر ،هودیبراس ( )1662را منتشــر کرد».
( کادن )60:1380،الب ته امروزه در ادب یات ارو پایی ،این شـــمول در تعریف برلســــک ،به
اصــطالح پارودی انتقال یافتهاســت .شــاهد آن نیز کتابهای متعددی اســت که با عنوان یا
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مو ضوع پارودی ،به ر شتة تحریر درآمدها ست .خود آبرامز نیز اذعان میکند که «برل سک،
ال به جای یکدیگر به کارمیروند( ».همان) او براســـاس اینکه
پارودی و تراوســـتی معمو ً
موضــوع مورد تقلید ،نازل یا فخیم باشــد ،دو نوع از برلســک (فاخر و نازل) را از یکدیگر
متمایزمیکند.
برلسک فاخر ( ،)high burlesqueشامل پارودی و حماسة مضحک:
 -1پارودی :تقلید ســبک جدی و ویژگیهای مشــخص یک اثر ادبی یا ســبک متمایز یک
مؤلف یا ویژگیهای ســبکی و ســایر مشــخصــات یک نوع ادبی اســت که با اعمال تقلید
نامتناسب و خندهدار آن ،موضوع اصلی را خدشهدار میکند.
 -2حماسة مضحک :این نوع از شعر ،شاخهای از پارودی است که شکل فاخر و تشریفاتی
ژانر حماسه را مورد تقلید قرارمیدهد.
برلسک نازل( ،)low burlesqueشامل شعر هودیبراستیک و تراوستی:
 -1شعر هودیبراستیک) : (Hudibrastic poemاین نوع شعر ،نام خود را از کتاب ساموئل
باتلر ،به نام هودیبراس( )1663گرفتهاســـت .او در این کتاب ،به نقل ماجراجوییهای یک
شوالیة رواقی که در اعتقادات خود ب سیار محکم ا ست ،میپردازد .در این کتاب ،برخالف
رمانسهای شــوالیک که ســبکی فاخر دارند ،قهرمان دســت به اعمالی دیوانهوار و احمقانه
میزند که با اشعاری سست و ضعیف وصف میشود.
-2تراو ستی ( :)travestyم سخرهکردن یک اثر ادبی با مو ضوعی فاخر ،به سبکی غیرِموقر
و مضحکانه( .آبرامز)28 :1384،
آبرامز هجو ) (lampoonرا نیز شــکل دیگری از برلس ـک میداند؛ متنی کوتاه در یک
اثر بلندتر که به توصــیف شــکل ظاهری و شــخصــیت یک فرد خاص ،بهصــورتی خندهدار
میپردازد و در واقع ،توصیفی کاریکاتورگونه از او ارائه میدهد.
 -2-1-2پارودس

بر اســـاس دائره المعارف امریکانا ،کلمة پارودی ،از دو بخش « پارا» و «اودیا» تشـــکیل
شدهاست« .پارا» ،پیشوندی است به معنای «کنار»« ،مشتق شده از» یا «ورای» و «در مقابل» و
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معنای آن ،بستگی به بافت دارد و اسم آن همان «اد» ( ،)odeبه معنای قصیده و ترانه است.
(آمریکانا)342 :1963 ،
جان گراس ،در ک تاب پارودی های آکســـفورد میگو ید که پارودی ،جایی مابین
پاستیش (نوشتهای با سبک نویسندهای دیگر ،بدون قصد ریشخند و طنز) و برلسک (نوشته
ای که ادبیات فاخر را به تم سخر میگیرد و آن را برای اهداف نازل بهکارمیگیرد) شکوفا
میشــود( .تامپســون )10 :2010،دائره المعارف دیدرو ،میان پارودی و برلســک تمایز قائل
شــدهاســت« :پارودی خوب ،یک ســرگرمی مناســب اســت که قادر اســت اذهان رســمی و
ح ساس را سرگرم کند و آموزش دهد ،حال آنکه برل سک ،لودگی ناچیزی ا ست که تنها
قادر به شادکردن عوام است».
()The Encyclopedia of Diderot d'Alembert/online/parody

دنتیث ،یکی از محققان مطرح در حوزة پارودی ،معتقد اســـت که پارودی ،برای یافتن
معنای امروزی آن ،راه درازی را پیمودهاست .او معتقد است که در یونان باستان ،شعرهایی
را که ســبک و روش اشــعار حماســی را برای اهداف کمیک و مبتذل بهکارمیبرد ،تحت
عنوان  parodiaمی شناختند امّا پارودی در یونان باستان ،صرفاً معنای طنزآمیز نداشتهاست
و به هر نقل قولی که ضـــرورتاً احترامآمیز نبود ،اطالق یا هرگونه تلمیح به آثار قبلی را نیز
شــامل میشــد( .دنتیث )50 :1995 ،به نظر او ،مســئلة شــگفتآوردر مورد پارودی در قرون
و سطی ،تمرکز این آثار بر متون مقدس فرهنگی و بخ صوص انجیل و مرا سم عبادت کلی سا
است( .همان )51:و این همان موضوعی است که در آثار باختین ،تحت عنوان «کارناوالیسم»
( )carnavalismمورد بحث قرارگرفتهاست .در قرون پس از آن ،پارودی بیشتر جنبة ادبی
به خود گرفت و به یکی از ابزارهای جدی ادبیات ،در انتقاد از جامعه تبدیلشد.
این شکل ادبی ،مورد ا ستفادة م شهورترین نوی سندگان و شاعران اروپایی قرارگرفت؛
جاناتان سوئیفت ،الکساندر پوپ و هنری فیلدینگ ،از مشاهیر ادبیای هستند که از این فرم
بهره بردهاند .برای آشـــنایی با یکی از نمونه های پارودی در ادبیات انگلیســـی ،غزلی از
شکسپیر را انتخاب کردیم که در آن ،جمالشناسی و به عبارتی ،محتوای رمانتیک حاکم بر
این ژانر ،مورد تمسخر قرارگرفتهاست؛ او در غزل  130خود سرودهاست:
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محبوب مرا چشمانی به سان خورشید نیست /مرجانها بسی سرختر از لبان اویند /اگر برف
سپید است ،پس سینة او سیاهرنگ است /زلفان او به سان سیمهایی سیاه ،از سر او ر ستهاند/
من رزهای گلگون سرخ و سپید ب سیار دیدهام /امّا ن شانی از چنین رزهایی در سینة او نبود.
(شکسپیر)47 :1997 ،
چنانکه مشــاهده میشــود ،در این غزل ،شــکســپیر با واژگونکردن توصــیفات بســیار
کلیشهای از پیکر معشوق ،ابتذال این نوع از تغنیات را مورد انتقاد قراردادهاست .در این چند
بیت ،عروض و قالب غزلهای انگلیسی حفظشده و تنها محتوای آنها وارونهگشتهاست؛ این
واژگونی ،تنها بهمنظور تمسخر و ریشخند نوعی از تغزل است که از فرط دستفرسودگی و
تکرار ،تاثیر خویش را از دست دادهاست.
-3-1-2پاستیش((pastiche

پا ستیش که آن را به هنر التقاطی ترجمه میکنند ،نخ ستین بار در مکتب نئواک سپر سیونی سمِ
نقا شی پ ست مدرن بهکارگرفته شد .در این نقا شیها ،ت صاویر ،ماح صل چین شی از عنا صر
نامرتبط بود .فرهنگ پ سامدرنی سم ،دنیا را ت صویری خیالی و مبهم میدان ست که برای نمود
آن ،به روش های گوناگونی ،چون کپیکردن ،درهمآمیختن عناصـــر متضـــاد ،اشـــارات
طنزآمیز و تقلید ،توســل میجســت .پاســتیش که درهمآمیختن عناصــر گوناگون و نامرتبط
اســـت ،در انواع هنرها ،از معماری گرفته تا ســـینما ،رواج دارد ا مّا در ادبیات ،به دو معنا
بهکارمیرود؛ یکی ،به معنای التقاط عناصر مختلف تم ،محتوی و شخصیتها از آثار دیگر
ادبی اســـت و دیگر ،در معنایی اســـت که در این معنا ،با پارودی شـــباهتهایی دارد و آن،
تقلید از یک اثر ادبی ا ست .تفاوت پا ستیش با پارودی ،در آن ا ست که تقلید در پا ستیش،
در شــکلی احترامآمیز صــورت میگیرد؛ برای مثال ،میتوان به پاســتیشهای نوشــتهشـده از
دا ستان رابین سون کروزئه ،اثر دانیل دفئو ،ا شاره کرد .دا ستان این مرد تنها که در جزیرهای
متروک گرفتار می شود ،چندان مورد تقلید قرارگرفت که مولد سبکی به نام (دا ستانهای)
«رابینسونی» ( (Robinsonadeیا داستانهای «جزیرة متروک» ((Desert Iland Story

شــد .از داســتانهایی که پاســتیش رمان رابینســون محســوبمیشــوند ،میتوان به جزیرة
مرجان( )1857اثر باالنتین و یا جزیرة اسرارآمیز( )1874اثر ژول ورن اشارهکرد.
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تفاوت مهم پارودی و پاستیش ،در غرض این دو نهفته است .تقلید در پارودی ،به قصد
تم سخرِ شخص ،سبک و یا قراردادهایی ا ست که نوی سنده ،آن را در ت ضاد با آرمانهای
خویش مییابد؛ در این وارونه سازی ،گفتمانی جدی به ا ستهزا و مطایبه ک شیدهمی شود امّا
در پاســتیش ،اگرچه مطایبه راه دارد ،به هیچ روی نشــانی از تمســخر و اســتهزا نیســت بلکه
هدف پاستیشساز ،تجلیل از متن مورد پاستیش است.
 -4-1-2حماسة مضحک ()mock heroic

از آن روزی که در نوشــتههای افالطون و ســقراط ،ژانر ادبی ،براســاس گوینده و زاویة دید
راوی تقسیمبندی شد ،حماسه یکی از اصلیترین و در عین حال ،فاخرترین نوع به حساب
میآمدهاست .از همین روست که وقتی متنی حماسی مورد تقلید قرارمیگیرد و به پارودی
تبدیلمیشود ،نامی مجزا تحت عنوان حماسة مضحک مییابد.
فرهنگ طنز و نقی ضة آثار فاخر ادبی ،از دوران با ستان در اروپا رایج بودها ست .یکی از
انواع رایج این گونه« ،نمایش چهارم» یا ســـاتیر ( )satyrبود که پس از اجرای ســـه نمایش
تراژدی ،به نمایش درمیآمد .اینها قرینة تمســـخرآمیزی از افســـانههای اســـاطیری بودند و
ت صویری م ضحک از قهرمانان و جنگهای آنان ن شان میدادند« .از شخ صیتهای تقلیدی
این نمایشنامهها میتوان به هرکول مضــحک و ادیســة مضــحک اشــاره کرد .وجود این
شــخصــیتها ،نشــاندهندة این نکته اســت که در ذهنیت ادبی یونانیان ،نقیضــة اســطورههای
ملّی ،بیاحترامی یا توهین به آنها به حســاب نمیآمدهاســت» (باختین )335 :1981،و یونیان،
از انتساب جنگ موشها و قورباغهها به هومر که یکی از کهنترین آثار التین از این دست
ا ست ،ابایی ندا شتند .در این نوع از تقلید ،عمل و کنشهای پیشِپاافتاده و معمولی ،با بیانی
فاخر و به سبکی حماسی بیان میشود.
در میان حماسههای مضحک اروپایی« ،تجاوز به طرة گیسو» ()the rape of the lock

اثر الکساندر پوپ( (Alexander Popeشاید از همه مشهورتر باشد .در این منظومه ،جدال
دو خاندان بر سر یک طرة مو ،با زبانی فاخر بیان شدها ست .در این اثر ،پوپ به هیچ عنوان
قصـــد تمســـخر و یا توهین به ژانر حماســـه و فرم آن را ندارد بلکه محتوای اثر ،تمســـخر و
ریشــخند جامعهای اســت که در آن ،ارزشها جملگی معنای خویش را از دســت دادهاند و
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مســائل بیارزش و مبتذل ،اموری مهم و حیاتی انگاشــتهمیشــوند .این اثر ،در نقد جامعهای
اســـت که مردمان آن ،قدرت تمییز میان خوب و بد و مهم و غیرِمهم را ازدســـتدادهاند و
بهکلی فاقد ویژگیهای یک جامعة حماسیاند.
در ادبیات فارسی ،یکی از بهترین نمونههای حماسة مضحک ،منظومة موش و گربه ،اثر
عبید زاکانی ،اســت .در این اثر ،شــاعر کوشــیدهاســت که با اضــافهکردن لحن حماســی به
ماجرایی پیشِپاافتاده و قراردادن موجوداتی ضعیف به جای قهرمانان تنومند ،اوضاع سیاسی
و اجتماعی زمان خود را مورد انتقاد قراردهد .یکی از علل بســامد اندک حماســة مضــحک
در ادبیات فارســـی در مقایســـه با ادبیات انگلیســـی ،به نگرش ما نســـبت به قدما و میراث
فرهنگیمان مربوط اســت .چنانکه باختین یادآوری میکند ،نقیضــهســازی شــخصــیتهای
حماسة هومر در یونان باستان ،به هیچ عنوان امری دون شأن شاعر محسوب نمیشده امّا این
نگرش ،در سرزمین ما معکوس ا ست؛ ما همواره با دید احترام و یا حتی تقدیس ،ن سبت به
ادبیات کالســـیک نظرداشـــتهایم و از همین روســـت که اخوان ثالث ،به شـــوخی عبید با
شخصیتهای شاهنامه خرده میگیرد( .اخوان ثالث)118:1374،
-5-1-2گروتسک grotesque :
« ،»Grettoواژه ای ایتالیایی و به معنای غار اســـت زیرا نخســـتین نوع نقاشـــی هایی که
گروت سک نامیده شد ،در سردابههای روم با ستان دیده شدها ست .در این نقا شیها ،ا شکال
عجیبی از ان سان ،حیوانات و گیاهان ،در طرحهایی متقارن ک شیده شدها ست .این ا صطالح،
از نخســـتین روزهای کاربردش تا کنون ،تحول معنایی بســـیاری یافتهاســـت ،در آغاز قرن
شانزدهم ،گروت سک به نوعی از نقا شیها که به تقلید از آثار برج ستة سنتی ک شیدهمی شد،
اطالق میشـــد ا مّ ا در قرن هجدهم بود که معنای آن با کاریکاتور پیوند یافت و بخش
مضحک و عجیب و غریب آن برجسته شد؛ بنابراین ،گروتسک نخست در نقاشی و سپس،
در ادبیات بهکاربرده شد.گروت سک در ادبیات ،به معنای درهمآمیختن عنا صری ناهمجنس
و متضـــاد اســـت که از این درهمآمیختگی ،احســـاس خوف و انز جار و در عین حال،
خندهآوربودن موضوع ،به خواننده القا میشود .در حقیقت ،در گروتسگ میان فرم و محتوا
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ناسازگاری وجود دارد .از نمونه های معاصر گروتسک ،میتوان به «مسخ» کافکا و داستان
«وات» اثر ساموئل بکت و «فرانکشتاین» اثر مری شلی اشاره کرد.
فلیپ تامسون ،در بحث از نقیضه ،اذعان میدارد که این نوع ادبی با گروتسگ رابطهای
متقابل دارد و گاهی ،تشــخیص میان این دو دشــوار میشــود( .ن.ک :تامســون)49:1364،
نخ ستین کارهای گروت سک ،تو صیف مخلوقاتی هیوالمانند بود .ادبیات گوتیک نیز عموماً
شامل عناصر ،مکانها و شخصیتهای گروتسک است .بهطور مختصر ،باید گفت که سه
عنصــر مهم در تعریف گروتســک ،انحرافیافتگی ،عجیب و غریب و زشــتبودن اســت
(بلوم)2 :2009 ،؛ بنابراین ،گروتســـک ،ابزاری در جهت خلق نقیضـــه بودهاســـت .یکی از
نمو نه های مهم گروتســــک در ادب یات ارو پایی ،گاراگنتوا و پســـر او ،پان تاگرو ئل،
( )gargantua and his son pantagruelاثر رابله) (Rabelaiاســـت .گاراگانتوا ،نام
غولی است که هیبتی عظیم دارد و به شکل و صفناپذیری ،عالقهمند به خوردن ا ست .این
کتاب ،به تف صیل ،مورد برر سی باختین قرارگرفتها ست و مهمترین نظریات باختین در مورد
فرهنگ خنده در قرون وســـطی و کارناوالیســـم و نقیضـــهپردازی ،در بررســـی این کتاب
نگاشتهشدهاست .او ویژگیهای اصلی فرهنگ این قرن را خنده ،پارودی و هجو میداند.
شاید بتوان موش و گربه را تنها اثری از ادبیات کالسیک فارسی دانست که تا حدی ،از
مایههای گروت سگ برخوردار ا ست .در این اثر ،حداقل از یکی از عنا صر مهم گروت سک،
یعنی ناســازی و خندهداربودن ،در دو بعد زبان و محتوا اســتفاده شــدهاســت؛ ناســازی لحن
حماسـهوار و موضـوع سـخیف آن و نیز ناسـازی محتوایی که در آن ،گربهها و خندهدارتر،
موش ها ،ادعای پهلوانی و رجزخوانی میکنند .در دنیای «موش و گربه» ،ما با انســـان هایی
روبرو هستیم که مسخ شده و در قالب موش و گربه ظاهر شدهاند؛ موشی که مست میکند،
گربهای که به اقتضـــای طبیعت خویش ،موشها را میدرد ا مّا توبه و زاری میکند و روانة
م سجد می شود .گویی تنها آغاز دا ستان که ماجرای م سخ این آدمیان ا ست ،سروده ن شده
است.
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 -6-1-2ادبیات پلید یا آرمانستیز

ادبیات ضدِآرمان شهری( )dystopiaیا ادبیات پلید ،در تضاد با ادبیات آرمان شهری است.
یوتوپیا ،از اصــلی یونانی اســت که «یو» به معنای خوب و «توپوس» به معنای مکان اســت،
«دیس» نیز در «دیســتوپیا» ،پیشــوندی به معنای بد و ســخت اســت .در این شــکل از ادبیات،
برخالف جامعة آرمانی ،جامعهای نامطلوب و هولناک تصـــویرمیشـــود که خصـــایلی
غیرِانســـانی ،حکومتهایی توتالیتر و فجایعی محیطی در آن جریان دارد .منتقدان ادبی ،این
شکل از ادبیات را ماحصل نابه سامانیها وآشفتگیهای دنیای معاصر میدانند .تمهای رایج
در این ادبیات ،ســیاســت ،اقتصــاد ،مســائل اجتماعی و مانند اینهاســت .از لحاظ ســیاســی،
حکومتهایی ســتمگر و تمامیتخواه تصــویر میشــوند و از لحاظ اقتصــادی ،اوضــاعی
نابهسامان و یا نظامهای خاص اقتصادی ،چون خصوصیسازی و نظام مشارکتی ،مورد انتقاد
قرارمیگیرند .از لحاظ اجتماعی ،معموالً تضـــاد طبقة باال و پایین جامعه مطرح اســـت و از
لحاظ مذهبی ،گروه های مذهبی یا بهعنوان گروه هایی ســـرکوبشـــده و یا گروه هایی
ســرکوبگر مطرح میشــوند و خانواده ،بهعنوان نهادی اجتماعی که دچار از همریختگی یا
تالش برای سازماندهی مجدد است ،مطرح میشود.
ارتباط این اصــطالح با نقیضــه را میتوان اینگونه بیان کرد که ادبیات ضــدِآرمانی نیز
مانند گروتســک ،تکنیکی برای نقیضــهپردازی اســت .این شــکل از ادبیات ،با وارونهکردن
آر مان های یک جام عه ،در راســـ تای نقیضــــهپردازی ع مل میک ند .واژگونســــازی و
وارونهنمایی ،از ویژگی های مهم نقی ضه ا ست و ادبیات سیاه یا ضدآرمانگرا ،رو شی برای
خلق نوعی از نقی ضة محتوایی ا ست؛ نقی ضهای که در آن ،آرمان شهر آدمیان وارونهگ شته و
اصول خالقی و انسانی نقض شدهاند.
یکی از مشــهورترین آثار پارودیک ادبیات انگلیســی که همزمان به ترســیم یک جامعة
ضــدِآرمانی میپردازد ،ســفرهای گالیور اثر جاناتن ســوییفت اســت .ســوییفت در این اثر،
جامعة آدمکوتوله ها را که در ظاهر ،ضـــدِآرمانی اســـت ،به جامعة نجیبانة انگلســـتان
ترجیحمیدهد .او با ترسیم سرزمین «لی لیپوت» ،به جامعة انگلستان کنایه میزند و بسیاری
از ویژگیهای حکومت را مورد انتقاد قرارمیدهد.
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بهترین نمونة ادبیات ضدِآرمان شهری در ادبیات فار سی« ،اخالقاال شراف» و «پندنامة»
عبید اســـت .در اخالقاالشـــراف نیز اصـــناف و طبقات گوناگون ،بانی ارزشهای جدیدی
هســـتند که در تضـــاد با ارزشهای حقیقی اســـت .عبید که از تعالی اخالقی جامعة خویش
ناامید شده ،با تر سیم دنیایی وارونه ،ضد ارزشها را بهعنوان ارزش تو صیف میکند .او در
این کتاب ،به نهادهای مختلف ،از جمله خانواده (باالخص زنان) ،اهل تصــوف ،ســیاســیون
و ...میتازد .به یکی از بهترین نمونههای آرمانهای وارونهشده در این کتاب ،توجه فرمایید:
«عدالت ،مستلزم خلل بسیار و آن را به دالیل واضح ،روشن گردانیدهاند و میگویند بنای کار
سلطنت و فرماندهی و کدخدایی ،به ریا ست ا ستوار ا ست ...آنکس که حا شا عدل نورزد و ک سی
را نزند و نک شد و م صادره نکند و خود را م ست ن سازد و بر زیرد ستان اظهار عربده و غ ضب نکند،
مردم از او نترسند و رعیت ،فرمان ملوک نبرند( »...عبید زاکانی)172-2:1342،

پندنامهها نیز با هدف ترویج جامعة آرمانی نگاشته می شوند امّا پندنامة عبید ،به جای امر
به اخالقمداری ،پیوســـته آمر به ابتذال ،ریاکاری ،منفعتجویی و تمامی رذایلی اســـت که
ضدِآرمانشهر به آنها محتاج است .در پندنامة عبید ،همهچیز اینگونه وارونه میشود:
«حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و و بیایمان و بیمروّت نشوید( ».همان)209:
 -2-2تشتت اصطالحات در فارسی
در ادبیات فارســی باید میان چندین اصــطالح همحوزه با نقیضــه ،دقت نظر مبذول داشــت.
یکی از علل نارسابودن برخی از این اصطالحات ،بیشک به مسئلة ترجمه و انتخاب معادلی
مناسب برای این اصطالحات بازمیگردد؛ البته ،نباید از این مسئلة تاسفبار نیز غافل بود که
ما همواره در پی یافتن معادلهایی برای ا صطالحات انگلی سی ه ستیم و این امر ،ن شاندهندة
مرجعیتیافتن تحقیقات اروپایی در ادبیات ما و ن شان از کمکاری پژوه شگران ما ،باالخص
در حوزة نقد ،آن هم در سرزمینی با میراث کهن ادبی است.
در ادامه ،این اصطالحات یکبهیک تعریف و ارتباط آنها با نقیضهو نیز میزان شباهت و
تفاوت شان با معادلهای انگلی سی بیان خواهد شد و در ذیل هرکدام معادل منا سب انگلی سی
ذکر میشود.
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 -1-2-2نقل

با مطالعة کتب بالغی ادب فارســی ،درمییابیم که اشــعار طنز و هجو چندان مورد توجه
و تحلیل زیباشـــناســـی نبودهاســـت؛ از این رو ،اصـــطالحات مربوط به آن نیز در این کتب
دیدهنمی شود امّا نقل ،قدیمی ترین ا صطالحی ا ست که با تکنیک نقی ضه شباهت دارد .این
اصطالح ،در «المعجم» بیان شده و نویسنده آن را اینگونه تعریف کردهاست« :آن است که
در این باب ،شـــاعر ،معنی شـــاعری دیگر بگیرد و از بابی ،به باب دیگر برد و در آن پرده
بیرون آرد .
رودکی گفته است:
اگر گل آرد بار رخان او نشـــگفت

هرآینه جو همه میخورد گل آرد بار

و دقیقی بر همان وزن و قافیه نقلی الیق کردهاست و گفته:
اگر ســر آرد بار آن ســنان او نشــگفت

هرآینه جو همی خون خورد ســـرآرد بار
(شمس قیس رازی)475،

مرحوم اخوان ثالث ،نقیضه را به دو نوع جد و هزل تقسیمبندی کردهاست)29:1374( .
و اگر این تقســیمبندی را بپذیریم ،در واقع ،صــنعت نامبرده در «المعجم» ،همان نقیض ـة جد
است امّا مهمترین تفاوت نقل با نقیضه ،در عنصر خندهداربودن است؛ به عبارت درستتر،
ما اصطالحی تحت عنوان نقیضة جدی نداریم زیرا عنصر خنده ،یکی از مهمترین مؤلفههای
تعریف پارودی و نقیضـــه اســـت .بنابراین ،باید تقلیدهای جدی را تحت عنوان اصـــطالح
نظیرهسازی – که به آن خواهیمپرداخت -مورد بحث قرارداد.
 -2-2-2استقبال و واب

اســتقبال و جواب ،از رایجترین اصــطالحاتی اســت که بهجای نقیضــه بهکارمیرود؛ مثالً
ر ستگار ف سایی ،در کتاب انواع شعر فار سی « ،شعر اطعمه» و «الب سه و اقم شه» را مجزا از
نقضیه مطرح میکند و آن را استقبال مینامد (رستگار فسایی ) 294:1380،یا جوابگویی
و ت ضمین مینامد (همان( )301:اگرچه ای شان در مقدمة دیوان ابوا سحق اطعمه ،ا شعار او را
از مقولة نقیضه میداند ).حتّی برخی ،معارضه و نقیضه را با آنکه در ماهیت و غرض ،بهکلی
متفاوت هســتند ،یکی پنداشــته و فارســیزبانان را در این فن ،متأثر از عربزبانان دانســتهاند
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(ن.ک :گنجعلی )1393،حال آنکه مجدی وهبه ،در مقابل پارودی ،اصـــطالح «المحاکاه
التهکمیه» و نه معارضــه را میآورد و آن را چنین تعریف میکند« :بازآفرینی هنری یا ادبی،
به شیوهای خندهدار و بهمنظور ا ستهزا( ».مجدی )386 :1974،رو شن ا ست که معار ضه در
شعر عربی ،با نقی ضة فار سی کامالً متفاوت ا ست و معار ضه یا جوابگویی ،صرفاً با هدف
اثبات قدرت شاعری استفاده میشود امّا استقبال در کنار جواب ،اصطالحی است که وجهة
مثبت آن پررنگتر است زیرا جوهرة تعارضجویی ،در آن کمتر بهچشم میآید.
مرحوم همایی ،اســتقبال را این چنین تعریف کردهاســت« :شــعری را از شــاعری دیگر،
ســرمشــق خود قراردهد و قافیه و وزن ســرودة وی را در ســروده خود بهکارگیرد و ممکن
ا ست در مو ضوع نیز از وی پیروی کند( ».همایی )403:1375 ،الهام از شعر ا سالف ادبی،
یکی از روشهای تمرین و ممار ست شعر و شاعری بودها ست (برای مثال ،ن.ک عرو ضی
سمرقندی)47:1333،؛ روشی که به نامهایی چون تتبع ،اقتفا و تقلید نیز نامیده میشود.
در اســتقبال و جواب نیز ،برخالف نقیضــه ،عنصــر خنده وجود ندارد و هدف آنها نیز با
هم متفاوت ا ست .نقی ضه ،ممکن ا ست بهمنظور مطایبه ،سرگرمی و یا انتقاد ا ستفاده شود،
حال آنکه در ا ستقبال و جوابگویی ،نوعی معار ضه وجود دارد و شاعر دوم ،در پی اثبات
توانمندی خود اســت و از این رو ،یکی از اشــعار مطرح بزرگان پیشــین یا همعصــر خود را
انتخاب میکند و بر آن وزن و قافیه ،شعری جدید می سراید امّا هرگز به سنن ادبی رایج در
آن شــکل ،چنانکه در غزل شــکســپیر دیدیم ،تجاوز نمیکند و آنها را واژگون یا مقلوب
نمیکند .کاربرد کلمة جواب ،خود حاکی از تالش شــاعر جوابگو برای ســرودن شــعری
اســـت که اثباتگر توانمندی های اوســـت .نقیضـــه ،ممکن اســـت به یک متن خاص نظر
ندا شتهبا شد و یک ژانر را هدف قراردهد ،در حالی که ا ستقبال و جواب ،لزوماً به یک متن
کوتاه ،اعم از شعر یا نثر ،نظر دارد .نمونههای ا ستقبال ،بی شمار ا ست و برای پرهیز از اطالة
کالم ،تنها مطلع دو غزل از خواجو و حافظ ذکر میشود:
خرقــه رهن خــانــة خمــار دارد پیر مــا

ای همه رندان مرید پیر ســـاغرگیر ما
(خواجو)21:1384،
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چیســــت یاران ب عد از این تدبیر ما
(حافظ)18:1390،

البته باید یادآور شد که در سنت ادبی شعر کال سیک فار سی ،قدمای نقی ضهپرداز نیز کار
خود را جواب مینامیدهاند( .ن.ک :ابواسحاق اطعمه)13:1382،
 -3-2-2نظیره

«نظیره در معنای کلی ،به معنای سراییدن یا نو شتن متنی م شابه با متنی دیگر ا ست و در آن
از اغراض ،سبک یا لحن متفاوت آن ،سخنی به میان نیامدهاست امّا گاه نیز به شکل دقیقتر،
آن را معادل برلسک انگلیسی گرفتهاند( ».اصالنی )225 :1385 ،نظیره در فارسی به هرگونه
تقلیدی ،اعم از جدی و شوخی ،اطالق شدهاست .کاربرد این اصطالح در فارسی ،شباهتی
با برلسک در انگلیسی دارد؛ به عبارتی ،انواع و اقسام تقلید را شاملمیشود ،اگرچه بیشتر به
تقلیدهای جدی ،مانند نظایر لیلی و مجنون ،نظایر بوســـتان و ...اطالق میشـــود؛ برای مثال،
پریشان قاآنی را نظیرهای بر گلستان سعدی مینامند .از این رو ،اصطالح نظیره نویسی ،ناظر
بر تقلید آثار پیشــین و بازآفرینی آنهاســت و بیشــتر به یک متن بلند نظردارد و به تقلیدهایی
که از یک قصــیده یا یک غزل صــورت میگیرد ،اطالقنمیشــود؛ برای مثال ،امیرخســرو
دهلوی« ،مطلعاالنوار» را با تضمین مصرع نخست «مخزناالسرار» ،چنین آغاز میکند:
بســــم اهلل الــرحــمــن الــرحــیــم

خطبة قدس اســـت به ملک قدیم
(امیرخسرو دهلوی)13:1362،

شـــباهت میان مطلعاالنوار و مخزناالســـرار ،بهعنوان یکی از نمونههای نظیرهنویســـی،
نشــانمیدهد که در نظیرهنویســی ،با شــبکهای آشــکار از روابط بینامتنی مواجه هســتیم که
برخالف نقیضـــه ،کامالً جدی و با دو هدف ،تجلیل از اســـالف و اثبات توانمندی شـــاعر
نظیرهگو ،تولید شـــده ا ند .از آنجا که هدف نظیرهپرداز ،جدی اســـت ،این اصـــطالح نیز
نمیتواند با نقیضــه که هدف طنازانه دارد ،همســنگ دانســتهشــود .نام نظیره ،خود حاکی از
اختالف شدید آن با نقیضه است .نظیره ،به معنای همساندانستن و همانندی دو اثر و نقیضه،
باژگونه سرایی و نقضکردن متن پی شین ا ست .نگاهی اجمالی به نظایر لیلیومجنونِ نظامی،
مانند لیلیومجنونِ مح مّد روح االمین اصـــفهانی (درگذشـــته ،)1047 :لیلیومجنونِ مکتبی
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شــیرازی (ســروده به ســال  )895و مجنونولیلیِ عبدیبیگ شــیرازی (متوفی ،)998:اختالف
آشــکار این متون را با نقیضــه نشــان میدهد؛ تمامی متون نامبردهشــده ،در راســتای اثبات
توانایی سرایندگان آنها سرودهشدهاند.
 -4-2-2تضمین

ت ضمین یکی از پرکاربردترین صنایع ادبی ما ست؛ در این صنعت ،کالم و سخن شاعر یا
نویســـندة دیگر ،با کمترین تغییری مورد اســـتفاده قرارمیگیرد ا مّا همین صـــنعت ،گاه با
اصطالح نقیضه درهمآمیخته شدهاست؛ برای مثال ،حسین مستشار نیا در کتاب «ت ضمین در
شعر فارسی» ،بسیاری از نمونههای نقیضه را تحت عنوان تضمین مطرح کردهاست .یکی از
این نمونهها که شعر طنز ادیب الممالک و نقیضهای بر شعر حافظ است ،نقلمیشود:
چو مجلس وکال را ملک مؤ سس شد

ســتارهای بدرخشــید و ماه مجلس شــد

ع نا یت شـــه و بخشـــایش ولیع هدش

دل رم یدة ما را انیس و مونس شــــد
ج

ز فخر طع نه به مینو ز ند ب هارســـ تان

که طاق ابروی یار منش مهندس شـــد
ج

(مستشارنیا)3:1386،
فرق تضــمین با نقیضــه ،در این اســت که در تضــمین ،در شــکل و محتوای اثر دســت
بردهنمیشـــود و عالوه بر این ،شـــعر تضـــمینشـــده ،معموالً در بافتی جدی مورد اســـتفاده
قرارمیگیرد امّا نقیضه ،عالوه بر دستبردن در بخشی یا تمام مصرع ،بیت یا جمله ،آن شعر
جدی را در بافتی غیرجدی استعمال میکند و به این ترتیب ،غرض شاعر و نویسندة پی شین،
واژگون میشود؛ مانند نمونة زیر از ابواسحاق اطعمه:
به پیشم چون خراسانی گر آری صحن بغرا را

به بوی قلیه اش بخشـــم ســـمرقند و بخارا را

برنج زرد و صــــابونی اگر یابی غنی مت دان

ک نار آب رک نا باد و گلگشــــت مصـــال را
(ابواسحاق اطعمه)97:1382،

بنابراین ،تضــمین صــرفاً یک شــیوة بالغی یکی از تکنیکهای نقیضــهپردازی اس ـت؛ با این
تفاوت که نقیضــه ،بافت و گفتمان اثر را نیز تغییر میدهد و آن را از جدی به شــوخی مبدل
میکند.
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 -5-2-2تزریق

تزریق ،یکی از اصــطالحات ادبی اســت که در ســبک هندی رواج داشــتهاســت .این نوع از
شـــعر را که در واقع مهملگویی و بیمعناســـرایی اســـت ،اســـلوبالمعانی نیز میخوانند.
بیمعنا سرایی را در ادبیات انگلیسی nonsenseمینامند .سعید شفیعیون ،تزریق را اینچنین
تعریف میکند« :تزریق ،نوعی نقی ضة ادبی ا ست .نظیرة طنزآمیز که الگوی ا صلی و در پی
آن ،صاحبان و مخاطبان را به تمسخر میگیرد( ».شفیعیون)166:1386،
ال متفاوت ا ست .به عبارتی ،تزریق ،از حد
وا ضح ا ست که تعریف تزریق با نقی ضه کام ً
تفنن ادبی فراتر نمیرود و تنها آبی بودهاست بر عطش نوجویی ادبی در سبک هندی ،حال
آنکه نقیضـــه ،هرگز به ورطة یاوهگویی و بیمعناییســـرایی نمیافتد و حتّی اگر هدف آن
ســرگرمی اســت ،چینش نحوی و واژگانی آن ،معنایی را به مخاطب انتقال میدهد .نقیضـه،
طنزی است که خواندن آن ،بعد از قرنها نیز لطف و مالحت خویش را ازدستنمیدهد امّا
مهمل سرایی ،تفننی است که تنها در سبک هندی مخاطبانی داشته و راهی برای فرونشاندن
تمنای زایدالوصــف شــعرا به تازهگویی بودهاســت .در ادبیات انگلیســی نیز به هیچ عنوان،
بیمعنا سرایی را با نقی ضه یکی نمیدانند؛ از این رو ،بهتر ا ست تزریق را ذیل نفننهای ادبی
چون خیفا ،رقطا ،مقطع و مانند اینها دستهبندیکنیم.
 -6-2-2نقیضب

در برخی از کتب مربوط به طنز ،ف صلی به نقی ضه و تعریف آن اخت صاص یافتها ست؛ برای
مثال ،دکتر نیکوبخت در تعریف نقیضه میگوید:
«در عرف ادب ،نقیضــه ،به نوعی تقلید مســخرهآمیز ادبی اطالق میشــود که در آن ،شــاعر یا
نوی سنده ،از سبک و قالب و طرز بیان نوی سنده یا شاعر خا صی تقلید کند ولی بهجای مو ضوعات
جد و سنگین ادبی در اثر ا صلی ،مو ضوعاتی کامالً مغایر و کماهمیت میگنجاند تا در نهایت ،اثر
اصلی را به نوعی تمسخرآمیز جواب گفته باشد( ».نیکوبخت)99:1380،

مشـــاهده میکنیم که در این تعریف نیز هدف نقیضـــه ،کامالً شـــخصـــی و در حد
جوابگویی تمسخرآمیز دانستهشدهاست.
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انوشــه در «فرهنگ نامة ادبی فارســی» ،در تعریف نقیضــه مینویســد« :نقیضــه ،گونهای
جواب است که به تقلید از اثر ادبی دیگری ،گفتهشده و در آن ،شاعر یا نویسندة نقیضهساز،
ضمن شباهت نقیضه با اثر /متن تقلید شده ،سبک ،لحن یا افکار شاعر /نویسنده را مسخره
میکند تا خندهدار نشـــان دهد( ».انوشـــه )1376:1379،در این تعریف نیز نقیضـــه ،نوعی از
جواب دانســـتهشـــدهاســـت ا مّا در مورد به کاربردن کلمة «تمســـخر» باید دقتکرد زیرا
نقیضــهپردازی در ســنت ادبی ما ،کمتر نشــانی از تمســخر دارد؛ برای مثال ،تمامی اشــعار
ن ظام ا لدین قاری یا ابواســـحاق اطع مه یا حتی اخالق االشـــراف عبید ،همراه با احترام و
بزرگداشــت شــاعران و نویســندگان موردتقلید اســت .با تعریف ســایر اصــطالحات ،معنای
نقی ضه و تفاوت آن با سایر م صطلحات ،رو شن شد امّا در پایان بخش نقی ضه ،بهتر ا ست
مهمترین ویژگیهای الزم برای تعریف این تکنیک طنزپردازی را بیان کنیم:
 .1اولین معیار برای تعریف پارودی ،تقلیدیبودن و سرمشقداشتن است .این تقلید میتواند
از ســبک ،نوع ادبی و یا یک متن مشــخص و شــامل رعایت وزن و قافیه یا تکرار برخی از
کلمات یا بهطور کلی تغییر واژگان و نحو جمله باشد.
 .2نکتة دوم اهمیت عن صر تم سخر ،شوخی یا جدیبودن در تعریف پارودی ا ست .باید به
تفاوت میان خنده و تمسخر در تعریف نقیضه توجه داشت .قید تمسخر برای غرض نقیضه،
آن را تا حد هجو و هزل تقلیل میدهد امّا اگر بهجای آن ،معیار خنده را در نظر آوریم ،می
توان نقیضه را شگردی دانست که به خلق طنزی فاخر میانجامد .از سوی دیگر ،خندهدار یا
جدیبودن ،معیار متمایزکنندة پارودی از انواع دیگر تقلید هاســـت که تحت عنوان نظیره،
استقبال یا جواب آوردهشدهاست.
 .3نکتة مهم دیگر ،دوجانبهبودن پارودی و اهمیت درک مخاطب و آگاهی او نسبت به متن
مورد تقلید ا ست .خواننده باید در گام اول ،این متن را بهعنوان یک پارودی ت شخیص دهد
و در غــیــر ایــن صــــورت ،مــتــن پــارودیــک کــه بــه قــول بــاخــتــیــن دارای مــنــطــق
گفتوگو( )Dialougismاســت و چندصــدایی( )Polyphoniبر آن حاکم اســت ،یک
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جنبة تأثیرگذار و مهم خود را از دســـت میدهد .تفاوت پارودی با هر متن خنده دار دیگر،
دقیقاً در کشف روابط بینامتنی ،میان متن کنونی و متن پیشین نهفتهاست.
با این تو صیفات ،نگارندگان نقی ضة (ادبی) را «تقلیدی تفننی یا طنزآمیز از یک اثر ،نوع
یا گفتمان ادبی جدی ،به منظور مطایبه یا انتقاد میدانند ».ســـیمون دنتیث ،اعتقاد دارد که
پارودی ،مانند طیفی اســت که در یک ســوی آن ،نقل قول توأم با احترام و در ســوی دیگر
آن ،پارودی خصـــمانه وجود دارد امّا پارودی ،به معنای اخص آن ،اثری اســـت که متنی را
بهعنوان الگو مد نظر داشــته باشــد( .دنتیث )7 :1995،تعیین چنین حوزه و قلمرویی ،تا حدی
قابل انطباق بر انواع مختلف نقیضــة فارســی اســت .نقیضــة فارســی،از آثار ســرگرمکننده و
مطایبهآمیزی چون کلیات ابواســحاق اطعمه و دیوان البســة نظامالدین قاری و یا خارســتان
ابوالقاســم کرمانی ،آغاز و به آثار طنازانه و منتقدانهای چون اخالقاالشــراف ،موشوگربة
عبید و عقایدالنســای آقاجمال خوانســاری میرســد .دو ســر این محور ،در نقائض فارســی
سرگرمی و مطایبه از سویی و طنز و انتقاد از سوی دیگر است.
 -3نتیجبگیرس
تطبیق و مقایســه ،راهی برای شــناخت بهتر داشــتههای خودمان و دیگران اســت .شــناخت
اصـــطالحات ادبی و تعریف دقیق آنها ،نخســـتین گام برای هر تحقیق و پژوهش ،اعم از
تطبیقی یا غیرِتطبیقی اســت .شــرط مرزبندی میان اصــطالحات متعدد در نقد ادبی ،تعریف
دقیق آنها و پذیرفتن یک ا صطالح واحد از سوی منتقدان و پژوه شگران ا ست؛ از این رو،
باید نخســت ،اصــطالح مورد نظر را تعریف کرد .در تعریف نقیضــه باید گفت که نقیضــه،
متنی اعم از شــعر و نثر اســت که در تقلید از متنی دیگر نوشــته میشــود و لزوماً متن دوم،
لحنی طنزآمیز دارد .با توجه به تعاریف یادشــده در این مقاله ،بهتر اســت نقیضــه را بهعنوان
معادلِ اصطالح پارودی بپذیریم و استقبال و جواب را حتی با وجود آنکه قدما نقیضهپردازی
خود را جواب نامیدهاند ،از آنجا که ماهیتی جدی دارد ،از نقیضهپردازی مجزا کنیم.
نظیره ،ا صطالحی شبیه به برل سک ا ست که هرگونه تقلید ،اعم از فاخر و نازل را شامل
میشــود ،با این تفاوت که در برلســک ،عنصــر تمســخر و شــوخی حضــور دارد امّا نظیره،
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تقلیدهای جدی از یک متن بلند اســت .از لحاظ محتوایی و با دیدگاهی تطبیقی ،باید گفت
که در بسیاری از موارد ،نقیضههای فارسی ،معادل پاستیش در ادبیات انگلیسی است؛ برای
مثال ،اشـــعار ابواســـحاق و نظامالدین قاری ،کمتر ماهیتی انتقادآمیز دارند و به هیچ روی،
ن شانی از تم سخر و کمدا شت آثار پی شین در آنها نی ست .اینگونه آثار در ادبیات انگلی سی،
پــاســـتیش نــامیــدهمیشـــود ام ـّا بــه پیروی از نظریــة ســـیمون دنتیــث ،میتوان از طیف
پارودی) )Parody Spectrumدر ادبیات فارسی استفاده کرد .بر این اساس ،این طیف ،از
آثار مطایبهآمیز چون آثار ابوا سحاق و نظامالدین قاری آغاز و به آثار انتقادی مؤلفانی چون
عبید و آقاجمال منتهی میشود.
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