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  چكيده  

. كندپارودي نوعي ادبي است كه به شكلي طنزآميز و مضحك از شيوه و سبك اثري ديگر تقليد مي
كوشد تا ذهن خواننده را به اثر اوليه ستفاده از قالب و سبك نويسنده يا شاعر نخست، ميپرداز با اپارودي 

هاي زباني و ايجاد تغييرات معنايي در هدايت كند؛ سپس، با ايجاد تغييرات، كاهش و افزايش صورت
مندي دارد كه با بررسي مپارودي كلّيت نظا. پردازدميروايت اول، به شكلي غافلگيرانه به استهزاي اثر اوليه 

از . توان الگويي براي تشخيص انواع پارودي تعيين كردويژگي، ساختار دوبخشي و اجزاي سازندة آن مي
هاي منظوم هاي ارزشمندي در حوزة پاروديتوان به بازنگريرهگذر خوانش تازة ساختار پارودي مي

. اي منظوم فرانسوي تشخيص داد و ارزيابي كردههاي آن را با پاروديها و تفاوتفارسي رسيد و شباهت
بر . هاي فارسي و فرانسوي، الگوي ساختاري ما بر هر دو دسته قابل تطبيق استبه دليل شباهت بين پارودي

هاي پارودي و ساختار اين مبنا با محوريت قرار دادن صد نمونه پارودي منظوم فارسي و فرانسوي ويژگي
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هاي ايم و سپس، با در نظر گرفتن داده و اجزاي آن را تبيين نموده قرار دادهدو بخشي آن را مورد تأمل
 .ايمموجود و بر مبناي الگوي مورد نظر خود، بسامد انواع پارودي را تعيين كرده

  .  انواع ادبي، طنز ادبي، پارودي، نقيضه، پاروديا، نقيضة هزل:هاي كليديواژه
   مقدمه-1

اي استهزاآميز ادبي است كه از سبك اثري ديگر تقليد و آن را به گونه نوعي )Parody(  پارودي 
پرداز با به سخره گرفتن آثار مشهور و آشنا در ذهن خوانندگان، هوشمندانه به پارودي. كندبازسازي مي

د هايي چون نقيضه، تقليبراي پارودي در ادبيات فارسي معادل. پردازدبيان انتقادات فردي يا اجتماعي مي
و برخي پارودي را ) 370: 1388 و سبزيان، 122: 4، ج1332قزويني، (اند ذكر كرده... اي، پادنمونه ونقيضه

  ).     12: 1371 و اخوت، 29: 1384جوادي، (اند از جملة فنون طنز به شمار آورده
ان به تواز اين رهگذر مي. دهندة پارودي استنقطة آغاز اين پژوهش تشخيص مهمترين عوامل شكل

دهد براي تعيين اجزاي سازندة اين دريافت معياري به دست مي. درك كلّيت ساختارمند پارودي رسيد
محدودة اين پژوهش صد نمونه پارودي . پارودي و رسيدن به الگويي براي مشخص كردن انواع پارودي

هاي تحقيق، نهمعيارگزينش نمو. اندمنظوم فارسي و فرانسوي است كه از نظر ساختاري بررسي شده
در تحليل . هاي معاصر استهاي سنّتي و پاروديها و انتخاب نمونه از هر دو نوع پاروديجامعيت نمونه

  . توانيم بسامد انواع پارودي را با توجه به ساختار دوگانة آن نشان دهيمنهايي بر پاية الگوي اين پژوهش مي
هاي پيرامون پارودي در  اشاره كنيم كه در بحثمند پارودي الزم استپيش از بررسي كلّيت نظام

اند، بسيار كه آثاري كه مشخّصاً به پارودي پرداختهنخست آن: روايمادبيات فارسي با دو مسأله روبه
گيري و عوامل دخيل در پيدايش آن ها، روند شكلمحدودند و مجموعة منسجمي از پارودي، ويژگي

هايي كه مطابق با آثاري كه در زمينة طنز نگاشته شده، براي نمونهكه در برخي از دوم آن. وجود ندارد
همچنين، تعاريف ارائه . 1باشند، عناوين ديگري از جمله طنز به كار برده شده استتعاريف، پارودي مي

هاي محتوايي و نه ساختاري پارودي شده دربارة پارودي اغلب چندان دقيق نيست و تنها ناظر به ويژگي
پردازي در بينامتنيت و نقيضه«هاي ارزشمندي همچون پژوهشتوان به كنار اين آثار ميدر . 2است

از  »تحليل تعاريف نقيضه« از مجتبي بشردوست و سعيده سجادي،» كدكنيشعر شفيعي
اشاره كرد كه  از غالمعلي فالح و زهرا صابري تبريزي» نقيضه و پارودي«و  محمدرضا صدريان
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درادبيات فرانسه پارودي در بيش از هزاران كتاب . اندون پارودي پرداختهمشخّصاً به بحث پيرام
و مقاله از منظرهاي مختلف بررسي شده كه در مقايسه با تحقيقات فارسي از بسامد باالتري 

 ,Satire, Parodie)هزل، پارودي، جناس  در(Duisit)دوييزيت. برخوردار است

Calembour)و دانيل سانگسو (Daniel Sangsue) پارودي در(Parodie)  به تعريف دقيق
پارودي، : گراييغرابت و انسان در (Lojkine)لوجكين .اندپارودي و تاريخچة آن پرداخته
 Excentricité et humanisme: parodie, dérision et)تمسخر و تغيير قوانين در رنسانس

détournement des codes à la Renaissance) الت پارودي در عصر رنسانساز تحو 
 Palimpsests:Littérature de seconde)ادبيات درجة دوم: پاليمسست. كندبحث مي

degrée) اثر ژنت(Genet)تحليل ساختاري پارودي است .  
   بحث-2

  و تعاريف آن  پارودي-2-1

 به معناي سرود يا شعر دانسته و ode به معناي كنار، مقابل يا برخالف و paraريشة واژة پارودي را از 
 burlesqueو ) نهجو كرد (lampoon، )آميزتقليد مسخره (travestyهاي ديگري چون براي آن نام

 .Online etymology dictionary(3 وA literary lexicon(اند ذكر كرده) تقليد و هجو(

Joseph King(جوزف كينگ  .»تقليد، تغيير و آفرينش«:  سه كنش دخيل استدر خلق پارودي
  (

. داندخاصي ميآميز و به ندرت جدي از اثر هنري، شخص، عقيده يا دورة تاريخي پارودي را تقليدي طنز
پارودي در مفهوم وسيع، شامل هر نوع ممارست فرهنگي است كه تقليدي كنايي از محصول فرهنگي 

، از ديدگاه باختين ).King, 2008: 876-877(سازي طنزآميز است ديگري باشد و مشخّصة آن وارونه
؛ يعني بيان افكاري در خواهد سخن ديگري بگويدپارودي نگارش مجدد اثر يا قسمتي از آن است كه مي

  ). Bakhtine, 1984: 311(باب افكار، كلماتي در باب كلمات و متوني در باب متون 
- و آن را مبتذل قلمداد كردهبرخي پارودي را در مفهوم مدرن آن به تقليد و هجو مضحك تنزّل داده

 .Margaret  A(رز .  مارگارت آبر بنياد همين نكته،. اند، چراكه تنها به جنبة استهزاآميز آن نظر داشتند

Rose
به اعتقاد او پارودي تنها به . كوشد تا پارودي را از بدنامي برهاند و كاركرد آن را بررسي كندمي ) 
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شود، بلكه تقليدي آگاهانه و نيز تمرين يادگيري يا ترجيح سبك خاصي است تقليد صرف منحصر نمي
)Rose, 1995: 28 .( آلفرد لياد)Alfred Liede

Lehmann(، ديدگاه لمان ) 
كه پارودي را به دو  ) 

Artistic( كرده، نقد و خود براي پارودي سه نوع هنري گونة كميك و انتقادي تقسيم
، آشوبگرانه ) 

)Agitatory ( و انتقادي)Critical (ترين نوع پارودي، او معتقد است كه گسترده. قايل شده است
ن تقليد كامل است، به شكلي كه پارودي با الگوي آن بيشترين پارودي هنري است؛ زيرا هدف غايي آ

  ).Ibid: 30-31(شباهت را داشته باشد 
را باشگونه جواب گفتن » نقيضه« اشاره كرد كه آنندراجتوان به تعريف فرهنگ در ادب فارسي مي
دهخدا، ( است همين معنا را آورده» نقيضه«دهخدا براي ). 4385: 7، ج1335شاد، (شعر كسي دانسته است 

» پاروديا«ي يوناني را به كار برده و نوشته )پاروديا(معادل » نقيضه«كوب در ترجمة زرين). 719: 1346
- گويند و آن شعري است كه براي استهزا به شيوه شعري ديگر ميParodieهمان است كه به فرانسوي 

داند كه براي  حوزة طنز ميرا اصطالحي در» نقيضه«گرمارودي موسوي). 21: 1337ارسطو، (سازند 
رود اند، به كار ميآثاري كه به تقليد از آثار مشهور و جدي به گونة هجو، هزل يا طنز نوشته شده

او اشاره كرده كه تغيير معاني جد به هجو، هزل يا به طنز، در نثر و به ويژه در نظم ). 47: 1380گرمارودي،(
و يا » مجاوبات«يا » نقائض«ثر دري متداول بوده است و آن را ترين روزگاران پيدايش شعر و ناز قديمي

اخوان ). 51: همان(نام نهاده بودند » شعر تزريق«اي از عهد صفوي آن را گفتند و در دورهمي» شعر مزور«
 در شعر به معناي نقض، شكستن و -1: روددر ادب فارسي به دو معنا به كار مي» نقيضه«ثالث معتقد است 

گويي يا رد و تخطئة شعر شاعر يا به طور كلّي، اثر ادبي و فكري خالف دادن براي مقابله و نظيرهجواب م
نقيضة « نقيضه به معناي پارودي غربي كه آن را -2. نام نهاده است» نقيضة جِد«ديگر كه اخوان اين نوع را 

در نقيضة هزلي : ت قايل استاخوان ميان نقيضة هزلي و هجو تفاو). 29: 1374اخوان، (ناميده است » هزل
گيرد، اما هدف شاعر جويي بر شاعر اول را ندارد، بلكه از شعر او به قصد مطايبه بهره ميشاعر قصد برتري

 ). 25: همان(هجوگو به سخره كشيدن شاعر ديگر و اثبات برتري خود بر اوست 

 ,Richelet(دانند ر و برجسته ميدر ادبيات فرانسه پارودي را تغيير شكل طنزآميز شعر شاعران مشهو

كند پرداز با كاربرد طنزآميز اصطالحات و مضامين آثار ديگر، اثري تازه خلق مي پارودي.)124 :1680
)Delepierre, 1870: 8 .(هاي متن ميزبان برجسته و در نتيجه، كاريكاتوري از الگوي برخي از ويژگي
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نقد شرايط اجتماعي، .  به چالش بكشدة نخست رانويسندشود تا سبك نگارش شاعر يا اوليه ايجاد مي
  .سياسي و فرهنگي جامعه از ديگر اهداف پارودي است

  هاي پارودي ويژگي-2-2

    تغيير گفتمان در پارودي-2-2-1

تلفيق دو : ترين ويژگي پارودي، تغيير گفتمان و وجود دو روايت مختلف در ساختار آن استبرجسته
هاي كاربرد عناصر سازندة يك گفتمان و نحوة تركيب خاص سازه. گفتمان تازهبافت ناهمگون در يك 

در پارودي، استفاده از سبك شاعر نخست و . آن متناسب با موضوع و ايدئولوژي خاص گفتمان است
قرار گرفتن در ميان دو نظام . واژگان وي، پل ارتباطي ميان ذهنيت خواننده و الگوي اولية پارودي است

  :شوديي متعلّق به دو گفتمان متفاوت، موجب برجستگي معنا و جلب توجه مخاطب ميمعنا
  ايمهفت مرغ چاق را صوفي بخورد              ما هنوز اندر پي يك جوجه

هاي شكل دهنده، جايي ســازهپرداز با جابهپارودي. 4روايت اولية نمونة باال، به بافتي عرفاني تعلّق دارد
اي به وجود دهد و بافت تازههاي جديد، بافت عرفاني آن را تغيير ميها و افزودن سازهزهحذف برخي سا

ساخت پارودي و درك آن عبارت است از جهش فكري ناگهاني از . آورد كه ديگر عرفاني نيستمي
يك ساحت به ساحت ديگر و رفتن از يك سطح به سطح ديگري كه چندان پيوندي با آن ندارد و همين 

Script-based semantic theory(معنايي نظرية . شودنة ناگهاني موجب خنده ميتكا
ويكتور )  

theory Semiotic(شناختي و نظريةنشانه) Victor Raskin(راسكين 
 Umberto(امبرتو اكو  ) 

Eco
). 27: 1384اخوت، (جايي يك بافت معنايي با بافت معنايي ديگر است دربارة طنز مبتني بر جابه)  

Simpson(سيمسون 
هايي از پارودي، انتقال ناگهاني يك بافت به بافت ديگر را علّت با اشاره به نمونه)  
شود و اين جانشيني هاي ديگري جانشين ميها، سازهبا حذف برخي سازه. دانداصلي خلق پارودي مي

اين ساختار كامالً در پارودي فرانسوي زير ). Simpson, 2004:  47( غيرمنتظره و طنزآميز است
، پارودي ژانر حماسي (La Fontaine)اثر الفونتن (Deux coqs)» دو خروس«درحكايت : نمايان است

هايي كه به ژانر حماسي تعلّق جنگ تروا، نويسنده با تغيير در محور جانشيني كالم و همنشين كردن واژه
 Laبه . نك(ي اثر شده است ندارند، از فخامت و جزالت متن كاسته و موجب تغيير بافت حماس

Fontaine, 1966: 195.(  
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  آمد و غافلگيري در پارودي خالف-2-2-2

شود، دومين ويژگي پارودي آمد و غافلگيري كه در نتيجة تلفيق دو بافت ناهمگون حاصل ميخالف
شود، اما به ه ميزداي طنزآميز، متعجب و شگفتها به شيوهجايي غيرمترقّبة ايدهخواننده بر اثر جابه«. است

 Victor(شكولوفسكي ). 87: 1378پالرد، (» بيندرغم غيرمترقّبه بودن، حقيقتي را در آن مي

Shklovsky
Defamiliarization(زدايي به اين مسأله با عنوان آشنايي)  

و دگرگون كردن زبان )  
-پارودي). 7: 1368ايگلتون، (معمول با تمهيدات، تحريفات و تغيير دادن حوزة واژگاني اشاره كرده است 

سپس، با تغيير مسير . كندپرداز با استفاده از سبك اثر نخست، ذهن خواننده را به الگوي اوليه هدايت مي
مقصود ما از واژة . سازدكند و او را غافلگير ميمستقيم روايت نخست، برخالف انتظار خواننده عمل مي

پرداز از مسير روايت نخست، با درجاتي از ان انحراف پاروديبسته به ميز. روايت در اينجا، گفتار است
بخش اول : در ساختار پارودي دو بخش قابل تشخيص است. آمد و غافلگيري در پارودي مواجهيمخالف

. ناميممي» مقدمة پارودي«اين بخش را . شامل عناصري از روايت نخست به شكل كامل يا همراه با تغييرات
آمد و پرداز و دربردارندة عنصر خالفنهيم، حاصل انديشة پارودينام مي» بحران «بخش دوم كه آن را

آيد، هرچند در بخش مقدمه نيز بنا به جا بر خواننده وارد ميدر واقع، تكانة اصلي از اين. غافلگيري است
. دهاي زباني و محتوايي روايت نخست، درجاتي از غافلگيري وجود دارميزان تغييرات در صورت

آيد، ميزان همچنين، در انواعي از پارودي كه بخش مقدمه در ابتدا و بخش بحران به دنبال آن مي
شود و در انواعي كه رو ميغافلگيري بيشتر است؛ چراكه خواننده با تغيير ناگهاني بافت روايت اول روبه

بيشتر و در نتيجه، ميزان مقدمه عيناً روايت نخست است، سرعت يادآوري روايت اوليه براي مخاطب 
  :تر استغافلگيري وي افزون

  دستم كج و پاي من مچل بود»                      گويند  مرا  چو  زاد   مادر«
  )96: 1387كريمي، (هم چشم حقير و اندكي چپ                 هم  كلة  من  كمي  كچل بود

پرداز در روايت نخست، غافلگيري در پاروديبرخالف نمونة باال، در پارودي زير به دليل تغييرات 
  :قسمت مقدمة پارودي وجود دارد

  :روايت نخست
  ايمهفت شهر عشق را عطّار گشت                   ما هنوز اندر خم يك كوچه
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  :پارودي
  )67: 1387پور، خليل      (5ايمهفت مرغ چاق را صوفي بخورد                 ما هنوز اندر خم يك جوجه

 Vénus) »شودونوسي كه از آب خارج مي«در شعر  رامبو با الهام از اسطورة ونوس 

Anadyomène)دهد برخالف انتظار معمول، تصويري پست از بدن ونوس ارائه مي.  
  اي و چرباز تابوتي سبز همچون آهني سفيد                             سر زني با موهاي قهوه

 سپس گردني چرب و خاكستري، ...                آورد، ابله و نادانمياي سربراز وان كهنه

ستون فقراتش كمي قرمز است، و بدنش بوي عجيب ...    آيدخون مي هاآنهايي پهن كه از با كتف
  (Rimbaud, 1964: 43)...  دهد،وحشتناكي مي

  تفاوت زباني پارودي با روايت نخست-2-3

هاي زباني در محور ريزد و با چينش جديدِ صورتها بر هم ميدر ساحت كالمي پارودي تناسب
در اينجا با ذكر دو . آيداي به وجود ميهمنشيني و ايجاد تغيير در محور جانشيني كالم، بعد معنايي تازه

نمونه پارودي فارسي و فرانسوي، تفاوت زباني پارودي با روايت اولية آن را در چهار سطح جانشيني، 
و ) وصفي و اضافي(اين تغييرات، در سطوح زباني واژه، تركيب . كنيمف و اضافه بررسي ميتكرار، حذ

هايي هاي مختلف زباني، الزم است نمونهبراي روشن شدن مطلب دربارة صورت. گيردجمله صورت مي
 . غير از دو نمونة باال نيز ذكر كنيم

  :نمونة فارسي؛ روايت نخست
دمت گرم /   هوا بس ناجوانمردانه سرد است آي  / پير پيرهن چركينمسيحاي جوانمرد من اي ترساي 

منم من /  وش مغموممنم من ميهمان هر شبت لولي/ سالمم را تو پاسخ گوي در بگشاي/و سرت خوش باد
  ).105: 1346اخوان ثالث، ...      (سنگ تيپا خوردة رنجور

  :پارودي
منم من مرد هالوي / حالمن مرد سرماخوردة بيمنم / اال اي مرد نفتي مرد روغنمال چركين جامه

!                                                                     ات خالي زبانم اللنباشد بشكه/ خودي خوشحالدار مشنگ بيكوپن
  ).38: 1370نبوي، (
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   :روايت نخستنمونة فرانسوي؛ 
سود و اصل /  خورم ل از ماه اوت، قسم ميقب/ به شما پرداخت خواهم كرد، : به او گفت

  (La Fontaine, 1966: 51)پول را 
  :پارودي

ببينيد،وضعيت پريشاني   Crédit Lyonnaisو  Sécuهاي كسر پولم رادر بانك:به اوگفت
سه يا چهار سال ديگر، قسم /وقتي وضع ماليم خوب شد/ گردانممبلغ فراواني به شما بر مي/  دارم
  .)Bacri, 1995 : 8(سود و اصل پول را /   خورم مي

  جانشيني-2-3-1

، جانشين 6هاي زباني خنثيجانشين كردن صورت: هاي مختلف است جانشيني در پارودي به شكل
هاي زباني كه بيشتر در هجو، هزل و زبان محاوره كاربرد و بار معنايي منفي دارند و انتخاب كردن صورت

معنا با صورت اوليه هستند و يا تنها به لحاظ هاي ديگر كه يا هم زبانهايي ازو جايگزين كردن معادل
-منم من مرد سرماخوردة بي«در پارودي فارسي مذكور جمالت . هايي با آن دارندساخت زباني شباهت

ها در روايت نخست به جاي معادل آن» خودي خوشحالمنم من مرد هالوي كوپن دار مشنگ بي«و » حال
آمده و اين جانشيني با » منم من مرد تيپا خوردة رنجور«و » وش مغمومان هر شبت لوليمنم من ميهم«

دربارة جانشين . همراه است كه در زبان رسمي جايي ندارد» مشنگ«و » هالو«هايي چون آوردن واژه
  :شودطرف به اين نمونه اشاره ميهاي زباني خنثي و بينمودن صورت

  :  روايت نخست
  )262: 1379حافظ، ...                                               (ديدم و داس مه نومزرع سبز فلك 

  :  پارودي
  )180: 1382بسحاق اطعمه، ...                                                  (طبق پهن فلك ديدم و كاس مه نو

به شما «جانشين جملة  »گردانم ميمبلغ فراواني به شما بر « پارودي فرانسوي نيز جملةةدر نمون
كه » شده قبل از ماه اوت«جانشين عبارت  ،»سه يا چهار سال ديگر«و عبارت  »پرداخت خواهم كرد

كالغ و « كه پارودي 8»كالغه و روباهه« در 7ايو دونيو. هاي زباني خنثي استاز نوع جانشيني صورت
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و معيار  كند كه در زبان رسمياستفاده مي» قاحم«و » پوز«الفونتن است، از اصطالحاتي چون» روباه
  .كاربرد ندارند

  :روايت نخست
  اي            تو منقارش پنيري داشتآقاي كالغ نشسته بود روي شاخه

  آقاي روباه كه بوي پنير                          مست و ديوونش كرده بود
  اي كالغسالم آق! آهاي:                   رو به كالغ كرد و گفت

  چه قدر پر و بالتون زيباست              راستش اگر آوازتون 
  شديدنظير بودند      ققنوس جنگل ميهاي زيباتون                        خوشگل و بيمثل پر

) La Fontaine, 1966: 52(   
:پارودي  

 اي نشسته بود    توي نكش پنيري داشت يه كالغه احمقي رو شاخه

  يه هو رسيد                پوزش از بوي پنير آب افتادهآق روباهه

  سالم عليك آق كالغه                    چقدر ملوس و خوشگلي
  تو چشم من عين گلي                   اگه صدات مثل پرات

  )Frémiot, 2001: 68(بود        عقاب جنگال بودي، شاه بودي خوشگل و با صفا مي
  :جانشين شده است» چوخ«در روايت اول، عيناً معادل تركي آن » بس« جاي واژة در پارودي زير به

  ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است آي:  روايت نخست
  ).53: :1370نبوي، ...  (هوا چوخ ناجوانمردانه سرد است آي: پارودي

  : هاي زباني از زباني غير از زبان پارودي استدر نمونة زير نيز جانشيني صورت
  )489: 1362مولوي، (سرخوشان عشق را ناالن مكن                  اي خدا اين وصل را هجران مكن

  )      108: 1380موسوي گرمارودي، (فيلد  ما را خالي از بركت مكن / اي خدا هارد دلم فُرمت مكن
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 از زبان انگليسي )هاي انتخاباتي برنامه:به معناي show( زباني در نمونة پارودي فرانسوي زير صورت
شده است كه تنها به لحاظ ساخت زباني شبيه ) به معناي فصل گرما chaud(جايگزين معادل فرانسوي آن 

  : است زباني اوليه بوده، اما به لحاظ معنايي با آن متفاوتوزن صورتو هم
  :روايت نخست

  كرديد در فصل گرما؛  مورچه از وام گيرنده پرسيدچه مي
  )La Fontaine, 1966: 51(خواندم، با اجازة شما رفت؛آواز ميآمد و مييشب و روز كه م

  :پارودي
  رفت     آمد و ميهاي انتخاباتي؟    شب و روز كه ميكرديد در برنامهچه مي

  )Bacri, 1995 : 8(خواندم سرود ملّي مي
 متفاوت از روايت هاي فوق، جانشين كردن فعلي با زمانهاي فرانسوي عالوه بر صورتدر پارودي

زير با تغيير زمان فعل از ماضي نقلي به ماضي استمراري،  در نمونة :نخست در پارودي قابل توجه است
  :مفهوم استمرار در روايت نخست، از بين رفته است

  :روايت نخست
 انگيز بودنظير بود                تا جوان بود اعجابدر آن زمان ارزش پدرش بي

  است   هاي نمايان او را حك كردهش فتحاپيشانيچين و چروك 
   )Corneille, 2001: 4(است گويد كه چگونه بودهها به ما ميو اين چين و چروك

  :پارودي
  شدبود، مشكل شما رفع ميام                             هنوز زندهاگر پدر بيچاره! آهاي آقا

هاي نمايان او ش فتحا    چين و چروك پيشانيشد  به جاي شش ماه در يك روز پيروز مي
   )Racine, 1926: 81(كرد  را حك مي

   تكرار  -2-3-2

در مثال نخست . هاي زباني در پارودي يا به شكل كامل و يا همراه با تغييرات استتكرار صورت
و بدون تغيير از روايت نخست به صورت كامل » منم من«فارسي، پارودي شعر اخوان ثالث، صورت زباني 

  :     هايي است براي تكرار همراه با تغيير و تكرار بدون تغييرهاي زير نمونهمثال. در پارودي تكرار شده است
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 ).211: 1378حقوقي،  (آب را گل نكنيد    : روايت نخست

  ).31: 1370نبوي، (آب را ول نكنيد : پارودي
  ) .      557: 1355 ولي، شاه نعمت اهللا(غرقة بحر معرفت ماييم   : روايت نخست

  ).167: 1382اطعمه، (رشتة الك معرفت ماييم     : پارودي
سود و اصل «و » خورمقسم مي«، »گويدبه او مي«هاي زباني در مثال نخست پارودي فرانسوي، صورت

 بخش از روايت نخست در پارودي بدون تغيير تكرار شده و در نمونة زير تكرار همراه با تغيير در» پول
  :مقدمة پارودي با خط تيره نشان داده شده است

  :روايت نخست
  كاخي بود از زمان لويي سيزده 

  )Hugo, 1837 : 115(كرد شده را سرخرنگ ميغروب اين كاخ فراموش
  :پارودي

      هاي از زمان شهرستان بيويل بود يكي از روزنامه
   )Glatigny, 1872: 8(مشترك اين روزنامه به آن خيلي عالقه داشت 

 اشكال نمود روايت -هاي فوق پيداستطور كه از نمونه همان-با توجه به محدودة تحقيق اين مقاله
در سطح زبرزنجيري، عنصر وزن در تمام . شوندنخست در پارودي، در سطح زنجيرة گفتار مطرح مي

ت وزن روايت نخست رعاي. هاي مورد بررسي از روايت نخست به روايت دوم منتقل شده استپارودي
  .در پارودي اجتناب ناپذير است؛ زيرا در پارودي، اساس بر تقليد روايت اوليه است

  
   حذف-2-3-3

هوا بس ناجوانمردانه سرد است «جمالت .  در نمونة اول فارسي، حذف از نوع حذف جمله است
 در پارودي حذف شده از روايت اول،» سالمم را تو پاسخ گوي«و » دمت گرم و سرت خوش باد«، »آي

در پارودي زير نيز حذف از نوع جمله است كه موارد حذف شده را در روايت نخست در داخل  .است
  . ايمگيومه نشان داده
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  : روايت نخست
  كرد چيزي خانه پر ز سايه بود و آدم حس مي»  كلبه محّقر بود، اما محصور و بسته.شب بود«
 ,Hugo(» تور ماهيگيران به ديوار آويخته بود»        «افكنداز ميان آن شفق تار پرتو مي«

Tome 2, 1955: 256(  
  :پارودي

  ...رسيداتاق پر ز سايه بود، صداي مبهم              آرام و غمگين پچ پچ دو بچه به گوش مي
ها كرد كه در همة اينآدم حس ميناليد        باد سرد و خشك زمستاني پشت درب مي

   )Rimbaud, 1893: 1(چيزي كم است 
   اضافه -2-3-4

در شاهد اول . شود كه در روايت نخست آن وجود ندارددر مواردي در پارودي اجزايي اضافه مي
كسر پولم «و در نمونة اول پارودي فرانسه عبارات » ات خالي زبانم اللنباشد بشكه«پارودي فارسي جملة 

وقتي وضع ماليم « و» وضعيت پريشاني دارم« ،»Crédit LyonnaisوDe Sécu هايبانك«، »را ببينيد
. ها در روايت نخست وجود نداردكه معادلي براي آندر پارودي اضافه شده است؛ در حالي »خوب شد

هاي زشت و پرداز جنبهپارودي. پارودي به دليل بافت خاص خود متمايل به زباني وقيح و گستاخانه است
از اين رو، در تغييرات زباني جانشيني، تكرار همراه با تغيير و اضافه . دكنمنفي يك فرهنگ را برجسته مي

از وجه مؤدبانه سخن گفتن و استفاده از واژگان، تركيبات و جمالتي كه مالزم حسن سخن هستند، متمايل 
. هاي زباني است كه داراي معناي ضمني آزاردهندگي هستندادبانه سخن گفتن و كاربرد صورتبه بي
تشخيص مؤدبانه يا غير مؤدبانه بودن واژگان و اصطالحات در هر زباني با توجه به زبان معيار، فرهنگ البته 

  .گيردو بافت كالم صورت مي

   اجزاي پارودي-2-4

روايت نخست، شعر : با توجه به تغيير گفتمان، در ساختار پارودي با تلفيق دو شيوة روايت مواجهيم
راسكين لطيفه را گفتة . پرداز در بازنمايي گفتار نخستيتي است از پاروديشاعر اول و روايت دوم، روا

grui Apprapriat Inconty(نامتجانس مطلوب 
داند؛ مطلوب از اين نظر كه اين گفته لزوماً بايد مي)  

Build up(مقدمة : داراي ساختاري دوبخشي باشد
Punch line(و لُب مطلب )  

مقدمه وضعيتي را ).  



 
 

 241  هاي منظوم فارسي و فرانسويبررسي تطبيقي ساختار پارودي     

كند كه معموالً امر غيرعادي، نامتعارف و غيرمنطقي در آن وجود ندارد و لُب مطلب در ارتباط يم ميترس
  ).86: 1384اخوت، (دهد فهمي،تضاد و يا عدم تجانس را نشان ميبا بخش اول، تناقض يا كج

ند به ظاهر با بندي هرچاين تقسيم. مقدمه و بحران: به اعتقاد ما پارودي نيز ساختار دو بخشي دارد
، تكرار روايت »مقدمه«منظور ما از . بندي راسكين مشابه است، به لحاظ معنايي با آن تفاوت داردتقسيم

و گاه در ...) يك مصراع، يك بيت، دو بيت و(نخست است كه گاه بخشي از روايت به طور دقيق 
گيري از روايت نخست، ودي و بهرهوجود مقدمه در ساختار پار. بردارندة عناصري از روايت اوليه است

به موجب اين . پرداز، ايجاد پلي ارتباطي ميان روايت خود و روايت نخستين استدر واقع، سعي پارودي
» بحران«. كندآورد و آن را با نمونة پارودي آن مقايسه ميارتباط، مخاطب روايت اول را به ياد مي

دهي راوي دوم، مسير اجزا و عناصر كالم را جهت. ستدار از روايت نخست اپارودي، بازنمودي هدف
گذاري آن است كه به علّت اين نام. يابدها براين مبنا سامان ميها و كاستنها، افزودنجاييجابه. كندمي

پرداز از بافت روايت نخست است، تكانة اصلي اعتقاد ما بخش دوم پارودي كه در واقع، انحراف پارودي
  .   ري مخاطب را در خود داردپارودي و غافلگي

. شودبحران در پارودي تضاد و عدم تجانس اصلي را به همراه دارد و خندة پارودي از اين جا ناشي مي
تواند داللتي بر نشانة اين تضادها مي: آور ميان اثر اوليه و دگرسازي آن استاساس پارودي، تضاد خنده

شود كه اين ويژگي زماني بيشتر آشكار مي. شدة آن باشديناسازگاري ميان مدل اوليه و متن پارود
-خواننده در حين فرآيند خوانش، تضادي آشكار ميان سبك مدل اول و سبك نمونة پارودي شدة آن مي

  ). Rose, 1995:38(يابد 
    انواع پارودي-2-5

  . پردازيم ميهاايم كه به توضيح آنها، چهار نوع پارودي را تعيين كردهپس از بررسي نمونه
   بحران-مقدمه : نوع اول

در نمونة زير مصرع . شود و پايان آن بخش بحران استدر اين نوع، پارودي با قسمت مقدمه آغاز مي
  . 9نخست، مقدمه و سه مصرع بعد، بحران پارودي است

  : روايت نخست
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  ايمهفت شهر عشق را عطّارگشت                     ما هنوز اندر خم يك كوچه
  :پارودي

  بهر ماهي رفت نم نم تا به رشت»                 هفت شهر عشق را عطّار گشت«
  )43: 1368فرجيان، (جا هم اثر از آن نديد                   عاقبت ماهي نخورد و در گذشت اندر آن

: ها وجود داردانها و بحردر اين نوع گاه بين مقدمة نخستِ پارودي و بحران پايان آن، توالي مقدمه
  :ايمهاي مقدمه را داخل گيومه قرار دادهبخش

  :روايت نخست
  ها پيروي مذهب رندان كردم                  تا به فتواي خرد حرص به زندان كردمسال

  من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه          قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم
...                                     م كه من            كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردمآمد عادت بطلب كااز خالف

  )          207: 1379حافظ، (
  :پارودي

  خدمت خلق خدا از دل و از جان كردم»               ها پيروي مذهب رندان كردمسال«
  »واي خرد حرص به زندان كردمتا به فت«خردان           دور از جمع حريصان شدم و بي

  »قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم«طي اين راه فراهم چو نشد با اتوبوس             
  ...گشنه بودم ز خسيسان طلب نان كردم»         آمد عادت بطلب كام كه مناز خالف«

ان كردم              روسفيدم كه به الطاف خداوند كريم              پشت كرده به همه روي به كيه
  )93-94: 1375خرمشاهي، (

  :اندهاي مقدمه در داخل گيومه قرار گرفته بحران است و بخش-الگوي پارودي فرانسوي زير مقدمه
  :روايت نخست

  كرد چيزي كلبه محّقر بود، اما محصور و بسته     خانه پر ز سايه بود و آدم حس مي. شب بود
افكند                    تور ماهيگيران به ديوار آويخته بود     مياز ميان آن شفق تار پرتو 

)Hugo, Tome2, 1955: 256(  
  : پارودي
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  ... رسيدآرام و غمگين پچ پچ دو بچه به گوش مي»            اتاق پر ز سايه بود، صداي مبهم «
 ناليد درب ميهاي عزا در اطراف تخت پراكنده افتاده بود   باد سرد زمستاني پشتلباس

هايي هاي كوچك سياه،   تاجقالب...   »ها چيزي كم استكرد كه در همه اينآدم حس مي«
  )Rimbaud, 1893: 1 (تقديم به مادرمان : از شيشه كه سه كلمه بر لبانشان حك شده بود

   مقدمه-بحران :  نوع دوم
مه است در اين نوع، آغاز پارودي با بخش بحران و پايان آن بخش مقد.  

  :روايت نخست
اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را         به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را          

  )6: 1379حافظ، (
  :پارودي

»            اش بخشم سمرقند و بخارا رابه بوي قليه«به پيشم چون خراساني گرآري صحن بغرا را      
  )94: 1382بسحاق اطعمه، (

ها، بين بحران نخست و مقدمة پاياني آن ها و بحرانتواند مانند نمونة زير توالي مقدمهچنين، ميهم
  : بيايد

  :روايت نخست
شاهكاريست كه طبيعت تمام تالش خود را در خلق آن /  هيچ چيز به زيبايي كاليست نيست

عشق /كندها را خيره ميسفيدي گردنش چشم... /  رودروشني پوستش از بين نمي.../ به كار برده
كني آيا پس عقل من نظرت چيست؟ فكر مي.../ هايش را در چشمانش آغشته كرده استنيزه

  ) Malherbe, 1874 : 138-139 ( تمييز داشته باشي و عاشقش نباشي؟ةكه قو/ممكن است 
  :پارودي

خلق آن شاهكاريست كه طبيعت تمام تالش خود را در «/  هيچ چيز به زشتي فرانسين نيست
/                      شودكه بوي مشمئزكنندة آن همه جا پراكنده مي/ و آنقدر بدنش كثيف است /  » به كار برده

پس عقل من نظرت چيست؟ فكر «... /  »روشني پوستش به خاطر  از سرخاب و سفيداب است«
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 :Berthelot, 1913(» ي؟ تمييز داشته باشي و از او بيزار نباشةكه قو«/  »كني آيا ممكن استمي

19 ( 

   مقدمه-ها ها و بحران توالي مقدمه–مقدمه : نوع سوم
ها و ها، توالي از مقدمهدر دو نمونة پارودي فارسي و فرانسوي زير، بين مقدمة آغازين و پاياني پارودي

  .ها وجود داردبحران
  :نمونة فارسي؛ روايت نخست

رهگذر شاخة نوري كه به لب / آسمان مكثي كرد/پرسيد سوارخانه دوست كجاست؟ در فلق بود كه 
نرسيده به درخت، كوچه باغي :/   و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت/ها بخشيد داشت به تاريكي شن

بيني،  كودكي مي/ شنوي  در صميميت سيال فضا، خش خشي مي.../است كه از خواب خدا سبزتر است
حقوقي، (خانه دوست كجاست؟    /   پرسي ه بردارد از النه نور و از او ميجوج/رفته از كاج بلندي باال،

1378 :242-243.(  
  :پارودي

/         يِ خود،  يِ آينده آدرسِ خانه/»در فلق بود كه يك آدم مادر مرده«/   »يِ بنده كجاست؟ خانه«
 مديريت محبوب آژانس از/يعني آن تكه زمين را كه چهار ماهي پيش در همين بنگاهي، قولنامه كرده

اي هست كه از جيب  نرسيده به درخت دره«:/در جوابش فرمود... صاحب بنگاهي/  پرسيد مسكن مي
سي چهل آدم مقلوك، درست مثل / توش پر ماسه و سنگ  پاي چن تا صخره،/   »حاجيت گودتره

حميد آرش »     كجاست؟يِ بنده خانه«/  » از اونا مي پرسي«يه كمي ميري جلوتر، /  خودت، مي بيني 
    10آزاد

  :روايت نخست نمونة فرانسوي؛
آيا /در شبي جاودانه كه برگشتي نبود/ رفتيم و همچنان كه به سوي سواحل تازه  پيش مي

سال هنوز به پايان خود ! اي درياچه/ توانستيم در اقيانوس زمان  تنها يك روز لنگر بياندازيم؟نمي
اي كه آه كند، نيتا بادي كه ناله مي... /  م  تا بر روي سنگي بنشينماتنها آمده! ببين  /…نرسيده

بينيم يا استشمام شنويم، ميتا تمام آنچه كه مي/  هاي لطيف وجود عطرآگينتكشد، تا رايحهمي
 )Lamartine, 1963: 38(ها عاشق هم بودند آن: تاهمه بگويند/ كنيممي
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   :پارودي
وحداقل سرعتمان صد بود تا »  رفتيمهاي تازه پيش ميخم و و همچنان كه به سوي پيچ«

و بارها ترمز /  من اگر در آن لحظه به تو شك كردم» دوالژ«ببخش مرا اي  /منحرف نشويم
تا مأمور پليسي كه از «/ …»كنمعاشقت هستم و تحسينت مي! اي اتومبيل زيباي من« /گرفتم

زير [هاي له شده  و سگهاي جريمهتا برگ« /»كشيدخشم سرخ شده بود، تا عابري كه آه مي
 »ها گاز دادندآن: همه بگويند«/ » كنيمهاي سياه دود كه استشمام ميتا حلقه«/  » ]ماشين

   بحران-ها ها و بحران توالي مقدمه–بحران : نوع چهارم
 توالي آغاز و پايان اين نوع پارودي بخش بحران است و بين دو قسمت بحران آغازين و پاياني،

  :ها وجود داردها و بحرانمقدمه
  :نمونة فارسي؛ روايت نخست

  ...هااال يا ايها الساقي ادر كأساً و ناولها                      كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل
  ...هادارد كه بربنديد محملمرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم     جرس فرياد مي

...                  هاك و بيم موج و گردابي چنين حايل      كجا دانند حال ما سبكباران ساحلشب تاري
  )                                                             5: 1378حافظ، (

  :پارودي
سرم آوار بر روي » شب تاريك« / هاكه بربنديد محمل«دارد فرياد مي/  ها  نشسته جغد بر ويرانه

به روي كشتي تفريحي خود در كنار  /» هاسبكباران ساحل«و روي گردن من حلقة گرداب / گردد مـــي
  ).109: 1389صالحي، (خندد اسكله يكريز مي

 :نمونة فرانسوي؛ روايت نخست

در زير  .../كردغروب اين كاخ را سرخرنگ مي/   كاخ بزرگي بود از زمان لويي سيزده 
اش از هايي كه جادهيكي از اين پارك/  شده بودباد رفتة گذشته گستردهه برچشمانمان شكو

در زمستان، روي پاية خاكستري /اي، پيچكي نيمه عريانآنجا در گوشه/شده بودعلف پوشيده 
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 ,Hugo(كرد خود را با آتشي از مرمر در زير دستش گرم مي/اي غمگين و افسرده مجسمه

1837 : 115(   
  :پارودي

زمان لويي سيزدهم است و «.../ اندازدري دارد كه مرا به ياد روسيني، موزارت و وبر ميظاه
گاه آن«/ »بينم كه غروب آن را زرد كرده استاي سبز را ميپشته« /»كنم كه وسعتِاحساس مي

بانويي كنار .../ »هايي به رنگ سرخبا پنجره« /»بينماي ميكاخي آجري و سنگي را در گوشه
اما شايد /شودهاي بلوند و چشمان مشكي و پوشش قديمي ظاهر ميبا مو /هاي بلند پنجرهيكي از

 )Nerval, 1974:95(آورم  ام و حال به ياد ميگويي او را قبالً ديده /در وجودي ديگر 

ع  در نوع دوم و نو-1: گيري كلّي داشته باشيمتوانيم دو نتيجهمند پارودي ميبا توجه به ساختار نظام
شوند، سرعت يادآوري روايت نخست براي خواننده نسبت به چهارم پارودي كه با بخش بحران آغاز مي

هايي كه با بخش بر اين مبنا پارودي. شوند، كمتر استدو نوع ديگر پارودي كه با بخش مقدمه آغاز مي
 بسامد -2. گذارند خواننده ميشوند، نسبت به ساير انواع پارودي، به مراتب تأثير بيشتري برمقدمه آغاز مي

شوند، بسيار هايي كه با قسمت بحران شروع ميشوند، از پاروديهايي كه با بخش مقدمه آغاز ميپارودي
ـاروديرسد علّت كمتر بودن نمونهبه نظر مي. بيشتر است پرداز هاي دوم و چهارم پارودي، آن است كه ـپ

كه ذهن خواننده با آن انس دارد، به آماده ساختن ذهن وي كوشد با اشاره به روايت نخست ابتدا مي
  . بپردازد، سپس، با انحراف از آن برخالف تصور خواننده عمل كند و وي را غافلگير سازد

با بررسي . باشددهندة آن مي و با توجه به اجزاي تشكيلبندي مذكور بر مبناي ساختار پاروديتقسيم
در . توان براي پارودي نوع ديگري نيز در نظر گرفتت فارسي و فرانسه ميهاي مورد نظر در ادبيانمونه

پرداز يك نوع ادبي يا تواند يك متن مشخص نباشد، بلكه پارودياين نوع، روايت نخستِ پارودي مي
، شيوة ده فصل مشهور به رسالة تعريفاتعبيد زاكاني در . كندسبك نگارشي خاص را پارودي مي

-آنچه كه هيچ آفريده«: نويسدار خود را پارودي كرده است؛ او در ذيل واژة دنيا ميفرهنگ نويسي روزگ

هاي او نيز در تمسخر و طعن بر سبك نگارش كتب فالنامه). 112: 1387عبيدزاكاني، (» اي در وي نياسايد
 را نيستان و سبك گلستان سعديبه تقليد را خارستان اديب كرماني، . هاي روزگار اوستبينيفالنامه و طالع

در ادبيات فرانسه، سوليني با پارودي كردن نوع تراژدي، سبك نگارش . به سبك بوستان نوشته است
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اي هاي غيرمؤدبانه، محاورهاو برخالف سنّت نگارش تراژدي، از واژه. راسين را مورد انتقاد قرار داده است
مراعات نزاكت كالسيسيم در تضاد استفاده كرده كه با قاعدة » احمق كوچك«و » پست«و مبتذل چون 

 برگردم؟ درسي به شما  به خانههاآنخواستم با آهاي آقاي پست، كجايندافرادم كه مي: است
  )Souligny, 1668: 45(احمق كوچك خواهم داد 

   نتيجه گيري-3

در واقع، در . شودپارودي با تلفيق هنرمندانة دو بافت ناهمگون در يك گفتمان تازه خلق مي
قرار گرفتن در ميان دو نظام معنايي . تقليد، تغيير و آفرينش:  سه كنش دخيل است پاروديخلق

درك . شودمتعّلق به دو گفتمان متفاوت، برجستگي معنا و جلب توجة مخاطب را موجب مي
هاي ارزشمندي را درباب اين نوع ادبي فراهم تواند زمينة بازنگريّكليت ساختارمند پارودي مي

ما در اين مقاله . طبعي تمايزي روشن برقرار سازد ميان پارودي و ساير انواع طنز و شوخآورد و
.  به تبيين الگوي ساختاري آن پرداختيم- مقدمه و بحران-با تعيين ساختار دوبخشي پارودي 

دار از مدل اولية پارودي و مقدمه، تكرار روايت نخست است و بحران، بازنمودي هدف
برمبناي اين . شودكانة اصلي آن است و غافلگيري خواننده از اينجا ناشي مــــيدربردارندة ت

هاي موجود بايد اشاره كرد كه در با بررسي داده. الگو، چهارنوع پارودي را مشخّص ساختيم
، نسبت به انواعي از )نوع دوم و چهارم(شوند انواعي از پارودي كه با بخش بحران آغاز مي

، سرعت يادآوري روايت نخست )نوع اول و سوم(شوند  مقدمه شروع ميپارودي كه با بخش
هايي چنين، از ميان چهار نوع پارودي بيشترين بسامد از آن پاروديهم. براي خواننده كمتر است

-در اين انواع، پارودي). هاي نوع اول و سومپارودي(شوند است كه با بخش مقدمه آغاز مي

د با بخش مقدمه، گريزي به روايت نخست بزند و ذهن خواننده را به كنپرداز ابتدا سعي مي
روايت اوليه هدايت كند؛ سپس، در قسمت بحران با انحراف از مسير روايت نخست، خواننده را 

تواند يك متن مشخّص نباشد، بلكه در نوعي ديگر از پارودي، روايت نخست مي. غافلگير سازد
در ساحت زباني به رغم .كندا سبك نگارشي خاص را پارودي ميپرداز يك نوع ادبي يپارودي
هاي زباني هاي موجود در بين انواع پارودي به لحاظ معنايي، ايجاد تغييرات در سازهتفاوت
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هايي ديگر، در نهايت، گفتمان و  كردن سازهها و جانشينروايت نخست، حذف برخي از سازه
تغييرات زباني پارودي در چهار . آوردوجود ميرا بهبافتي متفاوت با گفتمان و بافت نخست 

 اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. سطح حذف، جانشيني، تكرار و اضافه قابل بررسي است

از اين . كه پارودي به دليل بافت خاص خود متمايل به استفاده از زباني وقيح و گستاخانه است
هاي زباني داراي معناي رار و اضافه، متمايل به كاربرد صورترو، در تغييرات زباني جانشيني، تك

پرداز از بافت همچنين، در پارودي بسته به ميزان انحراف پارودي. ضمني آزاردهندگي است
      .ايمآمد و غافلگيري مواجهمعنايي روايت نخست، با درجاتي از خالف

  ها   يادداشت
-، گلقند مكررنبوي، ابراهيم؛ . 1387: ،  هرمسا طنزبيست سال ب نگاه كنيد به صدر، رويا؛ -1

  .1368: ، علميديوان فينگيليفرجيان، مرتضي، . 1370: آقا
در اينجا بايد به بحث . 47: 1380 و موسوي گرمارودي، 29: 1384 نگاه كنيد به جوادي، -2

هاي فراواني از اشاره كرد كه تعاريف نقيضه را نقل و نمونه» نقيضه«نسبتاً جامع اخوان ثالث از 
  ).نقيضه و نقيضه سازان، 1374اخوان ثالث، (انواع نقيضة منظوم و منثور فارسي  را آورده است 

3- http://condor.depaul.edu/~dsimpson/awtech/lexicon.html at 20 

August, 2010 & http://www.etymonline.com at 18 August, 2010.  
  ايم هفت شهر عشق را عطار گشت    ما هنوز اندر خم يك كوچه-4
  at 20 August, 2010.آفسايد: به خليل پور، هادي.  رك-5

http://lo7e.persianblog.ir  Retrieved from  
اي است كه نه در بافت مودبانه و نه  زبانيهاي خنثي، صورتهاي زباني منظور ما از صورت-6

هاي زباني بي طرف و معمولي به عبارت ديگر، صورت. روند در بافت غير مودبانه به كار مي
  .است
7- Yves Deniau  
8- Le Corbac et Le Goupil  

 : در نمونة زير مصرع نخست بخش مقدمه و مصرع دوم بحران پارودي است-9
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ست آرد دل ما را             ز خوشحالي برو بخشم بن يكسال شوما را     اگر آن ترك شيرازي به د
  )1387:157فام، كريمي(

10-  http://snowdrops33.persianblog.ir/post/61  
 

  :فهرست منابع
 .، تهران، مرواريدزمستان) 1346(اخوان ثالث، مهدي  .1

، به كوشش ولي اهللا نقيضه و نقيضه سازان) 1374.............................. ( .2
 .تهران، انتشارات زمستان. دروديان

 .، تهران، نشر قصهآيندها از كجا ميلطيفه) 1384(اخوت، احمد  .3

 .، اصفهان، نشر فرداشناسي مطايبهنشانه) 1371...................... ( .4

، تهران، طنزآوران امروز ايران) 1365(مران صالحي پور، بيژن و عاسدي .5
 .نشر مرواريد

، تصحيح منصور رستگار فسايي، كليات) 1382(بسحاق اطعمه، احمدبن حالج  .6
 .تهران، نشر ميراث مكتوب

، تهران، طنز و طنزپردازي در ايران) 1378(بهزادي اندوهجردي، حسين  .7
 .نشر صدوق

 .د سعيدپور، تهران، نشر مركز ترجمة سعي،طنز) 1378(پالرد، آرتور  .8

، به اهتمام جهانگير منصور، تهران، ديوان حافظ) 1378(حافظ، شمس الدين  .9
 .نشر دوران

، طنز و شوخ طبعي در ايران و جهان اسالم) 1377(حلبي، علي اصغر  .10
 .تهران، نشر بهبهاني

 .، تهران، نشر كاروانتاريخ طنز در ادبيات فارسي) 1384(جوادي، حسن  .11

 .، تهران، نشر كيهانطنزهاي ميالد) 1375(ي، محمد خرمشاه .12

  at 20 August, 2010،آفسايد) 1387(خليل پور، هادي  .13
http://lo7e.persianblog.ir  Retrieved from  

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران نامهلغت) 1346(دهخدا، علي اكبر  .14

، فرهنگ نظريه و نقد ادبي) 1388(سعيد و كزازي، ميرجالل الدين سبزيان،  .15
 .تهران، مرواريد

، تصحيح محمد دبيرسياقي، فرهنگ آنندراج) 1335(شاد، محمد پادشاه  .16
 .تهران، نشر خيام

، تهران، آثار و تك درخت، »طنز حافظ«) 1380(شفيعي كدكني، محمد رضا  .17
 .يزدان
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هاي رسالة دلگشا به انضمام رساله ؛)1387(عبيد زاكاني، نظام الدين  .18
 .نشر اساطير:  تهران،تعريفات، صد پند و نوادر االمثال

پرداز و طنزآور بزرگ عبيد زاكاني لطيفه؛ )1375 (-- -- -- -- -- -- -- -   .19
 . نشر اشكان: ، به كوشش بهروز صاحب اختياري و حميد باقر زاده، تهرانايران

 .ان، هرمس، تهربيست سال با طنز) 1381(صدر، رويا  .20

 .، تهران، نشر مرواريدهاي جهانپشت دريچه) 1389(صالحي، عمران  .21

 .، تهران، نشر علمپردازانسازان و خندهخنده)  الف1382........................ ( .22

 .، تهران، نشر مرواريدحاال حكايت ماست) 1377........................ ( .23

 .ران، مؤسسه مطبوعاتي علمي ته،ديوان فينگيلي) 1368(فرجيان، مرتضي  .24

 به كوشش ،كليات اديب قاسمي كرماني؛ )1372(قاسمي كرماني، اديب  .25
 . انتشارات مركز كرمان شناسي: ايرج افشار، تهران

گردآورنده ايرج افشار، تهران، انتشارات ا، هيادداشت) 1332(قزويني، محمد  .26
 .دانشگاه تهران

 .مة سهيل سمي، تهران، ققنوس، ترجدر باب طنز) 1384(كريچلي، سايمون  .27

 .، شيراز، انتشارات نويد شيرازطنزپردازان فارس) 1387(كريمي فارس، صمد  .28

 .، تهران، انتشارات زواركليات) 1380(معيري، محمد حسن  .29

دگرخند، در آمدي كوتاه بر طنز و ) 1380(موسوي گرمارودي، علي  .30
 .ريخ معاصر ايران تهران، مؤسسة مطالعات تا،هزل و هجو در تاريخ معاصر

 .، تهران، طاليهكليات شمس تبريزي) 1382(مولوي، جالل الدين محمد  .31

 ، تهران، انتشارات -------------) 1362 (--- -- -- -- -- -- -- -- -  .32
 .پگاه

 . تهران، انتشارات گل آقا،قند مكرر) 1370(نبوي، ابراهيم  .33

صحيح جواد نوربخش، كليات اشعار، ت) 1355 (بن عبداهللا اهللا اهللا ولي، نعمت نعمت .34
 .تهران، انتشارات خانقاه شاه نعمت اهللا ولي

، 1 ج،فارسي تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان؛ )1344(نفيسي، سعيد  .35
 .   كتابفروشي فروغي: تهران

 .نشر جاويدان:  تهران،)و ولنگاري(علويه خانم ؛ )2536(هدايت، صادق  .36

 .اميركبير: ، تهرانابوغ وغ ساه؛ )1341(فرزاد .   و م--- -- -- --  .37

 .21، صفحة 57، شمارةمجلة بهلول). 1359(همتايي، جليل  .38
40-A literary lexicon. Parody. retrieved from: 
http://condor.depaul.edu/~dsimpson/awtech/lexicon.html at 20 
August, 2010.  
42- Hay, Jennifer. (2000). “Functions of humor in the 
conversations of men and women”. Journal of Pragmatics. Vol. 
32, No. 6, North-Holland, Amsterdam.   
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44- King, Joseph H. (2008). Defamation claims based on parody 
and other fanciful communications not intended to be understood 
as fact. Retrieved from  
http://epubs.utah.edu/index.php/ulr/article/viewPDFInterstitial/7
4/66 at 18 August, 2010. 

  

 

 

 

  





  

 


