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Abstract
This article aims at the content and structural analysis of the poetry of
Nasser Feyz, a contemporary satirical poet, in his four comic collections
(i.e., The Omlete with Handle, Near the Cucumber Stub, Feyzbook and
Feyzanlah). The authors first provide a precise definition of parody and
then, based on that, analyze the content and structure of Naser Feyz's
parodies. In terms of the content, those parodies both make at the readers
laugh at satirical elements and raises criticisms of social, economic, moral,
cultural and political issues. From the structural point of view, the rules of
language, music, semantics and imagery are applied to create graceful
inconsistencies that are in line with the paradigmatic structure. For
example, the poet has shown his skills in the realm of language through
word verbal games, word-formation, double pluralization, and folklore.
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چکيده
این نوشتار به تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای شاعر طنزپرداز معاصر ،ناصر فيض ،در چهار مجموعهشعر
طنزآميز او («املت دستهدار»« ،نزدیک ته خيار»« ،فيضبوک» و «فيضاً له») پرداخته است .نگارندگان بر آن
بودهاند تا تعریفی دقيق از نقيضه ارائه دهند و بر اساس آن کوشيدهاند نقيضههای ناصر فيض را واکاوی نمایند.
در زمينۀ محتوایی نقيضه های فيض ضمن خنداندن مخاطبان و بهره گيری از عناصر طنزآميز ،انتقادهایی را در
حيطۀ مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،فرهنگی و سياسی مطرح ساخته است .در زمينۀ ساختاری ،نقيضههای
فيض با اعمال قواعدی در قلمرو زبان ،موسيقی ،معنا و تصویر ،ناسازگاریهایی را پدید آورده است که با
ساختار نقيضهها همسویی دارد؛ بهعنوان مثال ،شاعر در ساختار زبانی از طریق واژهسازی ،بازی زبانی،
جمعالجمعسازی ،عاميانهنویسی و  ...مهارتهای خود را نشان داده است .در زمينۀ موسيقی شعر ،با برهمزدن
قواعد معمول در وزن و قافيه و ردیف ،فضای متناسبی را پدید آورده؛ به لحاظ معنایی دست به آشناییزدایی
زده و در عرصۀ خيالپردازی ،تصاویری طنزآميز و کاریکاتوروار خلق کرده است.
واژههای کليدی :نقيضهپردازی ،ناصر فيض ،شعر طنز ،شعر معاصر.
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 -6مقدّمه
شعرر نمود فرننیي ادبي از مسعال ووام به شعمار ميآید و شاعر به مدد سرودن و
آفرینش ننر  ،حرفنا و انتقادنا و افکار و احسعا نا خود را بيان ميكند و اوضاع
زمانه را به تصعویر ميكشعد به تریير یکي از پوونشیران «اصوالً ميان اثر ادبي و اوضاع
اوتماع ،رابطها ووود دارد كه كشعععن آن رابطه ،اصععع و اسعععا

ادراک آن اثر قرار

ميگيرد نمچنين از آنجا كه شعاعر ،عضو از اعضا وامره است ،ميتوان او را چون
مووود كه تالش ميكند از ابزار مانند زبان بهعنوان مواد اولية شععررش استفادک كند،
مطالره كرد شعاعران االیاً مسعتقي و ايرمسعتقي  ،آگانانه یا ناآگانانه مانند نر شهروند
دییر در برابر مسعععاللي كعه در وعامرعه انمّيّت دارند ،واكنش نشعععان ميدنند و در
وریانات زمان خود شركت ميكنند» (زیرک)052 :0311 ،
یکي از انواع پرمخاطب شععرر ،شععرر طنز اسععت شععاعران طنزپرداز از دریچهنا
تازکا به پدیدکنا مينیرند و در صععافي ننن خود ،موضععوعنایي را اربال ميكنند كه
كمتر به چش مي آیند نمين امر ،نوعي طراوت و تازگي را برا مخاطب پدید ميآورد
و سعععیعب ميشعععود او ن نقطعهنا دیدکنشعععدک را از نبر بیذراند در نمين ارتیا ،
نقيضععهپرداز یکي از نوعنا ادبي تقليد و طنزآميز اسععت كه گویندک از رنیذر آن،
مقاصعععد خود را بيان ميكند نقيضعععهگویينا در االب مواق  ،به قصعععد طنز و انتقاد و
سعرگرمي و شعو طیري مطرح ميشوند گاک نيز به خط قرمزنا نزدیک ميشوند و حتي
در موضوعات نزل و نجو از خط قرمزنا نيز عیور ميكنند
ندف اصعلي این نوشعتار ،بررسي و تحلي نقيضهنا شاعر طنزپرداز مراصر ،ناصر
فيض در مجموعه اشععرار طنزآميز «املت دسععتهدار» (« ،)0380نزدیک ته خيار» (،)0388
«فيضبوک» ( )0312و «فيضعاً له» ( )0315است نیارندگان در این نوشتار در پي پاسخ
به این پرسشنا نستند:
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 )0چه مقدار از حج اشععرار شععاعر در چهار مجموعة یادشععدک به نقيضععهسععرایي
اختصاص یافته است؟
 )2شاعر در نقيضهنا چه نوع مفانيمي را به مخاطیان انتقال دادک است؟
 )3در ساختار نقيضهنا از چه شیردنایي استفادک شدک است؟
 )0شاعر تا چه ميزان در بهكارگير این نوع ادبي موفق بودک است؟
 -2پيشينۀ پژوهش
طیق بررسعععي و وسعععتووو نیارندگان این مقاله در مناب مرتیر پوونشعععي ،در
ارتیا با تحقيق حاضععر نين نوشععتة مسععتقلي تشلين نشععدک اسععت امّا پوونشنایي در
ارتیا با نقيضهپرداز انجام شدک كه ميتوان آنها را در دو دسته وا داد :برخي از این
پوونشنا با تکيه بر مسال نبر نقيضهپرداز نوشته شدک است از ومله:
 )0اخوان ثالث ،مهد « ،نقيضه و نقيضهسازان»)03۳0( ،
اخوان در این كتاب ،ضععمن تررین و بيان انواع نقيضععه ،نمونهنا مشععابه ازومله
تزریق ،تزویر ،مجابات و

را نيز بررسي كردک است

 )2قاسميپور ،قدرت« ،نقيضه در گسترة نبریهنا ادبي مراصر»)0388( ،
این مقاله به بيان دیدگاکنا فرماليسععتنا روسععي دربارة نقيضععه و ارتیا آن با
بينامتنيت و ساختارشکني پرداخته است
 )3صدریان ،محمّدرضا« ،تحلي ترارین نقيضه»)0381( ،
نیارندک در این مقاله با تشكيد بر نبریة گفتوگویي باختين و با تووه به دیدگاکنا
ژنت و بارت ،ميكوشد تا تررین درستي از نقيضه و پارود به دست دند
 )0فالح قهرود  ،االمرلي و زنرا صابر تیریز « ،نقيضه و پارود »)0381( ،
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این نوشتار در عين بررسي انواع اصالحات مربو به حوزة نقيضه ،به مشخصكردن
تفاوتنا پرداخته و ضعمن به كارگير اصعطالح نقيضعه ،به این نتيجه رسيدک كه نقيضه
مرادل بورلسک به كار بردک ميشود
 )5عربنواد و دییران« ،اصطالحشناسي تطیيقي نقيضه و پارود »)0315( ،
به اعتقاد نیارندگان این مقاله ،اصععطالحات مهمي چون پاسععتيش و گروتسععک و
ارتیا آنها با پارود نادیدک انیاشعته شدک است ازاینرو به صورت تطیيقي اصطالحات
مربو به پارود و نقيضه فارسي بررسي گردیدک است
برخي دییر از پوونشنا نيز به بررسععي و تحلي نقيضععهپرداز در اثر یا آثار یک
نویسندک یا شاعر نقيضهپرداز پرداختهاند ازومله:
 )0زیرک ،نصراهلل« ،تحلي ساختار و كاركرد پارود دیوان الیسة نبام قار یزد »،
()0311
به اعتقاد نیارندک این مقاله ،پارود ) (Parodyدر شرر نبام قار یکي از شيوکنا
بيان ايرمسععتقي در انتقادنا اوتماعي و شععاخها از ادبيات طناز اسععت كه ضععمن
نشعاندن لیخند بر لیان مخاطب ،دیدگاک انتقاد شعاعر را با كاریکاتور از كلمات نشان
ميدند
 )2كاسعي ،فاطمه و محمّدصعاد بصير « ،ولوکنا نقيضه در دو داستان پریزاد و
پریمان و مشي و مشيانه اثر صاد چوبک»)0310( ،
نویسععندگان این مقاله پس از تررین نقيضععه و ویوگينا آن ،به شععيوة تحليلي،
واییاک آن را در نبریهنا ادبي چون فرماليس  ،ساختارگرایي ،ساختشکني و نمچنين
منطق گفتوگویي بررسععي كردکاند و بر اسععا

آن به بررسععي این دو داسععتان صععاد

چوبک پرداختهاند
 )3عربنواد ،زینب و دییران« ،چرایي و چیونیي سعاختار نقيضهپرداز در كتاب
عقایدالنساء»)0310( ،
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نویسندگان این مقاله ضمن بررسي انواع نقيضه ،كاركرد این تکنيک و ندف كاربرد
این روش را در كتاب عقایدالنساء مورد بررسي قرار دادکاند
 )0عربنواد ،زینب« ،0316 ،وووک نقيضهپرداز در اشرار نبامالدین قار یزد »،
()0310
ندف نیارندک در این مقاله پرداختن به سععاختار ،اارا

 ،اشععکال و محتوا دیوان

اشرار نبامالدین قار یزد با استفادک از روش تحلي و توصين است.

اگرچه آثار یادشعدک در وهت نوشعتن این وستار سودمند است ،ا ّما نينیک ارتیا
مسععتقيمي با موضععوع اصععلي مقاله ندارد گفتني اسععت نوشععتار حاضععر در راسععتا
پوونشنا دسعععتة دوم قلمداد ميشعععود یرني به بررسعععي ابراد و وووک محتوایي و
ساختار نقيضهپرداز در آثار یک شاعر مراصر (ناصر فيض) ميپردازد
 -۳بحث نظری
با تووه به آنکه در زمينة تررین درسععت و دقيق نقيضععه اختالف نبر ووود دارد ،ابتدا
ترارین مختلن این اصععطالح بررسععي و نقد ميشععود سععگس نیارندگان ميكوشععند تا
تررین واحد و وامري از آن اراله دنند
 -6-۳نقيضه از چشمانداز پژوهشگران
نقيضععه از ریشععة نقض در زبان عربي اسععت «لغتنامهنا آن را به مراني شععکسععتن
اسعتخوان ،ویران كردن عمارت ،از ن گسالندن رشته و بر ن زدن پيمان درج كردکاند
این كلمه در قرآن ،نفت بار ،به صعورت اسع و فر در مرني شکستن پيمان (بقرک،2۳/
نسعاء  ،055/انفال  ،56/رعد 21/و  ،25نح  )10/و یک بار نيز در مرنا گسععستن رشته
(نح  )12/به كار رفته اسععت» (فالح قهرود و صععابر تیریز  )20 :0381 ،مرادل
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انیليسععي نقيضععه Parody ،و مرادل فرانسععو اش  Parodieاز واژة التين  Parodiaو
واژة یوناني  Paroidiaریشه گرفته است (نک :اصالني)82 :0380 ،
مهد اخوان ثالث ازومله كسععاني اسععت كه به صععورت ودّ نخسععتين تحقيقات
علمي در ارتیا با نقيضعه را در سال  0355در نفتهنامة ننر (ضميمة روزنامة اطالعات)
منتشعععر كرد برد از درگذشعععت اخوان ،ولياهلل درودیان یادداشعععتنا و را تنبي و
تدوین كرد و به صعورت منسعج در كتابي با عنوان «نقيضععه و نقيضععهسرایان» در سال
 03۳0به چاپ رسعانيد اخوان در كتاب خود ،بتفصعي  ،دربارة نقيضععه و نقيضععهسرایان
صععحیت كردک و دربارة وووک مختلن این اصععطالح ،سععخن راندک اسععت و پس از
تحليلي طوالني دربارة نقيضعه ،به این نتيجه رسيدک است كه از دو دریچه ميتوان به این
اصطالح نیریست:
 )0نقيضه در شرر به مرنا نقض و شکستن و وواب مخالن وِدّ و ودالي [است]
برا مقابله و نبيرگویي یا رد و تخطئة شرر شاعر دییر ،یا كالً اثر ادبي و فکر دییر
اع از شرر و نثر

كه آن را ميتوان «نقيضة وِد» ناميد

 )2نقيضه به مرنا پارود

( )Parodyفرنیان كه آن را ميتوان «نقيضة نَزل» ناميد

(نک :اخوان ثالث)21 :0311 ،
نکتة مه دییر كه اخوان ثالث در زمينة نقيضعهپرداز بدان تووه كردک این است
كه نقيضه قالب ادبي مشخصي نيست كه ان قل از آن بهعنوان تقليد

طنزآميز استفادک

كنند چراكه نقيضعه ممکن است در نر شک و قالیي به كار رود بنابراین نقيضه ووهي
مرنایي است كه در نر قالب و ساختار خاصي ر مينمایاند
به تریير خود اخوان« ،باید دانسعت كه نقيضه اس و اصطالح محتوا و ار

ِ نوعي

سخنِ منبوم و منثور است ،نه اس شک و قالب قسمي شرر یا نثر یرني نميتوان گفت
فيالمث رباعي ،قصيدک ،مثنو  ،قطره ،نقيضه و
روایت ،تمثي  ،حماسععه ،نجا ،نقيضععه و

بلکه باید گفت مثالً مدح ،مرثيه ،انا،

و این نکتها اصععلي و مه اسععت زیرا كه
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ميبيني و خواني دید كه در نمة اقسعام سعخن و قوالب و اشعکال كالم ،نقيضه ممکن
اسعت نوشعت و سرود و االیاً ،نوشتهاند و سرودک یرني باید بر اسامي مقاصد و اارا
شعرر و سخن ،این را ن بيفزایي زیرا نقيضه برا ااراضي است كه برضي مردم ننر
و سخنور از دیرباز ،در نمة زباننا داشتهاند و دارند» (اخوان ثالث)38 :0311 ،
علياصعغر حلیي به وا كاربرد لفظ «نقيضه» از «پارود » نام ميبرد و بر آن است
كه «قلب اشععياء و الفا » یکي از بروسععتهترین ابزارنا برا نجاگویي و دگرگون كردن
چيزنا و واژکناست و پارود را نوعي از قلب و تغيير مي داند كه یکي از پایهنا نجا
در ادبيات و موسعيقي اسعت و در شعرر ،به این مرناسععت كه شععاعر از اشرار دییران
اقتیععا

مي كنععد ،خواک برا نجو و تخطئععه و تحقير او و خواک برا مسعععخرگي و

شعععو طیري خودش» (ر ک  :حلیي )6۳ :0360 ،او در بحث نقيضعععه به ونیة منفي آن
(نجو و نزل) نبر داشته است
حسن وواد  ،نقيضه را تقليد یا نبيرة طنزآميز ميشمارد و آن را از فنون عمدة طنز
و دارا انواع مختلن ميداند كه به وسعيلة تحرین و میالغه ،مووب سرگرمي و استهزا
و گاني تحقير ميشععود (ر ک  :وواد  )21 :0365 ،این پوونشععیر به ونیهنا دییر
نقيضه نيز تووه داشته است
سععيما داد در «فرننگ اصععطالحات ادبي» ،نقيضععه را نوعي وواب ميداند و مرتقد
اسععت« :نقيضععه (وواب) در لغت باژگونه وواب گفتن شععرر كسععي برا مهاوات و
نجوگویي اسعت و در اصعطالح ،نوعي تقليد سخرکآميز ادبي ميباشد شاعر و نویسندة
نقيضعهسعاز از سیک ،قالب و طرز نیارش نویسندک یا شاعر خاص تقليد ميكند ولي
ال مغایر و ك ان ّم ّيت
به وا موضعوعات ودّ و سنیين ادبي در اثر اصلي ،مطالیي كام ً
ميگنجاند تا درنهایت ،اثر اصلي را بنحو تمسخرآلود ،وواب گفته باشد» (داد،0381 ،
نی نقيضه)
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بهمني مطلق و معالکي نيز ،نمعاننعد سعععيمعا داد ،نقيضعععه را نوعي وواب ايروعد
برميشععمارند و مرتقدند« :وواب ايرود ،نوعي وواب كه شععاعر با حفظ وزن ،قافيه ،و
ردینِ یک شععرر ود  ،مضععمون آن را به شععکلي ریشععخندآميز و تحقيركنندک دگرگون
ميكند كه نام دییر آن نقيضععه اسععت به عیارت دییر ،شععاعر نقيضععهگو عملي را مانند
كاریکاتوریسعت انجام ميدند و ووابي به شعرر ميدند كه به طرز مضحکي ،در موض
با شاعر اول است» (بهمني مطلق و مالکي)۳8 :0310 ،

ترار

در «فرننینامة ادبي فارسعي» آمدک است« :نقيضه گونها وواب است كه به تقليد از
اثر ادبي دییر  ،گفته شعدک و در آن ،شعاعر یا نویسندة نقيضهساز ضمن شیانت نقيضة
متن تقليد با اثر اصلي متن تقليدشدک ،سیک و لحن و نیرش یا افکار شاعر یا نویسندک
را مسخرک ميكند یا خندکدار نشان ميدند» (انوشه)03۳6 :03۳1 ،
محمّدرضععا اصععالني نيز مرتقد اسععت «نقيضععه ،بهعنوان اصععطالح ادبي به تقليد
اارا آميز و مضعحک از یک اثر ادبي مشخص اطال ميشود در این تقليد كه ميتواند
از كلمات ،سععیک ،نیرش ،لحن یا بيان عقاید نویسععندک باشععد ،سععایة اثر اصععلي نموارک
محسعو

اسعت الیته باید در نبر داشت در نقيضهنویسي ،اثر ادبي دوم استقالل ننر

خاص خود را دارد» (اصالني)82 :0380 ،
به اعتقاد قاسععميپور «نقيضععه عیارت اسععت از متني كه متن یا گونه ادبي «ود »
دییر را سعرمشعق خود قرار ميدند و به تمسعخر و تقليد مضحکهآميز آن ميپردازد
الیته ،نقيضعه فقط به مرنا تقليد مضعحکهآميز نيست بلکه نر نقيضها عالوک بر تقليد
مضحکهآميز و تخریب و واساز الیو و سرمشق خود ،شام نوعي وهتگير انتقاد
و ترریض آميز در قیال برخي مسعال اوتماعي ،فرننیي ،سععياسععي و فلسفي نيز نست»
(قاسميپور)021 :0388 ،
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 -2-۳تحليل تعریف نقيضه
چنانکه مالحبه ميشععود ،نریک از پوونشععیران از چشع انداز خود ،به تررین نقيضععه
پرداختهاند :برخي آن را در قيد «وواب ايرود گنجاندکاند» برخي صرف ًا آن را در «نزل
و مسععخرگي» محدود كردکاند برخي آن را با «پارود » مقایسععه كردکاند برخي به ونیة
«تقليد بودن از سععیک و لحن» آن تووّه داشععتهاند و برخي آميزکا از این ویوگينا را
مطرح ساختهاند
نکتة حالر انمّيّت این اسعت كه بيشعتر محققان به سعير تطور این اصطالح -چه در
قلمرو ادبيات فارسي و چه در قلمرو ادبيات عربي و چه در قلمرو ادبيات اربي -تووه
نداشعتهاند و این بيتووّ هي سعیب شعدک تا تراریفي متردد و مختلن ،اراله شود به نبر
ميرسععد محققان باید نخسععت بر تطور این واژک در ادبيات فارسععي متمركز ميشععدند و
تغييراتي را كه از ابتدا تا امروزک در مرنا این اصعطالح افتادک بررسي ميكردند و سگس،
نمين تطور را در زباننا دییر دنیال ميكردند و اگر تطابقي ميان اصطالحات بودک آن
را مطرح ميساختند
بنابراین ،ميتوان گفت نر یک از ترارین نكرشدک از منبر درست است ،امّا لزوم ًا
دقيق نيسععت زیرا اصععالح نقيضععه فقط محدود به یک دورة زماني بودک اسععت حتي
پوونشعععیراني كه به تطیيق اصعععطالح نقيضعععه با مرادل این واژک در زباننا اروپایي
پرداختهاند ،به وهت بررسععي نکردن تحول تاریخي اصععطالح نقيضععه ،اختالف نبر پيدا
كردکاند بهعنوان مثال ،در دانشعنامة «دانشگسعتر» ،نقيضه در مقاب دو اصطالح پارود
(حفظ شعک و تغيير مرنا) و تراوسعتي ( :Travestyحفظ مرنا و تغيير شک ) قرار دادک
شعدک است (ر ک  :رامين و دییران :0381 ،نی نقيضه) درحاليكه صدریان ( )0381در
مقالة «تحلي ترارین نقيضعه» ،مرتقد اسعت نقيضهساز در ادبيات اروپایي نوعي تقليد
نانمیون اسعت كه با عنوان «برلسک» ( )Burlesqueاز آن یاد ميشود و برلسک به دو
نوع برلسعک عالي (سعیک و قالب عالي ولي موضوع و محتوا پست شام پارود و
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سعخرک حماسه) و برلسک پست (سیک و قالب پست و موضوع و محتوا عالي شام
نودییراستيک ( )Hudibrasticو تراوستي) تقسي ميشود عربنواد و دییران ()0315
نيز در مقالة «اصعطالحشعناسي تطیيقي نقيضه و پارود » ،مرتقدند كه نقيضهنا فارسي
مرادل پاستيش ( )Pasticheدر ادبيات انیليسي نستند
از آنجا كه یکي از انداف این مقاله ،ارالة ترریفي درسعت و دقيق از نقيضه است -
و نه تطیيق این اصطالح با نوع مشابه اربي آن -تالش مي شود تا بر اسا

شواند ادبي

و تحوالت فرننیي و اوتمععاعي این تررین بععه دقيقترین شعععکع ممکن بيععان گردد
درمجموع به نبر ميرسد كه در شرر قدی  ،نقيضه بيشتر نوعي ووابگویي ،رقيبطلیي،
دعو دار  ،دشععمنپندار و نجوگویي بودک اسععت كه با تووه به سععاختار اثر اصععلي،
آفریدک ميشععدک اسععت چنانکه شععواند آن در اشععرار اضععایر راز  ،قطران تیریز ،
خاقاني شرواني ،اثيرالدین اخسيکتي ،عثمان مختار  ،سوزني سمرقند و برخي شاعران
دییر مشعاندک ميشعود به مرور زمان ،انداف دییر در نقيضععهنا ظانر ميشوند و به
این ترتيب نقيضعهنا كاربردنا تازکا ميیابند انتقاد از ساختارنا نادرست اوتماعي
و ابتعذالنعا فرننیي و افرا نا ننر از ومله مه ترین كاركردنایي اسعععت كه در
نقيضعهنا بيان ميشعوند بهعنوان مثال كتاب «اخال االشعراف» عیيد زاكاني نقيضها بر
كتاب «اوصعافاالشعراف» خواوهنصعيرالدین طوسعي در انتقاد از اوضاع اوتماعي زمانه
اسعت و «رسعالة ترریفات» و نيز نقيضعها بر كتابنا لغت به شمار ميآید (ر ک :
ميرصععادقي :03۳6 ،نی نقيضععه) نمچنين عیيد «در رسععالة صععدپند كه درویشنامه نيز
ناميدک شععدک اسععت به تقليد نجوآميز از پندنامهنایي ميپردازد كه از انواع مه ادبي به
شعععمعار ميآینعد و بعه وهعت كثرت و بيمعاییي ،در مرر
(فالحقهرود و صابر تیریز )20 :0381 ،

ابتذال قرار گرفته بودند»
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گاک نيز دشععمنتراشععينا و انتقادنا و ابتذالنا ك رنگ ميشععوند و طنزپرداز نا و
سعرگرمينا قوّت تازکا ميیابند اوج این خالقيتنا را ميتوان در آثار بسعحا اطرمه
شيراز و نبامالدین قار یزد وستووو كرد
آنچه ميان نمة تطورات ادبي و تحوالت تاریخي در زمينة این اصعععطالح مشعععترک
بودک این اسعت كه نقيضعه در نمة دورکنا ،تقليد طنزآميز از سععاختار یک اثر به شمار
ميرفته و آنچه مختلن بودک اندافي بودک كه از طریق نقيضععهنا حاص ع ميشععدک گاني
نعدف وواب دادن محترمانه به كسعععي بودک ،گاني وواب با نجو و نجا ،گاني طنز و
سرگرمي و مهم گویي و گاني انتقاد بودک است
درمجموع ،در ارتیا با نقيضعه ،مي توان گفت نقيضه نوعي تقليد طنزآميز ننرمندانه
است كه با تشثيرپذیر از ساحت ساختار آثار ادبي شک ميگيرد و برا مقاصد چون
وواب گفتن ،دشعمني ورزیدن ،به استهزاء گرفتن ،فحشدادن ،خنداندن ،سرگرمساختن،
انتقادكردن و به كار ميرود
در دوران گذشعته ،مه ترین كتابنا بروا ماندک در زمينة نقيضهنویسي عیارتاند
از :دیوان اشععرار بسععحا اطرمه ،دیوان اشععرار نبام قار  ،اخال االشععراف عیيد زاكاني،
خارسعتان حکي قاسعمي كرماني ،ملستان ميرزا ابراني خان تفرشي و در دوران مراصر
برخي مقاالت دنخدا در چرندپرند یا قضعععيهنا صعععاد ندایت در و و سعععاناب یا
نوشععتهنا فریدون توللي در التفاصعععي  ،تذکرةالمقامات ابوالفضععع زرویي نصعععرآباد،
دیگلماتنامة یوسعفرلي ميرشکاک و ووام الحکایات منوچهر احترامي در زمرة نقيضهنا
به شمار ميروند
گفتني است نقيضهنا صرفاً ،به تقليد از اثر نویسندک یا شاعر نوشته نميشدک بلکه
گعاک تقليعد طنزآميز از نوع خعاص متوني بودک كعه حالت افرا گونیي و ابتذال در آن
رسععو كردک اسععت بهعنوان مثال ،كتاب «عقایدالنسععاء» (كلثوم ننه) اثر آقاومالالدین
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خوانسععار نقيضععها بروا ماندک از دورة صععفو اسععت كه بر اسععا

الیوپذیر از

«رسالهنا عمليه» با موضوع نقد عقاید خرافي زنان آن عصر نوشته شدک است
نمچنين ،كتاب «مَقوی » نوشععتة ميرزارضععاخان افشععار نيز نقيضععها اسععت كه با
الیوپذیر از «تقوی نا قمر » آن زمان كه نر روز در آن به كار اختصععاص داشععته،
نوشعته شدک است «تذكرة یخچاليّه» نوشتة ميرزا محمّدعلي مذنب اصفهاني (بهار) نيز با
الیوپذیر از تذكرکنویسينا به نیارش درآمدک است
 -0بحث
اكنون كه تررین مشععخصععي از نقيضععه به دسععت دادی  ،نقيضععهنا یکي از شععاعران
طنزپرداز مراصعر یرني ناصر فيض را واكاو مينمایي ابتدا ،شرح مختصر از زندگي
و را بيان ميكني و سعگس ،در دو ساحت محتوا و ساختار به تحلي تکنيکنا شاعر
در نقيضهنا ميپردازی
 -6-0نگاهی گذرا به زندگی و آثار ناصر فيض
ناصعر فيض در سعال  0338در ق به دنيا آمد و شعاعر را با شرر ود از سال 0363
شروع كردک است نخستين شررنا و پس از رفتن به ویهه و در حال و نوا ونگ
تحميلي با موضوع دفاع مقد

سرودک شدک است:

رفعتي بععه ویهععه كربال را دیععدی

خوانععدی خععدا را و خععدا را دیععدی

مععا حن ننمودی و طوافش كردی

ما سعععري نکردی و صعععفا را دیدی
(ناصر فيض)00 :0312 ،

برد از ونگ ،به شعععرر طنز رو ميآورد و دربارة اینکه چرا به حوزة طنز متمای
شععدک ،مينویسععد« :نمين كه ميتوان با پرداختن به «نين» مخاطب را بخندان احسععا
ميكن از یک توانایي برخوردارم كه شاید در نر كس نیاشد» (فيض)22 :0315 ،
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ناصر فيض با چاپ اوّلين مجموعة اشرار طنزش به نام «املت دستهدار» ( )0380در
ووام ادبي و ننر  ،مطرح ميگردد چهار سعععال برد ،مجموعه شعععرر طنز «نزدیک ته
خيار» ( )0388چاپ ميشعود در سال  0312مجموعه شرر طنز دییر از و با عنوان
«فيضبوک» به چاپ ميرسععد كتاب «فيضععاً له» ( )0315نيز آخرین كتاب او در حوزة
شرر طنز قلمداد ميشود
بررسععي دقيق كتابنا یادشععدک نشععان ميدند شععاعر در نر یک از آثار خویش،
اشعرار در نوع نقيضعه سرودک است در «املت دستهدار»  8شرر نقيضه ،در «نزدیک ته
خيار»  08شعرر نقيضعه و در «فيضبوک»  02شرر نقيضه به چش ميخورد تمام كتاب
«فيضعاً له» نيز نقيضعهنایي اسعت كه بر اسعا

تکبيتنا حافظ شيراز سرودک شدک

است 0درمجموع این آثار ،بيشترین نقيضهنا به تشثيرپذیر از حافظ سرودک شدک است
این تقليد نوشععمندانه نشععان ميدند كه فيض نهتنها تحت تشثير فصععاحت و بالات
كالم حعافظ قرار گرفتعه و نمودنعا خالقانة آن را در كالمش نشعععان دادک ،بلکه باعث
گردیدک كه شععاعر از طنزپرداز نا و رند نا حافظ نيز متشثر شععود و در خالل آن به
انتقعادنا مختلن دسعععت یازد بهعنوان مثال حافظ ازلي با مطل «گ در بر و مي در
كن و مرشو به كام است» دارد كه ناصر فيض نقيضة آن را چنين سرودک است:
گ در بر و مي در كن و مرشو به كام است

من ماندکام اینجا كه حالل است؟ حرام است؟

دل اشعععکععال نععدارد

گر یعار پسعععنعدیعد تو را كار تمام اسعععت

در مذنب ما بادک حالل اسعععت ،ولي حين

در مذنب اسعععالم نمين بادک حرام اسعععت

شعععد قعافيه تکرار ولي مسعععشلها نيسعععت

2

بععااینکععه بععه فتوا

چون شعاعر این بيت طرفدار نبام است
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ودول  -0ترداد نقيضهنا حافبانه و ايرحافبانه در مجموعهنا
نام مجموعه

ترداد نقيضهنا حافبانه

املت دستهدار

۳

نزدیک ته خيار

6

فيضبوک

6

ترداد نقيضهنا ايرحافبانه
( 0احمد عزیز )
 02شعرر (مولو  ،سرد  ،قصاب كاشاني،
مجذوبعليشعععاک ،ميرزاحسعععين مشعععرف
اصععفهاني ،سععهراب سععگهر  ،سععيدرضععا
محمّد  ،محمّدسعععريد ميرزایي (2شعععرر)،
كورش كيععانقلرععهسعععرد  ،علي داوود ،
رسول یونان)
 6شععرر (سععيمين بهیهاني ،نوشععنگ ابتهاج،
معحعمّ عدععلعي بهمني ( 2شعععرر) ،بهمن
صیا زادک ،حميدرضا شکارسر )

فيضاً له

-

 011تکبيت

عالوک بر نقيضععهنا یادشععدک ،ناصععر فيض نقيضععهنایي نيز سععرودک اسععت كه نه بر
اسعا

تقليد از شعرر یک شعاعر بلکه بر اسعا

مانند نقيضعهنایي كه بر اسعا

تقليد از یک نوع یا قالب خاص است

قالب ترانه یا ازل مدرن یا شععرر سععگيد سرودک شدک كه

ندف اصععلي شععاعر در آن ،نقد چنين نوعنا یا قالبنایي اسععت كه شععکلي از افرا و
ابتذال به خود گرفتهاند
 -2-0تحليل محتوایی نقيضهها
اصععوالً نقيضععهنا به قصععد خنداندن ،سععرگرمسععاختن ،بهسععخرکگرفتن ،نجو گفتن و
انتقادكردن سعرودک ميشعوند در اشعرار ناصر فيض بيشتر نقيضه نا با ندف خنداندن یا
انتقاد كردن سرودک شدکاند چنانکه در نقيضها با مطل :

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 611

كسعععي بيععایععد و نو مرا بیيرانععد

عرو

شعععرر مرا در وهان بیرداند

ميگوید:
نتيجه این كه فقط این نقيضه را گفت

برا آنكعه شعععما را كمي ،بخنداند
(ناصر فيض)025 :0388 ،

اگرچه شاعر به نجو و نزل نيز عنایتي دارد و مرتقد است «اگر نجو نیود ادبيات ما
چيز ك داشععت» (فيض ،)08 :0388 ،بااینحال رد پایي از نجو و نزل در اشععرار و
دیدک نميشود و خود شاعر نيز به این مسشله انعان دارد:
من اگر نزل نیفت گلعه از من نکنيد

ني نیویيد كه تالي سمرقند نيست
(ناصر فيض)01 :0388 ،

حتي در نقيضععها كه در نم یکي از شععاعران سععرودک ،اگرچه حرف نجو را پيش
ميكشعد ،امّا در عم اثر از این مدعا در این شعرر دیدک نميشود و در حد یک تهدید
و ترریض باقي ميماند:
رسععيد مودک كه اشععرار بد نخواند ماند

چنانکه شعرر وناب اسد نخواند ماند

میر به نجو من ا دوست ماندگار شو

كسعععي كعه از قلم اوفتد نخواند ماند
(ناصر فيض)035 :0380 ،

امّعا بخش قاب تووهي از نقيضعععهپرداز نا فيض محملي برا انتقادنا مختلن
شعدک است از آنجا كه یکي از رسالتنا شاعر ،بویوک شاعر طنزپرداز و نقيضهسرا ،نقد
مرضالت اوتماعي و داداهنا فرننیي و اخال انساني است ،این موضوعنا در ابراد
مختلفي در شرر شاعر انرکا

ميیابند

در ادامه ،به نكر ابراد مختلن این انتقادنا ميپردازی
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 -6-2-0انتقادهای اجتماعی
فيض در خالل نقيضععهنایش در حوزة آفات اوتماعي به مسععاللي نمچون رشععوکگير
برخي مسئوالن ،بيمسئوليتي مدیران ،فرار مغزنا از وطن و تووه داشته است بهعنوان
مثال برا اینکه گسترة ابراد رشوکگير را نمایان سازد ميگوید:
احعتعرام عاً رشعععوک ميگيرد ز خلق

چون رليس خویش ،دربععان نيز ن
(ناصر فيض)68 :0380 ،

شععاعر به مرضععالت روزمرکا كه مردمان سععرزمينش با آن دسععتبهگرییان نسععتند
تووهداشعته و آنها را بروسعته كردک است مسشلة آلودک بودن آب شرب در برخي شهرنا
و بيتدبير مسئوالن بهوهت پيدانکردن راکحلي مناسب برا رف آن در قالب نقيضها
تلخ ولوکگر شدک است:
خاک ،آلودک مه نيسععت كه آب ،آلودک

چه كسعي گفت فقط نست شراب آلودک

ندیدم نرگز

فاضععالبي كه نیشععته اسععت به آب آلودک

چعه كن آب گ آلود به خوردم ندنند

كععه صعععفععایي نععدنععد آب تراب آلودک

كوچه ،ميدان ،وسعط شهر ،اتا من و تو

چيسعت تا نيست در این شهر خراب آلودک؟

من كه گشت ولي افسو

(ناصر فيض)63 :0312 ،

داداة اوتماعي دییر در نبرگاک فيض ،موضعععوع نخیهگریز یا فرار مغزناسعععت
اگرچه شععاعر عر خاصععي به وطنش دارد امّا از اینکه ن وطنانش چنين عرقي ندارند،
مترجب است:
بو وطن كه ميوزد من كه ز حال ميروم

در عجی چرا كسعععي ميع وطن نميكنععد؟

تا به حسععاب آنوان رفته خطا شععيرنا

نععافععه بععه نين علتي ،مي ع ختن نميكنععد
(ناصر فيض)020 :0312 ،

شعاعر گاني نيز با چش انداز طنز به توصين مساللي ميپردازد كه اگرچه در اسالم،
من شدک ،امّا نمودنا آن در وامره دیدک ميشود:

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 646
اال یعا ایهعا السعععاقي ادر كعشسعععاً و ناولها

از آن مينا كه قطراً ميبرد رنگ ا از دلنا

نعه از آن مي كه آدم گاک ميبيند زبان الل

ظروف خالياش افتادک بر شعننا ساح نا
(ناصر فيض)00۳ :0312 ،

 -2-2-0انتقادهای اقتصادی
تووّه به مرضعععالت اقتصعععاد و مشعععکالتي كه از طریق آن برا مردم پيش ميآید از
داداهنا فيض است شاعر خود را تافتة ودا بافته از مردم نميداند ازاینرو در قالب
نقيضه به نقد گراني ميپردازد:
دارم از نر گزافش گله چندان كه مگر

كه چنان زو شدکام بيسروسامان كه مگر

تعا زدم نر چه پسانداز خودم را به دالر

افت كرد آنقدر این قيمت تومان كه مگر

قيمععت آب گران بود گرانتر ن شعععد

چه بیوی به تو از گندم و از نان كه مگر
(ناصر فيض۳1 :0312 ،و)۳0

شعععاعر در بيعاني تلخ و گزندک و اارا آميز ،این گراني و بيثیاتي در قيمتنا را به
حد اسععنبار ميداند كه مرتقد اسععت فکركردن به آن خود منجر به تشععدید قيمتنا
ميشود:
فکر و نكرت شععدک باال نرود قيمت مر

لحبها فکر كني ،باز ،گران خواند شد

فيالمث یکشعععیه باال نرود نر نوین

نر روزانة آن را كه ضمان خواند شد؟
(ناصر فيض)۳3 :0312 ،

بعه اعتقاد فيض در چنين شعععرایطي انتبار افزایش حقو نيز بيفایدک و نیرانكنندک
است:
گفت بععه «تهران امروز» مععانععانععهام را بيفزا

خندید و گفت ا برادر ،باشععد ولي وا ندارد

گفت سه تا پسته وقتي نرخش حدود نزار است

یک دیز آن ن سععهتركه این قدر مرنا ندارد
(ناصر فيض)01۳ :0312 ،

از سو دییر ،این مشکالت در مواقري پيش ميآید كه بهرکمند از الیو اصالح
مصرف نهتنها رعایت نميشود بلکه مناب مختلن طیيري نيز به ندر ميرود:
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چنين كه ميرود اسععراف بيامان از آب

به اير خاطرکا پشت سد نخواند ماند
(ناصر فيض)035 :0380 ،

وابسعتیي اقتصاد به واردات محصوالت و نیود توليد داخلي از ومله دییر انتقادات
اقتصاد فيض است:
چرا مات نیاشد چين كه پيشازاین فقط چين بود

چعرا امروز تععشمين ميكنععد حتي ن ع مععا را

نهتنها ن  ،گز و سععونان ق ن یحتم چيني اسععت

ز كععار عععامعالن دنیععال كن كععارام ع مععا را
(ناصر فيض)050 :0312 ،

درنهایت ،شععاعر حتي به یارانها كه از سععو دولت به مردم اعطا ميشععود به دیدة
انتقاد مينیرد و از آن ،با اقتیا

از تركيب «حافظ» ،با عنوان «لطن به انواع عتاب آلودک»

یاد ميكند:
مهر مانانة دولت به دل من ننشععسععت

آک از این لطن بعه انواع عتاب آلودک
(ناصر فيض)60 :0312 ،

 -۳-2-0انتقادهای اخالقی
انتقادنا اخالقي فيض حولوحوش مسعععاللي مطرح ميشعععود كه اگرچه بر تحذیر آن
تشكيد ميشعود ،باز به شک بارز و چش گير در بطن زندگي ایرانيان قرار گرفته است
سخنچيني و حرفپراكني از ومله ایراداتي است كه فيض مطرح كردک است:
حرف در گوشعععي كععه در ب ميزني

ميرسعععد تععا ق خراسعععان نيز ن
(ناصر فيض)68 :0380 ،

رشععتة انتقادنا اخالقي در نقيضععهنا فيض حتي به مسععال ورزشععي نيز كشععيدک
ميشود و یکي از مسال مه فسادانیيز و ايراخالقي ،یرني تیانيكردن تي نا ورزشي
با یکدییر مطرح ميشود:
برا آنکه تيمي را بیازانند مرلوم اسععت

اگر داور تیاني كردک باشد ،نَند الزم نيست

(ناصر فيض)0۳1 :0312 ،

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 64۳

تووه به حقو بشععر و ونگ ملتنا عليه یکدییر از دییر موضععوعنایي اسععت كه
فيض بدان پرداخته است:
من دعا ميكن ا كاش پسازاین نرگز

نين قنععداقععه نیردد بععه خشععععاب آلودک

(ناصر فيض)65 :0312 ،

فيض حتي به حقو حيوانات تووه داشعععته و از اینکه انسعععاننا حق حيات را از
وانداران ميگيرند انتقاد ميكند:
تمام آنوان را آدمي یک روز خواند خورد

ولي نرگز نخوانعد خورد چيز وز گياک آنو

(ناصر فيض)51 :0388 ،

 -0-2-0انتقادهای فرهنگی
بيشعععترین انتقععادات فرننیي فيض در ارتیععا بعا بياعتنععایي بععه ننر و ننرمنععد ،بویوک
بياعتیارشدن شرر و ادب و ازل است به تریير شاعر،
چه افراد از شرر دی دی دادام در اياب ازل سود بردند
و آن وقت من مث ایننا كه خيلي مدرناند
تو را رو آواز یک زا خوان نشانيد
(ناصر فيض)023 :0388 ،
شععاعر ،آسععمان ادب را از ایار «وفنیيات» ،تيرکوتار ميبيند و از اینکه قیا قول و
ازل زیر دستوپا ناانالن افتادک شکوک سر ميدند:
و زیرانداز

كلععه برا ادب زین نمععد نخوانععد مععانععد

شعد آسعمان سخن تيرک در ایار وفنگ

ستارکا پسازاین در رصد نخواند ماند

قیا قول و ازل شععد پال

(ناصر فيض)035 :0380 ،
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فيض مرتقد است این شاعران تازکبهدورانرسيدک برا اینکه دیدک شوند ،روز چند
بار از انجمني به انجمني دییر ميروند:
باید كه شعععيوة سعععخن را عو

كن

گاني برا خواندن یک شرر ،الزم است

شععد شععد اگر نشععد ،دنن را عو

كن

روز سعععه بععار ،انجمن را عو

كن

(ناصر فيض)۳6 :0388 ،

بنابراین ،نیاید از این قسع شعاعران اتوكشعيدک ،ظانرپرسعت و پا منق نشين انتبار
داشت كه چهرة درخشاني در ميانشان ظهور كند:
اتوكشعععيعدکترین شعععاعران انع وطن

شععدند برد دو شععرر خفن رگالپرسععت

به اير نر سدک یک شاعر انتبار نيست

از این وماعت بيكرسععي زاالپرسععت
(ناصر فيض)1۳ :0312 ،

در چنين اوضعاعي ناشران نيز به این دلخوش مي كنند كه آمار چاپ فالن كتاب به
این دلي زیاد است كه شاعر یا نویسندة بزرگي ظهور كردک است:
ناشعععران دلخوش آمار رمان یا شعععررند

شععاعر نيسععت در این شععهر كتابآلودک

(ناصر فيض)60 :0312 ،

 -1-2-0انتقادهای سياسی
فيض تمای چنداني برا ادا انتقادات سععياسععي ندارد زیرا مرتقد اسععت برخي افراد
وریانات سعياسي به دنیال فرصتطلیي برا كسب مناف خود نستند و شاعر را در این
ميان سرزنش یا قرباني ميكنند:
تععمععيععز

كععه آوردن نععام او نسععععت وععيععز

بععه من گفععت حرف حسععععابي نزن

مععیععو قععرمععز و حععرف آبععي نععزن

فضعععولي میر این كعه آن سعععو آب

چه سععرمایهنا خفته در نر حسععاب؟

یععکععي از بععزرگععان انعع

(ناصر فيض)001 :0388 ،

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 641

بااینحال ،گاک از طریق نقيضععهسععاز بر اسععا

اشععرار مشععهور كه آوازخوانان

مرروف آن را خواندکاند بتلویح وقای سياسي را به تصویر ميكشد:
یعک شعععب آتش در سعععتعاد معا فتععاد

شعععور و اواععا در دل اعضععععا فتععاد

دیععیران

تععا شعععود ایعجععاد از این اقععداممععان

فععرصععععت شعععغععلععي بععرا

تععا كسعععاني كععه قَعدَر در این فن انععد

بععار دیععیععر بععر سعععتععاد آتععش زننععد
(ناصر فيض)000 :0388 ،

و نمچنين ،مرتقد اسععت كه با دو كلمه حرف حسععاب ،كالم آلودک و خدشععهدار
نميشود:
بیعذاریعد نمعاننعگ نیاشعععد شعععررم

با دو مصععرع نشععود حرف حسععاب آلودک

(ناصر فيض)60 :0312 ،

فيض با طنز كوتاک ،امّا نيشدار و تناقضوار ،موضععوع «آزاد » را این گونه ندف
ميگيرد:
فعععکعععر كعععن آزاد آزاد  ،ولعععي

فعکعر كعن گععانعي بععه زنععدان نععيز ن

(ناصر فيض)61 :0380 ،

 -۳-0تحليل ساختاری نقيضهها
از آنجا كه اسعا

نقيضعهنا بر طنز استوار است و در طنز نوعي ناسازگار ميان عناصر

سععازندة متن ووود دارد ،بنابراین تحلي ناسععازگار نا مختلن در سععطح كالم حالز
انمّيّت است زیرا «نانماننیي طنزساز ،خوشایند و اافلیيركنندک است چون دستکار
در نب نا و دسععتانداز به نبامناسععت طنزنا بزرد دسععتانداز به قلمرو حقایق
بزرد اسععت» (فتوحي )3۳۳ :0315 ،این ناسععازگار نا در حوزکنا مختلن ازومله
حوزة زبان ،موسيقي ،مرنا و تصویر اتفا ميافتد
در ادامه ،به تحلي مه ترین این ناسازگار نا در نقيضهنا ناصر فيض ميپردازی

 641فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بيست و دوم ،بهار  ،6011شمارة 04

 -6-۳-0ناسازگاریهای زبانی
منبور از ناسعازگار نا زباني ،خالقيتنایي است كه در حوزة زبان در سطح واژکنا،
ضععمایر ،افرال ،اسععامي و

رو ميدند در نقيضععهنا ناصععر فيض ناسععازگار نا

زباني ،پربسعععامدترین ناسعععازگار نا به شعععمار ميروند در ادامه به تحلي این موارد
ميپردازی
 -6-6-۳-0واژهبازی
یکي از روشنا خالقانة فيض در نقيضعهنا تیدی واژکنا به اسع نا زنانه است
شاعر به تقليد از این بيت حافظ:
راسعععتي خععات فيروزة بواسعععحععاقي

خوش درخشعيد ولي دولت مسترج بود

(حافظ)052 :0385 ،

و با وابهوایي یک حرف یرني تیدی «ت» به «ن» و ایجاد اسععع خاص كام  ،طنز
شععيریني آفریدک اسععت یرني «خات فيروزة بواسععحاقي» را به «خان فيروزة بواسععحاقي»
تغيير دادک اسععت فيروزة بواسععحاقي در شععرر حافظ با ایهامي ظرین ن به ایام خوش
حکومت شعاک شعيخ ابواسعحا و ن به مردن بواسحاقي كه از مرادن مشهور فيروزک در
نيشابور بودک اشارک دارد (ر ک  :خرمشاني )۳51 :0381 ،درحاليكه در شرر ناصر فيض
این عیارت ایهامدار به نام و نامخانوادگي خانمي تیدی شدک است:
خععان فيروزة بواسعععحععاقي

كه گ سععرسععید شععرر به نر محف بود

گرچه اشرار پر از مسئله و ناقص داشت

ليک در آنچه كه ميخواست دل كام بود

در عو

(ناصر فيض)31 :0388 ،

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 641

باز با اسعامي زنانه در دییر نقيضعهنا فيض نيز دیدک ميشعود شاعر به تقليد از
بيت زیر از حافظ:
صععیحدم از عرش ميآمد خروشععي عق گفت

قدسععيان گویي كه شععرر حافظ از بر ميكنند

(حافظ)031 :0385 ،

با تیدی كلمة «عرش» به «حمام» ،و تیدی كلمة «قدسععيان» به «قدسععي» فضععایي
طنزآميز خلق كردک است:
دوش از حمام ميآمد صععدایي ناشنا

كيست با قدسي كه شرر حافظ از بر ميكنند

(ناصر فيض)016 :0388 ،

در وعایي دییر بععا لفظ «پر » و درن آميختیي مرنعا قعدی و وعدیعد واژک ،طنز
خالقانها ایجاد كردک است:
آن یععار كععه آراسعععتععه بععا نععام پر بود

سعععرمعایهام از كار و تالش بصعععر بود

آن مععار پر چهرک و این یععار پر نععام

نبر بود

تحصعععي من از در

كال

(ناصر فيض)11 :0388 ،

فيض حتي با نام برخي گ نا كه امروزک بيشعتر برا اسعامي زنانه اسعتفادک ميشود،
نقيضه ساخته است:
گر به نرگس بشود خيرک شقایق نه عجب

چشع نرگس به شقایق نیران خواند شد

(ناصر فيض)11 :0388 ،

این نوع خالقيعت زبعاني در نمونعهنعا دییر كه حاصععع تقاب مرنا دیروز و
امروز واژگان اسعت نيز ر ميدند مثالً كارگر شععدن در گذشته به مرني «مؤثر واق
شعععدن» به كار ميرفته درحاليكه امروز در مرنا «شعععغ كارگر پيداكردن» به كار
ميرود:
كردم روانه نر چه پسعر داشعت به شهر

بعاشعععد كز آن ميانه یکي كارگر شعععود
(ناصر فيض)81 :0388 ،
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یکي دییر از تکنيکنا طنزآفریني فيض در این قلمرو «با ضعمایر» است شاعر به
قصد ترریض یا تمسخرِ برخي شاعراني كه راک افرا را در این زمينه پيش گرفتهاند ،3به
تکرار بيوهت ضمایر در نقيضهنا متوس شدک است:
نر كجععا من نروم تو نرو مععا نروی

صرفه كردک است اگر حضرت ایشان نرود

(ناصر فيض)52 :0380 ،

یا:
بععا ضعععمير من تو او مععا و شعععمععا

گععاک الزم نسععععت ایشععععان نععيععز ن

(ناصر فيض)61 :0380 ،

 -2-6-۳-0واژهسازی
منبور از واژکسععاز  ،سععاخت واژکنایي اسععت كه در زبان مريار به كار نميرود امّا در
زبان طنز محملي برا خندک و سعععرگرمي ميشعععود در مثال زیر «تَرتَركردن» به مرنا
دوبارکتر كردن برا مخاطیان تازگي دارد:
گاک نخ را وقت سوزن كردنش تر ميكنند

گر نرفت آن تو درش آوردک ترتر ميكنند
(ناصر فيض)015 :0388 ،

در نمونة دییر شععاعر برا ادا مرنا «متحولشععدن» از عیارت «ایجادكردن حوّلنا»
بهرک ميگيرد:
از آن مينا كه از دل ميبرد نول خمار را

و در حعال من و تو ميكنعد ایجعاد ،حوّلنا
(ناصر فيض)00 :0312 ،

فيض در وایي دییر به لفظ «ناولها» تووه داشععته اسععت مصععدر مناوله برا «ناولها» در
شععرر مرروف حافظ (اال یا ایها السععاقي ادر كشس عاً و ناولها) در مرني «رسععاندن» اسععت
درحاليكه فيض آن را در تریير فارسعيانة خود در مرنا «كساني كه ول(رنا) نيستند» به
كار بردک است:

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 641
خيابان شعععد قر با ادعا ح مشعععک نا

و مشک شد عیور از شهر بر ولنا و ناولنا

(ناصر فيض)80 :0388 ،

 -۳-6-۳-0ابهامسازی
یکي از تکنيکنا فيض در نقيضعهسعاز ابهامساز است ابهامساز از این لحا در
نقيضعهساز ارزشمند است كه باعث پاشيدگي یا تودرتویي مراني ميشود نمچنين ،از
طریق آن ،تشوی پذیر در متن صعععورت ميگيرد و سعععیب ميگردد كشعععن مرنا برا
مخاطب قطريت نداشعته باشعد گفته شدک «ابهام امکاناتي برا ژرفنیر و واكنشنا
خواننعدک فران ميكند و خوانندک را از محدودة متن و مرزنا آن فراتر ميبرد و آزاد
اندیشعععيدن را به ارمغان ميآورد» (فتوحي )21 :038۳ ،دراینارتیا  ،فيض گاني برا
ایجاد ابهام از ضمایر میه استفادک ميكند:
گر كه با این ،نشود مشک نركس آسان

شر عق است كه نرگز عقب آن نرود
(ناصر فيض)50 :0380 ،

گاني از اس مکاننا میه بهرک ميووید:
من نخوان به كسي گفت كجا باید رفت

آنكععه بيانن پععدر تععا لععب ایوان نرود
(ناصر فيض)50 :0380 ،

در برخي موارد ،از واژگان میه به وهت پنهانساز نویت افراد كمک ميگيرد:
نعركعجععا پععا معيگععذار

مث ع ایکس

یععا اداراتععي از ایععنسععععان نععيععز ن ع
(ناصر فيض)68 :0380 ،

در پارکا موارد ،برا افزایش ابهام ،كليشهنا زباني را در شرر دخي ميسازد:
عشعق یک چيز لطين است زمختش نکنيد

عشعق یک پردة زییاسععت ولي تور نيست
(ناصر فيض)56 :0380 ،

 611فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بيست و دوم ،بهار  ،6011شمارة 04

یا:
صعد بار گفتهام به نمه دوستان خویش

نر چيز را كععه زود نیععایععد نوا كننععد
(ناصر فيض)000 :0380 ،

گعاني نيز ابهام را در مرنا كالم ميگنجاند چنانکه در مثالنا زیر واژة «ن » در
بيان مرنا كالم این ابهام را ایجاد ميكند:
نر كه تابسععتان برایش مشععک اسععت

فصعععع سعععرمععا و زمسعععتععان نيز ن
(ناصر فيض)000 :0380 ،

 -0-6-۳-0جمعسازی
كعاربرد وم الجم نعا در زبعان مريار الط محسعععوب ميشعععود امّا در زبان طنز و در
نقيضععهپرداز نا باعث آشععنایيزدایي در زبان ميگردد «ارانلنا ،منازلنا ،مسعععال نا،
وداولنا» در ازلي با نمين التزام ،از وملة وم الجم نا نستند:
من آنجا بودم ا ّما اشتیاني ن نميكردم

گرفتنعد اشعععتیعاناً بندک را ن با ارانلنا

مرا بردند آنجایي كه نامش رفته از یادم

گروني را ن آوردنعد آنجعا از منازلنا

به آنها گفت آخر ورم من؟ گفتند ميفهمي

كه ورمت بستیي دارد به خيلي از مسال نا

اگر تنها نشعسعتي رو ودول اینکه ورمي نيست

ولي گویي نشعسعتي با كسي رو وداولنا

(ناصر فيض 80 :0388 ،و )85

 -1-6-۳-0مصدرهای جعلی یا ساختگی
به كار بردن مصعادر ورلي به تقليد از برخي شعاعران سیکآفرین نمچون طرز افشار،
در نقيضهنا ناصر فيض نيز دیدک ميشود فيض در ازلي با ردین «خودم» از قوافيا
استفادک كردک كه نمیي مصادر ورلي نستند:

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 616

شعععش بار پيش ن كه در آیينه زل زدم

از خعاطرم نرفتعه كه گرخيدم از خودم

كه آمد درون من

وا تنگ شد برای و كوچيدم از خودم

آن شععخص ناشععنا

آر از آسععمان به زمين ميتوان رسععيد

من ن به این رسيدم و شرریدم از خودم
(ناصر فيض)38 :0312 ،

 -1-6-۳-0عاميانهنویسی
فيض با به كار بردن واژکنا عاميانه و صععميمي در نقيضععهنا خویش ضععمن ایجاد
فضعایي ترام آميز بين خود و مخاطب ،بسعتر را برا تقاب واژکنایي فران ميسازد
كه به آسععاني و به راحتي در شععرر قرار نميگيرد درحقيقت ،فضععا طنزآميز حاك بر
نقيضعه مووب ميشود این قیي واژگان مجالي برا ولوکگر پيدا كنند واژگاني چون
پيزور  ،نمينوور  ،دنگوفنگ ،شعععيکوپيک ،ددر  ،شععع شعععلکي ،راک به راک ،ني،
مِنمِن ،ماما ،پادادن ،یحتم  ،پر بدک و :
عاشعععقي الیق نر آدم پيزور نيسعععت

پسرم عشق كه یک چيز نمينوور نيست

(ناصر فيض)55 :0380 ،

یا:
معا بعدان مقصعععد عالي نتواني رسعععيد

با نمين شععع شعععلکي رفتن و با گامي چند

(ناصر فيض)038 :0388 ،

 -1-6-۳-0محاورهنویسی
فيض در نقيضععهنایش در كنار واژگان عاميانه از الفا محاورکا نيز بهرک ميووید این
تکنيک ننرمندانه نهتنها ناسازگار ميان كلمات مريار و محاورک را آشکار ميسازد ،بلکه
عاملي برا پركردن وزن محسوب ميشود:
دییر بس اسعت این نمه اشکي كه ریخت

یعا رب نذار صعععورت من خيستر شعععود
(ناصر فيض)۳1 :0388 ،
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یا:
برضعععيعا عين یعه گعاوند ترجب نکنيد

چشععع انرععام مععداریععد ز انرععامي چنععد
(ناصر فيض)038 :0388 ،

گفتني اسعععت فيض عالوک بر بعهكعارگير واژگعان ععاميعانه و محاورک ،از واژگان
منسععو شععدک به قصععد طناز و طنزپرداز نيز اسععتفادک ميكند واژة «تفو» (آب دنان
افکندن) در بيت زیر چنين است:
دییر به قف یا به كليد احتياج نيسعععت

وقتي تفو بععه لععذت دنيععا كنععد كسعععي
(ناصر فيض)038 :0388 ،

 -4-6-۳-0مکررنویسی
یکي از ترفنعدنا فيض برا ایجاد تووه مخاطب در نقيضعععه ،اسعععتفادک از واژگان یا
ومالت یا ابيات تکرار اسععت گویي كه این نوع تکرارنا نمچون زنگ نشععدار تووه
مخاطب را به خود ولب ميكند و بسامد بيشازحد آن عالوک بر آنکه ساختار موسيقایي
كالم را تحت تشثير قرار ميدند ،حشعوگویي و مهم نویسي را مووب ميشود ازاینرو
ن خندک بر لیان مخاطب مينشيند و ن بر انمّيّت موضوعي خاص تشكيد ميشود
بهعنوان مثال ،فيض در شرر «عشق یک چيز لطين است» كالم خود را با بيت:
عععاشعععقي الیق نر آدم پيزور نيسععععت

پسرم عشق كه یک چيز نمينوور نيست

آاعازیعدک و دوبارک در بيت نه  ،مصعععراع دوم را با تغييردادن یک كلمه تکرار كردک
است:
عشعععق منبومة زییا پریشعععانيناسعععت

پسرم عشق كه یک حس نمينوور نيست
(ناصر فيض)038 :0388 ،

ال
ناگفته نماند مضمون ازل كه پند پدر به پسر است با بيان این نوع مکررگویي كام ً
سازگار دارد مکررنویسي حتي در اشرار كه مردف نستند مجالي برا شاعر فران
ميسازد تا توانایي و قدرت مضمونساز خود را در نقيضهگویي نمایان سازد

تحليل محتوایی و ساختاری نقيضههای ناصر فيض 61۳

قصععيدة بلند چه و دو بيتي كليد( )0در مجموعه «نزدیک ته خيار» با ردین «كليد»
و با تکرار واژة «قف » كه به تشثير از شرر كورش كيان قلره سرد سرودک شدک ،از وملة
این دست نقيضهنا به شمار ميرود:
وا ميشعععود بععه عععادت مرمول بععا كليععد

نر قف و در به دسععت شععما نست تا كليد

درنعا بعدون شعععک نمیي باز ميشعععوند

در قعفلشععععان فرو برود نر كجععا كليععد

وقتي كه قف باز شعععود با فشعععار دسعععت

یرني كعه قفع واشعععدک امّعا نععه بععا كليععد
(ناصر فيض)038 :0388 ،

این قیي تکرارنا گاني نيز در كلمات یک بيت ،خود را عيان ميسازند:
ا

وععان حععدیععث مععا بععر دلععدار گععو

شعععایععد بععه لطن او بر مععا نيز بر شعععود
(ناصر فيض)81 :0388 ،

 -2-۳-0ناسازگاریهای موسيقایی
برخي شوخينا زباني در نقيضهنا با دستکار در الیهنا موسيقایي ر ميدند این
ناسععازگار نا گاک در موسععيقي بيروني اشععرار یرني وزن نقيضععهنا ولوکگر ميشععوند
چنانکه شاعر خود به این موضوع اعتراف ميكند:
شعررم این بار پریشعان شدک پا تا به سرش

تو در این مرركه از وزن پریشععان كه مگر
(ناصر فيض)۳2 :0312 ،

یکي از ابتکارنا والب تووه فيض در قلمرو وزن نقيضععهنا ،اسععتفادک از ریت نا یا
صدانا به وا واژگان است:
چون مي از خ به سععیو رفت و گ انداخت نقاب

من و دی دی دارارام و دیر ری رامي چنععد
(ناصر فيض)031 :0388 ،

شاعر از این طریق ضمن ولب تووه مخاطب به ترریض شرر شاعراني پرداخته كه
از دست افاعي عروضي به تنگ آمدکاند:
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بلیع طی من اگر لعب بعه ترانعه واكند

طوطي طی نينكس تنتتنن نميكن عد
(ناصر فيض)025 :0312 ،

بروسعتهسعاز قوافي خاص یا قافيهباز  ،از ومله دییر ظرافتنا موسيقایي در
نقيضععهنا فيض به شععمار ميرود شععاعر در نقيضععها با عنوان «خطاسععت تا نمدان»
ضعمن برگزیدن كلماتي نمچون اسعد ،سد ،نمد ،رصد و

وقتي به بيت آخر رسيدک با

ایهامي ظرین از قافية «مستند» استفادک كردک است:
بععه اسعععتنععاد نمين قععافيععه نمين ازل

بعدون قعافيعة «مسعععتنعد» نخواند ماند
(ناصر فيض)036 :0380 ،

این ظرافت در قافيهگزیني در بيت پایاني نقيضعها دییر كه شاعر از قوافيا چون
شعراب ،تراب ،خراب ،خواب ،حسعاب و اسعتفادک كردک به شکلي لطينتر ن نمودار
شدک است:
حاصعع نو من این نيسععت ،خدا ميداند

كععه شعععود آخر شعععررم بععه «اراب» آلودک
(ناصر فيض)65 :0312 ،

تقاب واژگاني قافيه نيز موضععوع شععایان تووه دییر اسععت كه در نقيضععهنا نمود
یافته است شاعر ضمن انتخاب قوافي مرمول در زبان شرر از واژگان نامرمول كه كمتر
در شعرر به كار گرفته ميشوند بهرک بردک و نمين تقاب سیب ولب تووه مخاطیان شدک
اسعععت فيض ضعععمن برگزیدن واژکنایي چون «مشعععک نا و محم نا» برا قافيه از
واژکنایي چون «خوشععی نا و ریم نا» نيز اسععتفادک كردک اسععت در وایي دییر قوافي
«سخن و پيرنن» را با «ترن و مهشکن» قافيه كردک است
 -۳-۳-0ناسازگاریهای معنایی
منبور از ناسعازگار نا مرنایي كاربرد بيمرنا یا ناآشعنا كالم است «كاربرد واژکنا
تازک و ايرمرمول و مهجور یکي از ویوگينا بارز «تزریق» و الیته آسععانترین راک برا
رسيدن به سیکي منحصربفرد است كاربرد لغات دخي و بيیانه و اصطالحات خاص و
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زبان پيشعه وران تا سعاخت مصعادر ورلي و لغات مستحدث مرني گرا یا مرني گریز از
روش نا رسيدن به این مقصود است» (شفيريون)35 :0388 ،
شعاعر در حوزة مرنا دست به آشنایيزدایي ميزند و مراني را از حالت طیيري خود
خارج ميكند بهعنوان مثال ،گاني ،چنان زبان را به كار ميگيرد كه مرنا مشعععخص یا
محرز نميتوان از آن مستفاد كرد
شععرر «كنزالمراني» در كتاب «نزدیک ته خيار» به تشثيرپذیر از اشععرار ميرزاحسععين
مشعرف اصعفهاني سعرودک شعدک كه به وهت بيمرنابودن ،در حوزة نقيضهپرداز  ،مؤ ّثر
افتادک است:
فعریععاد خعيععار اگرچععه دور اسععععت

نععزدیععک تععه خععيععار شعععور اسععععت

وقتي كععه اال تو كععاسععععه اسععععت

دریعاچه اروب صعععیح ماسعععه اسعععت

مععانععيععچععه كععه آخععرش چععه دارد

در كععوچععة شععععب كععلععوچععه دارد
(ناصر فيض)011 :0388 ،

بيمرناگویي گاک به شک مهم گویي ولوکگر ميشود:
من از خجالت خود آب ميشععوم كه پسععر

شعععیيه كاسعععة آبي به سعععر كشعععيد مرا

از این حکعایعت مهم نتيجه ميگيری

پسعععر به وا پدر بيشعععتر كشعععيد مرا
(ناصر فيض)05 :0388 ،

گاک نيز از طریق بيربطگویي یا پرتوپالگویي عيان ميگردد:
دو بيت آخر این شععرر كالً چيز بيربطي اسععت

میر این قسعمت از شعررم كند راضي دل ما را

است

كععه نفععدک متر طولش ن نععدارد قععابع مععا را

دو متر و كمتر از نشتاد سانتيمتر از عر

(ناصر فيض)050 :0312 ،
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 -0-۳-0ناسازگاریهای تصویری
فيض ،در حيطة تصعویرسعاز متناسب با فضا نقيضهپرداز سري كردک از ترفندنایي
بهرک گيرد كه برا مخاطب طنزآميز باشد درک دقيق این تصاویر به وهت ابهامي كه در
آن ووود دارد سیب خيالانیيز آن شدک است:
دوسععععت دارم ازل چيز بلنععد

نشعععود

ورنه ،وون نمیي ،دست من اینجور نيست
(ناصر فيض)56 :0380 ،

تخيالت شاعر در خلق تصاویر كاریکاتور ن در نوع خود والب تووه است:
مطمئن نستند روز داور وایي است كه

انعدر آنجعا خلق را بعا بي پنجر ميكنند
(ناصر فيض)016 :0388 ،

عالوک بر موارد یادشعدک باید گفت كه فيض روشنا خاصي نيز در سرودن برخي
نقيضعععهنععا در پيش گرفتععه اسعععت یکي از این روشنععا آوردن اشعععرععار دییران در
نقيضعهناسعت یرني شعاعر در خالل نقيضعها كه بر اسعا

یک شعرر خاص سرودک،

اشعرار از دییر شاعران آوردک است مثالً فيض بر رو یک ي از اشرار علي داوود با
مطل :
نر شععععب ميععان مقیرکنععا راک ميروم

شاید نوا

زیستن

را عو

كن

(داوود )0۳8 :0388 ،

نقيضعها سعاخته كه در آن از شاعران دییر (موالنا و ميرزادة عشقي) تشثير پذیرفته
است:
دسعتي به وام بادک و دستي به زلن یار

پس من چیونععه پيرنن را عو

كن

عالمي

گربععه وطن را عو

كن

مرگعا بعه من كعه بعا پر طاوو

یععک مو

(ناصر فيض)۳1 :0388 ،

در وایي دییر فيض برا یکي از اشرار قصاب كاشاني با مطل :
تا كي به بزم شو ِ امت وا كند كسي؟

خون را بعه وا بادک تمنا كند كسعععي؟
قصععاب كاشععاني)253 :0363 ،
( ّ
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نقيضها ساخته كه در آن ،تحت تشثير حافظ و صالب نيز بودک است:
عمر كليد خود منما صعععرف ناكسعععان

حين از طال كه خرج مطال كند كسعي

در كار خير حاوت نين استخارک نيست

خوب است اینکه قف كسي واكند كسي

یک عمر ميتوان سععخن از قف یار گفت

فکر بر این قصعععيدة ارا كند كسعععي
(ناصر فيض)55 :0388 ،

روش دییر فيض در نقيضععهسععرایي این اسععت كه برا یک بيت ،چند بيت نقيضععه
سععاخته اسععت مثالً برا بيت مشععهور و مطل ازل حافظ چند بيت نقيضععها سععرودک
است:
اگر آن ترک شيراز به دست آرد دل ما را

به دسععت آوردک با دل درحقيقت كام ما را

یا:
اگر آن ترک شيراز به دست آرد دل ما را

من از رو ادب باید دل او را به دست آرم

یا:
اگر آن ترک شيراز به دست آرد دل ما را

به دستش ميدن كار كه بار آخرش باشد
(ناصر فيض 00 :0315 ،و )02

 -1نتيجهگيری
چنانکه مالحبه شعد اصعطالح نقيضعه در زبان فارسعي تغيير مرنایي پيدا كردک است بر
اسعا

شعواند سعیکشعناختي ،نخستين نقيضهنا بيشتر به قصد بیومیونا شاعرانه و

ووابگویينا حرمتشععکنانه و دشععمنورزانه یا قدرتمند نا شععاعرانه سععرودک
ميشعععدک امّا به مرور زمان تیدی به نوعي انتقادگر و طنزپرداز شعععدک و گاک حالت
سعععرگرمكننعدگي یافته اسعععت این نوع ادبي در ادبيات مغربزمين ،با عنوان «پارود »
شناخته شدک است پارود ن بهمانند نقيضه با انداف مختلفي سرودک ميشدک و در نر
دورکا شعکلي خاص به خود گرفته است بنابراین مقایسة پارود در ادبيات فرنیي با
نقيضععه در ادبيات فارسععي مريار مشععخص و دقيقي پيدا نميكند این نوع ادبي به انحاء
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مختلن در فرننگنا و تاریخادبياتنا مل از گذشعته تا حال ووود داشععته و بسته به
كاربرد آن ،حالتي خاص یافته است
بنعابراین بهتر اسعععت در نر فرننگ و سعععرزميني متناسعععب با تحوالت تاریخي و
اوتماعي و فرننیي و ادبي ،مرنا دقيق اصععطالح مورد نبر نمایاندک شععود با تووه به
تحقيقعات انجعامگرفتعه ميتوان گفت نقيضعععه در ادبيات فارسعععي نوعي تقليد طنزآميز
ننرمندانه اسععت كه با تشثيرپذیر از سععاحت سععاختار آثار ادبي شععک ميگيرد و برا
مقاصعد چون وواب گفتن ،دشمني ورزیدن ،به استهزاء گرفتن ،فحشدادن ،خنداندن،
سرگرمساختن ،انتقادكردن و به كار ميرود
بررسعي اشعرار ناصعر فيض نشعان ميدند كه این شاعر مراصر به سرودن نقيضهنا
عالقه داشععته اسععت یک مجموعه شععرر او به نام «فيضععاً له» به صععورت كام به بيان
بيتنا نقيضعها متشثر از دیوان حافظ اختصعاص دادک شعدک اسعت بيشعتر نقيضهنا
فيض متشثر از اشعرار حافظ بودک و این انتخاب نوشعمندانه حاكي از این است كه فيض
ن به اشعرار كه در حافبة عمومي مردم ووود داشعته و آن را شنيدکاند ،نبر داشته و
ن در عم با اشععرار خواوة شععيراز انس داشععته و از رند نا او تشثير پذیرفته اسععت
گفتني اسععت نقيضععهپرداز نا فيض عمدتاً در قالبنایي چون ازل ،مثنو و قصععيدک
آشکار ميشود
از لحا محتوایي ،فيض ضعمن اینکه بر لیان مخاطیانش خندک مينشععاند ،انتقادنایي
را مطرح ميسععازد و از این طریق ژرفسععاخت نقيضععهنا خود را نمایان ميسععازد
ازاینرو محتوا اشرار او در محور عمود  ،منسج و حولوحوش یک موضوع خاص
نيسعععتند و االب حالت متنوّع دارند فيض در زمينة موضعععوعات اوتماعي به مسعععاللي
نمچون رشوکگير مسئوالن ،بي مسئوليتي مدیران ،فرار مغزنا و تووه كردک است در
حيطة مرضععالت اقتصععاد بيشععتر از نمه داداة فقر و گراني را داشععته در ارتیا با
انتقادات اخالقي ،بيشععتر به نقد رفتارنا شععخصععي افراد پرداخته و در زمينة انتقادنا
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فرننیي ،داداهنا شععخصععي ان فرننگ و فضعع و ادب را مطرح سععاخته و تمای
چنداني برا بيان انتقادات سياسي نداشته است
فيض متناسعب با سعاختار نقيضهنا به بيان ناسازگار نایي در حيطة زبان ،موسيقي،
مرنا و تصعویر پرداخته اسعت ناسازگار نا زباني ،عمدکترین تکنيک فيض در قلمرو
سعععاختعار بعه شعععمعار ميرود و از طریق باز با واژکنا (مثالً تیدی خات فيروزة
بواسععحاقي به خان فيروزة بواسععحاقي) یا از طریق سععاختن واژکنا مندرآورد (مثالً
تَرتَركردن بعه مرني دوبارک تر كردن) یا از طریق كاربرد میهمات (مثالً چيز ،مورد ،ایکس
و ) یعا از طریق وم الجم نعا (معدار نا ،منازلنا ،وداولنا و ) یا از طریق كاربرد
مصعادر ورلي (مثالً گرخيدن ،شعرریدن و ) یا از طریق محاورکنویسععي ،عاميانهنویسي
و مکررگویي نمودنا زباني ناسعازگار را آشکار كردک است در قلمرو موسيقي نيز با
دستکار در وزن و قافيه و ردین ،ن فضا شرر متناسیي آفریدک و ن مجالي برا
نموداركردن توانعایي خود در مضعععمونپرداز پيعدا كردک اسعععت بعه لحا مرنایي ،از
ترفنعدنایي چون مهم گویي ،بيربطگویي و آشعععکارگویي بهرک بردک اسعععت در زمينة
صعورخيال ن به مدد تخي طنزآميز خود تصویرنا بدی و كاریکاتوروار خلق كردک
است
پی نوشتها
 -0در حال حاضعر ،ناصر فيض كتابي نيز با عنوان «حافيض» كه دربرگيرندة  61ازل نقيضه به تقليد از
شرر حافظ است ،زیر چاپ دارد
 -2این شرر در دیدار شاعران با رنیر مرب انقالب در ماک میارک رمضان ( )0315توسط شاعر خواندک
شدک است
 -3ترریض فيض به شعاعراني اسعت كه ضمایر را به شکلي خاص به كار بردکاند از ومله این شرر از
حميد مصعدّ « :چه كسعي ميخواند من و تو ما نشوی ؟/خانهاش ویران باد! /من اگر ما نشوم ،تنهای !/
تو اگر ما نشو  ،خویشتني  /از كجا كه من و تو /شور یکگارچیي را در شر  /باز بر پا نکني ؟»
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 1فالح قهرود  ،االمرلي و زنرا صعابر تیریز (« ،)0381نقيضعه و پارود » ،نشریة
پوونشنا زبان و ادبيات فارسي دانشیاک اصفهان ،شمارة ،0صص32-0۳
 01قاسعميپور ،قدرت (« ،)0388نقيضعه در گسترة نبریهنا ادبي مراصر» ،نشریة نقد
ادبي ،سال ،2شمارة ،6صص00۳-02۳

