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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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 پژوهشی( مقالة)
 مجید دانائی

 ی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزددانشجو

 1مجید پویاندکتر 
  ات فارسی دانشگاه یزدزبان و ادبیّ استادیار

 یداهلل جاللی پندریدکتر 
 دانشگاه یزد ادبیّات فارسیاستاد زبان و 

 
 چکيده

شعر های شاعر طنزپرداز معاصر، ناصر فيض، در چهار مجموعهاین نوشتار به تحليل محتوایی و ساختاری نقيضه

پرداخته است. نگارندگان بر آن «( فيضاً له»و « بوکفيض»، «نزدیک ته خيار»، «داراملت دسته)»طنزآميز  او 

نمایند.  های ناصر فيض را واکاویاند نقيضهاز نقيضه ارائه دهند و بر اساس آن کوشيدهتعریفی دقيق تا اند بوده

گيری از عناصر طنزآميز، انتقادهایی را در های فيض ضمن خنداندن مخاطبان و بهرهدر زمينۀ محتوایی نقيضه

 یهانقيضه ،ساختاری . در زمينۀاست ی، فرهنگی و سياسی مطرح ساختهحيطۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی، اخالق

با  کهاست هایی را پدید آورده فيض با اعمال قواعدی در قلمرو زبان، موسيقی، معنا و تصویر، ناسازگاری

بازی زبانی، سازی، از طریق واژه یزبان ساختارمثال، شاعر در  عنوانبهها همسویی دارد؛ ساختار نقيضه

 زدنبا برهم ،در زمينۀ موسيقی شعر است. ای خود را نشان دادهه... مهارت نویسی وسازی، عاميانهالجمعجمع

زدایی قواعد معمول در وزن و قافيه و ردیف، فضای متناسبی را پدید آورده؛ به لحاظ معنایی دست به آشنایی

 توروار خلق کرده است.ردازی، تصاویری طنزآميز و کاریکاپزده و در عرصۀ خيال

 

 .پردازی، ناصر فيض، شعر طنز، شعر معاصرنقيضههای کليدی: واژه
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 مهمقدّ -6

آید و شاعر به مدد سرودن و ادبي از مسعال  ووام  به شعمار مي شعرر نمود  فرننیي

كند و اوضاع را بيان مي خود نا نا و انتقادنا و افکار و احسعا آفرینش ننر ، حرف

وضاع ميان اثر ادبي و ا اصوالً»كشعد  به تریير یکي از پوونشیران زمانه را به تصعویر مي

اک آن اثر قرار رووود دارد كه كشعععن آن رابطه، اصععع  و اسعععا  اد ا اوتماع، رابطه

توان او را چون عضو  از اعضا  وامره است، مي ،گيرد  نمچنين از آنجا كه شعاعرمي

 ،شععررش استفادک كند ةعنوان مواد اوليكند از ابزار  مانند زبان بهووود  كه تالش ميم

مسعتقي  و ايرمسعتقي ، آگانانه یا ناآگانانه مانند نر شهروند  یاًمطالره كرد  شعاعران اال

دنند و در واكنش نشعععان مي ،دنت داريّلي كعه در وعامرعه انمّلدییر  در برابر مسعععا

 ( 052: 0311)زیرک،  «كننديت موریانات زمان خود شرك

نا  یکي از انواع پرمخاطب شععرر، شععرر طنز اسععت  شععاعران طنزپرداز از دریچه

كنند كه ي را اربال ميناینیرند و در صععافي ننن خود، موضععوعنا ميا  به پدیدکتازک

 آوردآیند  نمين امر، نوعي طراوت و تازگي را برا  مخاطب پدید ميكمتر به چش  مي

نشعععدک را از نبر بیذراند  در نمين ارتیا ، نا  دیدکشعععود او ن  نقطعهسعععیعب مي و

سععت كه گویندک از رنیذر آن، نا  ادبي تقليد  و طنزآميز اپرداز  یکي از نوعنقيضععه

به قصعععد طنز و انتقاد و  ،نا در االب مواق گویيكند  نقيضعععهرا بيان مي مقاصعععد خود

شوند و حتي نا نزدیک ميگاک نيز به خط قرمز  شوندطیري مطرح ميسعرگرمي و شعو 

 كنند  نزل و نجو از خط قرمزنا نيز عیور مي موضوعاتدر 

نا  شاعر طنزپرداز مراصر، ناصر بررسي و تحلي  نقيضه ،ندف اصعلي این نوشعتار

(، 0388« )نزدیک ته خيار»(، 0380« )داراملت دسععته»فيض در مجموعه اشععرار طنزآميز 

( است  نیارندگان در این نوشتار در پي پاسخ 0315« )فيضعاً له»( و 0312« )بوکفيض»

 نا نستند:به این پرسش
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سععرایي چه مقدار از حج  اشععرار شععاعر در چهار مجموعة یادشععدک به نقيضععه (0

 اختصاص یافته است؟

 نا چه نوع مفانيمي را به مخاطیان انتقال دادک است؟شاعر در نقيضه (2

 نایي استفادک شدک است؟نا از چه شیرددر ساختار نقيضه (3

 كارگير  این نوع ادبي موفق بودک است؟شاعر تا چه ميزان در به (0

 

 پيشينۀ پژوهش -2

وو  نیارندگان این مقاله در مناب  مرتیر پوونشعععي، در وطیق بررسعععي و وسعععت

 ي درنایا پوونشارتیا  با تحقيق حاضععر نين نوشععتة مسععتقلي تشلين نشععدک اسععت  امّ

ها را در دو دسته وا  داد: برخي از این توان آنپرداز  انجام شدک كه ميهارتیا  با نقيض

 پرداز  نوشته شدک است  از ومله:نا با تکيه بر مسال  نبر  نقيضهپوونش

 (   03۳0، )«سازاننقيضه و نقيضه»اخوان ثالث، مهد ، ( 0

نا  مشععابه ازومله مونهاخوان در این كتاب، ضععمن تررین و بيان انواع نقيضععه، ن

     را نيز بررسي كردک است  تزریق، تزویر، مجابات و

 ( 0388) ،«مراصر يادب نا یهنبر ةدر گستر يضهنق»قدرت،  پور،يقاسم( 2

نا  روسععي دربارة نقيضععه و ارتیا  آن با نا  فرماليسععتاین مقاله به بيان دیدگاک

 شکني پرداخته است اربينامتنيت و ساخت

 ( 0381) ،«يضهنق ینترار ي تحل» درضا،محمّ یان،درص( 3

نا  وگویي باختين و با تووه به دیدگاکنیارندک در این مقاله با تشكيد بر نبریة گفت

 كوشد تا تررین درستي از نقيضه و پارود  به دست دند مي ژنت و بارت،

 ( 0381) ،« و پارود يضهنق»، یز تیر  و زنرا صابر ياالمرل  ،فالح قهرود( 0
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كردن این نوشتار در عين بررسي انواع اصالحات مربو  به حوزة نقيضه، به مشخص

كارگير  اصعطالح نقيضعه، به این نتيجه رسيدک كه نقيضه نا پرداخته و ضعمن بهتفاوت

 شود مرادل بورلسک به كار بردک مي

 ( 0315) ،« و پارود يضهنق يقيتطی يشناساصطالح» ییران،نواد و دعرب( 5

اصععطالحات مهمي چون پاسععتيش و گروتسععک و به اعتقاد نیارندگان این مقاله، 

حات تطیيقي اصطالرو به صورت ازاین  ارتیا  آنها با پارود  نادیدک انیاشعته شدک است

 بررسي گردیدک است مربو  به پارود  و نقيضه فارسي 

 پرداز  در اثر یا آثار یکنا نيز به بررسععي و تحلي  نقيضععهبرخي دییر از پوونش

 اند  ازومله:پرداختهپرداز نقيضهنویسندک یا شاعر 

 ،«زد ی  نبام قار ةالیس یواند  ساختار و كاركرد پارود ي تحل»نصراهلل،  یرک،ز( 0

(0311 ) 

نا  یکي از شيوکدر شرر نبام قار   (Parody) ارود به اعتقاد نیارندک این مقاله، پ

ا  از ادبيات طناز  اسععت كه ضععمن بيان ايرمسععتقي  در انتقادنا  اوتماعي و شععاخه

را با كاریکاتور  از كلمات نشان  شعاعرنشعاندن لیخند بر لیان مخاطب، دیدگاک انتقاد  

  د دنمي

پریزاد و  نا  نقيضه در دو داستانولوک»دصعاد  بصير ، كاسعي، فاطمه و محمّ( 2

 ( 0310، )«پریمان و مشي و مشيانه اثر صاد  چوبک

 ،ليتحلي ةنا  آن، به شععيوتررین نقيضععه و ویوگي پس ازنویسععندگان این مقاله 

 شکني و نمچنيننا  ادبي چون فرماليس ، ساختارگرایي، ساختهواییاک آن را در نبری

دو داسععتان صععاد  ین ااند و بر اسععا  آن به بررسععي بررسععي كردکوگویي منطق گفت

 اند چوبک پرداخته

ب در كتا پرداز يضهسعاختار نق يو چیونی یيچرا» ییران،و د ینبنواد، زعرب( 3

 ( 0310) ،«النساءیدعقا



 611 يضناصر ف هایيضهنق یو ساختار ییمحتوا يلتحل

 

 

 

بررسي انواع نقيضه، كاركرد این تکنيک و ندف كاربرد نویسندگان این مقاله ضمن 

 اند دادکالنساء مورد بررسي قرار یدعقارا در كتاب  این روش

، «الدین قار  یزد پرداز  در اشرار نباموووک نقيضه» ،0316 ینب،نواد، زعرب( 0

(0310 ) 

دیوان ف نیارندک در این مقاله پرداختن به سععاختار، اارا ، اشععکال و محتوا  ند

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

یک ارتیا  ا نيننوشعتن این وستار سودمند است، امّ اگرچه آثار یادشعدک در وهت 

مقاله ندارد  گفتني اسععت نوشععتار حاضععر در راسععتا  اصععلي مسععتقيمي با موضععوع 

شعععود  یرني به بررسعععي ابراد و وووک محتوایي و نا  دسعععتة دوم قلمداد ميپوونش

 پردازد  مي)ناصر فيض( پرداز  در آثار یک شاعر مراصر ساختار  نقيضه

 

 بحث نظری -۳

تررین درسععت و دقيق نقيضععه اختالف نبر ووود دارد، ابتدا  با تووه به آنکه در زمينة

ا كوشععند تشععود  سععگس نیارندگان ميترارین مختلن این اصععطالح بررسععي و نقد مي

 اراله دنند از آن تررین واحد و وامري 

 

 انداز پژوهشگراننقيضه از چشم -۳-6

شععکسععتن  ينا آن را به مراننامهلغت»اسععت   يعربنقض در زبان  یشععةاز ر يضععهنق

اند  درج كردک يمانكردن عمارت، از ن  گسالندن رشته و بر ن  زدن پ یراناسعتخوان، و

، 2۳)بقرک/ يمانشکستن پ يكلمه در قرآن، نفت بار، به صعورت اسع  و فر  در مرن ینا

 گسععستن رشته  در مرنا يزن باریک ( و 10نح / ،25و  21، رعد/56، انفال /055نسعاء /

مرادل  ( 20: 0381 یز ،تیر  و  صععابر  )فالح قهرود« ( به كار رفته اسععت12)نح /
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و  Parodiaالتين  ةاز واژ Parodie اش و مرادل فرانسععو Parodyانیليسععي نقيضععه، 

 ( 82: 0380)نک: اصالني،  است ریشه گرفته Paroidiaیوناني  ةواژ

  نخسععتين تحقيقات اسععت كه به صععورت ودّمهد  اخوان ثالث ازومله كسععاني 

نامة ننر )ضميمة روزنامة اطالعات( در نفته 0355علمي در ارتیا  با نقيضعه را در سال 

نا  و  را تنبي  و اهلل درودیان یادداشعععتمنتشعععر كرد  برد از درگذشعععت اخوان، ولي

ر سال د «سرایاننقيضععه و نقيضععه»تدوین كرد و به صعورت منسعج  در كتابي با عنوان 

رایان سدربارة نقيضععه و نقيضععه ،تفصعي ، ببه چاپ رسعانيد  اخوان در كتاب خود 03۳0

صععحیت كردک و دربارة وووک مختلن این اصععطالح، سععخن راندک اسععت  و  پس از 

وان به این تاین نتيجه رسيدک است كه از دو دریچه ميبه  ،تحليلي طوالني دربارة نقيضعه

 اصطالح نیریست:

ودالي ]است[  و دّو وواب مخالن وِ شرر به مرنا  نقض و شکستن نقيضه در (0

ر دییر  اثر ادبي و فک ا كالًیشرر شاعر  دییر،  ئةبرا  مقابله و نبيرگویي یا رد و تخط

 ناميد « دنقيضة وِ»توان    كه آن را مي  اع  از شرر و نثر

ناميد « زلنقيضة نَ»توان فرنیان كه آن را مي (Parody) نقيضه به مرنا  پارود  (2

 (   21: 0311اخوان ثالث، نک: )

پرداز  بدان تووه كردک این است نکتة مه  دییر  كه اخوان ثالث در زمينة نقيضعه

ز استفادک آميطنز  عنوان تقليداز آن به ان  قل نيست كه  مشخصينقيضه قالب ادبي كه 

ه ووهي نقيضبنابراین نقيضعه ممکن است در نر شک  و قالیي به كار رود   چراكهكنند  

 نمایاند  يمر  مرنایي است كه در نر قالب و ساختار خاصي 

وعي ن و ار ِ امحتو حید دانسعت كه نقيضه اس  و اصطالبا» ،به تریير خود اخوان

ان گفت تونمي ر  یرنينث منبوم و منثور است، نه اس  شک  و قالب قسمي شرر یا سخنِ

، مرثيه، انا، مدح بلکه باید گفت مثالً      المث  رباعي، قصيدک، مثنو ، قطره، نقيضه وفي

زیرا كه   ا  اصععلي و مه  اسععتو این نکته     روایت، تمثي ، حماسععه، نجا، نقيضععه و
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اقسعام سعخن و قوالب و اشعکال كالم، نقيضه ممکن  ةبيني  و خواني  دید كه در نممي

یرني باید بر اسامي مقاصد و اارا    اند و سرودکنوشته ،وشعت و سرود و االیاًاسعت ن

زیرا نقيضه برا  ااراضي است كه برضي مردم ننر    شعرر و سخن، این را ن  بيفزایي 

 ( 38: 0311)اخوان ثالث، « اند و دارندنا داشتهزبان ةو سخنور از دیرباز، در نم

ست بر آن ا برد ونام مي« پارود »از « نقيضه»به وا  كاربرد لفظ  لیياصعغر حعلي

ترین ابزارنا برا  نجاگویي و دگرگون كردن یکي از بروسععته« قلب اشععياء و الفا »كه 

نا  نجا داند كه یکي از پایهناست و پارود  را نوعي از قلب و تغيير ميچيزنا و واژک

این مرناسععت كه شععاعر  از اشرار دییران به  ،در ادبيات و موسعيقي اسعت و در شعرر

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

(  او در بحث نقيضعععه به ونیة منفي آن 6۳: 0360: حلیي، ر ک ) «طیري خودششعععو 

 )نجو و نزل( نبر داشته است 

 را از فنون عمدة طنزآن  شمارد وميتقليد یا نبيرة طنزآميز ، نقيضه را وواد حسن 

تحرین و میالغه، مووب سرگرمي و استهزا  ةداند كه به وسعيلو دارا  انواع مختلن مي

نا  دییر به ونیه این پوونشععیر  (21: 0365وواد ، : ر ک شععود )و گاني تحقير مي

 تووه داشته است نيز نقيضه 

داند و مرتقد نقيضععه را نوعي وواب مي ،«يفرننگ اصععطالحات ادب» سععيما داد در

مهاوات و برا   يدر لغت باژگونه وواب گفتن شععرر كسعع( وواب)نقيضععه : »اسععت

 ندةیسباشد  شاعر و نويم يادب يزآمسخرک يدتقل ينوع ،اسعت و در اصعطالح یينجوگو

 يول  كنديم يدخاص تقل  شاعر یا یسندکقالب و طرز نیارش نو ،سعاز از سیکنقيضعه

ت يّ انمّ و ك  یرمغا كامالً  يمطالی ي،در اثر اصل يادب ينو سنی  موضعوعات ودّ  به وا

، 0381)داد، « وواب گفته باشد ،نحو  تمسخرآلود، اثر اصلي را بیتدرنهاگنجاند تا مي

 ( نی  نقيضه
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نقيضعععه را نوعي وواب ايروعد  ،نمعاننعد سعععيمعا داد ،بهمني مطلق و معالکي نيز

وواب كه شععاعر با حفظ وزن، قافيه، و  ينوعوواب ايرود، »شععمارند و مرتقدند: يبرم

مضععمون آن را به شععکلي ریشععخندآميز و تحقيركنندک دگرگون  ،یک شععرر ود  ردینِ

 گو عملي را مانندشععاعر نقيضععه دییر، نام دییر آن نقيضععه اسععت  به عیارتكند كه مي

 موض در  ،دند كه به طرز مضحکير ميدند و ووابي به شعركاریکاتوریسعت انجام مي

 ( ۳8: 0310)بهمني مطلق و مالکي، « تترار  با شاعر اول اس

ا  وواب است كه به تقليد از نقيضه گونه»آمدک است: « فرننینامة ادبي فارسعي»در 

ة ضساز ضمن شیانت نقينقيضه ةشعاعر یا نویسند ،گفته شعدک و در آن ،اثر ادبي دییر 

نویسندک  ای نیرش یا افکار شاعر و لحنو  سیک ،ر اصلي متن تقليدشدکمتن تقليد  با اث

 ( 03۳6: 03۳1)انوشه، « دنددار نشان ميكند یا خندکرا مسخرک مي

عنوان اصععطالح ادبي به تقليد نقيضععه، به»درضععا اصععالني نيز مرتقد اسععت محمّ

د توانتقليد كه مي  در این شوديآميز و مضعحک از یک اثر ادبي مشخص اطال  ماارا 

اثر اصععلي نموارک  ةسععای ،از كلمات، سععیک، نیرش، لحن یا بيان عقاید نویسععندک باشععد

  اثر ادبي دوم استقالل ننر ،نویسيالیته باید در نبر داشت در نقيضه محسعو  اسعت 

 ( 82: 0380)اصالني، « خاص خود را دارد

« د و»یا گونه ادبي  نقيضععه عیارت اسععت از متني كه متن»پور به اعتقاد قاسععمي

  پردازديآميز آن مو به تمسعخر و تقليد مضحکه دنديدییر  را سعرمشعق خود قرار م

الوک بر تقليد ع ا يضهبلکه نر نق  آميز نيستنقيضعه فقط به مرنا  تقليد مضعحکه ،الیته

  انتقاد ير گآميز و تخریب و واساز  الیو و سرمشق خود، شام  نوعي وهتمضحکه

« ستنآميز در قیال برخي مسعال  اوتماعي، فرننیي، سععياسععي و فلسفي نيز و ترریض

 ( 021: 0388، پور)قاسمي
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 قيضهنتعریف  تحليل -۳-2

به تررین نقيضععه  ،انداز خودیک از پوونشععیران از چشعع ، نرشععودکه مالحبه ميچنان

 نزل»برخي صرفًا آن را در   «اندوواب ايرود گنجاندک»برخي آن را در قيد  :اندپرداخته

برخي به ونیة   اندمقایسععه كردک« پارود »برخي آن را با   اندمحدود كردک« و مسععخرگي

را  ناا  از این ویوگياند و برخي آميزکه داشععتهآن تووّ« بودن از سععیک و لحنتقليد »

 اند  مطرح ساخته

چه در -این اصطالح  ت این اسعت كه بيشعتر محققان به سعير تطوريّنکتة حالر انمّ

ووه ت -قلمرو ادبيات فارسي و چه در قلمرو ادبيات عربي و چه در قلمرو ادبيات اربي

هي سعیب شعدک تا تراریفي متردد و مختلن، اراله شود  به نبر تووّاند و این بينداشعته

و  شععدندمي متمركزرسععد محققان باید نخسععت بر تطور این واژک در ادبيات فارسععي مي

 ،سگس كردند وي را كه از ابتدا تا امروزک در مرنا  این اصعطالح افتادک بررسي ميتغييرات

ن آكردند و اگر تطابقي ميان اصطالحات بودک نا  دییر دنیال مينمين تطور را در زبان

 ساختند  مطرح ميرا 

زومًا ا لامّ ،توان گفت نر یک از ترارین نكرشدک از منبر  درست استمي ،بنابراین

نيسععت  زیرا اصععالح نقيضععه فقط محدود به یک دورة زماني بودک اسععت  حتي  دقيق

نا  اروپایي پوونشعععیراني كه به تطیيق اصعععطالح نقيضعععه با مرادل این واژک در زبان

اند، به وهت بررسععي نکردن تحول تاریخي اصععطالح نقيضععه، اختالف نبر پيدا پرداخته

، نقيضه در مقاب  دو اصطالح پارود  «گسعتردانش»در دانشعنامة  ،مثال عنوانبه  اندكردک

حفظ مرنا و تغيير شک ( قرار دادک : Travesty)حفظ شعک  و تغيير مرنا( و تراوسعتي )

( در 0381كه صدریان )يدرحال  : نی  نقيضه(0381: رامين و دییران، ر ک شعدک است )

ي تقليد روپایي نوعساز  در ادبيات امرتقد اسعت نقيضه ،«تحلي  ترارین نقيضعه»مقالة 

شود و برلسک به دو از آن یاد مي( Burlesque)« برلسک»نانمیون اسعت كه با عنوان 

شام  پارود  و  نوع برلسعک عالي )سعیک و قالب عالي ولي موضوع و محتوا  پست 
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سعخرک حماسه( و برلسک پست )سیک و قالب پست و موضوع و محتوا  عالي  شام  

( 0315نواد و دییران )عرب شود و تراوستي( تقسي  مي (Hudibrastic) نودییراستيک

نا  فارسي نقيضه كه مرتقدند ،«شعناسي تطیيقي نقيضه و پارود اصعطالح»در مقالة نيز 

 در ادبيات انیليسي نستند   (Pastiche) پاستيشمرادل 

 - از آنجا كه یکي از انداف این مقاله، ارالة ترریفي درسعت و دقيق از نقيضه است

ي شود تا بر اسا  شواند ادبتالش مي -و نه تطیيق این اصطالح با نوع مشابه اربي آن

ترین شعععکعع  ممکن بيععان گردد  و تحوالت فرننیي و اوتمععاعي این تررین بععه دقيق

طلیي، گویي، رقيبرسد كه در شرر قدی ، نقيضه بيشتر نوعي وواببه نبر مي درمجموع

 ،بودک اسععت كه با تووه به سععاختار اثر اصععلي پندار  و نجوگویيدار ، دشععمندعو 

که شععواند آن در اشععرار اضععایر  راز ، قطران تیریز ، شععدک اسععت  چنانآفریدک مي

عثمان مختار ، سوزني سمرقند  و برخي شاعران  قاني شرواني، اثيرالدین اخسيکتي،خا

به  ند وشونا ظانر ميشعود  به مرور زمان، انداف دییر  در نقيضععهدییر مشعاندک مي

انتقاد از ساختارنا  نادرست اوتماعي  یابند ا  مينا كاربردنا  تازکنقيضعه این ترتيب

ترین كاركردنایي اسعععت كه در نا  ننر  از ومله مه نعا  فرننیي و افرا و ابتعذال

ا  بر عیيد زاكاني نقيضه« االشعرافاخال »مثال كتاب  عنوانبهشعوند  نا بيان مينقيضعه

يرالدین طوسعي در انتقاد از اوضاع اوتماعي زمانه نصعخواوه« االشعرافصعافاو»كتاب 

:  ک رآید  )مي شمارنا  لغت به ا  بر كتابو  نيز نقيضعه« رسعالة ترریفات» و اسعت

نامه نيز در رسععالة صععدپند كه درویش»عیيد : نی  نقيضععه( نمچنين 03۳6ميرصععادقي، 

پردازد كه از انواع مه  ادبي به نایي مينامهناميدک شععدک اسععت به تقليد  نجوآميز از پند

 «رار گرفته بودندمعاییي، در مرر  ابتذال قآینعد و بعه وهعت كثرت و بيشعععمعار مي

 ( 20: 0381تیریز ، صابر  قهرود  و)فالح
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نا و شععوند و طنزپرداز رنگ مينا ك نا و انتقادنا و ابتذالتراشععيگاک نيز دشععمن

توان در آثار بسعحا  اطرمه نا را ميیابند  اوج این خالقيتميا  نا قوّت تازکسعرگرمي

 ووو كرد   وستیزد  الدین قار  شيراز  و نبام

آنچه ميان نمة تطورات ادبي و تحوالت تاریخي در زمينة این اصعععطالح مشعععترک 

تقليد  طنزآميز از سععاختار یک اثر به شمار  ،نابودک این اسعت كه نقيضعه در نمة دورک

 گاني  شععدکنا حاصعع  ميرفته و آنچه مختلن بودک اندافي بودک كه از طریق نقيضععهمي

نعدف وواب دادن محترمانه به كسعععي بودک، گاني وواب با نجو و نجا، گاني طنز و 

  گویي و گاني انتقاد بودک است رگرمي و مهم س

توان گفت نقيضه نوعي تقليد طنزآميز ننرمندانه مي ،در ارتیا  با نقيضعه ،درمجموع

ون گيرد و برا  مقاصد  چاست كه با تشثيرپذیر  از ساحت ساختار آثار ادبي شک  مي

تن، ساخدادن، خنداندن، سرگرموواب گفتن، دشعمني ورزیدن، به استهزاء گرفتن، فحش

 رود  انتقادكردن و    به كار مي

اند نویسي عیارتماندک در زمينة نقيضهنا  بروا ترین كتابمه  ،ران گذشعتهدر دو

االشععراف عیيد زاكاني، از: دیوان اشععرار بسععحا  اطرمه، دیوان اشععرار نبام قار ، اخال 

خان تفرشي و    در دوران مراصر خارسعتان حکي  قاسعمي كرماني، ملستان ميرزا ابراني 

سعععاناب یا و نا  صعععاد  ندایت در و رند یا قضعععيهبرخي مقاالت دنخدا در چرندپ

ابوالفضععع  زرویي نصعععرآباد،  المقاماتتذکرةنا  فریدون توللي در التفاصعععي ، نوشععته

نا الحکایات منوچهر احترامي در زمرة نقيضهنامة یوسعفرلي ميرشکاک و ووام دیگلمات

 روند  به شمار مي

شدک  بلکه نویسندک یا شاعر  نوشته نمي به تقليد از اثر ،نا صرفاًگفتني است نقيضه

گونیي و ابتذال در آن گعاک تقليعد  طنزآميز از نوع خعاص متوني بودک كعه حالت افرا 

ن الدی)كلثوم ننه( اثر آقاومال« عقایدالنسععاء»كتاب  ،مثال عنوانبه  رسععو  كردک اسععت
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پذیر  از ماندک از دورة صععفو  اسععت كه بر اسععا  الیو برواا  خوانسععار  نقيضععه

 با موضوع نقد عقاید خرافي زنان آن عصر نوشته شدک است  « نا  عمليهرساله»

ا  اسععت كه با نوشععتة ميرزارضععاخان افشععار نيز نقيضععه« مَقوی »كتاب  ،نمچنين

آن زمان كه نر روز در آن به كار  اختصععاص داشععته، « نا  قمر تقوی »الیوپذیر  از 

ز با اني )بهار( نيمذنب اصفه دعليمحمّ زارنوشتة مي «هتذكرة یخچاليّ»نوشعته شدک است  

 نا به نیارش درآمدک است نویسيتذكرکالیوپذیر  از 

 

 بحث  -0

نا  یکي از شععاعران اكنون كه تررین مشععخصععي از نقيضععه به دسععت دادی ، نقيضععه

ي شرح مختصر  از زندگ ،نمایي   ابتداطنزپرداز مراصعر یرني ناصر فيض را واكاو  مي

  شاعر نادر دو ساحت محتوا و ساختار به تحلي  تکنيک ،كني  و سعگسو  را بيان مي

 پردازی  نا ميدر نقيضه

 

 نگاهی گذرا به زندگی و آثار ناصر فيض -0-6

 0363در ق  به دنيا آمد  و  شعاعر  را با شرر ود از سال  0338ناصعر فيض در سعال 

نخستين شررنا  و  پس از رفتن به ویهه و در حال و نوا  ونگ شروع كردک است  

 تحميلي با موضوع دفاع مقد  سرودک شدک است:

 رفعتي  بععه ویهععه كربال را دیععدی 

 مععا حن ننمودی  و طوافش كردی 

 

 خوانععدی  خععدا را و خععدا را دیععدی  

 ما سعععري نکردی  و صعععفا را دیدی 

 (00: 0312فيض، ناصر )              

آورد  و  دربارة اینکه چرا به حوزة طنز متمای  از ونگ، به شعععرر طنز رو ميبرد 

مخاطب را بخندان  احسععا  « نين»توان  با پرداختن به نمين كه مي»نویسععد: شععدک، مي

  (22: 0315)فيض، « كن  از یک توانایي برخوردارم كه شاید در نر كس نیاشدمي
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( در 0380« )داراملت دسته»زش به نام اشرار طن ةلين مجموعناصر فيض با چاپ اوّ

نزدیک ته »گردد  چهار سعععال برد، مجموعه شعععرر طنز مطرح مي ،ووام  ادبي و ننر 

مجموعه شرر طنز دییر  از و  با عنوان  0312شعود  در سال ( چاپ مي0388« )خيار

( نيز آخرین كتاب او در حوزة 0315« )فيضععاً له»رسععد  كتاب به چاپ مي« بوکفيض»

 شود رر طنز قلمداد ميش

 ،دند شععاعر در نر یک از آثار خویشنا  یادشععدک نشععان ميكتاب بررسععي دقيق

نزدیک ته »شرر نقيضه، در  8« داراملت دسته»اشعرار  در نوع نقيضعه سرودک است  در 

خورد  تمام كتاب شرر نقيضه به چش  مي 02« بوکفيض»شعرر نقيضعه و در  08« خيار

نا  حافظ شيراز  سرودک شدک بيتنایي اسعت كه بر اسعا  تکيضعهنيز نق« فيضعاً له»

 نا به تشثيرپذیر  از حافظ سرودک شدک است این آثار، بيشترین نقيضه درمجموع  0است

تنها تحت تشثير فصععاحت و بالات دند كه فيض نهاین تقليد نوشععمندانه نشععان مي

مش نشعععان دادک، بلکه باعث كالم حعافظ قرار گرفتعه و نمودنعا  خالقانة آن را در كال

نا  حافظ نيز متشثر شععود و در خالل آن به نا و رند گردیدک كه شععاعر از طنزپرداز 

گ  در بر و مي در »مثال حافظ ازلي با مطل   عنوانبهانتقعادنا  مختلن دسعععت یازد  

 دارد كه ناصر فيض نقيضة آن را چنين سرودک است:« كن و مرشو  به كام است
 مي در كن و مرشو  به كام است گ  در بر و

 دل اشعععکععال نععدارد  بععه فتوا ینکععهبععاا

 ينح يمذنب ما بادک حالل اسعععت، ول در

 يسعععتن  اهشلمسععع يتکرار ول يهقعاف شعععد
 

 كه حالل است؟ حرام است؟ ینجاام اماندک من 

 تو را كار تمام اسعععت یعدپسعععنعد یعار گر

 بادک حرام اسعععت ينمذنب اسعععالم نم در

  2    طرفدار نبام است يتب ینشعاعر ا چون
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شععرر )سععيمين بهیهاني، نوشععنگ ابتهاج،  6

شعععرر(، بهمن  2دععلعي بهمني )معحعمّعع

 زادک، حميدرضا شکارسر (صیا 

 - بيتتک 011 فيضاً له

 

نایي نيز سععرودک اسععت كه نه بر يض نقيضععهناصععر فنا  یادشععدک، عالوک بر نقيضععه

اسعا  تقليد از شعرر یک شعاعر بلکه بر اسعا  تقليد از یک نوع یا قالب خاص است  

قالب ترانه یا ازل مدرن یا شععرر سععگيد سرودک شدک كه  بر اسعا نایي كه مانند نقيضعه

و نایي اسععت كه شععکلي از افرا  نا یا قالبندف اصععلي شععاعر در آن، نقد چنين نوع

 اند  ابتذال به خود گرفته

 

 هاتحليل محتوایی نقيضه -0-2

گرفتن، نجو گفتن و سععخرکسععاختن، بهنا به قصععد خنداندن، سععرگرماصععوالً نقيضععه

ا نا با ندف خنداندن یشعوند  در اشعرار ناصر فيض بيشتر نقيضهانتقادكردن سعرودک مي

 :مطل ا  با که در نقيضهاند  چنانانتقاد كردن سرودک شدک
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 كسعععي بيععایععد و نو  مرا بیيرانععد
 

 عرو  شعععرر مرا در وهان بیرداند 
 

 گوید:مي

  كه فقط این نقيضه را گفتنتيجه این
 

 بخنداند ،كعه شعععما را كميبرا  آن 

 (025: 0388فيض، ناصر )            

اگر نجو نیود ادبيات ما »اگرچه شاعر به نجو و نزل نيز عنایتي دارد و مرتقد است 

حال رد پایي از نجو و نزل در اشععرار و  ینباا(، 08 :0388)فيض، « چيز  ك  داشععت

 انعان دارد: شلهبه این مس نيز شود و خود شاعردیدک نمي

 من اگر نزل نیفت  گلعه از من نکنيد
 

 سمرقند  نيست ني نیویيد كه تالي 

      (01: 0388)ناصر فيض، 
 

یکي از شععاعران سععرودک، اگرچه حرف نجو را پيش  نما  كه در حتي در نقيضععه

شود و در حد یک تهدید شعرر دیدک نمياین ا در عم  اثر  از این مدعا در كشعد، امّمي

 ماند:و ترریض باقي مي

 رسععيد مودک كه اشععرار بد نخواند ماند

 ا  دوست ماندگار شو  میر به نجو من

 

 که شعرر وناب اسد نخواند ماند   چنان 

 كسعععي كعه از قلم  اوفتد نخواند ماند

 (035: 0380)ناصر فيض،                 

نا  فيض محملي برا  انتقادنا  مختلن پرداز تووهي از نقيضعععها بخش قاب امّع

قد سرا، نطنزپرداز و نقيضهویوک شاعر نا  شاعر، بنجا كه یکي از رسالتشعدک است  از آ

در ابراد  ناو اخال  انساني است، این موضوع نا  فرننیيمرضالت اوتماعي و داداه

 یابند  مختلفي در شرر شاعر انرکا  مي

 پردازی   به نكر ابراد مختلن این انتقادنا مي ،در ادامه
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 انتقادهای اجتماعی -0-2-6

گير  نایش در حوزة آفات اوتماعي به مسععاللي نمچون رشععوکفيض در خالل نقيضععه

 عنوانهبمدیران، فرار مغزنا از وطن و    تووه داشته است  مسئوليتي مسئوالن، بيبرخي 

 گوید:را نمایان سازد مي گير مثال برا  اینکه گسترة ابراد رشوک

 گيرد ز خلقاحعتعرامععاً رشعععوک مي

 

 دربععان نيز ن  ،خویشچون رليس  

 (68: 0380)ناصر فيض،               

ییان نسععتند گربهدسععتا  كه مردمان سععرزمينش با آن شععاعر به مرضععالت روزمرک

لة آلودک بودن آب شرب در برخي شهرنا شها را بروسعته كردک است  مسو آنداشعته تووه

ا  ضهرف  آن در قالب نقيحلي مناسب برا  وهت پيدانکردن راکتدبير  مسئوالن بهو بي

 گر شدک است:تلخ ولوک

 خاک، آلودک مه  نيسععت كه آب، آلودک

 من كه گشت  ولي افسو  ندیدم نرگز

 آلود به خوردم ندنندچعه كن  آب گ 

 كوچه، ميدان، وسعط شهر، اتا  من و تو

 

 چه كسعي گفت فقط نست شراب آلودک 

 فاضععالبي كه نیشععته اسععت به آب آلودک

 آب تراب آلودک كععه صعععفععایي نععدنععد

 چيسعت تا نيست در این شهر خراب آلودک؟

 (63: 0312فيض، ناصر )                       

گریز  یا فرار مغزناسعععت  داداة اوتماعي دییر در نبرگاک فيض، موضعععوع نخیه

وطنانش چنين عرقي ندارند، ا از اینکه ن امّ  اگرچه شععاعر عر  خاصععي به وطنش دارد

 مترجب است:
 روموزد من كه ز حال ميوطن كه ميبو  

 تا به حسععاب آنوان رفته خطا  شععيرنا

 

 ؟كنععددر عجی  چرا كسعععي ميعع  وطن نمي 

 كنععدميعع  ختن نمي ،نععافععه بععه نين علتي

 (020: 0312فيض، ناصر )                      

 ،پردازد كه اگرچه در اسالمانداز طنز به توصين مساللي ميشعاعر گاني نيز با چش 

 شود:ا نمودنا  آن در وامره دیدک ميمن  شدک، امّ
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 اال یعا ایهعا السعععاقي ادر كعشسعععاً و ناولها

 بيند زبان  اللنعه از آن مي كه آدم گاک مي

 

 نابرد رنگ ا  از دلنا كه قطراً مياز آن مي 

 نانا  ساح اش افتادک بر شعنظروف خالي

 (00۳: 0312فيض، ناصر )                      

 

 انتقادهای اقتصادی -0-2-2

آید از ه به مرضعععالت اقتصعععاد  و مشعععکالتي كه از طریق آن برا  مردم پيش ميتووّ

رو در قالب ینازاداند  نا  فيض است  شاعر خود را تافتة ودا بافته از مردم نميداداه

 پردازد:نقيضه به نقد گراني مي
 دارم از نر  گزافش گله چندان كه مگر 

 خودم را به دالر اندازپستعا زدم نر چه 

 تر ن  شعععدقيمععت آب گران بود گران

 

 سروسامان كه مگر ام بيكه چنان زو شدک 

 افت كرد آنقدر این قيمت تومان كه مگر    

 چه بیوی  به تو از گندم و از نان كه مگر 

 (۳0و۳1: 0312فيض، ناصر )                 

ا به نا رثیاتي در قيمتآميز، این گراني و بيو اارا  شعععاعر در بيعاني تلخ و گزندک

نا داند كه مرتقد اسععت فکركردن به آن خود منجر به تشععدید قيمتبار ميحد  اسععن

 شود:مي

 فکر و نكرت شععدک باال نرود قيمت مر 

 شعععیه باال نرود نر  نوینالمث  یکفي

 

 گران خواند شد ،باز ،ا  فکر كنيلحبه 

 ؟را كه ضمان خواند شدنر  روزانة آن 

 (۳3: 0312فيض، ناصر )                 

كنندک فایدک و نیرانبعه اعتقاد فيض در چنين شعععرایطي انتبار افزایش حقو  نيز بي

 است:
 ام را بيفزامععانععانععه« تهران امروز»گفت  بععه 

 گفت  سه تا پسته وقتي نرخش حدود نزار است

 

 ولي وا ندارد  باشععد ،خندید و گفت ا  برادر 

 تركه این قدر مرنا نداردیک دیز  آن ن  سععه

 (01۳: 0312)ناصر فيض،                      

مند  از الیو  اصالح آید كه بهرکاین مشکالت در مواقري پيش مي ،دییر از سو 

 رود:شود بلکه مناب  مختلن طیيري نيز به ندر ميرعایت نمي تنهانهمصرف 
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 امان از آباسععراف بيرود چنين كه مي

 

 ا  پشت سد نخواند ماندبه اير خاطرک 

 (035: 0380)ناصر فيض،                 

وابسعتیي اقتصاد به واردات محصوالت و نیود توليد داخلي از ومله دییر انتقادات 

 اقتصاد  فيض است:
 دازاین فقط چين بويشپچرا مات  نیاشد چين كه 

 گز و سععونان ق  ن  یحتم  چيني اسععت ،ن  تنهانه

 

 كنععد حتي نعع  مععا راچعرا امروز تععشمين مي 

 ز كععار عععامعالن دنیععال كن كععارامعع  مععا را

 (050: 0312فيض، ناصر )                         

شععود به دیدة ا  كه از سععو  دولت به مردم اعطا ميشععاعر حتي به یارانه ،یتدرنها

« ودکلطن به انواع عتاب آل»با عنوان  ،«حافظ»، با اقتیا  از تركيب نیرد و از آنانتقاد مي

 كند:یاد مي

 مهر مانانة دولت به دل من ننشععسععت

 

 آک از این لطن بعه انواع عتاب آلودک 

 (60: 0312فيض، ناصر )             

 

 انتقادهای اخالقی -0-2-۳

اگرچه بر تحذیر آن د كه شعععومسعععاللي مطرح مي وحوشحولانتقادنا  اخالقي فيض 

  ن زندگي ایرانيان قرار گرفته استگير  در بطبه شک  بارز و چش  زبا ،شعودتشكيد مي

 پراكني از ومله ایراداتي است كه فيض مطرح كردک است:چيني و حرفسخن

 زنيحرف در گوشعععي كععه در ب  مي

 

 رسعععد تععا ق  خراسعععان نيز ن مي 

 (68: 0380فيض، ناصر )             

نا  فيض حتي به مسععال  ورزشععي نيز كشععيدک رشععتة انتقادنا  اخالقي در نقيضععه

ورزشي  نا كردن تي یرني تیاني ،شود و یکي از مسال  مه  فسادانیيز و ايراخالقيمي

 شود:با یکدییر مطرح مي

 برا  آنکه تيمي را بیازانند مرلوم اسععت

 

 ند الزم نيستنَ ،اگر داور تیاني كردک باشد 

 (0۳1: 0312فيض، ناصر )                 
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اسععت كه  نایينا عليه یکدییر از دییر موضععوعتووه به حقو  بشععر و ونگ ملت

 فيض بدان پرداخته است: 

 ین نرگزازاپسكن  ا  كاش من دعا مي

 

 نين قنععداقععه نیردد بععه خشععععاب آلودک 

 (65: 0312فيض، ناصر )                   

نا حق حيات را از حيوانات تووه داشعععته و از اینکه انسعععانفيض حتي به حقو  

 كند:گيرند انتقاد ميوانداران مي
 تمام آنوان را آدمي یک روز خواند خورد

 

 ولي نرگز نخوانعد خورد چيز  وز گياک آنو 

 (51: 0388)ناصر فيض،                    

 

 انتقادهای فرهنگی -0-2-0

یوک واعتنععایي بععه ننر و ننرمنععد، با بيدر ارتیععا  بعع بيشعععترین انتقععادات فرننیي فيض

 ،اعتیارشدن شرر و ادب و ازل است  به تریير شاعربي

 دادام در اياب ازل سود بردند دی چه افراد  از شرر دی 

 اندنا كه خيلي مدرنو آن وقت من مث  این

   را رو  آواز یک زا  خوان  نشانيدتو 

 (  023: 0388فيض، ناصر )                                    

بيند و از اینکه قیا  قول و وتار ميتيرک ،«وفنیيات»شععاعر، آسععمان ادب را از ایار 

 دند:وپا  ناانالن افتادک شکوک سر ميازل زیر دست

 قیا  قول و ازل شععد پال  و زیرانداز

 شعد آسعمان سخن تيرک در ایار وفنگ

 

 كلععه برا  ادب زین نمععد نخوانععد مععانععد 

 ین در رصد نخواند ماندازاپسا  ستارک

 (035: 0380ناصر فيض، )                 
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رسيدک برا  اینکه دیدک شوند، روز  چند دورانبهفيض مرتقد است این شاعران تازک

 روند:بار از انجمني به انجمني دییر مي

 باید كه شعععيوة سعععخن  را عو  كن 

 گاني برا  خواندن یک شرر، الزم است

 

 دنن  را عو  كن  ،اگر نشععد  شععد شععد 

 انجمن  را عو  كن  ،روز  سعععه بععار

 (۳6: 0388ناصر فيض، )                   

نتبار نشين امنق نیاید از این قسع  شعاعران اتوكشعيدک، ظانرپرسعت و پا  ،بنابراین

 داشت كه چهرة درخشاني در ميانشان ظهور كند:

 ترین شعععاعران انعع  وطناتوكشعععيعدک

 یک شاعر انتبار  نيست سدکبه اير نر 

 

 پرسععتشععدند برد دو شععرر خفن رگال 

 پرسععتكرسععي زاالاز این وماعت بي

 (1۳: 0312ناصر فيض، )                   

كنند كه آمار چاپ فالن كتاب به خوش ميدر چنين اوضعاعي ناشران نيز به این دل

 ظهور كردک است:این دلي  زیاد است كه شاعر یا نویسندة بزرگي 

 ناشعععران دلخوش آمار رمان یا شعععررند

 

 آلودکشععاعر  نيسععت در این شععهر كتاب 

 (60: 0312ناصر فيض، )                   

 

 انتقادهای سياسی -0-2-1

فيض تمای  چنداني برا  ادا  انتقادات سععياسععي ندارد  زیرا مرتقد اسععت برخي افراد 

ن یبرا  كسب مناف  خود نستند و شاعر را در اطلیي وریانات سعياسي به دنیال فرصت

 كنند:ميان سرزنش یا قرباني مي

 یععکععي از بععزرگععان انعع  تععمععيععز

 بععه من گفععت حرف حسععععابي نزن

 كعه آن سعععو  آب فضعععولي میر این

 

 يععزوععاو نسععععت كععه آوردن نععام  

 مععیععو قععرمععز و حععرف آبععي نععزن

    ؟نا خفته در نر حسععابچه سععرمایه

 (001: 0388ناصر فيض، )                 
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خوانان اشععرار مشععهور  كه آواز اسععا سععاز  بر گاک از طریق نقيضععه ،حالینباا

 كشد:تلویح وقای  سياسي را به تصویر مياند بآن را خواندک مرروف

 یعک شعععب آتش در سعععتعاد معا فتععاد

 تععا شعععود ایعجععاد از این اقععداممععان

 نععدا تععا كسعععاني كععه قَععدَر در این فن

 

 فتععاد   شعععور و اواععا در دل اعضععععا  

 فععرصععععت شعععغععلععي بععرا  دیععیران

 بععار دیععیععر بععر سعععتععاد آتععش زننععد

 (000: 0388ناصر فيض، )                 

دار آلودک و خدشععه سععت كه با دو كلمه حرف حسععاب، كالممرتقد ا ،نمچنينو  

 شود:نمي

 بیعذاریعد نمعاننعگ نیاشعععد شعععررم

 

 با دو مصععرع نشععود حرف حسععاب آلودک 

 (60: 0312فيض، ناصر )                   

را این گونه ندف « آزاد »وار، موضععوع دار و تناقضا نيشفيض با طنز  كوتاک، امّ

 گيرد:مي

 ولعععي ،فعععکعععر كعععن آزاد آزاد 

 

 فعکعر كعن گععانعي بععه زنععدان نععيز ن  

 (61: 0380ناصر فيض، )                   

 

 هاتحليل ساختاری نقيضه -0-۳

استوار است و در طنز نوعي ناسازگار  ميان عناصر نا بر طنز از آنجا كه اسعا  نقيضعه

نا  مختلن در سععطح كالم حالز سععازندة متن ووود دارد، بنابراین تحلي  ناسععازگار 

نانماننیي طنزساز، خوشایند و اافلیيركنندک است  چون دستکار  »ت است  زیرا يّانمّ

به قلمرو حقایق  انداز ناسععت  طنزنا  بزرد دسععتانداز  به نبامنا و دسععتدر نب 

نا  مختلن ازومله نا در حوزک(  این ناسععازگار 3۳۳: 0315)فتوحي، « بزرد اسععت

 افتد  حوزة زبان، موسيقي، مرنا و تصویر اتفا  مي

  پردازی نا  ناصر فيض مينا در نقيضهترین این ناسازگار به تحلي  مه  ،در ادامه
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 های زبانیناسازگاری -0-۳-6

نا، کنایي است كه در حوزة زبان در سطح واژنا  زباني، خالقيتناسعازگار منبور از 

نا  نا  ناصععر فيض ناسععازگار دند  در نقيضععه    رو  مي ضععمایر، افرال، اسععامي و

روند  در ادامه به تحلي  این موارد نا به شعععمار ميزباني، پربسعععامدترین ناسعععازگار 

 پردازی  مي

 

 بازیواژه -0-۳-6-6

نا  زنانه است  نا به اسع نا تیدی  واژکنا  خالقانة فيض در نقيضعهاز روش یکي

 :شاعر به تقليد از این بيت حافظ

 راسعععتي خععات  فيروزة بواسعععحععاقي

 

 خوش درخشعيد ولي دولت مسترج  بود 

 (052: 0385)حافظ،                       

طنز و ایجاد اسععع  خاص كام ، « ن»به « ت»وایي یک حرف یرني تیدی  و با وابه

« خان  فيروزة بواسععحاقي»را به « خات  فيروزة بواسععحاقي»شععيریني آفریدک اسععت  یرني 

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 

كه در شرر ناصر فيض يدرحال(  ۳51: 0381: خرمشاني، ر ک بودک اشارک دارد ) نيشابور

 خانوادگي خانمي تیدی  شدک است:دار به نام و ناماین عیارت ایهام

 در عو  خععان  فيروزة بواسعععحععاقي

 گرچه اشرار پر از مسئله و ناقص داشت

 كه گ  سععرسععید شععرر به نر محف  بود 

 كام  بود خواست دل ليک در آنچه كه مي

 (31: 0388ناصر فيض، )                   
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ز شعود  شاعر به تقليد انا  فيض نيز دیدک ميباز  با اسعامي زنانه در دییر نقيضعه

 :حافظزیر از بيت 
 عق  گفت يخروشعع آمديصععیحدم از عرش م

 
 كننديكه شععرر حافظ از بر م یيگو يانقدسعع 

 (031 :0385حافظ، )                      

ي فضععای« قدسععي»به « قدسععيان»، و تیدی  كلمة «حمام»به « عرش»با تیدی  كلمة 

 طنزآميز خلق كردک است:

 آمد صععدایي ناشنا دوش از حمام مي

 

 كنندكيست با قدسي كه شرر حافظ از بر مي 

 (016: 0388ناصر فيض، )                 

قعدی  و وعدیعد واژک، طنز  آميختیي مرنعا و درن « پر »در وعایي دییر بععا لفظ 

 ا  ایجاد كردک است:خالقانه

 آن یععار كععه آراسعععتععه بععا نععام پر  بود

 نععامچهرک و این یععار پر آن مععار پر 

 

 ام از كار و تالش بصعععر  بودسعععرمعایه 

 تحصعععي  من از در  كال  نبر  بود

 (11: 0388)ناصر فيض،                    

شود، امروزک بيشعتر برا  اسعامي زنانه اسعتفادک مينا كه فيض حتي با نام برخي گ 

 نقيضه ساخته است:
 گر به نرگس بشود خيرک شقایق نه عجب

 

 چشع  نرگس به شقایق نیران خواند شد 

 (11: 0388)ناصر فيض،                    

نعا  دییر كه حاصععع  تقاب  مرنا  دیروز  و این نوع خالقيعت زبعاني در نمونعه

مؤثر واق  »دند  مثالً كارگر شععدن در گذشته به مرني امروز  واژگان اسعت نيز ر  مي

به كار « كردنپيداكارگر  شعععغ  »كه امروز در مرنا  يدرحالرفته  به كار مي« شعععدن

 رود:مي

 ه شهركردم روانه نر چه پسعر داشعت  ب

 

 بعاشعععد كز آن ميانه یکي كارگر شعععود 

 (81: 0388)ناصر فيض،                    
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اعر به است  ش« با ضعمایر»نا  طنزآفریني فيض در این قلمرو یکي دییر از تکنيک

، به 3اندقصد ترریض یا تمسخرِ برخي شاعراني كه راک افرا  را در این زمينه پيش گرفته

 نا متوس  شدک است:نقيضهوهت ضمایر در تکرار بي

 نر كجععا من نروم تو نرو  مععا نروی 

 

 صرفه كردک است اگر حضرت ایشان نرود 

 (52: 0380)ناصر فيض،                    

 یا:

 بععا ضعععمير من تو او مععا و شعععمععا

 

 گععاک الزم نسععععت ایشععععان نععيععز ن  

 (61: 0380)ناصر فيض،                    

 

 سازیواژه -0-۳-6-2

ا در رود  امّنایي اسععت كه در زبان مريار به كار نميسععاز ، سععاخت واژکمنبور از واژک

به مرنا  « تَرتَركردن»شعععود  در مثال زیر زبان طنز محملي برا  خندک و سعععرگرمي مي

 كردن برا  مخاطیان تازگي دارد: تردوبارک
 دكننگاک نخ را وقت سوزن كردنش تر مي

 

 نندكآوردک ترتر ميگر نرفت آن تو درش  

 (015: 0388)ناصر فيض،                  

« ناحوّل كردنایجاد»از عیارت « شععدنمتحول»در نمونة دییر  شععاعر برا  ادا  مرنا  

 گيرد:بهرک مي
 ناحوّل ،كنعد ایجعادو در حعال من و تو مي  برد نول خمار  رانا كه از دل مياز آن مي

 (00: 0312)ناصر فيض،                        

در  «ناولها» برا  مصععدر مناوله  تووه داشععته اسععت« ناولها»فيض در وایي دییر به لفظ 

اسععت  « رسععاندن»شععرر مرروف حافظ )اال یا ایها السععاقي ادر كشسععاً و ناولها( در مرني 

 به «كساني كه ول)رنا( نيستند»در مرنا  در تریير فارسعيانة خود كه فيض آن را يدرحال

 كار بردک است:
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 ناخيابان شعععد قر  با ادعا  ح  مشعععک 

 
 نانا و ناولو مشک  شد عیور از شهر بر ول 

 (80: 0388)ناصر فيض،                  

 

 سازیابهام -0-۳-6-۳

ساز  از این لحا  در ساز  است  ابهامسعاز  ابهامنا  فيض در نقيضعهیکي از تکنيک

از  ،نشود  نمچنيباعث پاشيدگي یا تودرتویي مراني ميساز  ارزشمند است كه نقيضعه

گردد كشعععن مرنا برا  گيرد و سعععیب ميپذیر  در متن صعععورت ميطریق آن، تشوی 

نا  نیر  و واكنشابهام امکاناتي برا  ژرف» گفته شدک مخاطب قطريت نداشعته باشعد 

برد و آزاد  راتر ميكند و خوانندک را از محدودة متن و مرزنا  آن فخواننعدک فران  مي

فيض گاني برا   ،ارتیا یندرا(  21: 038۳)فتوحي، « آورداندیشعععيدن را به ارمغان مي

 كند:ایجاد ابهام از ضمایر میه  استفادک مي

 نشود مشک  نركس آسان ،گر كه با این

 

 شر  عق  است كه نرگز عقب آن نرود 

 (50: 0380)ناصر فيض،                  

 ووید:نا  میه  بهرک ميس  مکانگاني از ا
 من نخوان  به كسي گفت كجا باید رفت

 

 انن پععدر تععا لععب ایوان نرودكععه بيآن 

 (50: 0380)ناصر فيض،                  

 گيرد:ساز  نویت افراد كمک مياز واژگان میه  به وهت پنهان ،در برخي موارد
 گععذار  مثعع  ایکسنعركعجععا پععا معي

 

 سععععان نععيععز نعع یععنایععا اداراتععي از  

 (68: 0380)ناصر فيض،                  

 سازد:نا  زباني را در شرر دخي  ميبرا  افزایش ابهام، كليشه ،ا  موارددر پارک
 عشعق یک چيز لطين است زمختش نکنيد

 

 عشعق یک پردة زییاسععت ولي تور  نيست 

 (56: 0380)ناصر فيض،                        
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 یا:

 ام به نمه دوستان خویشگفتهصعد بار 

 

 نر چيز را كععه زود نیععایععد نوا كننععد 

 (000: 0380)ناصر فيض،                  

در « ن »نا  زیر واژة که در مثالگنجاند  چنانا در مرنا  كالم ميگعاني نيز ابهام ر

 كند:بيان مرنا  كالم این ابهام را ایجاد مي

 نر كه تابسععتان برایش مشععک  اسععت

 

 فصعععع  سعععرمععا و زمسعععتععان نيز ن  

 (000: 0380)ناصر فيض،                  

 

 سازیجمع -0-۳-6-0

ا در زبان طنز و در شعععود  امّنعا در زبعان مريار الط محسعععوب ميالجم كعاربرد وم 

نا، نا، مسعععال نا، منازلارانل»گردد  زدایي در زبان مينا باعث آشععنایيپرداز نقيضععه

 نا نستند:الجم از وملة وم در ازلي با نمين التزام، « ناوداول

 كردما اشتیاني ن  نميمن آنجا بودم امّ 

 مرا بردند آنجایي كه نامش رفته از یادم

 ميفهگفت  آخر ورم من؟ گفتند مي هابه آن
 اگر تنها نشعسعتي رو  ودول اینکه ورمي نيست

 

 ناگرفتنعد اشعععتیعاناً بندک را ن  با ارانل 

 نان  آوردنعد آنجعا از منازل گروني را

 ناكه ورمت بستیي دارد به خيلي از مسال 
 ناولي گویي نشعسعتي با كسي رو  وداول

 (85و  80: 0388)ناصر فيض،             

 

 های جعلی یا ساختگیمصدر -0-۳-6-1

آفرین نمچون طرز  افشار، به كار بردن مصعادر ورلي به تقليد از برخي شعاعران سیک

ا  ياز قواف« خودم»شود  فيض در ازلي با ردین نا  ناصر فيض نيز دیدک مينقيضهدر 

 استفادک كردک كه نمیي مصادر ورلي نستند:
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 شعععش بار پيش ن  كه در آیينه زل زدم

 آن شععخص ناشععنا  كه آمد درون من

 توان رسععيدآر  از آسععمان به زمين مي

 

 از خعاطرم نرفتعه كه گرخيدم از خودم    

 شد برای  و كوچيدم از خودم   وا تنگ 

 من ن  به این رسيدم و شرریدم از خودم

 (38: 0312)ناصر فيض،                    

 

 نویسیعاميانه -0-۳-6-1

نا  خویش ضععمن ایجاد نا  عاميانه و صععميمي در نقيضععهکفيض با به كار بردن واژ

سازد ران  مينایي فواژک آميز بين خود و مخاطب، بسعتر  را برا  تقاب فضعایي ترام 

فضععا  طنزآميز حاك  بر  ،گيرد  درحقيقتراحتي در شععرر قرار نميه و ب آسععانيه بكه 

گر  پيدا كنند  واژگاني چون شود این قیي  واژگان مجالي برا  ولوکنقيضعه مووب مي

، ني، کبه را کشعععلکي، راوپيک، ددر ، شععع يکشعععوفنگ، وور ، دنگپيزور ، نمين

 ماما، پادادن، یحتم ، پر بدک و   :مِن، مِن

 عاشعععقي الیق نر آدم پيزور  نيسعععت

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک چيز نمين 

 (55: 0380)ناصر فيض،                    

 یا:

 معا بعدان مقصعععد عالي نتواني  رسعععيد

 

 شعععلکي رفتن و با گامي چندبا نمين شععع  

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

 

 نویسیمحاوره -0-۳-6-1

ن ووید  ایا  نيز بهرک مينایش در كنار واژگان عاميانه از الفا  محاورکفيض در نقيضععه

لکه سازد، بتنها ناسازگار  ميان كلمات مريار و محاورک را آشکار ميتکنيک ننرمندانه نه

 شود:عاملي برا  پركردن وزن محسوب مي
 دییر بس اسعت این نمه اشکي كه ریخت 

 

 تر شعععودیعا رب نذار صعععورت من خيس 

 (۳1: 0388)ناصر فيض،                        
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 یا:

 برضعععيعا عين یعه گعاوند ترجب نکنيد

 

 چشععع  انرععام مععداریععد ز انرععامي چنععد 

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

كعارگير  واژگعان ععاميعانه و محاورک، از واژگان گفتني اسعععت فيض عالوک بر بعه

)آب دنان « تفو»كند  واژة شععدک به قصععد طناز  و طنزپرداز  نيز اسععتفادک ميمنسععو 

 در بيت زیر چنين است:افکندن( 

 دییر به قف  یا به كليد احتياج نيسعععت

 

 وقتي تفو بععه لععذت دنيععا كنععد كسعععي 

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

 

 مکررنویسی -0-۳-6-4

یکي از ترفنعدنا  فيض برا  ایجاد تووه مخاطب در نقيضعععه، اسعععتفادک از واژگان یا 

تووه  یي كه این نوع تکرارنا نمچون زنگ نشععدارومالت یا ابيات تکرار  اسععت  گو

ازحد آن عالوک بر آنکه ساختار موسيقایي يشبكند و بسامد مخاطب را به خود ولب مي

و رینازاشود  نویسي را مووب ميدند، حشعوگویي و مهم كالم را تحت تشثير قرار مي

 شود  ت موضوعي خاص تشكيد مييّنشيند و ن  بر انمّن  خندک بر لیان مخاطب مي

 :تكالم خود را با بي« عشق یک چيز لطين است»فيض در شرر  ،مثال عنوانبه
 عععاشعععقي الیق نر آدم پيزور  نيسععععت

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک چيز نمين 

تکرار كردک با تغييردادن یک كلمه مصعععراع دوم را  ،آاعازیعدک و دوبارک در بيت نه 

 است: 
 ناسعععتعشعععق منبومة زییا  پریشعععاني

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک حس نمين 

 (038: 0388)ناصر فيض،                      

ناگفته نماند مضمون ازل كه پند پدر به پسر است با بيان این نوع مکررگویي كاماًل 

سازگار  دارد  مکررنویسي حتي در اشرار  كه مردف نستند مجالي برا  شاعر فران  

 گویي نمایان سازد  ساز  خود را در نقيضهسازد تا توانایي و قدرت مضمونمي
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« كليد»با ردین « نزدیک ته خيار»در مجموعه ( 0بيتي كليد)چه  و دو قصععيدة بلند 

كه به تشثير از شرر كورش كيان قلره سرد  سرودک شدک، از وملة « قف »و با تکرار واژة 

 رود:نا به شمار مياین دست نقيضه
 شعععود بععه عععادت مرمول بععا كليععدوا مي

 شعععونددرنعا بعدون شعععک نمیي باز مي

 وقتي كه قف  باز شعععود با فشعععار دسعععت

 

 و در به دسععت شععما نست تا كليد نر قف  

 در قعفلشععععان فرو برود نر كجععا كليععد

 ا نععه بععا كليععد   یرني كعه قفع  واشعععدک امّعع

 (038: 0388)ناصر فيض،                      

 سازند:در كلمات یک بيت، خود را عيان مينيز این قیي  تکرارنا گاني 
 ا  وععان حععدیععث مععا بععر دلععدار گععو

 

 نيز بر شعععودشعععایععد بععه لطن او بر مععا  

 (81: 0388)ناصر فيض،                      

 

 های موسيقاییناسازگاری -0-۳-2

این  دند نا  موسيقایي ر  مينا با دستکار  در الیهنا  زباني در نقيضهبرخي شوخي

شععوند  گر ميلوکنا ونا گاک در موسععيقي بيروني اشععرار یرني وزن نقيضععهناسععازگار 

 كند:به این موضوع اعتراف ميکه شاعر خود چنان
 شعررم این بار پریشعان شدک پا تا به سرش

 

 تو در این مرركه از وزن پریشععان كه مگر  

 (۳2: 0312)ناصر فيض،                      

نا یا نا، اسععتفادک از ریت یکي از ابتکارنا  والب تووه فيض در قلمرو وزن نقيضععه

 صدانا به وا  واژگان است:
 از خ  به سععیو رفت و گ  انداخت نقابچون مي 

 

 رامي چنععدری دی  دارارام و دیر ی دمن و  

 (031: 0388)ناصر فيض،                    

شاعر از این طریق ضمن ولب تووه مخاطب به ترریض شرر شاعراني پرداخته كه 

 :اندتنگ آمدکاز دست افاعي  عروضي به 
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 دواكنبلیع  طی  من اگر لعب بعه ترانعه 

 

 دكنععنمي تتننتنكس طوطي طی  نين 

 (025: 0312)ناصر فيض،                  

 نا  موسيقایي درباز ، از ومله دییر ظرافتسعاز  قوافي خاص یا قافيهبروسعته

« خطاسععت تا نمدان»ا  با عنوان رود  شععاعر در نقيضععهنا  فيض به شععمار مينقيضععه

    وقتي به بيت آخر رسيدک با  سد، نمد، رصد وضعمن برگزیدن كلماتي نمچون اسعد، 

 استفادک كردک است:« مستند»ایهامي ظرین از قافية 

 بععه اسعععتنععاد نمين قععافيععه نمين ازل 

 

 نخواند ماند« مسعععتنعد»بعدون قعافيعة  

 (036: 0380)ناصر فيض،                  

ا  چون ياز قوافا  دییر كه شاعر گزیني در بيت پایاني نقيضعهاین ظرافت در قافيه

تر ن  نمودار ، خراب، خواب، حسعاب و    اسعتفادک كردک به شکلي لطينشعراب، تراب

 شدک است:
 داندحاصعع  نو  من این نيسععت، خدا مي

 

 آلودک« اراب»كععه شعععود آخر شعععررم بععه  

 (65: 0312)ناصر فيض،                       

مود نا نتقاب  واژگاني قافيه نيز موضععوع شععایان تووه دییر  اسععت كه در نقيضععه

یافته است  شاعر ضمن انتخاب قوافي مرمول در زبان شرر از واژگان نامرمول كه كمتر 

شوند بهرک بردک و نمين تقاب  سیب ولب تووه مخاطیان شدک در شعرر به كار گرفته مي

برا  قافيه از « نانا و محم مشعععک »چون نایي کاسعععت  فيض ضعععمن برگزیدن واژ

نيز اسععتفادک كردک اسععت  در وایي دییر قوافي « نانا و ریم خوشععی »نایي چون واژک

 قافيه كردک است  « شکنترن و مه»را با « سخن و پيرنن»

 

 های معناییناسازگاری -0-۳-۳

ا  نكاربرد واژک»است  ناآشعنا  كالم مرنا یا نا  مرنایي كاربرد بيمنبور از ناسعازگار 

 ترین راک برا و الیته آسععان «تزریق»نا  بارز مرمول و مهجور یکي از ویوگيتازک و اير

رسيدن به سیکي منحصربفرد است  كاربرد لغات دخي  و بيیانه و اصطالحات خاص و 
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ت مستحدث مرني گرا یا مرني گریز از ه وران تا سعاخت مصعادر ورلي و لغازبان پيشع

 (   35: 0388)شفيريون، «  رسيدن به این مقصود استروش نا  

را از حالت طیيري خود  زند و مرانيزدایي ميشعاعر در حوزة مرنا دست به آشنایي

گيرد كه مرنا  مشعععخص یا چنان زبان را به كار مي ،گاني ،مثال عنوانبهكند  خارج مي

 توان از آن مستفاد كرد  محرز  نمي

به تشثيرپذیر  از اشععرار ميرزاحسععين « نزدیک ته خيار»كتاب در « كنزالمراني»شععرر 

ر مؤثّ  ،پرداز مرنابودن، در حوزة نقيضهمشعرف اصعفهاني سعرودک شعدک كه به وهت بي

 افتادک است:

 فعریععاد خعيععار اگرچععه دور اسععععت

 وقتي كععه اال  تو  كععاسععععه اسععععت

 مععانععيععچععه كععه آخععرش چععه دارد

 

 نععزدیععک تععه خععيععار شعععور اسععععت 

 ماسعععه اسعععتدریعاچه اروب صعععیح 

 در كععوچععة شععععب كععلععوچععه دارد

 (011: 0388)ناصر فيض،                  

 شود:گر ميگویي ولوکمرناگویي گاک به شک  مهم بي
 كه پسععر شععوممن از خجالت خود آب مي

 گيری از این حکعایعت مهم  نتيجه مي

 

 شعععیيه كاسعععة آبي به سعععر كشعععيد مرا 

 پسعععر به وا  پدر بيشعععتر كشعععيد مرا

                            (05: 0388)ناصر فيض،                   

 گردد:وپالگویي عيان ميگویي یا پرتربطگاک نيز از طریق بي
 ربطي اسععتدو بيت آخر این شععرر كالً چيز بي

 متر از عر  استدو متر و كمتر از نشتاد سانتي

 

 میر این قسعمت از شعررم كند راضي دل ما را 

 طولش ن  نععدارد قععابعع  مععا راكععه نفععدک متر 

 (                           050: 0312)ناصر فيض،                          
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 های تصویریناسازگاری -0-۳-0

نایي پرداز  سري كردک از ترفندمتناسب با فضا  نقيضه فيض، در حيطة تصعویرسعاز 

بهرک گيرد كه برا  مخاطب طنزآميز باشد  درک دقيق این تصاویر به وهت ابهامي كه در 

 شدک است:آن انیيز  آن ووود دارد سیب خيال
 دوسععععت دارم ازل  چيز بلنععد  نشعععود

 

 ورنه، وون نمیي، دست من اینجور  نيست 

 (                           56: 0380)ناصر فيض،                          

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

 

 كنندانعدر آنجعا خلق را بعا بي  پنجر مي 

                     (016: 0388)ناصر فيض،                  

نا  خاصي نيز در سرودن برخي عالوک بر موارد یادشعدک باید گفت كه فيض روش

نععا آوردن اشعععرععار دییران در نععا در پيش گرفتععه اسعععت  یکي از این روشنقيضعععه

شعرر خاص سرودک،  یک بر اسعا ا  كه ناسعت  یرني شعاعر در خالل نقيضعهنقيضعه

ي از اشرار علي داوود  با شاعران آوردک است  مثالً فيض بر رو  یک اشعرار  از دییر

 :مطل 

 رومنععا راک مينر شععععب ميععان مقیرک
 

 شاید نوا  زیستن  را عو  كن  

                                                         (0۳8: 0388)داوود ،                      
 

ته تشثير پذیرفا  سعاخته كه در آن از شاعران دییر )موالنا و ميرزادة عشقي( نقيضعه

 است:

 دسعتي به وام بادک و دستي به زلن یار

 مرگعا بعه من كعه بعا پر طاوو  عالمي
 

 پس من چیونععه پيرنن  را عو  كن  

 یععک مو  گربععه وطن  را عو  كن 

 (       ۳1: 0388فيض، ناصر )                  
 

 :در وایي دییر فيض برا  یکي از اشرار قصاب كاشاني با مطل 

 ؟به بزم شو ِ امت وا كند كسيتا كي 

 
 

؟وا  بادک تمنا كند كسعععيه خون را بع   

اب كاشععاني)       ( 253 : 0363، قصععّ  
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 بودک است: نيز تحت تشثير حافظ و صالب ،ا  ساخته كه در آننقيضه

 عمر كليد خود منما صعععرف ناكسعععان

 در كار خير حاوت نين استخارک نيست

 توان سععخن از قف  یار گفتیک عمر مي

 

 حين از طال كه خرج مطال كند كسعي    

  خوب است اینکه قف  كسي واكند كسي  

 فکر  بر این قصعععيدة ارا كند كسعععي

 (55: 0388فيض، ناصر )                  

سععرایي این اسععت كه برا  یک بيت، چند بيت نقيضععه روش دییر فيض در نقيضععه

 ا  سععرودکچند بيت نقيضععهحافظ و مطل  ازل سععاخته اسععت  مثالً برا  بيت مشععهور 

 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

 

 باشد كه بار آخرش دن  كار به دستش مي 

  (02و  00: 0315)ناصر فيض،                 
 

 

 گيرینتيجه -1

که مالحبه شعد اصعطالح نقيضعه در زبان فارسعي تغيير مرنایي پيدا كردک است  بر چنان

نا بيشتر به قصد بیومیونا  شاعرانه و شعناختي، نخستين نقيضهاسعا  شعواند سعیک

نا  شععاعرانه سععرودک مند ورزانه یا قدرتدشععمنشععکنانه و نا  حرمتگویيوواب

ا به مرور زمان تیدی  به نوعي انتقادگر  و طنزپرداز  شعععدک و گاک حالت شعععدک  امّمي

 «پارود »با عنوان  ،زمينكننعدگي یافته اسعععت  این نوع ادبي در ادبيات مغربسعععرگرم

ر شدک و در ننقيضه با انداف مختلفي سرودک مي مانندبهشناخته شدک است  پارود  ن  

ا  شعکلي خاص به خود گرفته است  بنابراین مقایسة پارود  در ادبيات فرنیي با دورک

ء كند  این نوع ادبي به انحانقيضععه در ادبيات فارسععي مريار مشععخص و دقيقي پيدا نمي
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وود داشععته و بسته به نا  مل  از گذشعته تا حال وادبياتنا و تاریخمختلن در فرننگ

 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 

زآميز قليد طنتوان گفت نقيضعععه در ادبيات فارسعععي نوعي تگرفتعه ميتحقيقعات انجعام

ا  گيرد و برننرمندانه اسععت كه با تشثيرپذیر  از سععاحت سععاختار آثار ادبي شععک  مي

دادن، خنداندن، مقاصعد  چون وواب گفتن، دشمني ورزیدن، به استهزاء گرفتن، فحش

 رود  ساختن، انتقادكردن و    به كار ميسرگرم

نا به سرودن نقيضه دند كه این شاعر مراصربررسعي اشعرار ناصعر فيض نشعان مي

به صععورت كام  به بيان « فيضععاً له»عالقه داشععته اسععت  یک مجموعه شععرر او به نام 

نا  ا  متشثر از دیوان حافظ اختصعاص دادک شعدک اسعت  بيشعتر نقيضهنا  نقيضعهبيت

فيض متشثر از اشعرار حافظ بودک و این انتخاب نوشعمندانه حاكي از این است كه فيض 

اند، نبر داشته و در حافبة عمومي مردم ووود داشعته و آن را شنيدک ن  به اشعرار  كه

نا  او تشثير پذیرفته اسععت  ن  در عم  با اشععرار خواوة شععيراز انس داشععته و از رند 

نایي چون ازل، مثنو  و قصععيدک نا  فيض عمدتاً در قالبپرداز گفتني اسععت نقيضععه

 شود  آشکار مي

یي نشععاند، انتقادنانکه بر لیان مخاطیانش خندک ميفيض ضعمن ای ،از لحا  محتوایي

سععازد  نا  خود را نمایان ميسععاخت نقيضععهسععازد و از این طریق ژرفرا مطرح مي

حوش یک موضوع خاص ودر محور عمود ، منسج  و حول او رو محتوا  اشرارازاین

 الليدارند  فيض در زمينة موضعععوعات اوتماعي به مسععع متنوّعحالت  نيسعععتند و االب

مسئوليتي مدیران، فرار مغزنا و    تووه كردک است  در گير  مسئوالن، بينمچون رشوک

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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خصععي ان  فرننگ و فضعع  و ادب را مطرح سععاخته و تمای  نا  شععفرننیي، داداه

 چنداني برا  بيان انتقادات سياسي نداشته است 

قي، نایي در حيطة زبان، موسينا به بيان ناسازگار فيض متناسعب با سعاختار نقيضه

ترین تکنيک فيض در قلمرو نا  زباني، عمدکمرنا و تصعویر پرداخته اسعت  ناسازگار 

نا )مثالً تیدی  خات  فيروزة رود  و  از طریق باز  با واژکار ميسعععاختعار  بعه شعععمع

درآورد  )مثالً نا  منبواسععحاقي به خان  فيروزة بواسععحاقي( یا از طریق سععاختن واژک

كردن( یا از طریق كاربرد میهمات )مثالً چيز، مورد، ایکس  تر دوبارکتَرتَركردن بعه مرني 

نا و   ( یا از طریق كاربرد نا، وداولنا، منازل)معدار نعا الجم و   ( یعا از طریق وم 

نویسي نویسععي، عاميانهمصعادر ورلي )مثالً گرخيدن، شعرریدن و   ( یا از طریق محاورک

با  نيز و    مکررگویي نمودنا  زباني ناسعازگار را آشکار كردک است  در قلمرو موسيقي

تناسیي آفریدک و ن  مجالي برا  ن  فضا  شرر  م ،دستکار  در وزن و قافيه و ردین

از  ،پرداز  پيعدا كردک اسعععت  بعه لحا  مرنایينموداركردن توانعایي خود در مضعععمون

گویي و آشعععکارگویي بهرک بردک اسعععت  در زمينة ربطگویي، بيترفنعدنایي چون مهم 

صعورخيال ن  به مدد تخي  طنزآميز خود تصویرنا  بدی  و كاریکاتوروار  خلق كردک 

 است 

 

 هاپی نوشت
ازل نقيضه به تقليد از  61كه دربرگيرندة « حافيض»در حال حاضعر، ناصر فيض كتابي نيز با عنوان  -0

  زیر چاپ دارد شرر حافظ است،

توسط شاعر خواندک ( 0315این شرر در دیدار شاعران با رنیر مرب  انقالب در ماک میارک رمضان ) -2

 شدک است 

ز ا اند  از ومله این شرراسعت كه ضمایر را به شکلي خاص به كار بردکترریض فيض به شعاعراني  -3

 !/ من اگر ما نشوم، تنهاید!/ اش ویران باخانه/خواند من و تو ما نشوی ؟چه كسعي مي: »حميد مصعدّ 

 «؟ باز بر پا نکني/ شور یکگارچیي را در شر / از كجا كه من و توي   / تو اگر ما نشو ، خویشتن
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 سورة مهر  :، تهرانداردسته(، املت 0380  فيض، ناصر )01

 سورة مهر  :(، نزدیک ته خيار، تهران0388) _________  00

 سورة مهر  بوک، تهران:(، فيض0312) _________  02

 كتاب قاف  فيضاً له، تهران: (،0315) _________  03

اب كاشاني، 00 به كوشش ووانر  وود ، (، دیوان قصّاب كاشاني، 0363)سريد   قصعّ

 سنایي  تهران:



 216 يضناصر ف هایيضهنق یو ساختار ییمحتوا يلتحل

 

 

 

درآمد  كوتاک بر طنز و نزل و  (، دگرخند 0381  موسعععو  گرمارود ، سعععيدعلي )05

 مؤسسة مطالرات تاریخ مراصر ایران  :نجو در تاریخ و تاریخ مراصر، تهران

 كتاب مهناز  :نامة ننر شاعر ، تهران(، واژک03۳6  ميرصادقي، ميمنت )06

 هاب( مقاله

« نیاني به چند اصطالح و موضوع راین در ننر طنز»(، 0380درضعا )اصعالني، محمّ  0

  83-۳8، صص۳3نشریة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة

مفهوم ترار  و انواع آن در بررسععي »(، 0310  بهمني مطلق، یداهلل و مرضععيه مالکي )2

، 6نامة ادب پارسي، سال، نشریة كهن«فن وواب در شعرر فارسعي از آااز قرن شعش 

  10-۳0، صص0شمارة

، 02، نشععریة آیندک، سععال«تقليد مضععحک و كنایة طنزآميز»(، 0365  وواد ، حسععن )3

  08-02، صص0و3شمارة

دیوان الیسة نبام قار  در ود  تحلي  ساختار و كاركرد پار»(، 0311  زیرک، نصعراهلل )0

، 21، نشعریة تخصعصعي زبان و ادبيات فارسعي )دانشعیاک آزاد مشععهد(، شمارة«یزد 

  055-038صص

تزریق نوعي نقيضعععه ننجار سعععتيز طنزآميز در ادبيات »(، 0388  شعععفيريون، سعععريد )5

    56-2۳، نشریة ادب پووني، شمارک دن ، صص«فارسي

نشریة پوونش زبان و ادبيات  ،«تحلي  ترارین نقيضه» (،0381) درضامحمّ   صدریان،6

  212-0۳0، صص08فارسي، شمارة

  ،« و پارود يضععهنق يقيتطی يشععناسععاصععطالح» ،(0315) ییرانو د ، زینبنوادعرب  ۳

  26۳-205، صص05شمارة، 8سال يقي،تطی ياتادب یةنشر

، نشعععریة «الییي مرناچندارزش ادبي ابهام از دو مرنایي تا »(، 038۳  فتوحي، محمود )8

  36-0۳، صص62زبان و ادبيات فارسي، شمارة



 04 ة، شمار6011بهار ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  212

 

، نشریة «نقيضعه و پارود »(، 0381  فالح قهرود ، االمرلي و زنرا صعابر  تیریز  )1

  32-0۳، صص0نا  زبان و ادبيات فارسي دانشیاک اصفهان، شمارةپوونش

نشریة نقد  ،«دبي مراصرنا  انقيضعه در گسترة نبریه»(، 0388پور، قدرت )  قاسعمي01

  00۳-02۳، صص6، شمارة2ادبي، سال


