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فاطمهجعفریکلیبر
مدرس دانشگاه فرهنگيان دکتر و دبير ادبيات فارسی 
دبيرستان های تبریز

در ادبيات فارسی

چكیده
تقليد از آثار ممتاز ادبــي در ادوار مختلف در ميان 
تمــام ملت ها وجــود دارد. یكي از اشــكال تقليد از 
آثار مشــهور گذشــتگان، تقليد طنزآميز است كه 
نقيصه پردازي، نقد جدلي یا مجابات گفته مي شــود 
و در ادبيــات غرب به »بــارودي« و در ادب عربي به 
»نقيضه« معروف است و آن، تقليد ظریف و هنرمندانه 
از شاهكارهاي ادبي است. تقليدهاي طنزآميز لطيفي 
از ادبيات ســعدي، حافظ و فردوسي را از زبان مردم 
مي شنویم كه جالب و در نوع خود هنرمندانه و شاید 
براي برخي سؤال برانگيز باشند. این نوع ادبي اغراض 
متفاوتي دارد. در نوشتار حاضر ضمن اینكه تعدادي 
از نقيضه هاي زیبــا و رایج در ميان مردم جمع آوري 
گردیده، به برخي از كاركردهاي آن ها نيز اشاره شده 

است.

كلیدواژهها: ادبيات فارســي، نقيضــه، پارودي، 
مجابات، تقليد، طنز

مقدمه
نقيضه گویی در اصطالح ادبی نوعی تقليد طنزآميز از 
یک اثر ادبی معروف است. شاعر یا نویسندة نقيضه سرا 
از ســبک، قالب و طرز نگارش نویســنده و شــاعر 
مشــهوری تقليد می کند و قصدش از این کار انتقاد 

یا شوخ  طبعی است. نقيضه ســرایی تقليدی ظریف 
و هنرمندانه از آثار ادبی مشــهور است. نقيضه پرداز 
موفق، کسی اســت که از ذوق و قریحة خداداد و از 
خالقيت و استعداد باالیی برخوردار باشد تا بتواند بين 
اثر اصلی و نقيضة آن ارتباطی منطقی و تعادلی لطيف 
برقرار سازد. نقيضه پردازی را در ادبيات غرب، پارودی 

)parody( گویند.
هر نــوع تقليــد طنزآميــز ادبی، نظيره ســازی یا 
نقيضه پردازی محسوب می شود. این نوع تقليد ظریف 
و هنرمندانه از دیرباز در بين شــاعران و نویسندگان 
خالق و مستعّد ایرانی معمول بوده است. کهن ترین 
نمونة نقيضه پردازی متعّلق به سوزنی سمرقندی )قرن 
ششــم( است که بر اشــعار معّزی، سنایی و شاعران 
معاصر یا پيش از خود ســروده است. ولی موفق ترین 
چهرة طنزپرداز و نقيضه سرا، که خالقيت ادبی، ابتکار 
عمل، فصاحت کالم و ایجاز ســخنش او را پرچم دار 
این ژانر ادبی و صدرنشــين نقــد اجتماعی قرار داده 
عبیدزاکانی )قرن هشتم( است. این شاعر ـ نویسندة 
بذله گوی قرن هشــتم با تازیانة دردناک کالمش، بر 
پيکر اجتماع فاســد زمان خود نواختــه و نامردی و 
ناکارآمدی حاکمان و مســئوالن را برجسته تر کرده 

است. 
همچنين دیوان بســحق اطعمه، رســالة التفاصيل 



فریدون توللی، چرند و پرند دهخدا و خارستان ادیب 
کرمانی به تقليد از گلستان سعدی در شمار آثار موفق 
نقيضه پردازی در عرصة ادبيات فارسی هستند. نقيضه 
یکی از ابزارهای ایجاد طنز و نقد است که با به خدمت 
گرفتن عناصری چون تحریف، بزرگ نمایی، کوچک 
کردن و مبالغه از متون معروف، تقليد طنزآميزی ارائه 
می دهد. نقيضه سرایی در نظم و نثر هر دو به کار رفته 
است اما در شعر بيشتر است. این گونه آثار، تحسين 
خواننده و شــنونده را برمی انگيزد و موجب انبساط  

خاطر می شود.
نقيضه ســرا عيب کار را در می یابد و با زبانی ادبی، 
هنــری و تأثيرگذار، نظــر مخاطب را بــه عيوب و 
کاستی ها متوجه می ســازد. اما الزمة بهره مندی از 
ظرافت های نقيضه، آشــنایی گوینــده و مخاطب با 
آثار اصلی مورد تقليد اســت. لذا اگر مخاطب، شعر و 
متن اصلی را نداند از پارودی و نقيضة آن لذت کافی 
نمی برد. امروزه در تداول عامه این گونه هنرنمایی در 

شعر را »پا تو کفش شعرا« گویند.
نقيضــه از فنون عمــدة طنز اســت و کارکردهای 
مختلفی دارد. نقيضه پرداز با اغراض گوناگون به تقليد 
طنزآميز آثار مشــهور ادبی روی می آورد، گاه مراد از 
آن سرگرمی و شوخ طبعی است و توهينی در آن مد 
نظر نيســت و کسی مطالب آن را به  خود نمی گيرد؛ 
اغلب نقيضه ها در ميان اهل ذوق به صورت تک بيت 
و گاهی دوبيتی یا بندی از شــعر نو خلق می شــود. 

چند مثال:
مژده ای دل که مسيحا نفسی می آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
نقیضةآن

مژده ای دل که مسيحا نفسی می آید
هر دم از پنجرة ما مگسی می آید

٭٭٭٭٭
امشب ای ماه به درد دل من تسکينی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکينی
»شهریار«

نقیضةآن
امشب ای ماه به درد دل من تسکينی

نيست از شام خبر، ظرف چرا می چينی
٭٭٭٭٭

بنی  آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

»سعدی«
نقیضه

بنی آدم اعضای یکدیگرند
صدی ده پسر، ما بقی دخترند



٭٭٭٭٭
بنده همان به که ز تقصير خویش

عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندی اش

کس نتواند که به جای آورد
نقیضةآن

مرد همان به که به گاه نزاع
عذر، به درگاِه نسا آورد

ورنه زنش در اثر لنگه کفش
حاِل ورا خوب به جا آورد

٭٭٭٭٭
به سراغ من اگر می آیيد

نرم و آهسته بيایيد مبادا که
ترک بردارد چينی نازک تنهایی من

نقيضه برای این شعر نو سهراب سپهری 
به سراغ من اگر می آیی

دیگر آسوده بيا
چند وقتی است که فوالد شده 

چينی نازک تنهایی من
٭٭٭٭٭

نقيضه و پارودی بخشی از مقدمة گلستان سعدی
وحشت پزشــک را وقت عمل که ویزیتش موجب 
خالی شدن جيب است و درمان و نسخه اش عجيب 
و غریب! هر مریضی که به مطب وارد شــود در قيد 
حيات است و چون از در بيرون رود آماده ممات، پس 
در هر رفتن و برگشتن دو خطر موجود است و بر هر 

خطر نذرّی و نيازی واجب،
از عهدة جيب که برآید

کز حّق ویزیتش به درآید
چنانکه دانيد باران نسخة بی حسابش همه را رسيده 
و پای بيمار را در طلب دارو به خيابان کشيده، شکم 
بيمــار، بی هيچ علتی بدرد و پی به ســرماخوردگی 

جزئی وی نبرد.
آدم بيمار همان به که هيچ
روی نيارد به پزشک و دوا

ورنه پس از رفتن پيش پزشک
جای مداوا بشود کّله پا

منشی و دربان را فرموده گوش به ناله و افغان بيمار 
ندهد و مسئول بيمارستان را گفته هر که حق العمل 

از پيش نيارد، به اتاق راهش ندهد.
ای پزشکی که از طریق ویزیت

ملک و امالک و سيم و زر داری
من که دارم ز درد می ميرم
تو چه از درد من خبر داری

در گونة اخير، پارودی و نقيضه بيشــتر جنبة تفّنن 
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منابع
1. داد، سيما )1378( فرهنگ 

اصطالحات ادبی. تهران: 
انتشارات مروارید

2. رستگار فسایی، منصور 
)1380( انواع نثر فارسی تهران: 

انتشارات سمت
3. رضایی، عربعلی )1382( 

واژگان توصيفی ادبيات. تهران 
فرهنگ معاصر

4. شميسا، سيروس )1383( 
انواع ادبی، تهران: نشر ميترا

ادبی، شوخ طبعی و سرگرمی دارد و بذله گویِی ِصرف 
منظور نظر بوده است.

گاه نقيضه با رویکرد شــوخی و طنــز، از نامردی ها، 
نامردمی ها، شــرارت ها و کاستی ها پرده برمی دارد تا 
در راســتای اصالح آن ها اقدام شود. در اینجا نقيضه 
و طنز کارکردی اصالح گرایانــه می یابد و هجاگویی 
محوری تریــن درون مایة آن می شــود. نمونة زیر با 

رویکرد مشکل بيکاری سروده شده است.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آرّی و به غفلت نخوری

نقیضةآن
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند

کار اگر هست چرا دیپلمه ها بيکارند

مجابات
مجابات، جواب گویــی دو شــاعر در رد یا تأیيد به 
شــعر یکدیگر است. شاعر دوم معمواًل در مجابات، به 
تقليد از وزن و قافية شــاعر اول شعرش را می سراید. 
نمونه هایی از مجابات نغز فارسی با اغراضی گوناگون 

در پی می آید.
الف. مخالفت و رد نظر شاعر

آسایش دو گيتی تفسير این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

»حافظ«
جواب 

آسایش دو گيتی گيرم که این دو حرف است
با دشمن کج اندیش مشکل ُبَود مدارا

٭٭٭٭٭
من رشتة محبت تو پاره می کنم

شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم
مجابات

گر رشته گسست می توان بست

اما گرهی است در ميانش »اميرخسرو دهلوي«
٭٭٭٭٭

پافشارّی و استقامت ميخ
سزد ار عبرت بشر گردد

هر چه کوبند بيش بر سر او
پافشاریش بيشتر گردد 

»ملک الشعرای بهار«
مجابات

بس شگفت آید از بهار مرا
که ستوده است پافشاری ميخ

چون زدندش به سر، به خاک نشست
پس کجا بود پایداری ميخ

پست گردد ستم پذیر شود
ناستوده است بردباری ميخ

»افسرميرزا شيخ الرئيس«

ب.استیضاحودلیلجویی
عجب آید مرا ز مردم پير

که همی ریش خود خضاب کنند
به خضاب از اجل نرهند 


