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 چکیده

انقالب، غیر قابل  ویژه پس ازاجتماعی معاصر و ب –فضای سیاسید انتقادی در ات متعهّثیر ادبیّتأ   

 "پارودی"نه ای از ادبیات انتقادی، پررنگست وعنوان گونقش طنز، ب این تأثیرگذاری، رست و دانکار

 .عنوان یکی از شگردهای طنزپردازی، در این حوزه، کارکرد برجسته ای داردنیز ب

طنز را ویژگی سبکی  "پارودی"توان این پرسش است که آیا میه حاضر پاسخ ب پژوهش    

 یکی از چهره های شاخص در زمینۀ -وینبطنز صه ترین مشخّمهم سیّدابراهیم نبوی دانست؟

ست. وی ی آن، صوری و مضمونره گیری از پارودی در انواع لفظیبه –ادبیات انتقادی پس از انقالب 

گیرد. ال افکار خود به خواننده بهره میاجتماعی و انتق –تکنیک برای بیان انتقادهای سیاسیین از ا

که نبوی بیشتر بر فرمها و قالبها تکیه دارد تا بر اثری مشخّص از یک دهد نتیجه پژوهش نشان می

که افراط دیگر این کند.ثرش را به اثری دست دوم تبدیل میبزرگ و همین امر، ا شاعر یا نویسنده ای

گیرایش آثار طنزآمیز  نن ساده و روان، قلم توانا و بیابا وجود زبا –نبوی در استفاده از این شگرد 

نکته قابل تأمّل دیگر، مهر تاریخ  دهد.ل میهزل تنزّ وی را یکدست و یکنواخت کرده، گاه تا سطح

با پرداختن به موضوعات خاص بر پیشانی آثارش زده، نیز سرنوشت محتوم نبوی که مصرفی 

 .رقم خواهد زد -سوای سبک نگارش وی –فراموشی را  بیش از پیش برای آثار او 

 .د ابراهیم نبوی، سیّات انتقادی، طنز، پارودی، ادبیّات معاصر: ادبیّکلیدی کلمات

                                                           
 n.moradkhani@yahoo.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور تهران. 1
 ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور.دانشیار گروه زبان و  2
 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور. 3
 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور. 4



 

 

 

 

 49تابستان -18شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/281

 

 مهمقدّ

ات به ادبیّ مخصوصاً، ات معاصرست که نگارندگان برای ادای دین به ادبیّ، سهم کوچکیاین مقاله   

ضروری خواهد ری نکات ذیل، ، یادآوتردید، پیش از ورود به بحثبی د انتقادی برداشته اند.متعهّ

 :بود

ه نفس و ذات علمی و ، فقط ببدون جانبداری به سود یا زیان هیچ جریانی، . نگارندگان این نوشتار1

ر در ثّای و پرداختن به عوامل مؤو ریشه ، تحلیل تاریخیاند و نیزد بوده، مقیّپژوهشی موضوع

این  در حوصله و اصالً نبوده است حقیق ، هدف این تهای نقل شدهونهدر نم ،رخدادهای مذکور

 .گنجداله نمیمق

تقادی فارسی ات اندر ادبیّ به سیری گذرا . این جستار، شامل سه بخش است؛ بخش نخست،3

، بیان و در ادامه، تعریفی مختصر از ت پرداختن به آنپژوهش و ضرور مسئله، سپس است پرداخته

 .گردیده استه مطلب، ارائبرای اشراف خواننده بر اصطالحات مرتبط با موضوع پژوهش، 

 و شیوه های نگارش او دارد. های طنزو ویژگی "ابراهیم نبویدسیّ"بخش دوم، نگاهی گذرا به زندگی 

ست که در دو دسته وینبدابراهیم سیّهای دیپاروسبکی نقد و تحلیل بررسی و شامل  ،بخش سوم نیز

 .گنجانده شده استها با ذکر نمونه "ی مستقلپارودیها"و  "پارودیهای پراکنده"

 ضرورت پژوهشبیان مسئله و : 4-4بخش

، این نظرگاه . ازیوسته سرد و تحقیر آمیز بوده است، پادب رسمی با ادب غیررسمیبرخورد    

شدند و به تبع آن، بسیاری دو محسوب می درجه ، آثاریادب غیر رسمی آفرینشهای ادبی در حوزۀ

 .ثبت نشده و از بین رفته اند ، در هیچ جااز این نوع آثار

جزو ادب غیر رسمی گیرد و ه بهره میدر باورهای مردم دارد و از زبان عامّریشه طنز نیز که 

ها رغم ارزششده و بمهری ادب رسمی واقع این قاعده مستثنا نیست و مورد بی، از محسوب میگردد

  .پژوهشگران قرار نگرفته استی و جدّه الزم های گوناگون و فراوان آن مورد توجّو فایده

کنون، طنزپردازان بسیاری، در آثار خود با اغراض و مقاصد گوناگون در شگرد از مشروطه تا      

این شیوه نوشته  را به "چرند و پرند"پارودی طبع آزمایی کرده اند. علی اکبر دهخدا مقاالتی از 

صادق های رایج عصر خود را به تمسخر گرفته است. نامههای قرآن و قالباست و سبک ترجمه

های اخالقی روزگار خود تاخته اند. شیوه اندرزگوییب "غ وغ ساهابو"هدایت و مسعود فرزاد، در 

 "دیپلمات نامه"،زرویی نصرآباد "تذکره المقامات"احترامی،  "جوامع الحکایات"لی، تولّ "التفاصیل"

 ند. رودیپاهای شاخص دیگری از نمونهمیرشکاک 

است. او  "نبوی ابراهیمسید"ات معاصر پس از انقالب، های شاخص پارودی در ادبیّیکی ز چهره   

های انتقادی خویش را با هدف طنز قلمفرسایی کرده، نظرگاه که از اواسط دهۀ شصت در عرصۀ
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سیاسی، منعکس نموده است. آثار نبوی، بازتاب کاملی از اوضاع اجتماعی،  اصالح، در آثارش

 فرهنگی و اقتصادی ایران تقریباً در دو دهه است.

طور مستقل از نوع الیل اهمیت دارد که دو اثر وی بمطالعه پارودی در آثار نبوی، به این د     

بررسی و تحلیل ها، ساخته است. د را در انواع قالبخو او پارودیهای پراکنده پارودی است و نیز،

نقش مهم و جایگاه واال و ناشناخته و کارکرد مهم پارودی را در  واندتانتقادی پارودیهای نبوی، می

 قلمرو طنز سیاسی پس از انقالب، نمایان سازد.

 پژوهش پیشینه : 8-4بخش

آن  ءخویش به منشا "فن شعر". ارسطو در کهن در فرهنگ و زبان یونان دارد ایپارودی ریشه     

ضوعی برای نظریه ، پیوسته مورد بحث و موگذشته تاکنونات غرب نیز از ادبیّدر  .اشاره داشته است

، نخستین کتاب ب فارسیدر اد .فارسی برگردانده شده استز آن بکه مختصری ا پردازی بوده

نوشته است و در  "نقیضه و نقیضه سازان "ر باب پارودی را مهدی اخوان ثالث، با عنواند ،مستقل

 _ . اما این پژوهشقول از همین کتاب استنقل ده، اگر هم اشاره ای به پارودی ش آثار دیگران

مستقل و غیر مستقلی که در  منابع در –ابراهیم نبویآثار سید بررسی و تحلیل انتقادی پارودی در

 اختیار نگارندگان بود، پیشینه ای ندارد.

 پارودی: 9-4بخش  

است که خود برگرفته مشتق شده ( Parodia)التینی ( از واژهParodieفرانسوی پارودی ) واژه   

نمایشی و از اصطالحات ادبیات 1ستآمیز قطعه شعریمعنی تقلید هزل به parodiaیونانی  از کلمه

 ست. از نوع کمدی
های خاص یک اثر ادبی مشخص یا های جدی و ویژگیشود که از شیوهپارودی به اثری گفته می

عناصر یک نوع ادبی جدی تقلید  های سبکی و دیگرنحصر به فرد یک نویسنده یا ویژگیسبک م

گونه تناسبی دار که هیچک برای یک موضوع کم مایه یا مضمون خندهکارگرفتن این سبمیکند و با ب

این پارودی تبدیل اثر ادبی بسیار بنابر. 2سازددارد، اثر نخستین را خدشه دار میبا آن اثر جدی ن

 . ثری دیگر است که بسیار مضحک باشدجدی به ا

از کار رفته است. قزوینی در جلد چهارم ونی برای پارودی بهای گوناگفارسی معادل در زبان

. اخـوان بین نقیضه جـد و 3داندمی "پارودی"نهاده برای ترین برابررا به "نقیضه " های خودیادداشت

                                                           
 . 383فرهنگ توصیفی نقد ادبی، ص  1
 . 33فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، ص  2
 . 111ص   3
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 "حسن جوادی معادل . 1نامدجد مــییا غیر "نقیضۀ هـزل "فرق میگذارد و پارودی را  غیر جد

 .  2گزیندرا برای آن برمی "مضحک تقلید 

 " ،"تقلید شوخی" ،"تقلید مضحک "های گوناگونی نظیرنهاده در زبان فارسی از این واژه با برابر

 "،"بدلیاثر  "،"مشابه سازی "،"ونه سازیوار "،"شعر مزوّر"،"تزریق "،"نقیضه "،"نظیره سازی

 ترند .معمول نقیضهو  نظیرهدو واژه  و ... نام برده میشود. از این میان، "تبدیل "،"یفتحر

( است که خود از انواع استقبال در شعر )جوابگویی"مجاوبه"، از انواع به هر حال، نقیضه یا پارودی

 فارسی است البته از نوع غیر جد.

 انواع پارودی : 1-4بخش

لید لفظی که فقط تق -1ها از آثار جد، انواعی دارد: از تعاریف پارودی برمیآید که نوع تقلید       

 -3رش یا سبک شاعر و نویسنده عوض میشود .نگا ۀقلید صوری که شیوت -2کند. واژگان تغییر می

 شود.ایه ای که محتوای اثر طنزآمیز میمتقلید درون

زنویسی است با اغراض متفاوت هزل، پارودی یک ژانر ادبی نیست بلکه تنها یکی از فنون طن      

کار رود و موجب تطور انواع شود. پارودی رای طنزآمیزکردن هر ژانر ادبی بهجو و طنز که میتواند ب

یک قالب نظم مثل غزل و قصیده یا نثر مثل رمان و داستان هم نیست بلکه ممکن است ساخت هر 

قع نقیضه همانند ساخت شکنی، ساختهای پیشین قالب نظم و نثری را مورد تقلید قرار دهد. در وا

 کند.خلق میها، اثری ثانوی و با نقض)شکستن( آن کندرف میو در آنها دخل و تصّرا به عاریه میگیرد 

 زندگی و آثار سیّدابراهیم نبوینگاهی گذرا به : 8بخش 

آغاز  "اندر حکایت ... "سروش با صفحه ای با عنوان  هطنز را ابتدا در مجلّ "ابراهیم نبویدسیّ"  

طور خاص ب 1333از سال .همشهری ادامه داد ماهنامۀقا و گزارش فیلم و گل آ ۀکرد و بعد در مجلّ

، کردهنری آن را منتشر می ای که حوزۀ، هفته نامهمهر ۀمجلّ این کار را با .به طنز سیاسی روی آورد

های پورترا"گاه و گه "ۀ اهل فنتذکر " و "هفت یادداشت–هفت روز"آغاز کرد و در ستون ثابت 

 .زدقلم می "یومیه

را  "ستون پنجم" یتر گرفت و ستون طنز روزانه، طنز سیاسی را جدّجامعه ۀروزنام پس از آن با

 "ستون چهارم "به  "ستون پنجم"، با تغییر نام  "توس"و انتشار  "جامعه"نوشت، بعد از توقیف می

ستون  "آریا  "پس از آزادی، ابتدا در روزنامه به نوشتن ادامه داد. پس از آن یک ماه به زندان رفت.

، "نشاط"از انتشار روزنامه و بعد "از ظهر پاییزی در یک بعدیک فنجان چای داغ،  "ۀز روزاننط

ها و کلمه "عناوینهای دیگری با دامه طنزنویسی ستون. در انوشتمیرا  "بی ستون"ۀستون روزان

                                                           
 . 28-21نقیضه و نقیضه سازان، صص  1
 . 21تاریخ طنز در ادبیات فارسی، ص  2



 

 

 

 

 281/پارودی در آثار طنزآمیز سّید ابراهیم نبویسبک شناسی 

 

 ")عصر آزادگان( و  "چهل ستون"آریا(،  )روزنامه "ستون به آن ستون ایناز  "و  "ترکیبات تازه

 .)اخبار اقتصاد( از آثار اوست "اقتصاد به زبان ساده

و چند کتاب  "تهرانجلس "و  "سالم ن جامعهدشمنا"های مجموعه داستان طنز به نام از نبوی دو

های یومیه و راپورت" ،"یک فنجان چای داغ" ،"دایره المعارف ستون پنجم" طنز دیگر با اسامی

شعر " ،"نبوی آنالین دات کام" ،"چهلستون" ،"ستونبی " ،"در شهر خبری نیست" ،"تذکره ها

شعر طنز نیز طبع آزمایی کرده . او در و ... چاپ شده است "ی صریحمصاحبه ها" ،"طنز امروز

 .است

سـین. الـف.   " ،"رهنمـا –م. الـف " ،"رهنمـا الـف،  " نند:مااسامی مستعار زیادی با نویسی وی در طنز

 ،"لیال ابراهیمی" ،"بان فروزندهمهر" ،"لیال ارجمند" ،"ابوجهل" ،"ابوالهول" ،"علی بونه گیر" ،"نون

و ...  "ابـرام  " ،"تـر بـز  "و  "باالبان چـاالن  " ،"حسین ابراهیمی" ،"سیروس داور" ،"ابرییس الکت"

 . قلم زده است

 ۀهای روزان، یادداشت"آزاد شده سفر به خانه"نوان حج با ع سفرنامه :عبارتند از ،ی نبویآثار جدّ

عبید  دلگشای ۀرسال ۀدگزی ،کاوشی در طنز ایران، "ماه عسل پاییزی  "با عنوان   33 –زندان 

  ."در خشت خام"و  "گوهای صریحگفت"ها: مصاحبهزاکانی، 

 نبوی های نگارشهای نثر و شیوهویژگی

اجتماعی است. با زبان روز و مسایل فرهنگی، هنری، سیاسی و ق نویسی پرکار و موفّ، طنزنبوی  

متوسط  ضوع هوشمندانه رفتار و وانمود میکند که مخاطبش طبقهبرخورد با مو ست و درآشنا

کند اما در حقیقت خطابش به روشنفکران جامعه مردم ارتباط برقرار ۀخواهد با عامّو میجامعه است 

نثر ژورنالیستی، زبانی گیرا و تأثیرگذار و لحن گزنده و گاه  .هستندوی است که آماج تیر انتقاد 

 آثار نبوی بشمار میرود. ۀزیادی مؤدّبانه، از ویژگیهای عمد ۀتمسخرآمیز و تا انداز

 ۀزد. وی در شیوپرهیشکسته نویسی و عامیانه نویسی می ست نویسی وفادار است و ازراو در نثر به د

های کیومرث صابری را در نوشته ..."گوید:ست تا جاییکه میی اثیر کیومرث صابرنگارش، تحت تأ

 .1"ها را من نوشته ام ...کردم آن اطالعات خواندم و احساس ۀروزنام

-ی، طرح تناقض، نظریههای گوناگونی مانند: فرضیه نویسی، حاشیه نویسنبوی در طنز، از شیوه

ه راهکار و پیشنهاد، دیالوگ، مصاحبه و ...  بهره میگیرد اما مهمترین ویژگی وی پردازی، ارائ

 استفاده از پارودی است. 

 پارودی در آثار نبوی : 4-9بخش

                                                           
 .1یک فنجان چای داغ، ص 1
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، کارکرد اجتماعی زیادی بویژه پس از انقالمعاصر ب دوره ، در"پارودی"تر گفته شد،چنانکه پیش   

عنوان ب نبوی نیزنقش کرده است.  و سیاسی ایفاء تماعیخدمت مقاصد فرهنگی، اج در یافته و

نتقال برای طرح انتقادها و ا ،مستقیمای از بیان غیرپارودی بعنوان گونه از ،ی شاخص در طنزاچهره

که هاییآن، دسته تقسیم کرد: نخست توان به دوپارودیهای نبوی را میبرده است.  افکارخویش بهره

دایره المعارف "عناوین وی، با اثر مستقل  دیگر، دو وجود دارد وطنز وی  آثار ، درپراکنده طورب

 ."ه و تذکره هاهای یومیّراپورت "و"ستون پنجم

طور مستقل از نوع پارودی وی ب ، به این دالیل اهمیت دارد که دو اثرنبوی آثار پارودی درمطالعه 

اجتماعی _سیاسی با انگیزه هاها و شیوهش را در انواع قالبخویاو پارودیهای پراکنده  نیز،است و 

 کند:گونه بیان میاین "بی ستون" مهمقدّ ع طلبی را درقصدش از این تنوّنبوی  .ساخته است

ها بتحریرآمده است. از ع فرماستفاده از تنوّ بلکه با ،شکل فرمی واحد و خاصطنزهایی که نه ب"

شعر و ترانه،  گو، تفسیرگفتمصاحبه و  ،واژه شناسی طنز، ، فابل، شعرنویسیهایی مانند داستانشیوه

ام تا ها فرم دیگر استفاده کردهو ده مشابه نویسی ها،سلسله آموزش ،ه، خاطره نویسیصدور بیانیّ

روی البته زیاده .1"ت بهره بردع برای ایجاد جذابیّکار گرفت و از این تنوّروز نوعی تازه را ب بتوان هر

کراری و در نهایت، یکنواخت میکند و گاه تا سطح هزل وی در بکارگیری این شیوه، کارش را ت

 تنزّل میدهد.

 نخستِ . دستۀی استاز آثار جدّ –پارودی –جد ، همان تقلید غیر"مشابه نویسی"منظور نبوی از 

دات کام و یک  ، نبوی آنالینبی ستون، چهلستون "چهار اثر طنز او یعنی  های نبوی که درپارودی

، اینهند. بنابرقابل توجّ ،ارندع زیادی که د،دلیل تنوارد، بدطور پراکنده وجود ب "فنجان چای داغ

گیرد. اما پیش اختیار خوانندگان قرار می و درمیشود ، دسته بندی مذکورهای موجود در آثار ارودیپ

اساس شناختی که از اثر نخست دارد، با ، برسوشود که در پارودی، خواننده از یکآن یادآوری می از

 زدایی وآشنایی حال باعین افتد و در، ناخودآگاه به یاد اثر نخست میشنیدن یا خواندن اثر دوم

 شود.عنایی مختلف، دلیل طنز و خنده مین تضاد میان دو سطح مای شود ومی رو، روبهنجار عدول از

 نبوی  پارودیهای پراکنده

و داستانهایش، از شگرد پارودی  "نیستدر شهر خبری "نبوی تقریباً در اکثر آثار طنزش به جز   

 ه وعی که دارند، چشمگیر و قابل توجّ، به دلیل تنوّویهای این نوع از پارودی بهره جسته است.

یا چند ملمّع ) و )تزریق(گوییتضمینی، مهمل مفهومی، ،صوری ،ی از نوع لفظییتقلیدها اند.مطالعه

های بانه و تنها بر جنبهدّمؤ غالباً ها،زبان این پارودی. دشو، یافت میهازبانی( در میان این نمونه

، به ذکر . برای رعایت اختصارسیاسی متمرکز است –ای زبان و مقاصد انتقادی آمیز و مطایبهطنز

                                                           
 .11ص  1
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، ها، مجالی در حجم یک کتاب مستقلچند کثرت نمونه ، هرشودیاکتفا م نوع ای از هرنمونه

 :بدطلمی

 ها و شعرهای کودکانه و عامیانههها و قصپارودی از حکایت

جیک جیک "، "گنجشک اشی مشی"، "خاله پیرزن قصه" بوی از حکایتهای کودکانه همچون:ن   

حسنی به مکتب "،"ه نداره ...یه دختر دارم، شا":نندو شعرهایی ما "مستونت که بود ...

، شاه داداشی دارم"نوان با عها ای از آندر اینجا، نمونه .پارودی ساخته است "حسن تنبل"و"رفتنمی

 : شودبتلخیص نقل می "نداره

 از/ دم به چپ نشونش نمی/ نداره  ی تالاز خوشگ/ صورتی داره ماه نداره / داداشی دارم شاه نداره  "

 هابه پاپتی/دم به نهضتیها نمی/ دم کی خواستش نمی به هر/ دم راستش نمیه راب/ دم جا تکونش نمی

که اهل کار باشه وزیر و به کسی/ کتک خورش ملس باشه / دم که کس باشه به کسی می/ دم نمی

 .1"کارگزار باشه ...

 های عامیانهپارودی از ترانه

 "/ امشب عروسی داریمشمع و چراغا رو روشن کنید" ا به تقلید از ترانه عامیانهچهار بیت زیر ر  

 :سروده است

 برجش چه قدر درازه       انشاءاهلل مبارکش باد /   بادچه نازه        انشاءاهلل مبارکش  شهردار ما"

 2"انشاءاهلل مبارکش باد    ره    زندان همیشه می/  اهلل مبارکش باد هردار ما فقیره            انشاءش

 هاز دوبیتیپارودی ا

 :انتخاب شده است "چهلستون"از  "های انتخاباتیدوبیتی"عنوان زیر با دو نمونه

                                                           
 .113-118چهلستون، صص  1
 .311یک فنجان چای داغ، ص 2
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ــا آن  ــو   خوش ــدارش ت ــه دل ــس ک ــی ک  باش

ــی روز ــب  و الهــ ــردی شــ ــد گــ  کاندیــ
 

 همــــی یــــار و هــــوادارش تــــو باشــــی

ــ ــی   بـ ــو باشـ ــزاوارش تـ ــی، سـ این کرسـ

*** 

 الهــــی پوســــتر تــــو پــــاره گــــرده    

ــرا ردّ  صـــــــالحیّت بکـــــــردی  مـــــ
 

 هــــــوادار تــــــو هــــــم آواره گــــــرده 

 1الهـــــی نـــــامزدت بیچـــــاره گـــــرده 
 

 های قانونیها و تبصرهها، مادهها، بیانیهپارودی از قالب بخشنامه

در ":شودنقل می "چهلستون"از که از این نوع است،  "اعالم استقالل بیانیه"لبی با عنوان مط   

اجتماعی  –و بر هر نیروی سیاسی  باشندجناحی و مستقل میجناحین، فرا کلیه که اخیراًراستای این

ن چهل ستون لذا ای، پدر دیگران را استخراج نمایند اقتصادی الزم است که مستقالً –فرهنگی  –

که سرمان در دلیل اینب ،جناحین داشتهوانی در وابستگی به جناحین و فرافرا که سوابق سوء پیشینه

، لذا بیانیه ایمرخورد کرده، احساس استقالل نمودهبه لب جوی آب بهنگام تصادف با موتور سیکلت 

 :شرح زیر صادر شدل ستون محترم بعالم استقالل این چها

دیگران برخورد  ۀکلی با دانیم و مستقالًسایر نیروها را وابسته می ،هنیروهایی مستقل بود ( ما1

 .نماییممی

جناحین  اده اند که مستقل باشیم از کلیهدستور د که به ما( استقالل بسیار خوبست و از زمانی 2

 .نماییماحهای چپ مستقل حمایت میجن علیه کلیه ،راست مستقل

نان اعالم استقالل آ ابسته بوده و ما نسبت به کلیهی اصالح طلب واحها(از نظر ما کلیه جن 3

 .یابدمیربط خاتمه گیری بینتیجهبا این مطلب . 2"نماییم ...می

 قصه، فروش، تبلیغات و اطالعیه هاهای مناپارودی از آگهی

 :استانتخاب شده  "چهلستون"ست که  برای نمونه از مطلبی "، اکازیونیستثنایی، دیدنا "  

همین راستا این احتمال وجود  شود و دربات بزودی برگزار میدوم انتخا که مرحلۀدر راستای این "

در  با عنایت به اینکه نقش تبلیغات های کوچک انجام شود وکه قرار باشد تبلیغات در اندازه دارد

تبلیغات نامزدها رای کنیم از فروشندگان اتومبیل بانتخاب از اهم امور محسوب میشود، پیشنهاد می

 .استفاده شود

نکرده، لباس اسپرت، شیشه دودی، فروش وکالتی، کم روشی: نماینده صفر کیلومتر، کارفوری ف

  1111 -333 -3333 – 3333333   ، سپر جنگیمصرف، دارای گارد چپ و راست

                                                           
 .213ص  1
 .33-34صص  2
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، جنگی بوده، بدنه خمپاره خورده، تعویض کامل اتاق ی در منطقهتمدّ، 32مدل :، فوریفروش ارزان

عداد موجود و یک ، به تگ ارتشیرن .شودفروخته می دلیل داشتن دردسر سریعاً، بخوابیدهسال  12

  1111 -111 -1111 -8888888      شماست .   ۀعهد . دردسرهای بعدی برشودجا فروخته می

..."1. 

 های تحلیلیپارودی از گزارش

 "سال گذشته 21سیاست خارجی ایران در  ،گزارش تحلیلی بی ستون " :نمونه

 هم آمریکا را به رسمیت شناختیم، آنان مذاکره کردند، ما ت شناخت، مارا به رسمیّآمریکا ما * "

 وسط مذاکره معلوم شد که همه جاسوس هستیم. هم مذاکره کردیم،

رفتیم  ، باالافتادیم پایین طرف دیوارآن رفتیم، ازما از دیوار آن باال  دیوار سفارت آمریکا کوتاه بود،*

 ، پایین آمدیم جمهوریخواهان آمدند. دموکراتها بودند

 کنند و این کشف بزرگی بود .ای آمریکایی زندگی میآمریکا عدّهما فهمیدیم در سفارت *

 .فاسو کشف شدجای آن بورکینااز بین بردیم، ب*آمریکا را 

، بنابراین مشت محکمی به هایش به زیان ما بودد شده بود، ولی سیاستآمریکا نابووجود اینکه با*

  .2"...دهان آمریکا زدیم 

  از قالب جدول پارودی

 (2جدول کلمات متقاطع )( ) تنها به ذکر بخشی از سؤاالت جدول اکتفا شد   

 ،گذشته بی ستون ل هفتهکه از جدوه به اینتوجّ ل جمله و بادر رابطه با راستای کلمات اضافی اوّ "

 :رسانیما طراحی کرده و به چاپ مییک جدول دیگر ر هیچ استقبالی نشد، لذا مجدداً

-2 مرطوب. -گیردداد خودش را از مخالفانش می ،مردم ۀعامّ ۀکسی که به عنوان نمایند -1:افقی

خصلت تبلیغاتی مردم  –کند ه نمیکسی به آن توجّ هااداری بخورد تا سال وقتی این مهر روی نامه

 طور بود توانا هم بشود ولی معموالًاست اگر این قرار –خشونت طلب  -3 .ایران سوء استفاده مورد

صورت و سیما ب ط صدابرای افزایش حضور مردم در انتخابات توسّ – 4متر نشده.  -شود ناتوانتر می

 دهند ...ن را از بر تشخیص نمیان خودمان آبسیاری از سیاستمدار معموالً –شود موقت استفاده می

صد سال اخیر  ترین خوانندهصدابد -2 اندازند.، سیاسی راه میجهت انجام امور تبلیغاتی – 1:عمودی

شب قبل  – 3 .ندقالب که خیلیها با آن مخالفیک سیگار، یک میدان و یکی از شعارهای ان –ایران 

مسئوالن اقتصادی  ،استفاده از آن با -4 .های مهم غرب کشورتیکی از شخصیّ عمل مورد عالقه –

                                                           
 .211-213صص  1
 .31بی ستون، ص 2
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یک  – 3 . توپ استدهند که اوضاع توپ حال فقیرشدن هستیم نشان می که دردرست در هنگامی

 .1"آلمانی ... های معاصرنصف یکی از کمدین –ست اری که برای اختالس بسیار مناسبواحد اد

 های کودکانهاز سرگرمیها و بازیپارودی 

 "برم ...ه میگرگم و گلّ"و  "اسم و فامیل بازی"کودکانه نظیر های بازینبوی از سرگرمیها و    

 تلخیص ه شده است بائرا که در قالب نمایشنامه اراای از آن است. اینک نمونهپارودی ساخته 

 :خوانیدمی

 برم اپرت گرگم و گله می  شود:زیر جهت اجرا پیشنهاد می "اپرت  "

 ر ایران زمین ط گروه کُاجرا توسّ

 ذارم پون دارم نمیچپ: چو / رم ه میب: گرگم و گلّراست

 راست                                    چپ                                   

 تره کارهای من خالف                                      تره        موضع من شفاف

 تره ت با تیغ و نیشکار                                           رای ماها بیشتره      

 تره  چاقوی من تیز                                        کارهای من تمیزتره     

                                                ... ها بیشترهرای ما                               کسی با شما نمیپره              

 .2"...از این وره و از اون وره   / ت کدوم وره ؟ملّ ۀهمسرایان : خون 

 های تحصیلیهای شغلی و کارنامههپارودی از رزوم

 "سوابق تحصیلی" :ای از پارودی از رزومه با تلخیصنمونه   

 ( ترک تحصیل از رشته 3 .بی وقفهستان پس از هشت سال تالش دبیر ۀ( تحصیل در دور2 .... ( 1

 .وطناز سه ماه تالش و بازگشت ب ، پسپلیتیزاسیون از دانشگاه نایروبی سارکازم اینجینیرینگ دو

 .کندشکایت می (دکترای افتخاری از همان دانشگاهی که اگر در موردش چیزی بنویسیم سریعا4ً

 ۀت علمی همعضو هیئ (3 .دهننسانی از دانشگاه مرادآباد روق دکترای اتالف انرژی ا(فو3

 .های ایراندانشگاه

 روز در 11مدت ژی ب( ایثار وقت و انر3 راه رفتن در خیابان انقالب ( 2( ...1:سوابق درخشان

 .تقسیم زمین ۀنفر 3تهای هیئ

(خواباندن 3 .سال 21مدت ( اطو نکردن لباس ب3 .مقاطع مختلف مخالفان در ازگروهی حمله ب (4

 .سال 1مدت پشت کفش ب

                                                           
 .343همان، ص 1
 .242-243چهلستون، صص  2
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نابود کردن ( 1   .( سرنگونی رژیم پهلوی8   . 33تا   38های لجوراب پاره در سا ( استفاده از3

 .1".آمریکای جهانخوار ..

 پارودی از تعبیر خواب

عنایت به  شود و بامعلوم می انتخابات قریباً ۀدر راستای اینکه نتیج " :نمونه ای از آن با تلخیص  

گویند که انگار پیروز شده اند ی نیاورند، جوری تبریک میدر انتخابات رأکه مامی جناحهایی که تاین

خ عالوه بر پاس خواب شده اند، ما در دفترمان از امروزها بدکه کاندیداهای عزیز، شباینه به و با توجّ

 .کنیمبه سؤاالت، تعبیر خواب هم می

خوشمزه که شیرینی حالی ر بر یک ماشین شیک و پیک در: خواب دیدم که سواف. معتدل از تهران

رد و من . یک دفعه ماشین توقف کخیابان هستم م در حال رفتن درخوربه اندازه بادکنک دارم می

کنند. دم که گروهی دارند مرا دنبال می. بعد احساس کربن بست شدم پیاده شدم و وارد یک کوچۀ

وحشت از خواب پریدم. تعبیر زدم بسته بود. با ه میدویدم نمیتوانستم فرار کنم. هر دری را میهرچ

سعی کنید . آوریدرای نمی تتان تصویب شده ولی مطمئناً: شما صالحیّخوابتعبیر  ؟آن چیست

 .2".انتخابات فکر نکنید ۀو زیاد به نتیج ها کمتر غذا بخوریدشب

 گزینه ایای چهارهودی از پرسشپار

 "کشید ؟مذهبی را در استیضاح به میان می لئچرا پای مسا "استیضاح گفت : قای ... در بارهآ"  

سالما ا ی نیاورد فریاد وارا فاُلنیر که اگبرای این -2 .که ریا بشودبرای این -1: چهار جوابی پرسشنامه

 داده شود. سر

 .3تر استاینطور راحتکه برای این -4  خواهد.برای اینکه دلشان می -3

 های شعریارودی از تفسیر و تحلیلپ

 ست:نبوی هایزیر، مصداق یکی از مهمل گویی نمونه  

 ایـم ت : ما در پیالـه عکـس ری یـار دیـده    بی
 

ــار   ــیده و ی ــه سرکش ــت  آن را ب ــدرون ماس  ان
 

یک نوع فحش مثل مادر فالن و ... و انواع (MADAR PEYALE) مادر پیاله:تفسیر ادبی:  

 .مادر ساالری های مربوط به دورهفحش

 .هنری دیگر ( هم گفته شده ۀ، به تصویر ) یک ماهنامهنری ۀنام یک ماهنام (AKS): عکس

منظور شاعر  .شطرنجۀ ، یک مهریک نوع ری مثل نیمری، تمام ری(ROKHE YAR): ری یار

 ! ما عکس طرف را دیدیم .مادر فالن ۀاینست که ای مرتیک

                                                           
 .243همان، ص 1
 .233همان، ص 2
 .283-283یک فنجان چای ذاغ، صص  3
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شانده، به معنی قد بلندکرده، طغیان کرده، سر را با وسیله ای ک (SARKESHIDEH) :شیدهسرک

 .آیند هم گفته شدهچه هایی که با فورسپس به دنیا میبه ب

 .1"....گویندهم می "وریا "رابطه به او ، بعد از قطع رفیق، دوست، معشوق (YAR): یار

 های آموزشیپارودی از سلسه درس

 چگونه"زیر با عنوان است. نمونه "ال سؤ"به صورت  عنوان این نوع از پارودیهای نبوی، معموالً  

در رابطه با ":شودانتخاب شده، با تلخیص نقل می "ونبی ست"که از  "مطالبات خود را اخذ کنیم؟

طالبان نیازمند انواع مطلب و  ی از امور مهم محسوب شده و کلیهراستای اخذ مطالبات، که یک

نی در راستای اخذ مطالبات مد مطلوب بوده و ضروری است مطالبات خود را اخذ نمایند و اخیراً

روش گدایی با  -1.نماییم های مختلف مطالبات را ذکردانیم روشمباحث مختلف شده است، الزم می

خواری طلبی ...  زاستخدامی با استفاده ا –روش اداری  -2عاطفی ...  –استفاده از عناصر احساسی 

روش خانوادگی با استفاده از آپارتیسم ...  -4استفاده از فرصت طلبی ...  آزاد با –روش خدماتی  -3

پس از آموزش یازده  ،نویسنده. 2"استفاده از احساسات رقیق شده ... خانوادگی با –روش پیش  -3

 برد.یری سخن خویش را به پایان میگبا نتیجه ،روش تشریحی برای اخذ مطالبات

 های غذاییرژیم مهرودی از برناپا

. یم وجود داردقستم غذایی و اوضاع سیاسی کشور رابطهست بین رژیم عیمدّدر این طنز، نبوی    

 های غذایی معموالًدر راستای اینکه رژیم"غذایی  –های سیاسی رژیم :با تلخیص از آن نمونهیک 

اخته شده به شرح زیر عرضه دهد، لذا چند مدل غذایی شنوضع سیاسی کشورها را هم نشان می

 :شودمی

(: یک استیک بزرگ با یک بشقاب بزرگ سیب زمینی سری کرده و مدل آمریکایی)شیرین و ترش

؛ شودده دقیقه و با سرعت خورده مییک لیوان کوالی خیلی بزرگ با یک ظرف کچاپ به مدت 

: وضع سیاسی و گوش دادن به موسیقی؛ حال بلند شدن و نشستن ، درران: رستومحل مصرف

  .امپریالیسمدموکراسی و 

مدل عربی)شیرین(: یک دیس بزرگ برنج با پسته و بادام و آلبالو و قیسی، با گوشت گوساله یا مرغ 

ظهر  12بریان زعفرانی، همراه با آبمیوه شیرین، با مقدار زیادی شیرینی بعد از غذا، ناهار از ساعت 

؛ ... ، محل مصرف: خانه؛ شودمی بعد ازظهر در حال تکیه به مُخدّه و قبل و بعد از خواب مصرف 2تا 

 .3"و دموکراسی خارجی ... ی: استبداد داخلوضع سیاسی

                                                           
 .21-21همان، صص 1
 .333-333صص 2
 .313-313همان، صص  3
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 یپارودی از رساله های فلسف

: در فضیلت اول ۀرسال"خشونت حرف حساب و  فلسفی در باره ۀ: سه رسالای از آن با تلخیصنمونه

آرتیموس پیر: آری فیدروس جوان!  ؟یست: دانی که حرف حساب چفیدروس جوانحرف حساب: 

تو  :آرتیموس پیر. سال زندگی خود حرف حساب شنیده امآتنی هزاران بار در شصت من، آرتیموس 

. حساب از علوم آوریشمار میقلمرو عقل آنان ب های مهندسان را درخوری و دستفریب جوانی را می

ه بزرگی بزرگ بدیهی دانند از جمل که فیلسوفان: آیا آنجوانفیدروس  .ستتاکلی و در قلمرو جزئیّ

 ؟شمار آیدحرف حساب ب ۀ، از زمرکه حاصل ضرب دو در خودش چهار شودنسبت به کوچک و این

. ستدی که صالحیّت دارد، قابل انکارای. بزرگ بودن مرراهه بردهآرتیموس پیر: نه فرزند، راه به بی

 گوید ...فیلسوف میکه  . بلکه آنستب دو در دو نیز همواره چهار نیستحاصل ضر

ا تایی یا کمتر ی صورت دوب ست که معموالً: گوش اندامیشناخت عضودوم : در فضیلت گوش:  ۀرسال

، نطق پیش از هااندام جهت استماع نظرات، سخنرانیاز این  ، معموالًبیشتر در اکثر افراد وجود دارد

 .شودلیغاتی تلویزیونی استفاده میدستور و نطق همزمان با دستور تب

استعمال بوقهای  -1: شوددالیل مختلف مسدود میگوش بها : گاهی وقتشناسی گوشآسیب

. ...  -3 .صورت دائمی، هفتگی، نهادینه و گوشخراشتکرار یک موضوع ب -2. صورت مکررتبلیغاتی ب

 ... .االت موجودودن توضیح قانع کننده در مورد سؤنب –4

در مورد کسانیکه حرف حساب به گوششان استعمال حرف حساب در گوش:  ۀسوم : نحو ۀرسال

روش  -1: ستروشها به شرح زیر . برخی ازستاز روشهای خشونت آمیز ضروریرود استفاده فرونمی

سپس به او حرف حساب را دستور  ،کنیمم نگاه میا شنونده را با خش: در این روش ابتدایستاده

تا حرف حساب محکم به گوش او کوبیم راست به گوش او می ن محکم با دستدهیم و پس از آمی

و عطوفت که در بعضی  : در این روش ابتدا شنونده را با مهربانیروش خمیده )دماغی( -2 .برود

ایان با زانو به زنیم و در پصورت شمرده با او حرف حساب میبکنیم سپس نگاه می –ست موارد الزم

ی راست محکم رفتن حرف حساب با زانوه و برای فروخم شدکوبیم. دراین وضع شنونده شکم او می

 .1"گویند ...، روش دماغی هم میکوبیم. به روش خمیدهبه بینی او می

 هاآن ۀاز کتب عربی و ترجم ودیپار

که تناسب ، ( است و ترجمه آنع )چند زبانیملمّست از نوع آمیخته به فارسی زیر کهمتن عربی    

الطرق الممکنه الی  " :(با تلخیصاست ) ) تزریق(گوییاز نوع مهملبی ندارد چندانی با متن عر

در الراستای انتخاب رییس بلدیه طهران که گویا فی الحال از ":ه طهران المقدمهانتخاب رییس بلدیّ

پانزده یوم و لیل است که انتخاب رییس بلدیه  –اهم قضایای مملکت محسوب شده و قریب ده 

                                                           
 .314-313بی ستون، صص  1
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العنایت به االختالف و االئتالف و االنتصاب و االنتخاب در شورای شهر طهران  رسد و بابعید بنظر می

ن ما از میاکه یمکن به عدم تعیین شهردار و الجرم ادامه کار الکرباسچی المحبوس بینجامد لذا 

به  "الطرق القدیم الی تعیین الرییس البالد  "از کتاب  متون قدیمه طریق انتخاب شهردار طهران را

 گردد.کشف و بعنوان رهنمود استراتژیک عرضه می "بن ابی العوجای اسفراینی اصفهانیا "کتابت 

کاز موقع الحبس الکرباسچی فی محبس بی الواجب االنتخاب الرییس للماذا انتخب رییس بلدیه: 

کمه و االختالس و ایزنات نو بادی فی عمارت البلدیه و الزم السوژه فی مورد القضا و یحکم فی مح

! به روح امک البنا البرج و العماره و یس: یا ریدو قال الشهرستانی فی طرق البال .ئر المواردالسا

 ؟چه که این اعمال را یتفعل به تو ، االصالًع و الفرهنگسرا و السائر المواردالشوار

ست که وقتی دار الزم به یادآوریدر راستای انتخاب شهر ؟کنیمترجمه: برای چه شهردار انتخاب می

فتد، دلیل ابتال به مواردی مانند ساخت چاهها و راهها به زندان میادر ابن فارس ب شهردار مثالً یک

اینطور نیست که شهردار ضرورت نداشته باشد بنابراین برای ایجاد فضای مناسب ایجاد عدالت و 

 : وجود شهردارکه ابن خلدون گفته استایم مالی انتخاب شهردار الزمست، چنانرسیدگی به جر

ست که نتیجه دفاع از حیثیت شده و الزمت در میان نیروهای بدوی و در باعث ایجاد فضای عصبیّ

 .1"ای، حق حرف زدن نداری ! ... .شده به شهردار گفته شود، تو برکنار

  های لغتپارودی از فرهنگ 

به تقلید  ،های جمله حتّ واژگان وز هایی ا، پارودی"دایره المعارف ستون پنجم"نبوی بجز اثر مستقل

 "فرهنگ معاصر" :هاچند نمونه از آن ،اینک .های لغت دارد که در دیگر آثارش پراکنده استاز فرهنگ

معانی جدیدی  برای بعضی از جمله ها،در آن است که  "نبوی آنالین دات کام"عنوان مطلبی از 

رفته بودم / .من با دوچرخه به شهرداری آمدم: من حاضر نیستم استعفا بدهم :ثبت شده است

: صادرات میوه و آدم خیری است/  .دادمبودم و داشتم بازجویی پس می: دستگیر شده مشهد

تی در زندان انفرادی گو با مأموران حقیقت را فهمید: مدّ/ در گفت کند.ت کاال میخشکبار و واردا

 2بود...

راهنمایی و رانندگی  برای برخی از تابلوهای معانی جدید ۀیی دیگر از همان کتاب، به ارائدر جا

 :پرداخته است

شوید: احتمال س راهنمایی نزدیک میبه پلی/ شوید.: به پرتگاه نزدیک میستدست سازندگی جاده در

 .خطر تصادف

                                                           
 .132-133همان، صص  1
 .212ص 2
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 .1 بیکار خواهندشد... کارگران مشغول کارند: احتماالً/ دور شوید... : سریعاًشویددیک مینز خط قرمزب

برای بعضی از اصطالحات  "فارسی را پاس بداریم"با عنوان  سیماو  تبلیغی صدا به تقلید از برنامه

نگوییم ؛ "تارانه  "یا "رایانه جا ": بگوییم "وب سایت"نگوییم  :کندپیشنهاد می معانی رااین گی، فرن

 "نگوییم ؛ "تارزن"یا  "صاحب تار": بگوییم "وب مستر"نگوییم ؛ "تار"یا  "جایانه": بگوییم "وب"

بگوییم  "ت رومچ"نگوییم ؛ "رزِ": بگوییم "تچ"نگوییم ؛ "نامۀ برقی" : بگوییم"ای میل

 .2..و ."ستانرِزِ"

 یض به مدعیان طنزنویسیدر تعر "وغ وغ ساهاب  "پارودی به سبک صادق هدایت در 

در انتهای روزنامه /  "عصر آزادگان"اسمش را گذاشته اند که یم یک رونامه در خیابان/ددیشب خوان

ضیه گفته هرچه قاندش بلاوّ/ س صوابست بکه نخواندنش کاریکه وغ وغ ساهاب/یت فرمودیم رؤ

چی سوژه بود پرتاب کرده بود در  ندش هرقبر یکی یکی دومَ لرزانده بود تن شعرا را در وبود زکی/ 

/ این مملکت شاعر نداریم ؟ با خودمان گفتیم مگر در/ نخیل خرما بر کوتاه و دست ما/ شعر با بیل 

چیز  اسم هر/ کتاب دارد طنز حساب و آقای عزیز،/ ین وضع باید طنز این جوری بنگاریم ؟ا چرا در

تا همین جا وغ وغ ساهاب ما کافیه / ته دارد و گذاشت نیستند هم قافیهالب/ را که نباید طنز گذاشت

...3. 

 پارودی از امثال وحکم 

با خدا باش ":میز از ترکیب دو ضرب المثل معروف آکه تقلیدی طنز "کامروا شوی حیا باش تابی" 

مزد آن گرفت جان برادر ها: ؛ از دیگر نمونه4است "شویسحرخیز باش تا کامروا "و  "پادشاهی کن

سیلی نقد ؛ 3گریه بر هر گاز اشک آور دواست؛ 3ست؛ کار فرهنگی کردن از پرکردن3که شانس آورد

آن  مزد" ضرب المثل: به تقلید از "برادر که رای دادرغ آن گرفت جان م"؛ 8به از حلوای کرباسچی

 . 1"که کار کرد گرفت جان برادر

    پارودی از شعر نو

                                                           
 .11ص 1
 .38-31همان، صص  2
 .82-83یک فنجان چای داغ، صص  3
 .318بی ستون، ص 4
 .112همان، ص 3
 .188همان، ص 3
 .233همان؛ ص 3
 .311یک فنجان چای داغ، ص 8
 .111همان، ص 1
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تفریح و دست انداختن دوستان و گاه برای خالی نبودن  با هدفنبوی گاهی از روی تفنّن و   

شده است. از قضا بعضی از شعرهای طنزآلودش، پارودی از شعر نو   1"شعر طنز مرتکب "عریضه ، 

و  "فارسی –ترکی "ۀ زیر ، شعری از نبوی با عنواناز آب درآمده است آن هم از نوع ملمّع: نمون

منیم دیل "ناجوانمردانه سرد است، آی ... / "چوی"اخوان ثالث است: هوا  "زمستان"پارودی از شعر 

/ از این سرمای وحشتناک مثل ای پرسوز / ) فارس گویند !( / برآید ناله من / که یعنی از دل "دان

که -های پارتاخال مانده است / و یک مأمور شهریدار / ام صاندوخعنی یخ ! / بروی شانه/ ی "بوز"

گمگینم  همین امروز / ز سوی دکه تا منزیل مرا رانده است / و من افسوس،/  –یعنی شهرداریالر 

 (133: 1331،!...) شعر

 های مستقل نبویپارودی: 9 – 9بخش 

و  " المعارف ستون پنجم ةدایر  "گونه که از مطالعه آثار نبوی برمیآید، دو پارودی مستقل وی،آن   

دلیل یکدستی در سبک و نوع نگارش و استقالل فرم و شیوه ب "راپورتهای یومیّه و تذکره ها  "

 بیشتری برخوردارند. ارائه، از اهمیّت

 .ستنویسی انامۀ فارسیرف و لغتالمعا ةدایر ، پارودی در حقیقت، "المعارف ستون پنجم ةدایر "

ار پارودی پرچمد"توان از عبید زاکانی بعنوان . میو جهان پیشینه داردکار در تاریخ ادبیات ایران این

ای از ه نقیضهخود ک "ده فصل"یا  "تعریفات"ۀ رسال ( در8. عبید )قرن نام برد "از لغتنامه

بزبانی بندی و آن را دسته ، اصطالحات اهل دیوان و جزاری، علمیمشاغل اد های لغت است،فرهنگ

که عقل معاش ندارد الدانشمند: آن / .فایده بیمار کندچه مردم را بی: آنالفکر :آمیز معنا کرده استهزل

 . : مدرسه و.../ الجاهل: دولتیار / دارالتعطیل

 ۀی به تقلید از رسال، فصل"دیوان البسه"که در ، پارودی سرای دیگری است(1)قرن ین قارینظام الدّ

 "لباس دوزی که  تفاوت که با در نظر گرفتن حرفه ده فصل ( عبید نوشته است با اینتعریفات )

 :ای از آننام نهاده است. نمونه "ده وصل"ا خود ر ۀآنها، رسال "فصل "هاست نه پارچه "وصل 

و زیور / التجیس: هر دو آستین /   زر: عیالترصدامن /  :گریبان / المقطع :المطلعاصطالحات شعر: 

 .( 231:  1381پژوه ، عاریت و ...) دانشۀ : جاماالستعاره

 "تعریفات" شباهت به رسالهکه بی –خود  "فرهنگ فلسفی  "، درولتر فرانسوی، در قرن هجدهم

 1342،)جمال زاده تعریف واژگان پرداخته است خر بهطور طعنه و تمسدر باب کلیسا ب–عبید نیست

:131-138.) 

                                                           
 . 133اصطالحیست که نبوی، خود، برای این منظور بکار برده است. ر.ک. شعر طنز امروز ایران، ص 1
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همین شیوه تألیف کرده است که ی، در اوایل قرن بیستم، کتابی بآمریکای ۀیرس، نویسندآمبروز بی

شناخته  "فرهنگ جهنمی"یا  "ندایره المعارف شیطا"، "شیطان فرهنگ" فارسی با عناویندر زبان

 .آن را چاپ کرده است نگ معاصرهای اخیر نشر فرهمیشود و در سال

ر یا صورتکی هستند که دیکتاتورها، استثمارگران، ، همانند سپهای مورد قبول و احترام جوامعژهوا

 ه از بارادبا استفتا  کنندای خود را در پس آنها پنهان میان هر اندیشهران و جانبدارسیاستمدا

واژگان کلیشه ای، در  .سیاسی جمع دست یابند جلب عاطفهخود یعنی  زبه نیاواژگان عاطفی 

، ایدئولوژی سیاسی یابند، قدرتی که در پس آننگر می، در اثر تکرار، قدرتی ویرادنیای سیاست

در حقیقت  .ماندجا میها برنهایت صورتی مندرس و مسخره از آنهای فکری نهفته است اما در جریان

، عریان ساختن هاقصود طنزپردازان از بازی با واژهشوند. مابزار کنترل فرهنگی بدل می ها بهاین واژه

 .هاستر آنکار کردن مقاصد پنهان دهای فریبکار و آشواژه

عبید به ارزیابی واژگان و بازی با کلمات  ۀبه شیو "ستون پنجم  المعارف ةر دای"باری، نبوی در

مشترک  ۀنکت .بیان نموده است زبان طنز،اژه بو پرداخته و معانی مورد نظر خود را در پیرامون هر

 ،اجتماعی روز جامعه است که نویسنده-یر مفاهیم سیاسیاین اثر، تعبیر و تفس واژگان در ۀهم

 دهد.ه میئنامه نویسی اراقالب فرهنگ دیدگاه خود را در

ۀ دارد و واژگان او در همتعریفات عبید ، تاریخ مصرف ن ۀینست که رسالر اتفاوت کار نبوی با عبید د

ی تا تواند حتّژگان میبرد مشترکی دارند و البته نوع نگاه و تعبیر عبید از معنای این واکارادوار، 

، به جریانات که نبوی در دایره المعارف خودآن. حال ران دور پس از ما نیز تعمیم یابدروزگا

 .تهش در انتخاب واژگان نیز بیشتر سیاسی استوجّ ۀسیاسی روز نظر داشته و هم-اجتماعی

ت شدّ، از ارزش کار او بنبوی چون غالب آثاراو به مسایل روز، هم ه بیش از حدّ، توجّمتأسفانه

 گردد.وی میمکان و شرایط خاص، مانع از ماندگاری این دسته از آثار  زمان و درجازدن در کاهد ومی

نمایان است و این امر باعث میشود  این آثار کامالً های سیاسی نبوی درضع گیریها و جانبداریمو

در نادیده بگیرد و  ،ستنز فاخر و ماندگارطرفی و تعادل را که شرط الزم برای طنبوی شرط بی

 .ی تند و پرخاشگرانه شودش تا حدّطنزنتیجه 

را نسبت به مسایل و معضالت جای واژگان معدود و مفاهیم محدود، افق دید خود اگر نبوی ب

، شدعد زمان و مکان خارج میاز بُو ساخت تر می، گستردهرهنگی و اقتصادیسیاسی، اجتماعی، ف

 .قرار میگرفتطنزهای روزگار ما ترین المعارف او در ردیف ارزشمندترین و ماندگار ةایر دشک بی

 نمونه های زیر از این کتاب انتخاب شده است: 

 شوند.آباد. محلی که از آن به شهر میایند و نماینده می ( : جای ABADIآبادی: )
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پروفسوری دارد. یواش یواش راه میرود، مورد ( : عینکی. ریش  DANESHMANDدانشمند: )

ود. مشکالت شنگام تبلیغات به او استناد میحرف زدن ندارد. در ه احترام قرار میگیرد ولی اجازه

بودن مسئوالن سیاسی  سوادمالی دارد. در صورت بیخودش مشکل کند ولی مالی دیگران را حل می

 گردد....ها با ابن سینا مقایسه میودن آنسواد بآمریکایی میشود و در صورت با

( : خصوصیّت فردی که انتخاب شده، شش ماه پس از  FARAMOOSH KARفراموشکار )

 انتخابات.

شود ند و در نتیجه باعث میاستفاده میکنها در بعضی جاها ( : چیزی که بعضی آدمFEKR فکر ) 

 ما با مشت محکم و فریاد غرّا و سالح آتشین پیروز شویم.

ها. نام پادشاهی در هند که بسیار درشت ( : انگلیسی : سرزمین حوریLANDHOOR لندهور )  

 قامت و بلند قد بوده است. شرط گزینش نیروها برای فعّالیّت در گروه فشار.

ست که با همان "هاراپورت"دو بخش است. بخش اول آن ها، شامل تذکره و"های یومیّهراپورت"

ته شده نسه نوشعربی و فرا فتگی زبانی برخی از نویسندگان دوران مشروطه با تلفیق فارسی،آش

 .1است

نوشتن با  ، وسوسهثیر نثر آن دوران قرار گرفته بودآثار مشروطه تحت تأ ۀاثر مطالع نبوی که در

ات که او در نشریّت س، مجموع راپورتهایی. این کتابخلق این اثر پاسخ گفتاجار را با سبک نثر ق

ولین . اولین راپورت او در ای اداری و موضوعات روز نوشته است، بوروکراسمختلف در مورد سینما

 فیلم فجر، ۀجشنوار ۀات روزان، نشریّهمشهری ۀها در روزنامبعد چاپ شد و "گزارش فیلم  " شماره

 .  مهر، ادامه یافت ۀلمی و آموزشی اصفهان و هفته نامهای عفیلم ۀ، جشنوارفیلم کودکان ۀجشنوار

شدت ز بیان به و زبان و طرداین پارودی که به سبک و سیاق راپورت نویسی عصر قاجار نگاشته ش

، معنا را برای خواننده دیریاب میسازد که، عالوه بر اینکهنه و نخ نمای آن، یادآور عهد عتیق است

 آورد.یم مالل خاطر و خستگی و دلزدگی او را از این طریق فراهم ۀزمین

او در  رست. کاعطار  "االولیاء ةتذکر " ای برۀ اهل فن" نام دارد که نقیضه، تذکر بخش دوم این اثر

 شدگل آقا نوشته می ۀهفته نام که درآباد است والفضل زرویی نصر المقامات " اب ة" تذکر ۀ حقیقت ادام

  ةو نبوی آن را با عنوان " تذکر 
ّ
. فیلم فجر پی گرفت ۀجشنوار  ۀزانرو ۀ"مهر " و نشری ۀاهل فن " در مجل

 
ّ
را ندارد و اثر  ط زرویی بر ادبیات کالسیکطرز بیان وی در این تذکره، شیرین و نافذ است ولی تسل

نبوی در برخورد با  ، هوشمندیهمهاین . بانیست ادار را  " زروییالمقامات ة" تذکر وی غنای ادبی

کار رفته در آن، این ی جامعه و ذوق بموضوع و آشنایی او با زبان روز و مسایل فرهنگی ، هنری و سیاس

 .تذکره، را خواندنی کرده است

                                                           
 کر نمونه از این اثر اجتناب گردید.ذدلیل طوالنی شدن مقاله، از ب 1
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سینمایی عصر نویسنده اختصاص دارد. این  ، ادبی وسیبه چهره های سیا "اهل فن" ۀتذکرموضوع 

کارهای  دیگر ل و نسبت بهمّمحتوای چندان ارزشمند و قابل تأ، تذکره گذشته از طرز بیان خود

، تآوردی و دور از واقعیّهای من دربجا و بعضی حکایتهای نابرتری ندارد. آوردن سجع ،طنز نبوی

شایسته که طورکم ارزش ساخته و آن ،های مورد نظرتمطایبه و شوخی با شخصیّ مجموعه را در حدّ

اگر بگوییم که این  .رات استو تکرار مکرّ ایشان نپرداخته بیان احواالتات امور و ذکر واقعیّاست ب

به مرور  ،یررنگ و لعاب سیاسی، آن هم از نوع سیاست روز، تاریخ مصرف دارد و ناگز واسطهنیز باثر 

برای خلق این اثر، در  چه نبوی، بیراه نیست. اگرارزش و اعتبار آن کاسته خواهد شد، از زمان

 جایزه شد.  ۀعنوان طنزپرداز برگزیده، برند، ب1333عات در سال ۀ مطبوجشنوار

 محاسن و معایب طنزنویسی نبوی 

 نقد به ،با تقلید از سبک و سیاق نثرهای ادوار گذشته "هاه و تذکرههای یومیّراپورت"در  یونب

این  ست کهگذشته در این عیب تقلید از نثر .سیاسی زمان خود پرداخته است –موضوعات اجتماعی 

از نظر مفهوم، دیریاب و عادی و حتی گاه خاص، سنگین و دشوار و ای خواننده بر ،سبک نگارش

قاجار،  ری نثر اداری در دوران گذشته، بخصوص نثر دورهشتابا سیاق نومخاطب اگر و ست نامأنوس

، کهی خسته کننده خواهد بود. دیگر آنان نوشته، برای او خواندن چنیآشنایی هم نداشته باشد

، از م نگیردت و مهارت انجاافتاده است اگر با دقّرواج ق نوشتاری کهنه که از رونق و بازنویسی سیا

ر قابل انکار طنز های بارز و غی، از ویژگیکهدر حالی. کاهدت آن در میان خوانندگان میت و قابلیّجذابیّ

 .ستو سالست واژگان آنفاخر و ماندگار، سادگی 

نازیبا و غیر های پردازی و آوردن سجعاظی و واژهقدر به لفّه آنهای یومیّدر راپورت ،خصوصب وی

ادبی  ۀ، اثر وی نه تنها از جنبرو همین کلی دور مانده است. ازصل محتوا بضروری پرداخته که از ا

ست و ست و از تقلید کم مایه و عباراتی اغلب سای الزمهاز نظرگاه محتوایی نیز فاقد ارزشبلکه 

 رود .ل آمیز فراتر نمیمحتوایی هز

ای تنزل نثرهای روزنامه آمیز در حدّز نثر فاخر طنزچه آثار نبوی را اعالوه بر موارد یاد شده آن

دلیل مشغله نبوی ب ست.ن و نیز پرگویی و پراکندگویی، زباها از نظر قالبمیدهد، یکدست نبودن آن

جال کمتری برای اندیشیدن باقی مست زیاد بنویسد و زیاد نوشتن ناگزیر –روزنامه نگاری–شاصلی

ها را طوالنی و کشدار ادا نماید ، مجبورست عبارتستون یک روزنامه ۀرکردن هر روزگذارد و برای پمی

، پرگویی و اطناب را د اما یک طنز فاخر و ارزشمنده داشته باشخوان توجّروزنامه عوامۀ و به سلیق

سخیف و معانی سیاسی و نه چندان مجادله  . در عین حال وارد کردن واژگان سست وبرنمیتابد

-ۀ هر روزه، اگر نبوی دغدغیقینب .آوردلی کم مایه و ضعیف پایین میهز حدّ کالم نبوی را تا هگرایان

 توانست در آرامشگویی را کنار میگذاشت میدهرا نداشت و پرگویی و پراکننگاری نویسی و روزنامه
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-قدرت کم .جای گذاردبر طنزهای ارزشمند و ماندگاری از خود، فکری و با استفاده از زمان کافی

باید اعتراف کرد که او یکی از  توان نادیده گرفت و اتفاقاًانکار نبوی در طنز را نمیقابلرنظیر و غی

 .ات امروزستادبیّ دترین نویسندگان طنز در عرصهتوانمن

. وی طنز خود را به روز سیاست روز استه کامل او به عدی بودن و توجّ، تک بُعیب دیگر آثار نبوی 

 . درگیردالت جامعه شکل میو تحوّ هاحرکت ،مبنای جریانات سیاسی ش براین طنزنویسد بنابرمی

زدن در قالب، زبان،  جا و این درمُهرِ تاریخ مصرف به پیشانی دارند نبوی  هاییک کالم، اکثر نوشته

چه در ش را تضمین کند. اگراند ماندگاری آثارتو، نمیهای سیاسیجهت گیری، موضوع خاص و زمان

ای به ، چندان عالقهدر طول زمان، خوانندگان اما ندزشمندگذار و گاه ارخود بسیار تأثیر دروه

متأسّفانه، سرنوشت دار، نشان نخواهند داد. باطله یا موضوعات تاریخ مصرفهای خواندن روزنامه

زش و اعتبار خود را از ، ارزمانی شت یک دورهست که پس از گذآن ویهمگی آثار طنز محتوم 

، خیلی از گذردنگارش برخی از آن کتب میکه از که اکنون نیز پس از یک دهه . چناندست بدهند

، جهت ساختار جامعه شناسی، بتوانند داشتاند و تنها ارزشی که میت افتادهها از موضوعیّمطالب آن

زیابی کارشناسان و ار توانند مورد مطالعه وخاص میدر یک دوران صادی، تاریخی و سیاسی خود اقت

  .بعد قرار گیرند یلگران دورهتحل

 پژوهش نتیجه

مشروطه به بعد، عصر شکوفایی طنز در ادب فارسی است. قلمرو طنز اعالی سیاسی،  ورۀد  

تر و بیشتر آن در ادبیّات متعهّد معاصر و بویژه پس از انقالب، گستردهاجتماعی و ... نقش 

الگویی  هئبه ارا "گل آقا" با ست کهنخستین طنزپرداز سیاسی ایرانی "کیومرث صابری فومنی".شد

 ها و حدودعمومی جامعه، بدون تخطّی از ارزشاز طنز، برای برخورد با مسایل جدّی و مهمّ و 

جدّی  طنز از این زمان، یک مقولهویژه مسئوالن جامعه را باال برد. پرداخت و ظرفیت انتقادپذیریِ ب

در کنار طنزهای مطایبه آمیز، طنز اعالی در حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شد که 

گرفت و نسبت به و ... روز می خود را از مسایل و موضوعات سیاسی، اجتماعی ، درونمایهانتقادی

 تر بود.تر و نکته سنجگراته واقعگذش

ترین شگردهای طنزپردازان . یکی از رایجه بوداین دوره، ساده و نزدیک به زبان محاوردر زبان طنز 

. زبان این یستاین دوره، نظیره گویی یا نقیضه یا همان پارودی است که تقلیدی غیر جد از آثار جدّ

هنجار عادی و طبیعی آن به عدول از نُرم و  آمیز دارد که نتیجهنوع اخیر، بستگی به نوع تقلید طنز

ست طنز سیاسی ۀانقالب، در عرص ترین طنزپردازان پس ازخصنبوی یکی از شاگردد. زبان منجر می

 ۀبا بهره گیری از بیان طنز و قدرت کم نظیرش در نویسندگی، توانست نام خود را در جرگکه 

فرهنگی و  آثار نبوی، بازتاب کاملی از مسایل سیاسی، اجتماعی، طنزنویسان معاصر به ثبت برساند.
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او در نثر به درست نویسی  خبر روز، سوژه ای برای طنز اوست.ست. هر ایران ۀاقتصادی روز جامع

نگارش، تحت تأثیر  ۀشکسته نویسی و عامیانه نویسی میپرهیزد. وی در شیو وفادار است و از

هایش تنوّع و باالبردن جذابیّت نوشته ایجاد ،گوناگون هایاز پارودی . هدف نبویستکیومرث صابری

پارودیهای آثار طنز خود  در دیگر ل از نوع پارودی است و نیز،طور مستقبوده است. دو اثر وی ب

اجتماعی ساخته است. افراط نبوی در استفاده از این _سیاسی ۀرا در انواع قالبها، با انگیز پراکنده

ن گیرایش آثار طنزآمیز وی را یکدست و ان ساده و روان، قلم توانا و بیابا وجود زب –شگرد 

قابل تأمّل دیگر، اینست که نبوی بیشتر بر  ۀنکت دهد.ل میسطح هزل تنزّیکنواخت کرده، گاه تا 

ثرش را به بزرگ و همین امر، ا ر مشخّصی از یک شاعر یا نویسندهها تکیه دارد تا بر اثفرمها و قالب

کند. مهر تاریخ مصرفی که با پرداختن به موضوعات خاص بر پیشانی اثری دست دوم تبدیل می

  ز پیش برای آثار او رقم خواهد زد. نوشت محتوم فراموشی را  بیش اآثارش زده، نیز سر
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