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Different and sometimes contradictory definitions of "parody" indicate that there is no 

consistent definition of this concept. Parody in Persian literature, encompassing many 

valuable literary treasures contributive to studying this concept, has been translated to 

"naghise". This word is incorrectly used for most of the concepts close to it. In order to 

finally understand this concept in a correct way in Persian literature, and to better recognize 

its nature, a diachronic survey study of parody in western theories and literary criticisms is 

necessary. In this article we will explain how theorizing this literary figure culminates in 

Bakhtin and the Russian formalists in the twentieth century. We will discuss the approach 

that first defined parody and distinguished it from its adjacent concepts, as well as, the most 

important and recent theories centered around it. Parody, this acclaimed and sometimes 

perverted concept, has encouraged analysts and theorists to never stop redefining and 

analyzing it. 
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  ها:واژهکلید

ژرار  ،یدر زمان ،یپارود ن،یباخت

 .یپردازقیضه ن ز،یژنت، ، طنز آم

 یفارس اتیدر ادب یمفهوم است. پارود نیاز ا یثابت فینبود تعر انگریب ،«یپارود»از  ضیمتفاوت و گاه ضد و نق فیتعار

 میمفاه شتریترجمه شده است و ب «ضهینق»به  باشد،یمفهوم م نیا یمطالعه یارزشمند برا هایینهیکه شامل گنج

 تیو شناخت بهتر ماه یفارس اتیمفهوم در ادب نیمتعاقب ا یبررس ور. به منظردگییبه آن را به اشتباه در برم کینزد

در "به اصطالح  یدر خور، بدان پرداخته نشده است( الزم است ابتدا به مطالعه یکه به گونه ا یاداوری نیآن )با ا

که چگونه در  دید میقاله خواهم نی. در امیغرب بپرداز اتیمربوط به آن در ادب هایهینظر انیمفهوم و ب نیا "یزمان

در باب آن به اوج خود  پردازیهیروس، نظر هایستیو فرمال نیتوسط باخت یپارود یدوباره فیپس از تعر ستمیقرن ب

مجاور خود  میو از مفاه فیبار در بستر آن تعر نیاول یبه طور اخص برا یگفت که پارود میخواه یکردیرسد. از رویم

نمودن  تریمفهوم، کاربرد نیاز ا زداییتیکرد. به منظور محدود میخواه انیب زین راآن هایتیدودداده شد و مح زییتم

 نیا ،یپرداخت. پارود میآنها خواه نتریدیو جد نتریشکل گرفت که به مهم یگرید هایهیآن نظر یو گسترش دامنه

و  فیداشته است که دست از تعر آنا تا کنون برر پردازانهیو نظر گرانلیشده، تحل بیو گاه تخر نیمفهوم گاه تحس

 برندارند. نهیزم نیدر ا دیجد قیتحق

معاصر  اتیادبپژوهش . "در غرب یو نقد ادب هیدر نظر یتحوّل مفهوم پارود رِیس "یِدر زمان" ةمطالع"تجرق اهلل شکر.  یاسدالله و سحر یتاج خاتون ییوفا :استناد
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 مقدمه .1

 نی  است. ما همه روزه ا یو نقد ادب اتیادب یحوزه زیابهام برانگ اریبس میاز مفاه یکی ،یپارود    
:  مین  بییاطراف خود م   طیکاربرد آن را در مح ایو  مبریمی کار به آگاهمفهوم را به صورت ناخود

مسئله را مشاهده ک رد.  ب ه    نیا توانیافراد م انیم یهاگفتگو ای و اخبار ها،روزنامه تریمثالً در ت
کلم ه  ای  شود و  جادیعبارت ا کیدر لحن  یرییکه تغ دآییبه وجود م یهنگام یپارود یطور کل

 زآمی  طنز ییمعنا رییگردد و تغ گرید یکلمه نیگزجای شده، شناخته و آشناعبارت گوش کیاز  ای
در  یاز پارود یبرداشت نیچن واست  یکل اریبس فیتعر نی. البته الزم به ذکر است که اردیشکل گ
بلکه ممکن است موج ب   کند،ینم یاریمفهوم  نینه تنها خواننده را در شناخت ا ات،یادب یحوزه
گونه گریرا به غلط به د یاز محققان پارود یاریبس ،یفارس اتیشود. در ادب زین میمفاه گریخلط د
ب ودن،   زآمی  فقط ص رف طن ز   ها،ونهگ نیا یو تمام یپارود یکنند و بر رو یاطالق م یادب های

 . ضهی: نقنهندینام م کی
 یدارن ده ب ر  به اشتباه در یفارس اتیدر ادب ضهیدر اروپا تفاوت دارد. نق یبا پارود یدر فارس ضهینق

باشد و  یو ... م کاتوری، کار دی، جعل ، تقل یکمد-ی، شعر حماس یتراپوش ،یپارود میمفاه یتمام
 یفارس   اتی  ادب رد یپارود یبررس ی. برارودیبه کار م هاگونهنیا یتمام یموارد به جا شتریدر ب

 . میب بپردازغر اتیمفهوم در ادب نیا یرگیو شکل شهیر حیابتدا الزم است که به توض
هی  نظر یدر ادوار متفاوت و سپس با بررس یپارود  "یدر زمان" یمقاله، ابتدا با مطالعه نیدر ا    
 مخ واهی  نشان راآن یکاربرد هایتیمفهوم و محدود نیا یِزیدر باب آن، چالش برانگ ریاخ های

 یاربردج ام  و ک    یلیلتح یبر ارائه یخود سع یوهیگفت که چگونه هر کس به ش میداد و خواه
واداشته است، به چه  فیو تعر لیکه منتقدان را تا امروز به تحل زیمفهوم چالش برانگ نیدارد. اما ا

گونه آث ار را،   نیبار ا نیاول یبرا یاست؟ چه کس افتهی یراتییچه تغ یقرون متماد یمعناست و ط
 اند؟داشتهرا در بر یجیچه نتا اتیمفهوم در ادب نیمعطوف به ا قاتیتحق نتریدیجد د؟ینام یپارود
 یکم   یفارس   اتیمفهوم در ادب نیا یو اصول قیشناخت دق م،یاختالط مفاه لیمتاسفانه به دل    

 یارزش مند ب را   ه ایی ن ه یگنج یاست ک ه ش عر و م تن فارس      یدر حال نیمهجور مانده است. ا
 ض ه یو نق ض ه ینقبار در کت اب   نیاول یاخوان ثالث برا ی. مهدروندیبه شمار م یپارود یمطالعه
مقاله که به آنه ا اش اره     نیاما پس از او تا کنون، جز چند د،یمهم مبادرت ورز نیبه ا ودخ سازان
مفه وم   نی  آنچه گفته شد، به منظور روش ن س اختن ا   یدر خور و به غنا یقینمود، تحق میخواه

 دی  بار به صورت کوتاه ام ا مف  نیاول یکه برا ماینموده یسع قیتحق نیصورت نگرفته است. در ا
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 دیام م،یکن بررسی را مربوط به آن هایهیو نظر هالیتحل نیدر غرب و مهمتر یپارود لتحوّ ریس
ک اربرد آن در   یانواع، اهداف و چگونگ ،یپارود نیپس یبر مطالعه ایمقدمه قیتحق نیاست که ا

ت ا ق رن    کیکالس یاز دوره یپارود یپس از بررس "یدر زمان" یباشد. در مطالعه یفارس اتیادب
ستیو فرمال  نیآن توسط باخت یدوباره فیقرن پس از تعر نیکه چگونه در ا دید میخواه ستم،یب

 میخ واه  یو روش   ک رد ی. از رورس د یمفهوم به اوج خود م نیدر باب ا پردازییروس، تئور های
 زیی  مجاور خ ود تم  میو از مفاه فیبار در بستر آن تعر نیاول یبه طور اخص برا یگفت که پارود

را ت ا   پ ردازان هیو نظر گرانلیبه دور نماند و تحل هاتیکه از نواقص و محدود یکردیشد. رو هداد
از لط ف   یبرندارن د. خ ال   نهیزم نیدر ا دیجد قیو تحق فیامروز برآن داشته است که دست از تعر

ن انتر  ب ا   -سیدر دانش گاه پ ار   2018باب در اکتب ر   نیدر ا شیهما نیآخر میکن انیکه ب ستین
 برگزار شد. رهیخوز  پل آرون  و غ نیسانسو ، کاتر لیچون دن یپردازان هینظر ورحض
 ت ر جام  یقیتحق ،یفارس اتیدر ادب ضهینق ای یگفت که تا کنون در باب پارود توانیم نیقیبه    
کتاب ،  نیته قابل ذکر است که ااخوان ثالث انجام نشده است. الب یمهد سازانِضهیو نق ضهنقی از

هی  نظر ین ه یو در زم س ت یمب راا ن  یبه پارود کینزد میخلط مباحث و مفاه یو گاه هایاز کاست
مفه وم در   نی  ا ه ای مص داق  و ه ا مثال آوریعمل نکرده است، اما در گرد قیچندان دق پردازی

 ک ه  ه ا نام ه در فرهنگ ضهینق فی. از مداخل تعردآییبه شمار م یغن اریبس یمنبع ،یفارس اتیادب
. میباش   تهکوت اه داش    ایارهاش   ان د، مفهوم پرداخته نیمقاله که به ا نیبه چند متوانییم م،بگذری

مقال ه   نی. در ادیبه چاپ رس 89مقاالت است که در سال  نیاز ا یکیعنوان  "یو پارود ضهینق"
نقیض ه   یحات مرب وط ب ه ح وزه   اصطال یفلااح قهرودی و صابری تبریزی، به بررس سندگان،ینو

پرداخته، و ضمن به کارگیری اصطالح نقیضه در همان مفهومِ معم ول و س ابق آن، مناس ب ت ر     
 (. 1389اند که نقیضه معادل بورلسک به کار برده شود نه پارودی ) نستهدا
رن آن در دوران پس امد  یو بررس   یپارود فیتعار لیدر دو مقاله به تحل زین انیمحمدرضا صدر   
 ایمقال ه  گری، عنوان د"ادبی معاصر هاینظریه ینقیضه در گستره"(. 1389و  1388پردازد ) یم

پرداخت ه اس ت. در    یغرب   انیمفه وم ن زد س اختارگرا    نیا یبه مطالعه سندهیاست که در آن، نو
 هدنادی چهآن نهمچنی و شده گفته کنون تا چهشده است که با توجه به آن یرو، سع شیپ قیحقت

 نت ری رگذاریو تاث نی. از مهمترمیمفهوم ارائه کن نیاز ا یجام  و کاربرد یلیگرفته شده است، تحل
 ای   یسیانگل پردازانهینظر یکرد بدون آنکه مطالعات خود را فقط بر رو میصحبت خواه هاهینظر

 . میمحدود کرده باش یفرانسو
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 یتحول مفهوم پارود ریس
Parodie   نیالت یاز واژه parodia یونانی یمشتق شده که خود برگرفته از کلمه parôdia   ب ه

و   کی  پهل و، مج اور، نزد   یبه معن ا  paraواژه از  نیاست. ا یقطعه شعر زِیهزل آم دِیتقل یمعنا
odeی(. ارس طو ب را  20، 1982ش ده اس ت )ژن ت      لیتشک فیآواز، ترانه، نغمه و تصن یبه معنا 

گونه "در جدول  یادب یگونه کی، به عنوان یفن شاعرتاب را در بخش دوم ک یبار پارود نیاول
 تیشخص   انیجدول را بر اساس ارتباط م نیا یعمود فیخود، مطرح ساخت.  او رد "یادب یها
خود را  یاساس مخاطب گاه نیکرد. بر ا میتقس دستیو فرا دستیو مخاطب به دو نوع فرو تیروا
ارسطو شکل اج را را در   ،یافق فیکند. در رد یحساس ما تیروا تشخصی از ترگاه باال و ترنییپا

 (27. )یشینما ایاست و  یگفتار اینظر دارد که 

 گفتاری نمایشی شکل رابطه

 حماسه تراژدی فرادستی

 پارودی کمدی فرودستی

 (37)ارسطو  یادب هایژانر جدول
 ات،ی  آن در ادب یری  بستر ش کل گ  نیو شناخت اول یپارود یمختصر کلمه یشناس شهیپس از ر 

یم   یض رور  اریبس   گ ر یاز پرداختن به مسائل د شیپ یو حرکت پارود یریگ-مرور روند شکل
 بلک ه  اند،نبوده هم مکمل تنها نه هاقرن یط یمتفاوت از مفهوم پارود هایبرداشت که. چرادنمای

 یدر دو دهه یسیپردازان انگل-هینظر دیمثال، عقا برای. اندپرداخته گریکدیبه نقض  الًکام گاهی
رون د   نی  ا یک ه در بررس    ایدارد. نکت ه  یاریروس تفاوت بس هایستیفرمال هایهیبا نظر ریاخ

اس ت ک ه    یمفه وم  یپ ارود  ست،ین "یتکامل ریس" کی ریس نیاست که ا نیا دنماییبرجسته م
رن ق   کیدر  نکهیا صیرانده شده است. در واق  تشخ هیبه حاش یشده و گاه یارگذارزش یگاه
 کی  از  یادب یدوره کیدر  گاهی کهاست. چرا یکار دشوار زیشده، ن ریتحق ایو  نیتحس یپارود

درخش ش و   گ ر یو از ط رف د  میهس ت  سندگانیمنتقدان و نو یآن توسط برخ ریطرف شاهد تحق
 خود با ی. کلود آبستادو  در مقالهمیننشییگوناگون را در همان دوره به نظاره م هاییخلق پارود

ک رده اس ت ک ه در ق رن      انی  آث ار را ب  یِس  یبازنو رِیاز تحق ایخچهیتار  "یپارود تیموقع"نام 
. کن د یظهور م  یو سرقت ادب  شیپاست ،یو در اشکال مختلف مثل پارود ردگییاوج م جدهمیه

 ک ه  ش وند یم   ریتعب یبه دزدان پردازندیم یانواع ادب نیبه ا کهیکسان ،سده نی( در ا11)آبستادو 
مانن د   یس ندگان ی: نوبرن د یم   نیدارند و آنها را مورد حمل ه ق رار داده و از ب     یچشم به آثار اصل
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خود استفاده  ییجو نهیابراز خشم و ک یفرانسه از آنها برا جدهمیدر قرن ه ، ولتر و داالمبردوبوس
 یک  یکه در ژان پل سارتر  ی. حتدگردیکارکرد م نیهم یقربان یهنوز پارود زی. امروزه نکنندیم

که تنها به  داندیارزش م یو ب فیضع ایبهره برده است، آن را گونه یخود از پارود یهااز کتاب
: س د نوییآن م   یدرباره یمعاصر فرانسو پردازهیمنتقد و نظر، خورد. روالن بارتمی هادرد کاباره

)ب ارت   "ش ده اس ت  زمان توسط زبان منتقل  یاست که ط  یمیقد یگفته کیدر واق   یپارود"
 ایلهی. به هر حال چ ه وس   ابدییگفته تنزال م کی گاهینزد بارت به جا یکه پارود مینبیی(. م584
 یداشته است که ط   تیقدر اهمآن یپارود ز،یناچ یچه تفنان ،یگرید بیو تخر طلبیفیحر یبرا

 انگاشته شود. یو جد ردیقرار بگ یقرون متفاوت مورد بررس
بن ام م ورد    س ندگان یو نو پ ردازان هیتوسط نظر یحت یادب یگونهنیندگان، اگر انگار یدهیعق به

 لی  دل نی  شده، تنها ب ه ا  ریتحق سانینو یخودِ پارود یلهیبه وس یاگر گاه ایانتقاد قرار گرفته و 
انتقاد  ظورموارد به من شتریو در ب دهدیرا مورد هدف قرار م  یمتن شیپ شهیهم یاست که پارود

 یگرفت ه و از نظ ر هن ر    یشیپ هیاز اثر اول یگاه یبه کار رفته و حت یگریسؤال بردن اثر د ریو ز
 دیرانده شده است، نبا هیاوقات به حاش شتریب گونهنیا نکهیجهت از ا نبدی. است نهاده ترفرا یگام
ق ط  دارد ک ه ف  ون اگون اهداف گ ،یدر نظر داشت که پارود زینکته را ن نیا دیتعجب کرد. با یلیخ
 ،یو تفنن و گ اه انتق اد اجتم اع    حیگاه تفر ،یاست. هدف از پارود متنشیپ یاز آنها استهزا یکی

 . شودیم فیدو تعر نیا انیدر حدّ فاصل م یاست و گاه یو ادب یفرهنگ
 . بحث و بررسی2

 ستمیتا قرن ب یاز قرون وسط یبه مفهوم و کاربرد پارود "یدر زمان" ینگاه
 نیو رنسانس تجربه کرده و خود را از خ الل چن د   یاوج خود را در قرون وسط یدوره یپارود    
 ان ده ینما یکم د -یشعر حماس   ،یمحبوب و مردم هایموزون، ترانه یمانند افسانه یادب یگونه

 یادب   ه ای گونه ریاز ز یانبوه انیدر م ینوشتار یوهیش کیخود را به صورت  گونهنیاست و بد
در ق رون   یمالً مورد پسند طبقات مختلف جامعه و روشنفکران بودند. پارودداده است که کا یجا

ه م چن د    قی  هم آزادان ه و عم  ای: خندهرفتیخنداندن مردم به شمار م هایاز راه یکی یوسط
 ه ای تا گفت ه  اددیاجازه را م نیا یدر خنده وجود دارد به پارود یکه به طور کل یتیپهلو. مشروع

رود. در  شیپ   زی  خ ود ن  یمقدس به ورط ه  اناتیتا کشاندن ب یگنجاند و حتممنوعه را در خود ب
 یاتی  ادب ن،یب اخت  یمبت ذل ب ود. ب ه گفت ه     یزب ان  یدارا کیو پارود کیکم اتیادب یقرون وسط

 عنو نی( ا83، 1970  نی. )باختخوردیم  "یباز وانهید"به درد  شتریبود که ب یو مناسبت یکارناوال
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ترجم ان   ای یزبان یترجمه ،یپارود طورکلیبه کهجامعه بود چرا ازیرخاسته از ندر آن زمان ب یادب
چن دروز و چن د س اعت ب ه      یدر ط متوانییجامعه م کیما افراد  یاجتماع است. همه یکربندیپ

 گ اه یجاو پس از آن دوباره  میریبگ بازی به راآن نیو قوان میجهان را معکوس ساز یصورت تفنن
 .میکن اریدر اجتماع اخت یزندگ یخود را برا یشگیو هم یعاد
به خود نگرفته اس ت و   یادب یگونه ایهنوز شکل ژانر  یدر غرب، پارود کیکالس اتیدوره ادب در

به ک ار   گرید متنشیپ کیبه طنز کشاندن  یکه برا شدیاطالق م یقطعه شعر ایفقط به جمله 
و آن را  پنداش تند ینم   یادب   یگون ه  کیرا  یپارود زیقرن ن نیو شاعران ا سندگانی. نورفتیم
است که نه  لیدل نیکردند. به هم-یم انیبورلسک  ب ای یکمد-یتحت عنوان شعر حماس شتریب

بلک ه   شوند،یدر نظر گرفته نم یپارود یکدام به منزله چیو نه آثار پوپ ، ه  یآثار بوالو  و تاسون
 شیپ   چن دان  کهچرا رندگییقرار م یمورد بررس زیآمبه عنوان آثار بورلسک، نئو بورلسک  و طنز 

را تنها   دهیژول یبا موها شیاست. ژرار ژنت، کش دهیآنها مشخص نگرد یبرا ایشده فیمتن تعر
  دیس یشنامهیاز نما یواضح و کامل یاثر، پارود نای کهچرا داندیعصر م نیدر ا یمثال بارز پارود

ب ه قل م در    یکُرن و، بوالو نیراس انیم یجدل ادب جادیبه منظور ااست و کامالً عامدانه   یاثر کرن
از  یاس م  چیه    یدر هنر شاعر د،یس یشنامهینمودن نما یآمده است. اما خود بوالو پس از پارود

ب ه ش رح اش عار     لتفص ی  ب ه  ک ه  ینداده است. در حال یحیآن توض یمفهوم نبرده و درباره نیا
در  یپ ارود  میک رد  ذکر که طورموارد همان یهیخته است. در بقپردا یو تراپوش یکمد -یحماس

 نیو به هم   گرفتیکلمه شکل م کیدر حرفِ  یحت ایدر جمله و  یکوچک رییدوره فقط با تغ نیا
را  افتهی ریینقل قول مبدّل و تغ کی یجنبه یدوره، پارود نیگشت. در ایمحدود م یجزئ راتییتغ

 کی  به عن وان   نان( و همچکی)پوئت قایتا در بوط شدیم افتی( کیدر بالغت )رتور شتریداشت. ب
م ی  ش مار  ب ه  ه ا استعاره و هامجاز یمتنِ شناخته شده، در زمره یو عملکرد محدود بر رو رییتغ

که با اضافه کردن  کندیم یمعرف یو لفظ یانیب یکیتکن"قرن  نیرا در ا یپارود  سرونی. سرفت
 گ ردد، یم یندیوشااثر خ جادیکه منجر به ا ردگییشکل م یعر اصلدر ش ایکلمه ای یقطعه شعر

 (114 سرونی)س ."دیآ دیپد یدر شعر اصل یرییتغ چیبدون آنکه ه
ینم   یاما کارکرد آن چندان تف اوت  شودیاز شعر به متن منتقل م یبستر پارود جدهم،یقرن ه در

 یپارود زی. ژرار ژنت رباشدیمفهوم م نیشکل استفاده از ا نیترجیو را نیمهمتر  یزپارودی. رکند
از  تنم   کی   یادب   یسیو باز نو ییبازگو": کندیم فیتعر نیخود چن یالواح بازنوشتنرا در کتاب 

)ژن ت    "ب ه آن  دی  جد یمعن ا  دنیکلمات، به منظور بخش رییو تغ یشناخته شده، توسط باز شیپ
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 ن ده یمعن ا داده اس ت، مرتب ه گو    رییتغ باشد که یعبارت تواندیم یپارود زیر نی(. بنابرا28، 1982
 -ق رن   نی  در ا یآن متف اوت ش ده باش د. پ ارود     یری  بستر شکل گ ای)لحن( آن تنزال کرده و 

 .رفتیبه کار م نهیخشم و ک یبرا یابزار یبه منزله شتربی – میکه به آن اشاره کرد مانطوره
 یب ا معن   " ایهینوشته است آن را آرا  "هاهیآرا"به نام  1730که دو مارسه   در سال  ایمقاله در

 معنای "شده شناخته سخنان و هاشده گفته"که به  یسخن نیو همچن داندیم "منطبق و وابسته
برخ وردار نب وده و ب ا     یمشخص   فی  از تعر یدوره، پارود نیکه در ا مینبیی. مبخشدیم یدیجد

تفنن که از سوءاستفاده ب ه دور   ایگونه "چون  یفیتعر ایو  "منطبق یمعن یدارا "مانند  یعنوان
 یمه م را درب اره   اینکته د،یجد یهیآرا نیا فیاست. دومارسه در توص شدهی، شناخته م"ستین

 یگ ر یاز آهنگ د دیاست که در تقل یآهنگ یبه معنا ،یپارود": کندیآن مطرح م افتیو در دیتول
 رییآن را تغ یکه اشعار و معنا شودیم موزون اطالق یبه اثر یساخته شده باشد اما در کل پارود

ام ا   میازآن بک اه  ای   مییفزایبه آن ب یزیچ متوانیی. ممیبه آن ببخش یدیجد دید یهیو زاو میده
متب ادر س ازد.    نومبدا را به ذه   هیتا متن اول میرا دست نخورده نگاه دار یکلمات یبه حد کاف دیبا

برخوردار است،  یکمتر تینسبت به اصل آن از جدّکه  گرید یمتن ریذهن خود را درگ کهیهنگام
موج ود در   ندیما در حال شکل گرفتن است ک ه هم ان ح س خوش ا     لیّدر تخ یتناقض مکنییم

 (  217-216)دو مارسه  "است. یپارود
 لی  ب ه تحل  ی. اما اگر نگاهکندیرا محدود م یپارود یحوزه ف،یتعر نیکه چند خط اول ا هرچند
نشان داده اس ت.   یتوجه خاص یپارود افتیو در دیکه دومارسه به تول مینبییم م،یندازیب یگفتمان

 نک ه یت ا ا  ان د یخ ود را بنما  دی  متن جد یاز لوا هیشده و اول یمتن پارود دیبا افتیدر یدر مرحله
اشاره  زیمخاطب ن افتیدر تیفیبه ک ی. او حتردیشکل گ یزبان دهیپد کیبتواند به عنوان  یپارود

قرار گرفته است. آنچ ه او   یتا کنون کمتر مورد بررس یپارود دیکه نسبت به تول یضوعنموده، مو
سانسو در کتاب  لیدن کند،یمطرح م یموجود در پارود ندیبه عنوان حس خوشا جدهمیدر قرن ه
 یروح پ ارود  ای   ندیجوهره، ح س خوش ا   نی. انامدیم  "یجوهره و روح پارود" ،کیروابط پارود
 ک ه  گون ه . هم ان س ت ین فیقابل توص   یلیآن، خ یدرباره یو مباحث تخصص هاهیبرخالف نظر

دارم، اما دس ت خ ودم    یبه پارود یوافر یکه عالقه دانمیخودم م": دگوییناباکوف  م ریموالدی
 (298)ناباکوف  "گرددمیکامالً به ذاتم بر گرید یکی نی. استین

 ینس بت ب ه پ ارود    ک رد یق رن دو رو  نی  در ا دارد. ینسبت به پ ارود  ینوزدهم نگاه متفاوت قرن
انگاش ته   "یاث ر ادب    کیتمسخر "همان  یبه منزله ینخست پارود کردی: در روشودیمشاهده م
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. ن ام  ش ود یگرفته نم   یعرصه جد نیکنجکاوان ا یندارد و جز برا یادب تیو چنان جذااب شودیم
الروس در ق رن ن وزدهم    ی. لغت نامهگرددیاطالق م ایافتهی رییبه هر اثر مسخره و تغ یپارود
، 2007)ب ه نق ل از سانس و     "زیهرچ یمسخره دِیو بازتول دیتقل"معنا کرده است:  نیرا چن یپارود
آن را  یحت   نگرن د ینم   یاث ر ادب    کی  به عنوان  ینه تنها به پارود کردیرو نی( . طرفداران ا38
ق رن، چ ون دگ ر     نیاواخر ا سندگانِیاز نو یرخب یدهیکه به عق. چناندانندیم یتنزال ادب یهیما
 ینش انه  نیو هم   شودیبرده م یسینو یو پارود ینیآفرقلم به باز باشد،یدر کار نم یادب نشیآفر

 دب ه خ و    یوس یکارکرد یپارود تراست،یجد یدوم که نسبت به اول کردیاست. در رو یزوال ادب
 ریرا تح ت ت اًث   یادب   یهاآنیجر یو تمام ابدییگسترش م سمیمکتب رمانت یواسطه. بهردگییم

ب رد و ب ر    یسوال م   ریرا ز میسیکالس یشناخت ییبایز هاییمکتب، طبقه بند نی: ادهدیقرار م
گروتسک  نیب یقرن مفهوم پارود نی. در انهدیارزش م رهیبورلسک و غ ،یمانند پارود یمیمفاه

ک ه   ستیباره کاف نیبکشد. درا ریبه تصو دیجد یرا به روش هاییبایتا ز ردگییو بورلسک شکل م
 یمودویق رار داد. ک از   یتناقض مانو هیکه سبک خود را بر پا ایسندهی. نومیفتیهوگو ب آثار ادیبه 
 ست؟یشده ن یجذاب پارود یاو همان شاهزاده یگونه والیه

 نیا ونی، در واق  مدقرن نیدر ا اریبس هاییپارود جادینکته را متذکر شد که ا نیا دیبا نیهمچن
در جه ت   دی  با شد،یم دیتقل یاگرهم از اثر یعنیمطلق.  دیاست: من  تقل کیکالس یقانون دوره
 یوهیش   کیدر قرن هفدهم،  دی. تقلبودیدر مخاطب م ندیهمان احساس خوشا جادیا اینقد آن و 

رزش آثار را، اص الت آنه ا   ا گر،ید انی. به بگرفتیقرار م زین نیمورد تحس یبود که حت جیرا یادب
 انی  به روز نم ودن آن و ب  ،یمیقد یالگو کیدر اقتباس از  سندهیبلکه مهارت نو کرد،ینم نییتع
 کِی  پارود یس  یو بازنو دی  تقل نیهم یگاه اصالت اثر بود. یکننده نییتوسط آن، تع دیجد قیحقا
در قرن نوزدهم  یپارود یارهدرب  لی. بانورفتیبه آن به شمار م یبخش تیاثر، ابزار مشروع کی
یپ ارود  ج اد یخود را ب ا ا  توانستندیقرن تنها م نیدر ا دهیبه اوج رس یادب هایگونه": سدنوییم

 میهس ت  ه ایی نوشتاردر اواخر قرن نوزدهم شاهد  ل،یدل نی( به هم2 لی)بانو "ثابت کنند. شانهای
 یخسته شده است، پ ارود  "خود"رداختن به که از پ ادبی جهان در. اندبنا شده دیتقل یهیکه بر پا
-یب ه آن م    ایت ازه  یو چه ره  دهن د یم دیرا نو اتیبه ادب یدیو امثال آن نگاه جد شیو پاست

همراه هستند و  یاز تلخ یربا با همواره شانعالوه بر جنبه سرگرم کننده هایسیبازنو نیبخشند. ا
 .باشندیاجتماع مدر برابر  یدامینا یبازگوکننده شانهایهیکنا
 تا امروز ستمیاز قرن ب پردازانهیو نظر یپارود 
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. پ س از  پردازن د یم   یاث ر ادب    تیماه یبه بررس شتریروس ب هایستیفرمال ستمیدر قرن ب     
و ب ه نظ ر آنه ا     پردازن د یم   یتکامل ادب یبه بحث درباره هاستیفرمال  "تیّادب"مفهوم  فیتعر

 بی  تخر یآنها به معنا یبرا یدارد. پارود ییتکامل نقش بسزا نیند او رو یرگیدر شکل یپارود
و  کن د یم   نیش  یپ یه ا ف رم  نیرا جانش   یادب   دیبلکه انواع جد ست،ین نیشیپ یادب هایوشتهن
 ه ای رون د  ب ه  مندعالقه اریروس بس هایستی. فرمالبخشدیرا تحقق م یتکامل ادب قیطرنیبد

و  کی  . تکنگنج د ینم   یطبقه بن د  گونهچیدر ه یظر آنها پارودبه ن یطورکلبودند. به یسیبازنو
 برخوردار است. یعیوس یاست که از حوزه یروش
اگ ر در   ن،یب اخت  ی. طب ق گفت ه  دان د یم جیکهن و را اریبس یادب یگونه کیرا  یپارود ن،یباخت
 نی)ب اخت  .گش ت ینم   یتنوع و تحول نیوجود نداشت، ژانر هم دستخوش چن یکهن پارود اتیادب

موج ب   یپ ارود  نکهیبر ا یروس را مبن هایستیفرمال یهینظر ن،یباخت یدهیا نی( ا102، 1978
 نیا کندیم دیآن تاک یبر رو اریبس نی. آنچه باختبخشدیتحقق م شود،یم یادب هاید گونهیتجد

ده ب ه ط ور   ندارد. خن یزیگر کدامچیدر کنار هم هستند. انسان از ه شهیهم یاست که طنز و جد
اس ت   لی  دل نیاز هم جدا پنداشت. به هم توانیدو را نم نیچند جانبه و چند پهلو است. ا یعیطب
 ای   ری  تحق دی  ب ه د  ،یادب   یگون ه  ای هیدر قالب آرا - یپارود ستم،یتا قرن ب یقرون وسط ازکه 
 یس ت. ب را  داش ته ا  یاریبس   ه ای خود ادام ه داده و ک اربرد   اتیپا بر جا مانده، به ح - نیتحس
 دهی  چیمفهوم پ نیا یوجود، او برا نیاست. با ا دهیچیو پ ییمفهوم چند معنا کی یپارود ن،یباخت
 (.427قائل شده است: ) یزاتیتما
 یکارکرد ،یآن است. پارود جی: در واق  همان کارکرد رایبه صورت کل یکارکرد پارود -
از ح د (.   شیب   دیتاًک ایتفاده از اغراق و ) با اس کندیم جادیمضحک ا ییمعنا رییدارد و تغ یدیتقل
مثال  ی) برا ردگیرا در بر یادب هایگونه ایباشد و  یمضمون ای یساختار تواندیم ینوع پارود نیا

 .(کشاندیم یرا به پارود یونانی یانهیماجراجو یهارمآن  دیولتر در کاند
س اختار تمرک ز دارد و    یرو تنها ب ر  ینوع پارود نی: ایبه صورت جزئ یکارکرد پارود  -
 .سازدیگفته شده مشخص م شیاز پ یعبارت ایجمله و  دینمود خود را در باز تول نیشتریب
ن وع   نی  !  اکش د یم   شیو با پا پ   زندیکه به اصطالح با دست پس م یپارود ینوع  -

ک امالً   یودن وع پ ار   نی. اپردازدیکه خود به آن م یدر حال کندیم بیرا تخر یگریاثر د یپارود
 نوع سپرده است. نیمدرن خود را به دست ا یگفت پارود توانیاست. در واق  م منفی و گرافرم
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 یهی  و نظر یشناس   ییب ا یزکه در کتاب  ینوع پارود نیا جدّ خود : یدر معنا یپارود -
به  یدخودِ پارو جادیکه با هدف ا شودیاطالق م یشده است در واق  به آثار انیب یبه خوب  رمان

 ه ایی ب وده اس تگ گون ه    اتیدر ادب هاییژانر نیچن دیو باز تول جادای هدف، واق  در. اندوجود آمده
 .رهیو غ یو پارود شیپاست مانند
لی  را در تحل هایدسته بند نیا ریو تأمل است، اما نظ میقابل تعم نیباخت یچند که دسته بند هر
آنها  نتریمهم زیمقاله ن نیدر هم افت،ی توانیم اریمفهوم بس نیمتفاوت در باب ا هایهیو نظر ها
 نی  ا لیتحل سازد،یم زیمتما گرانیرا از د یاز پارود نیباخت فتعری چهکرد. اما آن میخواه انیرا ب

 انی  جر کی  و حاصل   "ییچند صدا"را  یپارود نیاست. باخت یگفتمان یمفهوم در بافت و فضا
صدا نیا انیکشمکش م یکلمه است که عرصه را برا نیا» : نیباخت ی. به گفتهداندیمتناقص م

 یدر فض ا  ی. پارودکندیکشمکش استفاده نم یاز کلمه لی(. او بدون دل128) «آوردمی فراهم ها
ق در  پرتاب شده و گاه مانند همان کاغ ذ آن  ایمچاله شده به گوشه یمانند کاغذ یگاه ،یگفتمان
 انی  کشمکش و تن اقض م  یجهینت ،یشده است. پارودآن  یشده است که منجر به پارگ دهیکش
از آن  نیک ه ب اخت   یگفتمان یاست. فضا یندیخوشا یجهیمتفاوت است، اما نت یگفتمان هایفضا

 کردیرو یهم نوع ی. پارودشودیجامعه برقرار م کیافراد  انیاست که م یارتباط د،گوییسخن م
م تن   شینوع مواجهه آن با پ   د،نماییبرجسته م و زیکه آن را متما یژگیاست که تنها و یارتباط

یاثر محدود م   کیبه  یو اجتماع است و گاه نید یبه طور کل یمتن گاه شیپ نیخود است. ا
هنجارش کن   ینگ اه  یدهییزا یگفتمان تفننا کیبه  یگفتمان جد کی لیتبد ،ی. به طور کلشود

هی  حض ور کنا  کی  گفتمان پارود کیند. ا-ثابت بوده شهیهم هااریاست که در آن مع ایبه جامعه
تق دّس آنه ا را    ایببخشد و به گونه یدیجد معنای "هاشده گفته"که به  کندیرا طلب م پردازی

انتق اد   نی  . اشودیها به انتقاد منتج مو ناخود آگاه انسآن یذات یاز عالقه یکند. پارود دارحهیجر
 و طنزِ مستتر است. هیکنا یهیهوشمندانه بر پا یزگیانفتنه کی ست،ین رانگریانتقاد و کیالزاماً 
 ق اً یاس ت و دق  یگفتمان اجتماع کیدر واق  مطرح ساختن  پردازییمعتقد است که پارود نیباخت

 تی  تقو ای  و  فیتضع یادب هاینوع گفتمان در قرون متفاوت و دوره نیاست که ا لیدل نیبه هم
 یق ا یبوطس ه کت اب او قاب ل درس اس ت :      قی  از طر یب ه پ ارود   نیب اخت  ک رد یشده است. رو

 یهیو نظر یشناس ییبایو رنسانس ، ز یدر قرون وسط یربله و فرهنگ مردم ثار، آ یوسکیداستا
مفهوم ننم وده اس ت    نیا یطبقه بند هاییدگیچیپ ریخود را درگ نیسه کتاب باخت نی. در ارمان

 یدهی  است. ب ه عق  دهیگفته شده رس جیه نتامورد مطالعه قرار داده و ب یاریاما آن را از جوانب بس
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اس ت.   یفرهنگ   ریی  و تغ دی  تقل نیّمب   م،یگسترده نگاه کن دیرا با د یپارود کهیصورتدر  نیباخت
نیو در ا مایآن را به ساختار متن گره زده م،یرا محدود کن یپارود یحوزه کهیبالعکس در صورت

ق رار دادن   توان د یم   یشکل از پارود نیود. اشیمتمرکز م  "کیپارود یسبک ده"بحث بر  جا
 ریی  م تن باش د. تغ   رییبافت همراه با تغ رییتغ ایو  دیبافت جد کی( در ریی)بدون تغ متناز  یقسمت

 پاراگراف آغاز شود. کی ایحرف و  کی جاییاز جابه تواندیم
هوش مندانه ب ه    یِطبقه بن د  کیخاص خود را داراست و  ازاتیامت نیباخت بندیچند که طبقه هر

مشابه آن  هایرا از نوشتار یو پارود کندیرا مشخص نم یپارود یکامالً حوزه ی. ولرسدینظر م
 س ت، ین یو انتق اد از و  نیسرزنش باخت یبه معنا نی. البته اکندینم زیمتما رهیو غ شیمانند پاست
. رودیاو ب ه ش مار م     یهی  نظر یه ا تیحوزه، از محدود نیا پردازانهینظر یبرخ یدهیاما به عق

ش وند ک ه   یم ختهیخود چنان با هم آم یدسته گاه نیاز ا هایینوشته گریو د شیپاست ای یپارود
اث ر امبرت و اک و،      شیو پوس ت  شیپاس ت مثال، در کتاب  ی. براستیممکن ن گریکدیآنها از  زییتم

پرداختن ب ه   نیباخت یهیر.  از نکات قابل توجه نظشوندیدر هم ادغام م یو پارود شیاغلب پاست
 یبرا":  باشدیآن م یفرهنگ راتیو تاث یاجتماع هاییژگیو لیو تحل  یوس هایدر بافت یپارود
و  خیارکه ب ر جه ان، ت     ای. خندهیو جد یجهان ایاست. خنده کیکم زیپردازان همه چ یپارود

با آنچه مقدس اس ت   یحت است زیبا همه چ یبه مثابه باز یافکنده است. پارود هیتمام جوام  سا
 (.83، 1970  نی)باخت "است. یدئولوژیا یو با هر چه حاو

و نامشخص ب ه   یبیتقر اریبس یگاه ،یکه مفهوم پارود میابییدر م یبه روشن فیتعار نیمرور ا با
جامعه دس ت   کی یگفتمان یآن، به فضا فیتعر یبرا نیچون باخت پردازیهی. گاه نظررودیکار م

 ین ا . گاه نشان غکندیمتنزال بدل م یصنعت ادب ایاستعاره و  کیآن را به  یاه منتقدو گ ازدییم
 یآن است. گ اه  بیتخر یاثر و گاه در پ کی میگاه حکم زوال آن است. گاه در جهت تکر ،یادب

در ح ال   ده د، یقرار م یگرید یدئولوژیگفتمان و ا یرانیخود را و یدر همان حال که هدف اصل
 .داندیم  انوفینیت یهینظر هیشب اریحالت را بس نیا نیاست، که باخت  یبد یخلق اثر

یاثر ش روع م    کی یسیاست. از خلق و بازنو "متخاصم" یعیبه طور طب یپارود انوف،ینیت یبرا
ب ه ن ام    ای، مقال ه 1921در س ال   انوفی  نی. تک ارد یه م م    کندیحال هم درو م نیو در ع شود

یم انیو ب پردازدیم یوسکیداستا هاینوشته لیمقاله به تحل نیدر انوشت. او  "یرانیو ،یپارود"
گوگول بوده اس ت.   اقیکشاندن سبک و س یو پارود یدر ابتدا به باز یوسکیهدف داستا که دارد
 یو مح ل تالق    کن د یبدعتکار متصل م یجنبه کیرا به  رانگریو یجنبه کی ،یپارود جانیدر ا
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بنا نهاده  یدو بعد انیجر کی یهیمفهوم بر پا نیگفت ا توانیم نیبرا. بناگرددیم میو قد دیجد
دارن د و   "کیبار پارود" یهم در خود مقدار یاز آثار جد یبعض انوف،ینیت یدهیاست. به عق هشد
و ب از  یپارود جادیباعث ا ای کندیم کیپردازان را تحر-یهست که پارود "کیبار پارود" نیهم
از  یلحن مؤکد برخ وردار اس ت و در بعض     کیاثر از  کی یمثال گاه یرا. بشودیم شانیسنوی

. به طور ردیگیرا از آنها م نماییتیواقع یو جنبه کندیمبالغه م هاتیشخص هاییژگیو وحرکات 
مث ال   ی. ب را کندیپرداز را جلب م هیمنتقد و کنا کیکه توجه  کندیرا ابراز م یزیخالصه، اثر چ

و اعم ال   ادی  لیاز ا کی  پارود یس  نویب از  کی  در اواخ ر ق رن پ نجم     کوشرسین ینوشته  ادیدل
ک ه از آن س خن رف ت،     ایدر همان مقاله انوفینیحماسه است. ت نیدر ا زیمبالغه آم یرمانانهقه
کش اندن   یبه پارود یبرا یوسکیداستا کیتحر یموجود در آثار گوگول را عامل اصل هاییژگیو

 . داندیآنها م
بود که  پردازیهیو تنها نظر نیبرد، ژنت، اول میکه نام برده شد و نام خواه پردازانیهینظر یتمام از

آن با اهتمام دست ب ه   حیتوض یو روش پرداخت و برا کردیرو کیمفهوم در بستر  نیا فیبه تعر
ف یتوص   یب را  یمنتق د  چیک ه پ س از آن ه     یکاربرد اریبس یممفاهی و هازد، واژه یواژه ساز

را در کتاب   "تیترامتن" یبار واژه نیاول ی. او براددیینم ازنییآنها خود را ب یاز استفاده یپارود
اس ت.    "ییس توا یکر تینامتنیب"همان  یژنت ادامه دهنده تِیبه کار برد. ترامتن یالواح باز نوشتن

ژنت تنها متن ب ه   دگاهی. از دستا تینامتنبی از ترو مفصّل تر یوس اریبس تیژنت ترامتن یالبته برا
 ییبس زا  تی  از اهم زی  ن دهد،یم لیمتن را تشک رامونی. بلکه هر آنچه پستیخود مطرح ن یخود

آشکار م تن   ای یهر آنچه به صورت پنهان": کندیم فیتعر گونهنیرا ا تیبرخوردار است. او ترامتن
 (.7، 1982)ژنت  "دهدمی قرار هامتن گریرا در ارتباط با د

 شی، ب  تیس رمتن  ت،ینامتنی: ب کندیم میگونه متفاوت تقسرا به پنج "تیترامتن"غاز کتاب، در آ او
بحث خارج  یاز حوصله تیترامتن گریمختصر انواع د یحت حی. توض تیرامتنیو پ تی، فرامتنتیمتن

 شیب   طحاص ل رواب    یچرا که در نظر ژنت، پارود مپردازییم تیمتنشیتنها به ب نجایا است. در
 ش،یک م و ب    ،ی. هر اث ر ادب   باشدیم "تیّادب"از  یجهان باًیبعد تقر کی تیمتن شیاست. ب یمتن

آث ار نس بت ب ه     یتمام ایگونهگفت که به توانیم نی. بنابراگرددیم یگریآثار د شیدایموجب پ
و  یکل   اریبرداش ت ک ه بس     نی  از ا یریجلوگ ی.  ژنت براشوندیمتن محسوب م شیپ گریکدی
ش ناخت آن   یو ب را  کن د یحوزه مبادرت م   نیابتدا بر محدود نمودن ا باشد،یم یسرقابل برریغ

 یقابل توجه و آش کار باش د. )ب را    دیمتن با شیمتن از پ شیاشتقاق ب": کندیم نییرا تع یشرط



 987                                                    در غرب یو نقد ادب هیدر نظر یتحوّل مفهوم پارود رِيس "یِدر زمان" یمطالعه

 

 

 

 ،یمتن را برشمرد: پ ارود  شی(. سپس انواع ب17) "اثر ب از اثرالف مشتق شده باشد( یمثال تمام
رواب ط   یس ر  کی  از  یا-مجموع ه  ریز یپارود تیترامتن کردی. در رورهیو غ شیپاست ،یشتراپو

-یژگ  یو و شودیداده م زییمجاور خود تم میاز مفاه یبار در جدول نیاول یاست و برا یمتن شیب
 . ردپذییمنحصر به فرد خود را م یها

 میمختل ف تقس    ه ای هگرو به را هامتنشیب توانیکه با استفاده از ساختار و نوع رابطه م هرچند
ینم   تی  کفا یس اختار  زیتما دیآ شیآنها پ هایمرز صیو تشخ زینمود. اما آنجا که سخن از تما

ژن ت   نی. بن ابرا اب د ییآنها تنها با در نظر گرفتن عملکردشان تحقق م   یکاربرد صیو تشخ کند
اختص اص   "ابطهر"را به  یعمود فردی و "عملکرد" به راآن یافق فیکه رد کندیارائه م یدولج
 گون ه یب از  یو ه دف  ستندین زآمیهیرا که کنا هاییطنز یطهیخود ح بندیمی. ژنت در تقسدهدیم

 گونهچیو ه گردندیو تفنان معطوف م یسرگرم یآثار به نوع گونهنی. انامدیم "یطنز تفنان"دارند، 
 "عملک ردِ "ر اس اس  است که ژنت در جدول خود ب نیدر آنها وجود ندارد. چن یشخندیخصم و ر

 اس اس  دو ب ر  را ه ا متن شیب ،یعمود فیو در رد کندیمتفاوت ارائه م یحوزه دو ها،متن شیب
 . دنماییم یدسته بند "(ی)دگرگون لیتبد"و  "دتقلی"

 عملکرد تفنی )بازی گونه( کنایه آمیز
 رابطه               

 دگرگونی پارودی تراپوشی

 تقلید پاستیش شارژ

 (45ژنت ) همان.  یمتن شیروابط ب جدول
 ایتوج ه  کن د یبه ما کم ک م    یمانند تراپوش میمفاه گریاز د یپارود صیواق  آنچه در تشخ در

آنه ا از   زیی  ش اخص تم  نیعملکرد، مهمتر رای. زمیبه عملکرد هر کدام معطوف بدار دیاست که با
 ینکته ضرور نیارژ  توجه به ااز ش شیپاست ای ،یاز پارود یتراپوش صی. در تشخباشدیم گریکدی

در اکثر م وارد حاص ل    یاست. پارود هیاز کنا یدارد و کدام عار زآمیهیاست که کدام عملکرد کنا
و اگ ر   ش ود یم   جادیا یسبک یدگرگون کی یکه در تراپوش یاست، در حال ییمعنا یدگرگون کی

م تن خ ود    شپی به نسبت و است رتو زننده ترزیآم هیکنا یتراپوش میریعملکرد آنها را در نظر بگ
 یس اختار  بن دی طبق ه  کی   متنیشیژنت از روابط ب بندی طبقه پس. دارد ترخصمانه یکردیرو

 .ستیمحض ن
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. قابل ذکر گنجدیکوتاه نم ایبحث خارج است و در مقاله نیاز حوصله ا یادب گریانواع د حیتوض  
آنه ا از   ه ای م رز  صیاس ت و تش خ   شیو پاست یپارود ،یدر تراپوش شتریاست که محل ابهام ب

و  صی. تشخباشدیم یپارود یمقاله هدف تمرکز بر مقوله نی. در ادنماییدشوار م یاندک گریکدی
 است. یگریمستقل و مفصل د یمجاورش خود موضوع مقاله میاز مفاه یپارود زیتما
کرد، اما  فیتعر قیدق روش کیرا در بستر  یاست که پارود پردازیهینظر نیهرچند که ژنت اول  

 هی  نظر نیاستفاده و کاربرد ا یتالش برا یو نواقص به دور نماند. اندک هاتینظام ژنت از محدود
 یگ اه  یقابل فهم و حت ینظر یدر حوزه زاتیتما نیکه ا اندینمایمتون متفاوت به ما م یبر رو
دشوار و  گریکدیآنها از  زیتما د،آییم شیبحث کاربرد پ کهیهستند، اما هنگام نیقابل تحس اریبس
ب ه   دیش ده ب ود، ش ا    ه ا تیمحدود نیمتوجه ا زیممکن است. بدون شک خود ژنت ن ریغ یگاه
به  ییخود و پاسخگو یبند میتقس شتریو منعطف نمودن هرچه ب فیتلط یبود که برا لیدل نیهم
 یرا معرف   یدی  انواع جد گرفتند،یقرار م هابندیدسته نیکه در حد فاصل ا هاییو عملکرد ابطرو
و طعن ه  یتفننا   ،یروابط ج د  نیب ایرهیدا یدر شکل متنیشی. ژنت پس از جدول روابط بکندیم
 .زی( و طنز آمی)چالش زیبحث برانگ ز،یآم هیدهد: کنا یم یرا جا یگریخود، روابط د زآمی
در ذهن مخاط ب   یاریبس هایسؤال شوند،ینم فیکه در کتاب به طور مجزا تعر دیانواع جد نیا 
مخاط ب   یب از ه م موض وع را ب را     شود،یهر کدام زده م یکه برا ییها-و مثال کنندیم جادیا

ینم   یک  یوجود دارد و چ را   یو تفنان زآمیطنز نیب یمثال چه تفاوت ی. براکندیچندان روشن نم
 ؟یباشد هم تفنان زیطنز آم یمجموعهریهم ز تواندینم زآمیهیکنا ایباشد؟ آ یگرید نیگزیجا تواند

از ح د ب ه    شیهم باشد؟ ژنت با پ رداختن ب    زبرانگی بحث زمانهم تواندینم زیاثر طنزآم کی ایآ
انواع متعدد که هر کدام  نیبه ا ایکند اما آ زیمتما یگریکه هر کدام را از د کندیتالش م اتیجزئ

 ایدارد؟ آ یدر پ یچه اشکال تریکل هایبندیهست؟ استفاده از دسته یازیمتفاوتند ن اتیپر از جزئ
تیژنت ه م مح دود   ستمیدر س میددی کههمانطور ست؟ین ترهیو قابل توج تریکاربرد تر،یمنطق
 اریبس   یپ رداز  یاست که از لح ا  تئ ور   نیاو در ا یهیاشکال نظر نیوجود دارد و بزرگتر هایی
 . ستین یبردکار یلخی هااز حد حوزه شیب یپوشانهم لیاست اما به دل یقو
 ت وان یم هیدو نظر نیا یسهی. از مقامیرا مطرح نمود یمهم در باب پارود یهیدو نظر نجایبه ا تا

اس ت ک ه ژن ت،     نیدر ا نیباخت یهینظام ژنت و نظر انیم ی: تفاوت اصلدیرس ریز بندیبه جم 
( را در نظ ر  یو فرهنگ ی)بافت اجتماع اتیبستر ادب نیباخت یول سازدیم اتیرا موضوع ادب اتیادب
 یو پ ارود  شیچون پاست یسیبازنو یها-روند فیو تعر حیتوض یژنت برا گر،ید انی. به بردگییم
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ب ه اص الح دس ت اول و     اتِیکه هدف ادب مدانیی. مدنماییم هیآنها تک "یبازتاب" تِیتنها بر خاص
 کالاش   ،یو پ ارود  شیاست، ام ا پاس ت   یرونیجهان ب تیواقع دنیکش ریو به تصو شینما ل،یاص
بازت اب   یژگ  یهم ان و  ینشان دهنده نیپردازند و ا یهستند که به اثر مبدأ م یدرجه دوم یادب

و ب ه خص وص    یاجتم اع  ه ای زهیپرداختن. سلب انگ اتیبه ادب اتیدر ادب یعنی: است شاندهنده
آن،  اف ت یدر و دی  انگاش تن ک اربرد و عوام ل مه م در تول     دهی  و ناد یپارود یدر مطالعه یانسان

 نیب اخت  گراییکل یهیاو را در مقابل نظر یهینظام ژنت را فراهم آورد و نظر تیمحدود موجبات
 قرار داد.

 هایهنظری اند،زده هیتک یپارود فیو ژنت( که بر دو سرِ متفاوت ط نی)باخت هیدو نظر نیا انیم در
 یس  یانگل پردازهیدو نظر ،رز تیو مارگر هاتچئون ندای. لشوندیم افتی زین تریرو-انهیمتعادل و م
م رز  یو محدوده نینزد باخت یپارود یوسعت حوزه نیا انمی در که اندداشته نیبر ا یزبان، سع

وف ادار   یژنت ت ا ح د   یبند میاتخاذ کنند که هم بر تقس اییآن نزد ژنت خط مش یشده بندی
 راو آن -و ابهام دور بمانند گویییکه از کل یدتا ح -را گسترش داده  یپارود یبمانند، هم دامنه

 ک رد روی و اندموفق نبوده طرفییب نیا جادی. البته به نظر نگارندگان چندان در اندینما ترکاربردی
گشته است تا ژن ت. در   لیمتما نیباخت یبه سمت و سو شتریب شانیژنت-نیباخت اتیآنها در نظر

اس ت   نیداد، هدف ا میخواه حیشکل گرفته را توض گرید هایفیو تعر هاهیادامه به اختصار نظر
نمودن آن  تریکاربرد جهتمفهوم در  نیساختن ا یبر نسب یهر کدام چگونه سع میکه نشان ده
 یادب یدر همان حوزه یدارند و بعض تر یوس یگفتمان هایآن به فضا میبرتعم یسع یدارند. بعض
 .ندنماییم تر وسی راآن یبودن، دامنه زیطنز آم یژگیبا سلب و

مفه وم را   نی  از ا ی ی زدا تیبر مح دود  یسع تیفراروا ،یپارودرُز در کتاب  تیمثال، مارگر یبرا
و  طلب د یخ اص ه م م     یف  ی: سطح خاص که تعرکندیم فیرا در دو سطح تعر یدارد. رُز پارود

ب دهنده است. در سطح عمل کرده و بازتا ییدارد فراروا یکلا یشکل یسطح عام که در آن پارود
 کی  بسنده ک رد و آن را ب ه عن وان     یپارود یو محدود کننده یمیقد فیبه تعار توانیخاص م

کند: -یم فیتعر نیرا چن یرز پارود تیسطح، مارگر نیکرد. در ا یمعرف زیو طنز آم یادب یهیآرا
 "شناخته ش ده  ایوشته و ن شیاز پ یساختار ادب ایمتن، زبان و  کی زیو طنز آم یانتقاد یبازساز"

و بازت اب   یریدوب اره ب ه ک ارگ    یپ ارود "در س طح ع ام:    یپ ارود  فی( و اما تعر35، 1979)رُز  
 طیاس ت ک ه در آن ش را    یمتن   شیب   یآگاهان ه  جادِیبه منظور ا متنشیپ یو واکانه شناسیاند
ر در نظر گرفت ه ش ده   اث افتیدر ایو  جادیا یِو اجتماع یخی(، تاری)معرفت شناخت کیستومولوژیاپ
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و  دی  مف اریش ده و نق ش بس     ج اد یآگاهانه و با ه دف ا  یسطح پارود نی( در ا59  همان) "باشد
تی  را در نش ان دادن واقع  یاثر ادب کیو کارکرد  ییو توانا کندیم فایمدرن ا ستمیدر س یکاربرد
 یم گفتگومن د را ب ه مفه و   یپ ارود  فی  تعر نی  کن د. ا  یی. بازگورهیو غ یشناخت ،یاجتماع های
 .بخشدمی وسعت راو بستر آن کندیم کینزد نیخت( باسمیالوژی)د

است،  دیتقل ینوع یپارود": کندیم فیتعر گونهنای را، آن یپارود یهینظردر کتاب  زین هاتچئون
تنه ا ب ه م تن     ش ه یهم هیکنا نیباشد، البته ا زیآم هیکنا یرییتغ ایکه حاصل برگردان  یدیاما تقل
را ب ا   ودخ   یانتق اد  یکه فاص له  یتکرار است، اما تکرار ینوع ی. پارودستیشده وارد ن یپارود

 ،1985  هاتچئون)  "هاشباهت تا هاستتفاوت انگریب شتریکه ب ایفاصله کند،یمتن حفظ م شیپ
6.) 

ر خود ب قاتی. او در تحقکندیحذف م یبودن را از پارود زیطنز آم یژگیو ف،یتعر نیدر ا هاتچئون
. به نظر کندیم یمفهوم را فراهم آورد، دور نیاز هر آنچه موجبات محدود ساختن ا یپارود یرو

 هب   ک ه  چ را  اس ت،  ت ر ارجح هیهاتچئون، کنا ی. براستین زآمیمفهوم تمسخر نیدر ا زیچ چیاو ه
 است.  یپارود یدهنده لیتشک یجزء ساختار هیهاتچئون، کنا یدهیعق
 کی  ه ر دو در   یو پ ارود  هیکنا ": کندیم انیب نیهاتچئون چن  کیپوئت یدر مجله ایمقاله در

 هی  م تن. در س طح ثانو   یو ض من  هی  و آشکار متن و س طح ثانو  هی: سطح اولکنندیسطح عمل م
 یینه ا  ی. و معن ا کنن د یکه در آن هستند اتخاذ م   یخود را از بافت یهر دو معنا هیو کنا یپارود
، 1978)ه اتچئون    ".دآی  یهر دو سطح به دس ت م    ندیاز برآ زیآم هیمتن کنا ایو  کیارودمتن پ
و البته  دهدیبودن آن م زیآم هیخود را به کنا یجا یبودن پارود زی(. در نظر هاتچئون طنز آم427

 یو طعنه در مقاله یپارود یرابطه یدرباره نیاست. او همچن کیاز انواع کم یکیخود  هیکه کنا
 یادب   ه ای وهیو طعن ه ه ر دو از ش     یپ ارود ":  س د نوییم  "و طعنه یپارود ه،یکنا"خود با نام 
 ک ه  یدر ح ال  ردگی  یرا ه دف م    یو نه ادب یو اخالق ی. طعنه، مسائل اجتماعشوندیمحسوب م

را  یانس ان  ه ای و حماقت وبیو طعنه ع کندیبه متن حمله م یاست. پارود اتیادب پارودی هدف
 یو ب را  خوان د یرا به کمک م یگرید ،یکی ی. البته گاهدهدیقرار ماصالح آنها هدف  نظوربه م

 یو گ اه  س ازد یطعن ه را اب زار خ ود م      یپ ارود  ی. گاهکندیاستفاده م یگریبه هدف از د لین
 یوابس تگ  ک ه یاو ع الوه ب ر ا   کن د، یرا محصور نم ی(. هاتچئون پارود234، 1981) "بالعکس.

 گ ر یندانس ته و د  یادب   یآن را فقط مح دود ب ه ح وزه    د،زداییآن م زیطنز آم ریتأثرا از  یپارود
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و ب ه   دان د یم   یرا بستر تحقق و رشد پ ارود  رهیو غ ینقاش یقیاز جمله موس یهنر هایتیفعال
 .پردازدیمتفاوت م هایمفهوم در بافت نیا یمظالعه

 ق ات یاس ت. در تحق معطوف ش ده   یتوجه به کاربرد پارود شتریب د،یجد هایلیو تحل هاهینظر در
را  کی  پارود یواژه یمورف وی. استمشوییمواجه م  "تهیسیپارود"و  "کیپارود" یبا دو واژه ریاخ

او بهت ر   یدهی  (. ب ه عق 190  ی.  )م ورف کندیآرتور رامبو نوشته مطرح م یکه درباره ایدر مقاله
م داوم   ه ای بن دی و دس ته  فی  بر تعر یو سع میمتمرکز شو یپارود یبر رو نکهیاز ا شتریاست ب

 نی. ک اتر میاست، معط وف کن    کپارودی چهبر آن یتوجه خود را به صورت کاربرد م،یداشته باش
 یورط ه  رد س ت یناتورال اتی  خود به عن وان زوال و ادب  یرا در رساله تهیسیپارود یکلمه زیخوز ن
 ی. واژهسازدیم تیّو ادب اتیادب انیم همان تقابل یهیکلمه را بر پا نی. او ابردیبه کار م  یپارود
آن را بس ط داد.   انیو ب لتخی کتاب در ژنت هامطرح کرد، بعد اکوبسونیبار  نیاول یرا برا تیّادب

( مانن د هم ان   تیّ  پارود مییبگ و  نبهتر است بر همان وز ای) تهیسیو پارود یپارود انیم یرابطه
 .باشدیم تیّو ادب اتیادب انیم یرابطه

مط رح   تیّ  ادب یکه ژنت درباره کندیرا مطرح م یهمان سؤال قاًیدق یخوز در مورد مفهوم پارود 
 نمود. 
 (12، 2004)ژنت   شود؟یم یاثر ادب کیبه  لیمتن تبد کی یطیو در چه شرا چگونه
 (  70)خوز  شود؟یم یبه پارود لیمتن، تبد کی یطیو در چه شرا چگونه
ج زء   تیّادب اکوبسونی یاست. اگر به گفته  یوس اریبس یمفهوم کند،یکه خوز مطرح م یتیّپارود

. رودیبه ش مار م    کیاثر پارود کی یاصل یژگیو زین تیّاست پس پارود یاثر ادب کی یجدانشدن
ه ر ک دام از آنه ا چن د      یو دوباره ب را  کندیم فیمفهوم دو نوع رابطه تعر نیا حیتوض یخوز برا
باش د. قص د    یگ ر ید یمقاله یسوژه تواندیخوز، خود م یهینظر حی. توضردگییدر نظر م حالت

 یهیقسمت نظر نترییو کاربرد نتریدیتوسط خوز که مف یمفهوم ابداع نیا حینگارندگان از توض
 یب را پردازان پس از ژنت هر کدام چگون ه   هینظر میبود که نشان ده نیا رود،یبه شمار م زیاو ن
و  تیّ  مانن د پارود  یمی. اس تفاده از مف اه  دن د یگرو انهیکل گرا هایکردیومفهوم به ر نیا حیتوض
ب ه ص ورت    میری  ق رار بگ  یژان ر  هایتیکه بدون آنکه در محدود کندیبه ما کمک م کیپارود
 .میبپرداز یپارود حیبه توض یکاربرد

اگ ر   دش ای  .دارد ادام ه  چنانکه ارسطو مطرح ساخت، هم یادب یگونه نیا یاما مطالعات بر رو و
 ،یگونه ه م، مانن د کم د    نیمفقود نگشته بود، ا یارسطو در باب پارود حاتیتوض یِفصل محتو
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داشت و محققان و منتق دان را ت ا ب ه ام روز ب ه خ ود        یمشخص باًیتقر فیتعر ،یحماسه و تراژد
 یاز عرص ه  بارنیاست که البته ا "الف"همان  تیحکا ،یپارود تینداشته بود. حکا نگاهمشغول 

 ه ای لی  و تحل ه ا هی  با وچ ودِ نظر  نکهیا لینگارندگان، دل یدهیبرون افتاده است.  به عق اتیادب
مفهوم ارائه نشده اس ت، پ رداختن و تمرک ز     نیاز ا یروشن ریهنوز تصو ،یپارود یمتفاوت درباره

ک ه   یعنم نی: بدستیمفهوم قائم به ذات ن کی ی. پارودباشدیم یخود پارود یجانبه بر رو کی
ب ه ش ناخت    یادب   ه ای هی  کرد و با اتکا به نظر هیتنها به خودش تک توانیشناخت آن، نم یبرا
و  طیآن و شرا یرگیاز بستر و هدف شکل یآگاه ازمندین شتریب یآن پرداخت. درس پارود تیماه

 . باشدیآن م افتیو در دیتول یچگونگ
  یریگ جهینت  .3   

و به  میکن انیدر غرب تا به امروز ب یپارود یکه جان کالم را درباره میمقاله بر آن بود نیدر ا   
 اش کال  و ه ا جنب ه  یِآت   یبررس   یک ه ب را   میدار دی. اممیمربوط به آن بپرداز هایهینظر لیتحل

پردازیهیظرو ن هالی. تحلمیمفهوم کاسته باش نیاز ابهام ا یکم ،یفارس اتیدر ادب ضهنقی متفاوت
 یمفه وم ادب    نیانعطاف ا انگریب زیاز همه چ شیکه ب میر باب آن مطرح ساخترا د یمتفاوت های

کلم ه   کیدر  یحرف کوچک رییو گاه با تغ دآییدر م یژانر ادب کیکه گاه به شکل  یبود. مفهوم
زوال  انادبا گشته اس ت. گ اه نش     ریمخاطبان و گاه آماج تحق نی. گاه آبستن تحسردگییشکل م

در ب اب   پ ردازی هی  ک ه نظر  میدی. دگرددیم یادب هایگونه دیغنا و تجداست و گاه موجب  یادب
متفاوت آن ت ا   هایجنبه لیو تحل دیبه اوج خود رس ستمیدر قرن نوزدهم آغاز و در قرن ب یپارود

چن د   ممفه و  کی   نیب اخت  یبرا یرا به خود مشغول نگاه داشته است. پارود یامروز منتقدان ادب
را  یپ ارود  یرگی  بس تر ش کل   ن،یمتفاوت است. ب اخت  یگفتمان هایحاصل تناقض فضا ،ییصدا

 پ ردازد، یم یآن در بافت اجتماع فیبه تعر تیمحدود جادیبدون ا لیدل نیو به هم داندیجامعه م
ژن ت،   ر. ژراس تند یبرخوردار ن یاما از دقت چندان کندیارائه م یادب یهم در حوزه هاییبندیدسته

 رواب ط  حاص ل  راآن کن د، یم   فیتعر تیترامتن یادب کردیرا در بستر رو یپارود ن،یبرخالف باخت
. اف راط در  ش ود یمش ابه متمرک ز م     میمفاه گریآن از د زییتم یبر رو شتریدانسته و ب متنیشبی

مح دود   اریکاربرد بس یطهحی در را ژنت نظام هااز حد حوزه شیب یو هم پوشان ینظر یمرزگذار
بودن د   پ ردازی هیپرداختند، اما دو نظر ینبودند که به پارود یت تنها منتقدانو ژن نی. باختسازدیم

یکل   هایهیاز نظر ینمودند. پس از ژنت، موج تهدای توجه، قابل و متفاوت جهت دو در راکه آن
 ش تر یب یرپ ذی میم  تع لی  ب ه دل  کی  پارود ای تیّمانند پارود یمیو مفاه جادیو کاربرد محور ا گرا



 993                                                    در غرب یو نقد ادب هیدر نظر یتحوّل مفهوم پارود رِيس "یِدر زمان" یمطالعه

 

 

 

و  نیب اخت  اتی  به نظر لیگاه متما یرفت و برگشت یآنها شاهد روند انی. در مشوندمی تربرجسته
رون د رف ت و    نی  است که در ا نیا کندیجلب نظر م انیم نیکه در ا ی. اما اصلمیگاه ژنت هست

: ش ترکند اص ل م  کی  در  یدر باب پ ارود  ریچند سال اخ هایلیو تحل اتینظر یتمام ،یبرگشت
رز  تی  مفهوم را دارن د. مارگر  نیمتفاوت از ا یها تیمحدود شتریر چه ببر زدودن ه یسع نکهیا

و توجه خود را نه فق ط   زندیم تر یوس یگفتمان یدر فضاها یپارود فیدست به تعر نیمانند باخت
 ن دا ی. لداردیمعط وف م    رهیو غ یشناخت ،یخیتار ،یمتن اجتماع شیبلکه به پ یمتن ادب شیبه پ

مفه وم، ب ه    نی  ا فی  تعر یو ب را  کندیم یبررس یادب یرا در حوزه یودهاتچئون مانند ژنت پار
را  یپ ارود  یبودن دامن ه  زیاما با سلب شرط طنز آم پردازد،یمجاورش م میآن از مفاه صیتشخ

ط رف و ک اربرد    کی  مفه وم از   نی  و منعطف ا ینسب تی. به طور خالصه، ماهدهدیگسترش م
 دیجد هایلیتحل انیب برای را جهان منتقدان چنانهم گریرف داز ط اتیار آن در جامعه و ادبیبس

 کی  پارود ه ای یسیپر از بازنو اتیادب ینگارندگان، حال که عرصه یدهی. به عقآوردیگرد هم م
 لدارد ک ه اص    یت  اهمی چ ه  ان د، جس ته  یشیپ هیّاز اثر اول یحت هایپارود نیاز ا یاریاست و بس

 دیتقل کی یهپای بر چهچنان یحت ،ینو آور کی انیب یبرا یتیدوداست؟ چه مح دیدر تقل یپارود
   ست؟ین یجد یکاف یجهان به اندازه نیدر ا زیهمه چ ایبنا شده باشد، وجود دارد؟  آ زیطنز آم
 

References 
Abastado, Claude. "Situation de la parodie". Cahiers du Vingtième 

Siècle, vol. 1, no. 6 (1976): 9-37. 

Akhavan Sales, Mehdi. Naghize va Naghisesazan [Parodie et les 

Parodistes]. Tehran: Zemestan, 1389. 

Aristote. La Poétique. Translated by Roselyne Dupont-Roc and Jean 

Lallot. Paris : Seuil, coll. "Poétique", 1980. 

Assadollahi Tejaragh, Allahshokr. "Adabiat ya Adabiyat." ["Littérature 

ou Littérarité"]. Falsafe va Kalam, Tabriz : Alameh, vol. 1, no. 2 

(1383) : 5-14. 

Bakhtine, Mikhaïl. L’œuvre de François Rabelais. Translated by Andrée 

Robel. Paris: Gallimard, 1970. 

---. Esthétique et Théorie du Roman. Paris: Gallimard, 1978. 

---. "Du Discours Romanesque". Esthétique et Théorie du Roman. Paris: 

Gallimard, « Tel », (1978): 83-233. 

Banville, Théodore de. Odes Funambulesques. Paris: Lemerre, 1892.  



 994                                             1401 و زمستان ، پایيز2 هشمار ،27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

Barthes, Roland. Œuvre Complètes. Vol. 2, Edited by Éric Marty, Paris: 

Seuil, 1994.  

Bayad, Maryam Soltan. "Honar-e Comedi-e Shakespeare" 

[“Shakespear's Comic Art”]. Research in Contemporary World 

Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol.10, no.24 

(Spring 1384): 75-86 

Cicéron. De l’Orateur. Translated by Edmund Courbaud. Paris: Les 

Belles Lettres, 1966. 

 Dousteyssier-Khoze, Catherine and Floriane Place-Verghnes. Poétique 

de la parodie et du pastiche de 1850 à nos jours. Oxford & Bern: 

Peter Lang, 2006. 

Fallah, Gholamali, and Zahra Saberi. "Naghize va Parodie." ["Naghize et 

la Parodie"]. Nashrieh-e Matn Shenasi-e adab-e Farsi, vol. 2, no. 

4 (1389): 17-32. 

Genette, Gérard. Palimpsestes, la Littérature au Second Degré. Paris: 

Seuil, 1982. 

---. Fiction et Diction. Paris: Seuil, 2004. 

Ghasemipour, Ghodrat. "Naghize dar Gostareye Nazariyehay-e Moaser." 

["Parodie dans l'Eventail des Théories Contemporaines"]. Naghd-

e Adabi, no. 6 (1385): 127-147. 

  Hugo, Victor. Préface de Cromwell. Edited by Anne Ubersfeld. Paris: 

Garnier-Flammarion, 1968. 

  Hutcheon, Linda. "Authorized Transgression. The Paradox of Parody". 

Le Singe à la Porte. Vers une Théorie de la Parodie. Texte 

sembles et edites by Groupar. Colloque held at Queen's University 

Kingston, Ontario, Canada, Octobre 8-10, Edited by Groupar, 

New York : Peter Lang, (1981): 13-26. 

---. A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. 

New York and London: Methuen, 1985. 

Jakobson, Roman. Essais de Linguistique Générale. Paris: Les Editions 

de Minuit, 1963. 

Mohammadi, Ali, and Fatemeh Taslim Jahromi. "Baressi Tatbighi-e 

Tanz-e Siay dar Dastanhay-e Farsi va Englisi ba Tekye bar 

Maktabe Surrealisme" [“Black Humor in English and Persian 

Stories Based on Surrealism School”]. Research in Contemporary 

World Literature [Pazhuhesh-e Zabanhaye Khareji], vol. 21, no. 

2 (Spring 1395): 403-430 

Murphy, Steve. "Parade Sauvage". Revue d’études Rimbaldiennes, vol. 

1, no. 27 (2016):189-191.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/ciceron/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/ciceron/


 995                                                    در غرب یو نقد ادب هیدر نظر یتحوّل مفهوم پارود رِيس "یِدر زمان" یمطالعه

 

 

 

Nabakov, Vladimir. Feu Pâle. Translated by Raymond Girard and 

Maurice-Edgar Coindreau, Paris: Gallimard, 1991. 

Rose, Margaret. Parody: Ancient, Modern and Post-Modern. 

Cambridge: University Press, 1993.  

 

---. Parody//Metafiction. An Analysis of Parody as a Critical Mirror of 

the Writing and the Reception of Fiction. London: Croom Helm, 

1979. 

  

Sadrian, Mohammadreza. "Tarife Parodie dar Doran-e Pasamodern". 

["La Définition de la Parodie à l'ère postmoderne"]. Andishehaye 

Adabi, no. 1 (1388): 45-69. 

---, "Tahlil-e Taariff-e Naghize." ["Analyse des définitions de la 

Parodie"]. Pazhuhesh-e Zaban va Adabiate Farsi, vol.1, no. 18, 

(1389): 171-202. 

Sangsue, Daniel. La Relation Parodique. Paris: José Corti, 2007. 

---. La Parodie. Paris: Hachette Supérieur, 1994. 

 

 


