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 چکیده 

در طول تاریخ ادبیات این سرزمین، طنز یکی از ژانرهای ادبی مهم محسوب میشود، كه 

بویژه پس از نهضت مشروطه وظیفه انتقاد از مسائل اجتماعی را بر عهده داشته است. در 

های مایه ها و آماج طنز میتوان به بررسی تکنیکبررسی آثار طنز آمیز عالوه بر تحلیل درون

و نیز التذاذ بیشتر  طنزپردازی نیز پرداخت، كه شناخت این شگردها در فهم و درک مخاطب

 آنها در مطالعه آثار طنزآمیز  موثر است.

رضا رفیع از طنزپردازان معاصر كشورمان است، كه طنزهایی به شعر و نثر دارد. او با نگاهی 

دقیق و با زبانی شیرین ضمن بهره گیری از انواع تکنیکها طنزپردازی به طرح دیدگاههای 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور میپردازد، كه هم انتقادی خود نسبت به نابسامانیهای 

موجب خنده و تفکر مخاطب و هم سبب تنبّه مسئوالن میگردد. رفیع هرچند در جایگاه یک 

طنزپرداز متعهد، دغدغه  عدالت اجتماعی و آزادی بیان دارد؛ اما طنز او شیرین و غیرگزنده 

ن یافته، ضمن بررسی درونمایه و تحلیلی ساما -است. جستار پیش رو كه به روش توصیفی

، شگردهای سه گانه  زبانی، بالغی و موقعیتی طنز رفیع نیز مورد حرف اضافهآماج كتاب 

بررسی قرار گرفته است. برایند پژوهش حاضر حاكی از آن است، كه رفیع از غالب شگردهای 

زبانی وكنایه و  ۀطنزپردازی به ویژه بهره گیری از ظرفیت زبان عامیانه و محاوره، در حوز

تعریض در سطح بالغت و خلق موقعیتهای طنزآمیز به وسیله توصیف سود جسته است. 

حرف "نگارندگان از شگردهای دیگر طنز نظیر: آیرونی، نظیره نویسی و نقیضه پردازی در 
 رفیع غافل نبوده و نمونه هایی مناسب از مقوالت یاد شده را مورد بررسی قرار داده اند. "اضافه
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An Overview of the theme and Linguistic and Rhetorical 

Perspectives of Reza Rafi's"HARFE EZAFE" 

 

Batool Mahdavi4 (Corresponding Author), Mahshad Roohi1 

 

Abstract  

Humor is one of the most important literary genres, which has been 

the subject of criticism of social issues throughout the history of 

literature in the land, especially after the constitutional movement. In 

addition to analyzing themes and targeting humor, the study of satirical 

works can also explore humorous techniques, which are effective in 

understanding and understanding audiences and in furthering their study 

of satirical works. Reza Rafi is one of the contemporary satirists of our 

country, who has satire on poetry and prose. He uses a variety of 

humorous techniques to convey his critical views of the country's 

economic, social and cultural disruptions, which both make the audience 

laugh and punish officials. Although Rafi has a passion for social justice 

and freedom of expression in the role of a committed comedian, his 

humor is sweet and unmistakable. The present paper, organized in a 

descriptive-analytical manner, examines the themes and objectives of the 

Harf e ezafe  book, the triple linguistic, rhetorical, and situational 

techniques of humor. The result of the present study, however, is that the 

benefit of most of the humorous techniques, especially the use of slang 

and colloquial language, in linguistics and transcendence, and the 

rhetoric of transcendence and the creation of humorous situations have 

been profited by the description. The authors have not been unaware of 

other satirical techniques such as irony, novel writing and contradiction 

in Rafi "Harf e ezafe" and have examined appropriate examples of the 

mentioned categories. 
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 مقدمه : -9

تعریف این آید و طنز و مطایبه و نقد آن، رشته ای نوپژوهش در ایران به شمار می

 یبه معن ،است یعرب یطنز كلمه ا. اصطالح نیز با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است

و  ییجو بیعانوری،:مدخل طنز( ،  فرهنگ بزرگ سخن،سخن طعنه آمیز، سرزنش)

واژه در  نیاست. ا satireیسیو در زبان انگل هیّاستهزاكردن، معادل آن در لغت عرب السخر

انواع ی محسوب میشود)ادبفرعی و روبنایی نوع  ایژانر  کی یاصطالح ادب

 یفسادها ،یرفتار بشر لوبنامط یهاجنبه ایاشتباهات »، كه ضمن آن (144شمیسا:،یادب

 دهیخنده دار به چالش كش یا وهیبه ش ی را تفکرات فلسف یحت ای یاسیس ی،اجتماع

 . :مدخل طنز(4395اصالنی، ،فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز) «دیکشم

برای طنز كاركردها و اهداف متنوعی برشمرده اند: برخی طنز را نکوهش شرارت و  

 بالهت، دسته ای ابزار اصالح پلیدی، گروهی تسکین دهنده و پاسدار اخالقی برمیشمارند

به مبارزه  هایها و نابسامانیبا ناراست یاجتماع یمصلح گاهیدر جازیطنزپرداز ن(. 5پالرد: طنز،)

به  سیطنزنو »وتیو به قول ال خرد یآن را به جان و دل م باً عواقو بعض زدیخ یبرم

زمان و مکان خود را محکوم  یهایاست، كه بد ریسختگ ییاخالق گرا ،یلحاظ نظر

باید بداند چه چیزی را میتواند به عنوان مهم به »درواقع طنزپرداز (.66: همان«) کندیم

  (.9همان:«)خوانندگانش بقبوالند
آثار طنزآمیز میتوان چنین ارزیابی كرد، كه برخی آثار به قصد طنز و هزل با نگاهی به 

نوشته شده اند، ولی در هر اثر جدی هم ممکن است طنز و شوخی و مطایبه دیده 

ی و زاكان دیعب اوصاف االشرافبرای دسته  اول میتوان  ، (131شمیسا:  ،یانواع ادب)شود

حافظ، آثار سنائی، در دهخدا را به عنوان نمونه ذكر كرد و برای دسته دوم  چرند و پرند

 جادیا ی در یک اثر جدّی با كاركردصناعت ادب کی نزلهبه مطنز  و ... یسعد ،یمولو

طنز آنان آثار  هیبدون آن كه موضوع و درونمایی به كار رفته؛ بایو ز یو لذت بخش یشگفت

. طنز رضا رفیع نیز جزو دسته  نخست به شمار می آید و نگارندگان در این جستار به باشد

بررسی درونمایه، آماج و شگردهای وی در كتاب حرف اضافه میپردازند. شایان ذكر است 

این مقاله مستخرج از پایاننامه دانشجوی كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

در دانشگاه  4349كه در شهریور  "رضارفیعدرآثار  یز پردازطن یشگردها"است، با عنوان 

 مازندران دفاع شده است.  

 

 پیشینه و نوآوری پژوهش : -9-9

درباره طنز و طنزپردازان ایرانی كتابها و مقاالت متعددی به نگارش درآمده است؛ ولی 

تاكنون طنز رضا رفیع چه از نظر محتوایی وچه ازحیث شگردهای طنزپردازی در هیچ 
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مقاله یا كتابی مورد بررسی قرار نگرفته و این اثر نخستین گام در این راستا به شمار می 

 آید.

 ماهیت طنز : -6

بر خنده  عتشیدارد. گرچه طب هیو چند ال دهیچیپ یتیاست و ماه زیتفکر برانگ نزط

برتر و آگاه كردن  یبه هدف ی دستیابیبرا انگاردیم یالهیاما خنده را تنها وس؛ استوار است

و .... گرچه در ظاهر  ی، فرهنگ یو اخالق یاسیس ،یانسان به عمق رذالتها و مفاسد اجتماع

تلخ و وحشتناک وجود دارد كه در عمق وجود،  یتیخنده واقع نیاما در پس ا خنداند،یم

: اندطنزگفتهخاطر درباره  نیبه هم؛ داردیو انسان را به تفکر وام خشکاندیخنده را م

فرهنگ واژگان و اصطالحات )ا«خنده كردن آه آه. یعنیكردن قاه قاه، طنز  هیگر یعنطنزی»

 رایز ،فرض نمود یجراح غیت کیمانند  وانیتطنز را م جهیدر نت اصالنی:مدخل طنز(طنز،

است كه طنز را  لیدل نیبه هماست. به منظور بهبود آن  ییبرش جا یجراح غیكار ت

مختلف  است كه عدم تناسبات در عرصه ها یهنر. دانندیم یطبع وخگونه ش نینافذتر

خنده  هیخود ما نیو ا دهدیرسند، نشان میرا كه در ظاهر متناسب به نظر م یاجتماع

 نیعدم تناسب در ا یشناخت ییبایهنرمندانه و ز انی، كشف و بیشود. هنر طنزپردازیم

موسیقی « )طنز چیزی جز تصویر هنری اجتماع نقیضین نیست». درواقعمتناسبات است

(؛ چراكه طنز غالبا حاصل گردآمدن عناصر ناسازگار و مغالطه 133شفیعی كدكنی: شعر، 

علت خنده انگیزی طنز نیز دالیلی نظیر درک ناهماهنگی،آرامش  گری است. در مورد

حاصل از آزادشدن انرژی عصبی پس رانده شده و احساس تفوق بر دیگران مطرح شده 

 (.41و44است)درباب طنز،كریچلی :

 شیوه های تحلیل آثار طنزآمیز:-6-9

نوعی مورد تحلیل به شیوه ها مت ،نیز زیآثار طنزآمبسته به نوع رویکرد پژوهشگران،    

از جهت موضوع، متن محل بحث و گاهی آن بررسیها ناظر به محتواست -قرار میگیرندالف

زمانی بر فرم و صورت آنها -.بدنریگیقرار م تحلیلمورد و یا آماجها محتوا  ،هیدرونما ام،یپ

بهره  ارائه مضمون و هدف  وهیو ش انیقالب، نحوه  بتمركز میشود و به عبارتی از 

همچنین از  تکنیکها و ترفندهای زبانی و بالغی و یا كالمی و غیركالمی كه  -میگیرد.ج

 طنزپرداز جهت خنده انگیزی اثر خود از آنها بهره گرفته، بحث میشود.

 :از نظر موضوع و درونمایه-6-9-9

 ی،طنز اجتماع -4د:نمو میتقس پنج دسته  زیربه  متون طنز را از حیث مایگان میتوان

است كه درآداب، سنن،  ییهایهنجارناو  هاینوع طنز مبارزه با نابسامان نیهدف در اكه 

كه شامل انتقاد از ناكارامدی ، یاسیطنز س -1شودیم دهیدجامعه و اقشارگوناگون  نظامها

ی: امور و مذهب ینیطنز د-3اركان و ارباب سیاست در امور داخلی و خارجی كشور میشود.
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و  عتیدر شر تیهدا لهیوسو ...همواره  توبه ،روزه، نماز،حجمرتبط با دین و مذهب چون: 

با نوعی تقدّس همراه است، چنانچه فرائض دینی و قدسی ابزار ترقَّی و كسب امتیازات 

دنیوی مزوّران و ریاپیشگان شود، مورد طعن و ریشخند طنزپردازان مخلص و صادق قرار 

نزنویس شادمانه به بزرگنمایی مغایرت حرف و عمل میپردازد و ط» میگیرد و به تعبیری 

تزویر و ریا همیشه موضوعهای دم دست اوست، خاصه وقتی ریاكاران به واسطه حرفه خود 

: در این طنز عارفانه-1(.44پالرد:طنز،«)متعهد به معیارهای رفتاری كامالً متفاوتی باشند

 خانقاه نیآنان و همچن ییوگ اوهیو طامات و و شطح  انینما یصوفنوع طنز، اعمال و آداب 

ی یا فلسف طنز -5قرار میگیرد.طعنه مورد فرقه،  نیوخرقه سالوس انشینی غیرمخلصانه 

 یبا لحن كه بعضاً ،دارند یاشعار حافظ و عطار رنگ فلسف یو برخ امیخ شتراشعاری: بالهیاتی

 .ردازندپیچون و چرا و اعتراض در كار جهان و خداوند م به زیطنزآم

، با این توضیح كه گاهی دو امر سیاسی یا اجتماعی و است یقیگاه موضوع طنز، تلف

دینی است، نظیر  -یاسیس ای ویزاكان دیعبدینی درهم تنیده اند، نظیر برخی حکایات 

 آنچه در مضامین برخی ابیات حافظ وجود دارد .

 -1 اهیس ایطنز تلخ  -4:دیشوم یبنددسته ازمنظری دیگر نیز طنز به سیاه و سفید

حس آن  شیكمتر از ن یو خنده ناك یزیخنده انگ اهیدر طنز س.نیریش ای دیطنز سف

در طنز  ی؛ ول(44همان:«)طنز سیاه گریه را برخنده ترجیح میدهد» میشود و به عبارتی

 نیریدارد. اصوال طنز ش یبر تفکر و تعمق طنز برتر یو شوخ طبع ییبذله گو نیریش

كامل طنزپرداز را  اطیاحتمحافظه كاری و و فضای حاكم و حل شدن در  دارام هیروح

)هالو( امیپ یو حافظ و عطارو طنزپرداز معاصر محمدرضا عال امیدهد.در شعر خینشان م

 عیرضا رفآثار معاصران  انیو در م یزاكان دیگل آقا و عب طنزاما  ؛میطنز تلخ دار شتریب

 هستیم. نیریطنز ششاهد  شتریب

 شگرد طنز پردازی :  -6-9-6

 خیتار) شودیم كاربردهبهیی است كه در طنز هاکیتکنها و شگردهای طنزپردازی شیوه

 به طنزپردازدركارش كه روشهایی به تعبیر دیگر(. 41جوادی: ،یفارس اتیطنز در ادب

 موثرتر شکل آوربه خنده رادرقالبی میکند،تاپیامش استفاده یا ناآگاهانه آگاهانه صورت

 ودیدنی نمایشی هم و زمانی یاكالمی لفظی كند.این شگردهاگاهی منتقل ودلپذیرتر

 شود.  كارگرفته شگرد به چندین طنزآمیزممکنست متن دریک گاهی ذكراست به الزم.است

محققان در حوزه طنز هركدام بسته به نوع نگاه خود به دسته بندی انواع شیوه های 

با وجود كثرت انواع طنز، »با تقسیم بندی دیگران متفاوت است.طنز پرداختند، كه طبیعتاً 

شیوه ها یا تکنیکهایی كه در آن به كار گرفته میشوند نسبتاً محدودند.شاید بتوان قسمت 

-3بزرگ كردن، -1كوچک كردن، -4عمده آنها را تحت پنج عنوان مختلف خالصه كرد:



 494/ رضا رفیع "حرف اضافه"بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بالغی 

قعیتی در داستان یا نمایشنامه كه ایجاد مو-1تقلید مضحک از یک اثر ادبی شناخته شده،

)موقعیت  ironic situation خود به خود طنزآمیز است و یا به اصطالح نقد ادبی 

به كار بردن عین كلمات  -5(irony)كنایی( و همچنین استفاد از كنایه، گوشه و طعنه

 (.41كسی كه مورد طنز قرار میگیرد و ایجاد چهارچوبی مضحک برای آن)همان:

ولت درتفکیک انواع شگردهای كالمی آنهارا می توان به زبانی، بالغی دسته برای سه

بندی نمود. طنز موقعیت زیرمجموعه طنز غیر كالمی قرار میگیرد.در جستار حاضر 

 شگردهای طنزپردازی ناظر به ابزارهای زبانی، بالغی و موقعیت بررسی و تحلیل میشود.

 زبانی: شگردهای -6-9-6-9

 لغات كردن دگرگون خاص، واژگان انتخاب زبانی، بازیهای انواع میتواند زبانی روشهای

 نشده كشف هاشیوه دیگر و خود موضع غیر در عبارات و جمالت بکارگیری و اسامی،

  شود: راشامل و نحو جمله كلمه درصرف
 و سازیاززبانهای دیگر/واژه گیری واژگان كهن باكلمات امروزی/بهره مجاورت

 روی، معترضه/حاشیه جمالت و تعابیرعامیانه/بکارگیری محاوره های غریب/واژه تركیبسازی

 خنده دار / به جدی ازموضوع ازحد/چرخش بیش صراحت/فرعی یک قضیه یا  اصلی شدن

اتباع / لهجه  بیربط گویی / بدیهیگویی / شعارزدگی / متفاوت/ سبک دو از استفاده آگاهانه

 معتادان.

 :ی بالغ یشگردها-6-9-6-6

كه  حیتوض نیشود. با ایمربوط م عیو علم بد انیها به حوزه علم بکیدسته از تکن نیا

شایان ذكر  .بردیبهره م یزیدر جهت خنده انگو بدیع  انیطنزپرداز از امکانات متنوع علم ب

است كه امکانات بالغی زمانی شایستگی بررسی در طنز را دارند،كه موجب خنده ناكی 

 متن شوند و چنانچه سبب خنده انگیزی نباشند از دایره بحث طنز خارجند.

 واژه تکرار/سجع و جناسشگردهای بالغی در حوزه بدیع شامل مواردی چون: 

وتضمین/نظیره سازی و  حیتلماستدالل بیربط /ها/اسلوب معادله/حسن تعلیل خنده دار یا 

 تضاد/اغراق/ اسلوب الحکیم/ تجاهل العارف/  هامیا/ ضرب المثل  فیتحرنقیضه پردازی/، 

/ استعاره مکنیه)تشخیص(/ خاص هاتیاستفاده از  تشبو در حوزه بیان شامل:  تناقض/

 یا طعنه زدن. ضیتعر/زیطنز آم اتیكناآیرونی/

 : تیموقع طنز -6-9-6-3

درطنزموقعیت یا موقعیت طنزآمیز، طنزپرداز با الفاظ، سروكار ندارد و اساس و پایه 

به كالم  دیمق ت،یطنز موقع طنز او بر مفاهیم استوار است. به عبارتی دیگر شگردها در

و   تهایشخص به رفتاربر محتوای زبان داللت دارد و بیشتر به خلق موقعیتها و و  ستین

به همین دلیل خالف ساز وكارهای مبتنی بر كاربرد  حادثه وابسته است. یفضا یچگونگ
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ساختار كالم از سطح  تیدرواقع در طنز موقعزبان امکان ترجمه كردن آن بیشتر است. 

؛ با این کندیم ینیرآفریشود و در ذهن مخاطب تصویم یشیو نما یریفراتر رفته تصو ییروا

دگرگون میکند و موقعیتهای متضاد و متناقض را  توضیح كه طنزپرداز حقیقت موقعیتها را

دركنار هم قرار میدهد و صحنه ای می آفریند كه تصور و تجسم آن خنده دار است كه 

 شامل شگردهای زیر است:

 یریکار گب/اشخاص گاهیناسازگار با جا یها رفتاریی/ برعکس گو/خنده دار یفهایتوص -

/ طیمحبا تیشخص یناهمخوانی/و مکان یانزم یهایناهمخوانا / دست و پ یب یهاتیشخص

 .كامال متضاد تیكردن دو شخص ریدرگ

 كارنامۀ شاعری و طنزپردازی رضا رفیع: -3

 ویكه در راد،و طنزپردازان معاصرست یمحافل هنر انیزاده ازجمله مجر عیمحمدرضارف

و عاشقانه همراه با  یتغزل نیبا مضام یعالوه بر آنکه اشعار عیرف میکند. تیفعال ونیزیو تلو

چه در قالب نظم و چه به شکل  ،یدارد؛ اما عمده شهرتش در عرصه  طنز و طناز بهیمطا

و  یاصل کردیاست. جوهره و رو-یستیآن هم از نوع ژورنال -و البته در حوزه طنز منثور نثر

تنها كتاب  عیرف زیاست.از آثار طنزآم یو فرهنگ یادب ،یاسیاو،س یطنزها یاساس

و  دیچاپ شده و اشعارش هنوز منتشر نشده و بطور پراكنده در جرا"حرف اضافه"منثور

مجله دنیای طنز را تأسیس كرد و در سال 16. وی در سال است افتیقابل در تهایسا

عضو ثابت تحریریه 4394از سال  وآقا را بعهده گرفت نامه سیاسی گلمسئولیت هفته14

جم و نیز ستون طنز تاكنون ستون طنز روزنامه جام 93ز سال روزنامه اطالعات شد.ا

ای متفاوت بود كه به سردبیری ایده «قندپهلو» برنامه. اطالعات هفتگی را به عهده دارد

 پس ازدر حوزه مسابقه شعر طنز در شبکه آموزش خوش درخشید.واجرای رضا رفیع 

.درواقع هنر او در خلق شوخیهای قندپهلو، رفیع به شهرت و محبوبیت بیش از پیش رسید

البداهه از هر موقعیت جدی در اجراهای بویژه زنده رادیو و تلویزیون مخاطبان زیادی را فی

 عائد رسانه كرده است.

 "حرف اضافه"درونمایه ساختار، آماج  و -3-9

 94است،كه بازه زمانی سال  عیرفتنها اثر چاپ شده رضا  "حرف اضافه"طنزآمیز كتاب

 ی، فرهنگی، اقتصادی واسیغالباً به مسائل ساین كتاب در  عیشود.   رفیرا شامل م 93تا 

زمان وقوع  بیاست و بترت یا صفحه کیكتاب غالباً  نیا طنزهای ردازد.یپروز م یاجتماع

 نیطنز ا یشده است. درواقع محتوا میحوادث در داخل و خارج از كشور نوشته و تنظ

 یدوره موسوم به دوره اصالحات و گفتگو-مقطع  نیدوره كامل از اخبار ا کیكتاب، 

به ترتیب سیر زمانی تنظیم شده  حرف اضافه. هر چند كتاب شود راشامل می–تمدنها

هر كدام مستقل بوده و وابستگی محتوایی بهم ندارند.مطالب  است؛ اما طنزهای این كتاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88
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كتاب غالباً به شکل متن كوتاهی مشابه متون دیگر كتاب است، كه ضمن آن با عناوین و 

 ها و یا تلویزیون شوخی و انتقادی طنزآمیز شده است.مطالب مهمّ اخبار روزنامه

مال، نمایش، حکایت، داستان مینی،از قالبهایی مثل حرف اضافهرضا رفیع در  كتاب 

برنامه آشپزی، برنامه هواشناسی، شایعه، پرسش فلسفی بهره میگیرد. وی همچنین گاهی 

-برای متن طنزآمیز خود بخشهایی نظیر: هشدار، پیشنهاد، توضیح، در حاشیه و  نتیجه

ل نثر گیری تعریف و تنظیم میکند. ضمناً او گاهی ابیات  خنده داری میسراید و در خال

 قرار میدهد.   حرف اضافهطنزآمیز 

سبک او در نگارش نثر طنزآمیز،ژورنالیستی است و زبان طنز او را نه كامالً ادبی و نه 

 ای، بلکه میتوان میانه و تلفیقی از این دو سبک برشمرد.صرفاً محاوره

 آماج طنز رفیع:  -3-6

مسئوالن، مدیران، نمایندگان ، به امور سیاسی، عملکرد حرف اضافهرضا رفیع در كتاب 

 مجلس، وزیران و رهبران جناح های سیاسی ناظرست.

ضمناً رفیع در كتاب خود اسامی اشخاص سیاسی و اجتماعی و  مدیران روزنامه ها را 

 واضح و صریح نام میبرد و بعضاً از آنان انتقادی نرم و شیرین میکند.

 مایه طنز رفیع : درون -3-3

مشکالت و معضالت سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و  حرف اضافه،رضا رفیع در كتاب 

 فرهنگی جامعه را مطرح كرده است:

رفیع در انتقاد از اوضاع داخلی كشور، به مشکالت جوانان از جمله: ازدواج، شغل، -4 

رفیع حرف اضافه،: )"ده میلیارد ساعت فراغت خالص"تحصیل و مسکن جوانان میپردازد:

 (.16)همان:"ز بین بردن بیکاریچگونگی ا"(،439زاده: 

حاسبوا قبل "وی همچنین به اقتصاد كشور و افزایش بی رویه قیمت ها اشاره میکند:-1

 ( .451)همان:"پارازیت افزایش قیمت"( و46)همان:"بهار بنزینی"(15)همان:"ان تحاسبوا

رضا رفیع توجه مسئوالن را به اصالح اساسی زیرساختها و ریشه كن نمودن -3

اقدامات روبنایی و بی تأثیری همانند: تغییر  ت، جلب میکند و با تلخندی زیركانه،مشکال

 ( را به چالش میکشد.11( و دستشویی روستاها)همان:421)همان: هانام وزارتخانه

 حرف اضافه:شگردهای طنز پردازی دركتاب  -6

اند. درآمدهبه نثر آن هم با سبکی ژورنالیستی به نگارش حرف اضافه طنزهای كتاب 

طنزهای این كتاب از منظر كمیت یکسان و یکدست نیستند، با این توضیح كه پنج طنز 

رفیع از  طوالنی و مابقی طنزها عموماً یک یا دو صفحه ای هستند. نخست كتاب مزبور،

 انواع شگردهای مربوط به ساحت زبان و بالغت برای خنده انگیزی طنز خود بهره گرفته،

 اضرذیل یکی از مقوالت حوزه زبان و بالغت گنجانده شده است.كه در نوشتار ح
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 شگردهای زبانی در حرف اضافه -6-9

در این قسمت عناوین و به تبع شواهدی ذكر میگردد،كه به حوزه زبان مربوط است، با 

این توضیح كه شگردها یا به حوزه قاموسی و واژگانی مربوط هستند؛ نظیر: بکارگیری 

امیانه و محاوره، واژه سازیهای مخالف قیاس صرفی، بکارگیری لهجه كلمات و تعابیر ع

معتادان، همنشینی كلمات كهن با واژگان امروزی یا فرنگی و بکارگیری اِتباع، غلطهای 

عمدی امالیی و یا شگردهای مربوط به ماهیت، لحن و حال و هوای جمالت هستند؛ 

 بیربط گویی، رک گویی.، بدیهی گویی، جمالت معترضه خاص یریبکارگچون:

 بکارگیری زبان عامیانه: -6-9-9

زبالان   یاسالت. و  اناله یزبان گفتار قائل به دودسته زبان محالاوره و زبالان عام   یبرا ینجف

 ختاله یفره ماله یو ن ختهیداند، كه زبان مردم فرهیروزمره م ایمحاوره را مترادف زبان متداول 

 یبلکاله بالر مفهالوم    ،یاسال سی –یجتمالاع ا یناله مفهالوم  » از نگالاه او   اناله یاست؛ اما زبان عام

زبان محالاوره مالردم    باتیکند و آن عبارتست از كلمات و تركیداللت م فرهنگی –یاجتماع

آورند،كاله مالردم    یبالر زبالان مال    یو الفالاظ  نالد یگویو بند سالخن م  دیق یكه ب ختهیفره مهین

 ی)فرهنالگ فارسال  « کننالد یبه شدت احتراز م یآنها خاصه در محافل رسم یاز ادا ختهیفره

سواد  یب یقشرها انیاست،كه م یا ونهگ »انهیزبان عام گری: هفت(. بعبارت دینجف انه،یعام

 ییهالا  یژگال یو چاله و  سالت یچ اریزبان مع«)مشاغل كم اعتبار رواج دارد یو كم سواد و دارا

و همالراه   اناله یو جمالت محاوره و عام ریدسته از كلمات، تعاب نیكاربرد ا (.11:ییرضا دارد؟،

شود و مردم عامه لذت یمتن طنز م تیمیصم شیو شعر، موجب افزا یكردن آن با زبان ادب

. رضا رفیع از ظرفیت هالر دو دسالته   نندیکبا متن برقرار م یشتریو ارتباط ب رندبیم یشتریب

استفاده كرده و از این امکانالات،   -چه در سطح انواع واژه و چه به صورت عبارات تركیبی –

 ر نزدیک ساختن كالم خود به زبان توده،در خنده انگیزی طنز خود بهره برده است.عالوه ب

وری، ،اراجیف، تُنبان، هِرَّوبِر،دری(31زاده: عی)حرف اضافه،رفهایی همانند: الکیواژه

 عی المصب،

 نهو، ماچمالی،

(، بذار سر كُلمن آبش رو بخور، سگ 11فعلهایی همانند:تقَّی به توقی خورد)همان:

 صاحبش را گم میکند، اِخ كن بیاد داداش. 

در یکی دو دهه ی اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی نظیر: تلگرام، ایمو و واتس آپ 

ذیل محاوره و  بسیاری از اصطالحات انگلیسی را به شکل افعالی به كار میگیرند، كه برخی

چتیدن "را محاوره و "اد كردن"دسته ای زیر عنوان زبان عامه میگنجد. برای نمونه میتوان 

 (.115بچتیم)همان:تا با هم  ادد كنیمدی بده را عامیانه دانست: پس آی"
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 زبان محاوره:-6-9-6

 (، دوبله.  11هایی همانند: آقازاده، طفلکی،مزدبگیر، گنده گویی)همان: واژه

 (.425را فراموش نفرمایید)همان:  زاپاس هنگام قرائت هر متنی در مجلس نسخه 

رفیع گاهی از كلمات عربی و انگلیسالی در طنالز   بکارگیری كلمات غیر فارسی: -6-9-3

 خود استفاده كرده، كه همنشینی این كلمات با كلمات فارسی سبب خنده خواننده میشود.

یومیاله و كلمالات و    لدی الالورود،  منویات، مذموم، معذلک، المسمّی، كاربردها عربی همانند:

 .(12همان: ) sitting, eating, in the name of Godعبارات انگلیسی همانند

بکارگیری كلمات كهنه و قدیمی كه سالبب ایجالاد جالدیت و وقالار      عبارات كهن:-6-9-6

یع بنالدرت  متن میشود در فضای تُنُک و غیر جدی طنز، موجب خنده ناكی متن میشود.رف

 از امکانات واژه های كهن پارسی بهره برده است.

،گرانسالالنگ و (14)همالالان:المجلس،عنقریالالب، اجنبالالی، فالالی(14)همان:بنالالد، خُسالالبیدهتختالاله

بکارگیری افعال تاكیدی نظیالر بشالد و صالرف فعالل بالودن در زمالان ماضالی التزامالی: بالوده          

 (.13)همان:باشد

خالقیت و قریحه طنز آمیالز خالود،    رفیع  با ساخت كلمات و عبارات طنزآمیز:-6-9-8

به خلق كلمات و عباراتی میپردازد، كه موجب خنده نالاكی هالر چاله بیشالتر طنالزش شالده       

 است،كلمات و  تركیباتی همانند:

منکرات اشتباهی، الغیبه شصت تا شنا، پیشرفت تکنوپولی، امواجِ هرجالایی مالاهواره، اتهالام    

تنبالان  ، (411)همالان:   هاكوفت و كوب تمالدن ،(35) همان: وراندازی و دراندازی، زلزله لوژی

 .(11)همان: و ترقَّص (314)همان: یابوموس

رفیالع از ایالن امکانالات هالم اسالتفاده انگشالت شالماری كالرده است:شاللوغ           اِتباع :-6-9-4

 (.121( و علم و ملم)همان: 53(، غرض مرض)همان:31پلوغ)همان:

: من انگیزه منگیزه حالالیم  از شخصی پرسیدند انگیزه شما چه بود؟ شخص با ناراحتی گفت

 (.  419نیست)همان:

غلط امالیی عمدی نیز میتوانالد از شالگردهای طنزپالردازی باشالد.      غلط امالیی:  -6-9-2

 رفیع از این امکانات نیز به شکل محدودی بهره برده است:

هالای اولیاله را   سواتی انسانشد، كه بیدر عصر حجر واژه توفان به صورت طوفان نوشته می 

(.چنانچه در قید حیاط میباشید از حیالاط اسالتفاده كنیالد)همان:     36میدهد )همان : نشان 

39. ) 

موضع از كتاب حرف اضافه با بکالارگیری لهجاله قشالر     3رفیع در لهجه معتادان: -6-9-5

 آسیب دیده جامعه، سعی در خنده آمیز كردن سخن خود دارد.
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فرسالتد معتالاد   ا باله جزیالره مالی   به معتادی گفتند نباید دیگر مصرف كنی؛ چون دولت تالو ر 

(. بالا اعالالم شالدن كالوپن تریالاک،      413گفت: ژون ما! مگه دولت مشدّق عالوژ شالده!؟)همان:  

معتادی آواز میخواند:هر دم آواژ عشق میرشد از شب و راشت ! و میگوید: ژان ناقابل مالا باله   

 (. 121فدای هرچی علم و ملم !)همان: 

موضع از كتاب  43دعایی و توضیحی در  رفیع ازجمالت معترضه جمله معترضه:-6-9-1

حرف اضافه استفاده كرده است. وی بیشتر جهت طعنه زدن به مسالئوالن از ایالن امکانالات    

 بهره برده است.   

افزون از حالد از وی خالون    -اگر رنگ خون زرد بوده باشد -میرزا فشمشم قالب تهی كرد و 

 (.13خارج بشد)همان:

میشود مستقیماً و به صراحت، مشالکالت جامعاله را    گاهی رفیع ناچار رک گویی:-6-9-95

 بیان كند كه این امر جنبه شوخی كالم را كم رنگ تر نمایش میدهد.

اگر یکی از ماها همین حرف را میزد حساب كنیالد، تالا حالاال چنالدبار دخلالش آمالده بالود!         

 (.  464)همان: 

راناله ای  گاهی سخن از فضای جدی به طور غافلگی چرخش از جدی به شوخی:-6-9-99

لحن شوخی به خود میگیرد. به نظر میرسد كه رفیع  از این روش  برای نکوهش و تمسخر 

 برخی اعمال بهره برده است: 

 (. 35اگر مدافع نظریه درهای باز هستید، هنگام زلزله از طریق در فرار كنید)همان:

از شالالگرد شالعارزدگی هماننالالد بکالارگیری لهجالاله معتالادان تقریبالالا    شوعارزدگی:  -6-9-96

تکنیکهای نوظهوری است، كه در متون كالسیک شاید بدلیل نبود بستر آن شالناخته شالده   

 مورد از شگرد مذكور به كار گرفته شد.   12نبوده است. در حرف اضافه  حدوداً 

اندازنالد و  در زمینه شیوع بیماری رشوه دو گروه مقصرند: كسانی كه توی كار مردم گره مالی 

 (.  462ایند،پس مرگ بر گره ! )همان: كسانی كه گره مردم را میگش

 شگردهای بالغی در حرف اضافه:-6-6

رفیع در كتاب حرف اضافه از انواع ظرفیتهای مربوط به حوزه بالغت اعالمّ از آرایاله هالای       

لفظی و معنوی در علم بدیع و چه انواع تصویرپردازیهای علم بیان جهالت طنزآمیالز كالردن    

 سخن خود بهره برده است. 

بالار از جنالاس تالام و انالواع جنالاس ناقص)مركالب،       9رفیع در حرف اضافه جناس: -6-6-9

اشتقاق؛ لفظی، الحق و محرَّف( برای تقویت خنده انگیزی و تاثیر هرچه بیشتر طنزش بهره 

 برده است. 

 (.11: 4345جناس تام:  با دو چشم سر بینی كه كالهی سرت رفته تا بینی)رفیع زاده، 
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اه چیز خوبی است كه  مَجازی هم اگر بوده باشد بالال اشالکال و مُجالاز    جناس محرَّف: دانشگ

 (.54است )همان:

 بار از این شگرد بهره برده است: 3رفیع   سجع:-6-6-6

بوشِ كابوی، رهزنانه كمان كشیده و در كمین، كه زند صدام را باله تیالر و مالن غمالین و در     

 (  19كمال بی طرفی همه غمم بود از همین !)همان:

بالار باله ا عالالم و ماجراهالا دینالی و      41در كتاب حالرف اضالافه    تلمیح و تضمین:-6-6-3

تاریخی، همچنین شخصیتهاداسالتانهای كهالن و یالا بخشالهایی از اشالعار و مطالالب مشالهور        

 بزرگان به صورت تلمیح و یا تضمین  اشارات زیادی شده است: 

ل (، هویالالالدا و گالالال11الالالالدین چلپی)همالالالان:(حسالالالام15موالنالالالا شالالالمس تبریز)همالالالان: 

 (.14(،نوسترآداموس و ارنست همینگوی)همان:19(،دكارت)همان:12اركیده)همان:

 اسرار فالن را نه تو خوانی و نه من          وین جرم سیاسی نه تو دانی و نه من  

 مثال باال به این بیت از رباعی خیام تلمیح دارد:

 معمّا نه تو خوانی و نه منوین حرفِ               اسرار ا زَل را نه تو دانی و نه من 

 (parodyیپارودو نقیضه پردازی) ( burlesqueبرلسکنظیره سازی )-6-6-6

بورلسالالک، تقلیالالد »یسالالینو رهیالالنظ ای یالالمشالالابه سالالاز ای یالالسالالاز رهیالالنظایالالن اصالالطالح را    

اصالالنی:مدخل  فرهنگ واژگالان و اصالطالحات طنز،  «)ریشخندآمیز، تقلید طنزآمیز، مضحکه

عبارتی دیگر نظیره پردازی نوعی نوشته طنزآمیز اسالت،كه از تقلیالد    نظیره(نیز میگویند. به

ناجور و مضحک و اغراق آمیز موضوع، سنت، شیوه، یا اثر هنالری شالکل میگیالرد تالا ضالمن      

مسخره كردن، آداب و رسوم، عادتها، افراد یا آثار ادبی را به چالش كشد...در نظیره چه بسالا  

طفی راستین به صورت احساسالاتی سالخیف   سبکی فخیم به شکلی مضحک تبدیل شود،عوا

بیان شود،یا موضوعی جدی كه به شوخی به آن پرداخته شالود. ویژگالی اصاللی نظیره،عالدم     

هماهنگی و تناسب بین موضوع و سبک است. همین ناهماهنگی موجب میشود،تا این نالوع  

 همان(.«)نوشته ها جنبه های طنز را به خود بگیرد

محاكات تهکمی است.این اصطالح از نقض به معنی ویران  معادلهای دیگر نقیضه: پارودی و

كردن و شکستن و نقیض و نقیضه به معنی مخالف و ویران كننده است. در نقیضاله گالویی   

نقیضه گو كالم نویسنده ای را در یک اثر مشخص میشکند، تا آن را از حالت جدی به اثری 

قصالد   یگاهمدخل نقیضاله(.  اصالنی:فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز،مضحک تبدیل كند )

كالردن   رد ایال هجو  ایبه قصد تمسخر  یساز هیبلکه شب ست؛ین یساز هیصرفاً  شب سندهینو

مورد بهتر است باله   نیدر ا ردیگیصورت م زیسخره آم سبک و وهیآن اثرمهم و مشهور به ش

 (.464تالا نظیالره نویسالی و شالبیه سالازی)همان:      گفالت (parodyیپارودی)سینو ضهیآن  نق

 هیو شالب  یسالاز  رهیاز نوع نظ شتریما ب اتیدر ادب یساز هیشب یطنزهاراست، كه شایان ذك
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مسخره كردن آثالار كهالن و نالو، بلکاله اسالتفاده از       یاست وطنز پرداز در آن نه در پ یسینو

(. 464:یمانیسالل  ،یسال یخنداندن خواننالده است.)اسالرار و ابالزار طنزنو    یآثار برا نیشهرت ا

 نیآورند و تنهالا تفالاوت بال    یبه شمار م یرا دو نوع مستقل ادب یساز رهیو نظ ضهینق برخی

است، حال آن كه  ینیجواب به اثر مشخص و مع ضهیدانند كه هدف نقیدو را در آن  م نیا

و شالالاعر قالالرار  سالالندهیاثالالر نو زینگالالرش خالالاص دسالالتاو کیالال ایالالطالالرز فکالالر  کیالال رهیالالدر نظ

 (.یساز رهینظ خلمد،داد ،یفرهنگ اصطالحات ادب«)ردیگیم

بار از این دو شیوه طنزپردازی نیز بهره برده است. وی عالوه بر آن كه به شالبیه  1رفیع 

( و نقیضاله پالردازی از   459رفیع زاده:حالرف اضالافه،  و  93سازی از گلستان)گلستان،سعدی: 

قابوسنامه پرداخته، در چند فقره نیز به تقلید از سبک كهن دست زده و یالا باله نقالض یالک     

ای از را نیالز باله صالورت نقیضاله     "كالابوس ناماله  "است. رفیع طنز جریان اجتماعی پرداخته 

 مقدمه  قابوسنامه شبیه سازی كرده كه بخشی از آن ذكرمیشود: 

 متن قابوسنامه

چنین گوید جمع كننده كتاب پندها، االمیر عنصالر المعالانی كیکالاووس بالن اسالکندر بالن       »

من پیر شالدم و ضالعفی و    قابوس بن وُشمگیر، با فرزند خویش گیالن شاه: بدان ای پسر كه

بی توشی بر من چیره شده.... بدان ای پسر كه سرشت مردم چنان آمد كه تکاپوی كنالد تالا   

از دنیا آنچه نصیب او آمده باشد به گرامیتركس خالویش بمانالد و نصالیب مالن از دنیالا ایالن       

سخن آمد و گرامیتركس بر من تویی. چنان زندگانی كن كه سزای تخمه پاک توسالت كاله   

گزیالالده قابوسالالنامه  «.)بالالزرگ و شالالریف اسالالت از هالالر دو طالالرف    ی پسالالر تخمالاله تالالو را ا

 (.1و 3عنصرالمعالی،یوسفی:

 مثال:كابوسنامه :  

من تالیفات امیر عنصرالمبایلی معلوم الحال كابوس ابن مزد بگیر ابن زیادی، چنالین گویالد   

شت جمع كننده این اراجیف با فرزند خویش سیامک المسمی به سیا: بدان ای پسر كه سر

مردمان این زمانه آن است كه یک عده از سر عده ای دیگر كاله بردارند و زمانی نگذرد، كه 

 (. 14آن عده كاله از سر این عده بردارند)حرف اضافه،رفیع زاده: 

و یا: ای پسر تو از هر دو سوی كریم الطرفین باشی و باید كه هر جا روی پس فی المجلالس  

 (.11ی)همان:قدر بینی و بر اتوبان صدر نشین

بالار از تمثیالل یالا ارسالال المثالل باله شالیوه بسالیاری از          9رفیالع   ارسال المثول: -6-6-8

طنزپردازان بهره گرفته است. با این توضیح كه گاهی عین مثل را آورده؛ اما در اكثر مالوارد  

در ضرب المثلها با دخالت امور جاری دستکاری ایجاد میکند و سبب خنالده انگیالزی مالتن    

 میشود.

 (.41بدآموزی را هرجا بگیری آموزنده است)همان:جلوی 



 441/ رضا رفیع "حرف اضافه"بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بالغی 

گاهی هم ضرب المثل فارسی را با بازیهای لفظالی و غلطهالای صالرفی و نحالوی طنالز آمیالز       

 میسازد:

 (.441الدیگ یقول بدیگ الدیگر: انت سیاه!)همان:

در طنز خالود بهالره    -مورد 5 –رفیع از این شگرد به صورت بسیار محدود تضاد: -6-6-4

 برده است.

 (.443وامل سینما باید به فکر استفاده جدی از برادران طنزنویس هم باشند)همان: ع

بار با استفاده از مفاهیم متناقض برای انتقالاد از وضالعیت موجالود    3رفیع  تناقض:-6-6-2

 استفاده كرده است. 

 (.19در یوم پنجشنبه شب، معروف به شب جمعه)همان: 

بالار و غالبالاً از    1وچک نمالایی میشالود. رفیالع    اغراق شامل بزرگنمایی و ك اغراق:-8-6-5

 روش بزرگ نمایی بهره برده است:

 (  12جریمه های جدیدتر رانندگی از شدت شفافیت زائدالوصف ! آنورش هم پیداست)همان:

بار برای انتقاد از برخی دستگاهها 1رفیع از شگرد تجاهل العارف  تجاهل العارف:-6-6-1

 و معضالت اجتماعی بخوبی بهره برده است:

كند، كه چرا برخی جوان ها الکی اعتماد به نفس خود را از دست میدهنالد؛  آدم تعجب می 

 (  326مگر چی در زندگی كم دارند؟ )همان:

بار از این 3یابی بعضی معضالت جامعه، رفیع در ریشه  دار:حسن تعلیل خنده-6-6-95

 شگرد بهره برده و دالیل بیربط و خنده داری ارائه میدهد:

اش تقصیر همینگالوی غربالزده اسالت، كاله هالم وداع بالا       اصالً علت خودكشی جوانان ما همه

 (.14اسلحه را نوشت هم خودش را با اسلحه زد و خالص كرد)همان:

بار از شگرد ایهام در جهالت خنالده انگیالزی     3رفیع به طرز هنرمندانه ای  ایهام:-6-6-99

 سخنش بهره برده است .

مثال:شورای شهر تصمیم گرفت، جلوی تراكم را بگیرد تا هیچ  آدم تراكم خری بیش از سه 

 (.411طبقه نتواند بسازد)همان:

بالار از   1ه و رفیع به خنده انگیزی  این صنعت هم واقالف بالود   اسلوب الحکیم:-6-6-96

كاله در قالالب    "پارازیالت افالزایش قیمالت   "این شگرد استفاده كرده است: در طنزی  با نالام  

مصاحبه ای طراحی شده، وزیر پست در جواب به سواالت خبرنگار، پاسخهای بیربط میدهد 

 و به تعبیری خود را به كوچه علی چپ میزند!:  

دره در خصوص كاهش نرخ خالدمات  سوال: میشود بفرمایید نظرتان راجع به دستورهای صا

 دولتی دستگاه ها چیست؟
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جواب: بله سوال خوبی به عمل آوردید، به نظر من راه مقابله با تصاویر مالاهواره ای بالازدهی   

 مناسب نداشته. 

 سوال:لطفا راجع به عدم كاهش نرخ بلیط هواپیما صحبت بفرمایید.

بایالالد مالالاهواره مجالالاز را تعریالالف  جالالواب: ببینیالالد مالالا نبایالالد مالالاهواره را ممنالالوع كنالالیم، بلکالاله

 (.451كنیم)همان:

با آن كه تشبیه كاركرد زیالادی در متالون طنزآمیالز دارد؛ امّالا رفیالع در       تشبیه:-6-6-93

 بار از این ظرفیت استفاده كرده است.  1كتاب نسبتاً پرحجم حرف اضافه تنها 

 (.61مینهایی كه بالتشبیه عینهو نفس اماره است)همان: 

بهالره گرفتاله   -بالار 5-رفیع از این شگرد نیالز در حالد محالدودی    ه مکنیه:استعار-6-6-96

 است.

اعالالم  « مهدور الدّم»كه تا به حال همه حرفی كه پشت سر مارمولک زده شده، همینبا این

 (.31نشده، جای شکرش باقی است)همان:

 آیرونی  : -6-6-98

دشواری تعریالف   نخستین چیزی كه هر جستجوگر درباره آیرونی با آن مواجه میشود، 

اگر روزی احساس كردید كه مایلید كسالی را باله   » آن است، تا جایی كه موكه ادعا میکند: 

سرگیجه فکری و تحلیلی دچار كنید، یکی از بهترین راه هایش این است كه از او بخواهیالد  

 (.41موكه:،یرونیآ«)درجا آیرونی را برایتان تعریف كند

در طنز به كار میرود...و در آن بازی با كلمالات و  كه »این اصطالح  وسیله دیگری است 

ظرافت لفظی مهم است. مشکل است برای آیرنی معادلی دقیالق در فارسالی پیالدا كالرد كاله      

شامل تمام معانی آن باشد. این كلمه را فرهنگها به طعناله، اسالتهزا، واروناله گالویی ترجماله      

گفته میشود كه درست عکس و به طور كلی به استفاده از كلمات با نیتی طنزآمیز .میکنند.

آنچالاله بالالر زبالالان آمالالده برسالالاند....آیرونی بالاله استهزا،تجاهل،گوشالاله،طعنه و نالالیش بالالیش تالالر  

طنالز   خیتالار میخورد.شاید بهتر باشد كه معنی كلی آن را به كنایه طنزآمیالز ترجماله كنیم)  

به گفته یک منتقد آمریکایی آیرنی تالوهینی اسالت كاله باله     (.» 39جوادی:،یفارس اتیدرادب

 (.34همان:«)تعارف یا خوشامدگویی بیان شده باشدصورت 

از علل بوجود آمدن مجموعه نالاهمگنی از نامهالا بالرای انالواع     .ی انواع مختلفی داردرونیآ

آیرونی كه نه فقط طبقه بندی آیرونی را آسان نکرده؛ بلکه ماله اطالراف آن را غلیظتالر هالم     

یا از منظر آیرونیسالت،قربانی  آیرونی را بیشتر به لحاظ شکل یا كیفیت آن »كرده اینست،كه

در (.14موكاله: ،یرونیآ«)آیرونی،یا ناظر آیرونیک، یا برحسب شیوه، نقش، یا اثرش نگاه كنالیم 

نالوع  1داد و به تبع او فرهنگ واژگالان و اصالطالحات طنالزاز     مایس یفرهنگ اصطالحات ادب
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ی یالالا سالالاختار / رمانتیالالک یالالا خیالالالی/ ریتقالالد : بالغالالی/سالالخن گفتالاله شالالد  ی ذیالاللرونالالیآ

 ی.شینما ی یا طعنه/كالم ی/سقراط/وضعی

با دقت درطنز رفیع می توان شواهدی از دو نوع آیرونالی بالغالی وكالمالی باله دسالت         

نوع آیرونی كه در بسیاری از مواقالع بالا آنهالا     1آورد. اصطالحات و ویژگیهای نزدیک به این 

قاله تضالاد و باله    همپوشانی دارند، عبارتند از: كنایه طنزآمیز و طعنه و استهزا، مجالاز باله عال  

تعبیری استعاره تهکمیه، تجاهل العارف طنزآمیز و مدح شبیه به ذم و ذم شالبیه باله مالدح،    

برعکس گویی و به عبارتی نعل وارونه زدن، كنایه گویی و بکار بردن كلماله هالا، عبارتهالا در    

 غیر معنی حقیقی آنها.

 قالاً یدق نالده یگو ای سندهینظر و لحن نو یرونیقسم آ نیدر ا» آیرونی بالغی: -6-6-98-9

تالوان از رسالاله اخالالق    یمورد م نایمثال در  یآورد. برا یست كه بر زبان میزیعکس آن چ

از  یامالر باله منکالر و نهال     یبه ظاهر جالد  یبا لحن سندهینام برد كه نو یزاكان دیاالشراف عب

اوسالت.... آنچاله    یقیو نظر حق یخالف را دیگویکند وكامال واضحست، كه آنچه میمعروف م

را ابراز  شیخو یقیبا نظر حق ریكامال مغا یا دهیخواهد عقیم لهیوسنیبد سندهیمست نومسلَّ

 (.یرونیداد:مدخل آ،یفرهنگ اصطالحات ادب« .) دارد

 بار از این نوع آیرونی استفاده شده است.44در حرف اضافه     

در اخبار آمده كه ظرفیت بهشت زهرا تا پنج سال آینده تمام میشود، پس سالازمان ملالی      

هایی برای واگذاری گور به جوانان با اقساط مناسالب و بشالرط تملیالک در    جوانان باید طرح

 (.59رفیع زاده:حرف اضافه،آینده در نظر بگیرد! )

تلفنهای همالراه برطالرف خواهالد    نام وزارتخانه پست تغییر كرد پس بزودی تمام اختالالت  

 (.  421شد!)همان:

در جذب شدن جوانان آمریکایی به مصرف مشروبات الکلی میگویالد: خوشالبختانه در ایالران    

گرایش جوانان فهیم ما به سمت دوغ آبعلی است كه عده ای از نوع با گاز و عده ای بی گاز 

 (.  156آن را مصرف میکنند. )همان:

ختالفات در مسائل كالن شهری، سبقت غیالر مجالاز سالازمانهای    علت اصلی بروز چالشها و ا

 ( 352دولتی صرفاً برای خدمت بیشتر و زودتر به مردم عزیز كشورمان میباشد! )همان: 

عیب جرم سیاسی آنست كه حدودش مشخص نیست؛ اما جرایم رانندگی از شدت شفافیت 

 (.34زائدالوصف، آنورش هم پیداست)همان:

ص ایالالدز هالالم داریالالم خودكفالالا میشالالویم و نیالالازی بالاله واردات آن بالاله نظالالر میرسالالد درخصالالو

 (  151نیست!)همان:

توالتهای عمومی توی راه به حدی پاكیزگی از در و دیوارش میریزد، كه آدم هوس میکند از 

 (.  114اتوبوس خود جا بیفتد)همان:
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 به این آیرونی وارونه سازی كالمی، لفظالی و واروناله سالازی    آیرونی كالمی: -6-6-98-6

طعنه هم میگویند. البته موكه آیرونی كالمی را اصطالح دقیقی نمیدانالد و بالر آن اسالت،كه    

آیرونیست امکان استفاده از رسانه های دیگر را هم دارد، انسان میتواند كرنش یالا لبخنالد   »

آیرونیکی تحویل بدهد، نقاشی آیرونیکی بکشد، یا آهنگ آیرونیکی بسازد؛ امالا از آنجالا كاله    

انتقال معنایی است، ایالن نالوع آیرونالی را    -قطع نظر از رسانه اش  -« رفتاریآیرونی » هدف

(. در این وارونه سالازی نویسالنده خالالف آن    61موكه:،یرونیآ«)شمرد« زبانی» هنوز میتوان 

فرهنالگ  چیزی را میگوید كه منظور دارد و خواننده هم باله منظالور اصاللی او آگالاه اسالت.)      

ایالن قسالم آیرونالی بالر اسالاس      » ل واروناله سالازی(.   اصالنی: مدخواژگان و اصطالحات طنز،

مغایرت و مخالفت بین آن چه بر زبالان جالاری میشالود بالا منظالور حقیقالی اسالتوار اسالت...         

هنگامی كه آیرونی كالمی برای مقاصد استهزائی و هجوآمیز به كار رود تقریبا با تهکَّم و بالا  

كاله   یكسال به ؛مثالً آیرونی( داد:مدخل  ،یفرهنگ اصطالحات ادب «)استعاره ناساز برابر است

 نیال كاله مالراد از ا  ، اسالت  ییبرعکس گالو  یدر واقع نوع نیا زیسحرخ ندیگویم دهیخواب ادیز

.شایان ذكر اسالت  كالم است ریمغا ،منظور و مدلول یبعبارت ،است او یو تنبل یپرخوابتعبیر 

تضالاد یالک   اگر تضاد ظاهر با واقعیت یک شناسه بنیادین آیرونی باشد، اطالالع از ایالن   »كه 

(. باله عبالارتی  جملاله زمالانی     11موكاله:  ،یرونیآ«)شرط الزم برای شناسالایی آیرونالی اسالت   

آیرونیک است كه خالف واقع باشد و شخصی آن را آیرونیک تلقالی میکنالد كاله واقعیالت را     

 بداند.                

ناشایست بار از این آیرونی بهره گرفته شد. رفیع زمانی كه به ذكر اقدامات 1در حرف اضافه 

و ناكارامدی برخی مقامات میپردازد، مسئوالن امر و نهادهای مربوط را بالا اوصالاف و القالاب    

محترمانه توصیف میکند. الزم به ذكر است كه ضمن شواهد ذیل می تالوان آیرونالی بالغالی    

 هم یافت.

در مورد اصالح طرح ممنوعیت ماهواره، پس از كش و قوس فراوان، مجلس محترم به یالک  

 (54رفیع زاده:حرف اضافه،متقن رسید! )نتیجه 

خبر گران شدن سیب زمینی در نگاه گردانندگان آن روزنامه عالدالت پالرور آنقالدر مهالم و       

درصالدی مسالکن بالا حالروف ریزتالر آمالده        32حیاتی بوده كه خبالر ناقالابلی مثالل افالزایش     

 (.432بود.)همان: 

ی گذشتگان استفاده كرده، هامرتبه از كنایه9رفیع در كتاب حرف اضافه  كنایه:-6-6-94

 های قدیمی را با اندكی تغییر به خدمت گرفته است:گاهی هم كنایه

(،حلوا چالو  11(،رَبّ و رُبّ خود را فراموش كند)همان:11ات را نخواندند)همان:دیگران فاتحه

تالوان در یالک   (.گاهی رخت دو جاری را هم در سال جاری مالی 16یکبار خورند بس)همان :

 (115ن: تشت شست! )هما
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باراز این ظرفیت بالغی در جهت انتقاد از نابسامانیهای جامعاله  1رفیع تعریض : -6-6-92

بخوبی استفاده كرده و با بیانی غیرمستقیم و كنایاله آمیالز مسالئوالن مربالوط را باله چالالش       

 كشیده و هشدار داده است:

نی سالر بالاز   مسئوالن محترم بهزیستی، به خاطر نداشتن جای خالی، از پذیرش زنان خیابالا 

 (.14زدند و به ناچار آنها را به آغوش جامعه بازگرداندند)همان: 

معموال طنز موقعیت به دلیل حاكمیت منطق دراماتیالک و نمایشالی   طنز موقعیت : -6-3

در تئاتر، فیلم یا نمایش بروز آشکارتری دارد و جوالنگاه آن بیشتردر آثار نمایشی اسالت. در  

ان، خلق موقعیت طنزآمیز بیشتر بر عهده توصیف است. قابل آثار مکتوب نظیر داستان و رم

ذكر است، كه درطنزهای ژورنالیستی به اندازه دیگر ژانرهالا ظرفیالت طنالز موقعیالت وجالود      

ندارد؛ اما كتاب حرف اضافه شامل حکایاتی است كه با دقت زیاد می تالوان نشالانه هالایی از    

ندگانه ای كه سبب خلق طنز موقعیالت  طنز موقعیت را در آن یافت. در این اثر از عناصر چ

وناهمخوانی زمانی و مکالانی بهالره گرفتاله     -بابسامد بیشتر -می شود تنها توصیف خنده دار

 شد.

در روایت كابوسنامه، رفیع با توصیف یک فضالای خنالده دار    توصیف خنده دار: -6-3-9

      توانسته موقعیتی طنزآمیز خلق كند:

رش رسیده. حالیه زهوار این تخته بند، عنقریب از چهار پدری با پسرش میگوید كه آخر عم

 (       14رفیع زاده:حرف اضافه،جهت در خواهد رفت در رفتنی!)

در كابوسنامه حکایتی ذكر شد: اگر حواس خواجه به نظارت هر پریرویالی غافالل نگشالتی و    

       (        13پرت نشدی پس همانا شست مبارک در سوراخ خیابان فرو نگشتی! )همان:

در روایت مبارزه با مفاسد اشتباهی،رفیع با همنشینی موضوع حسالی و عقلالی  و توصالیف    -

آن موجب خنده مخاطب میشود:احساس میکردم دارم به تالاریخ انقضالای جالوانیم نزدیالک     

سالال آزگالار    46میشوم و عنقریب بوی فسادم عالم وآدم را ازجا برمالی دارد! رفالتم مالدرک    

    ( 11ی آب برداشتم!)همان:دانش خود را از روی كوزه 

در آموزش زلزله از راه دور، رفیع با همنشینی واژگان نظامی و عامیانه و توصیف موقعیالت  -

خطرناک و توصیه به امر غیر ممکن، ایجاد خنده میکنالد: ممکالن اسالت در هنگالام زلزلاله و      

حین پریدن از پنجره، یادتان بیفتد كه شما ساكن طبقه شانزدهم هستید، اشکالی ندارد، بر 

خود و شلوارتان مسلط باشید و بدانید كه از هرجای ضرر برگردید باله   اوضاع سوق الجیشی

 (.  33سود شماست)بازگشت همه به سوی اوست(! )همان:

رفیالع گالاهی در كتالاب حالرف اضالافه، بالا تالداخل عناصالر و          آمیختن دو زمان:-6-3-6

 شخصیتهای كهن در فضا و موضوعات جدید،در پی طعنه و اعتراض به مسئوالن است.
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غارشناسان معروف اجنبی در كتاب گرانسنگ غارهای ضد زلزله با یک طبقاله حالق   یکی از 

 (.  36تراكم، راجع به شعری سخن میگوید)همان: 

 نتیجه گیری:  

درونمایه آثار طنزآمیز رضا رفیع، مسائل و گره های سیاست خارجی و داخلی، 

جمله دغدغه های معضالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بعضاً دینی را شامل میشود. از

 مورد اشاره رفیع عبارتند از: مشکالت جوانان از جمله ازدواج، شغل، تحصیل و مسکن. 

از اكثر شگردهای زبانی نظیر: تعابیر عامیانه، كلمات محاوره،   حرف اضافهرفیع در كتاب 

عبارات غیرفارسی، كاربردهای كهن، ساخت كلمات جدید، بدیهی گویی، رک گویی ، غلط 

، چرخش از جدی به شوخی، دشنام یا شعارزدگی، لهجه معتادان، جمله معترضه و امالیی

اِتباع و از فنون بالغی در حوزه  بدیع از: جناس و سجع، تضمین و تلمیح، ضرب المثل، 

تجاهل العارف، حسن تعلیل خنده دار، تضاد، تناقض، اغراق، ایهام، اسلوب الحکیم و 

یه، تعریض، تشبیه، استعاره مکنیه غالباً از نوع  تشخیص همچنین از عناصر بیانی، مثل: كنا

رفیع از شگردهای دیگر طنز نظیر: آیرونی، نظیره پردازی یا نقیضه سازی  بهره برده است.

هم بهره برده است. انس رفیع با شاهکارهای ادبی كهن و معاصر عالوه بر خلق انواع 

د. شایان ذكر است كه در میان تضمین و تلمیح در آفرینش نظیره ها آشکار نیزمیشو

تضمین و انواع آیرونی بیشترین فراوانی را  عناصر بالغی، تشبیه كمترین بسامد و تلمیح و

 به خود اختصاص داده است.

طنز موقعیت از رهگذر توصیفهای خنده دار، عناصر متناقضی را كنار هم رفیع در خلق 

اختیار بخندد. برای خلق موقعیت این میگذارد، تا  ذهن مخاطب از تصور آن فضا بی 

 چنینی از ابزارهایی نظیر: توصیف خنده دار، و جابجایی زمان و مکان استفاده كرده است.

رفیع افزون بر آن كه از انواع تکنیکهای شناخته شده طنز، در آثار طنزپردازان پیش از 

طنزپردازی است؛  خود بهره برده، كه این امر نشان دهنده تسلط وی بر شیوه های رایج

-ها را بسیار دوست شگرد شعارزدگی را خود ابداع نموده است؛ البته وی بازی كردن با واژه

 دارد و همین امر سبب كثرت بکارگیری تکنیکهای زبانی در طنز او شده است.

در مجموع میتوان طنز رفیع را در زمره طنز سفید و مالیم قرار داد، با این توضیح كه، 

الً آزاردهنده نیست،گویی خبرهای نادلپذیر و ناخوش رسانه ها دستاویزی برای طنز او اص

شوخی و فکاهه اند و انتقادی در كار نیست، امّا با كمی تامّل در مییابیم،كه وی با ظرافت 

خاصی به همه عناصر متولَّی امور تاخته و كاستیها را با لحنی شیرین گوشزد كرده 

سوز و متعهد است، كه نسبت به اوضاع جامعه اش است.هرچند رفیع طنزپردازی دل

حساسیت و نگرانی دارد؛ امّا اهل سازگاری و مداراست.وی شاید به دلیل اصرار بر حضور 
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همیشگی در رسانه، شرنگ طنزش را رقیقتر به كام آماج خود روانه میکند،تا جایی كه وی 

 ع قرار داد.نویسان معترض یا منتقدان شوخ طبرا میتوان در شمار  فکاهه

 

 فهرست منابع

 .كاروان تهران: (،4395)محمدرضا ،یاصالن فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، -

 .( تهران: سخن4394حسن)   ،یانورفرهنگ بزرگ سخن، -

 .نشر مركز تهران: دپور،یسع دیترجمه سع (4396آرتور) پالرد، طنز، -

 .تهران:كاروان (4391حسن) ،یجواد ،یفارس اتیطنز در ادب خیتار -

  ارید.(تهران:مرو4395) مایس ،داد،یفرهنگ اصطالحات ادب -

 .طالعاتا(،تهران:4345رضا)دیس ،زاده عیرفحرف اضافه، -

 ( نامه فرهنگستان،4393)یوال ،ییرضا ،«دارد؟ ییها یژگیو چه و ستیچ اریزبان مع» -

 .35 -12،صص3، شماره 6سال

 غالمحسین یوسفی،تهران:خوارزمی.(،تصحیح 4341گلستان، سعدی شیرازی) -

 .هران: سوره مهرت (،4344محسن) ،یمانیسل )مجموعه مقاالت(، ،یسیاسرار و ابزار طنزنو -

 .(،تهران: فردوس4313)روس،یس سا،یشم ،یانواع ادب -

 .فردوس هران:ت( 4394)شمیسا، سیروس، ع،یتازه به بد ینگاه -

  .تهران:نشر آگه (، 4391كدكنی، محمدرضا ) شفیعیموسیقی شعر، -

 ترجمه سهیل سُمّی،تهران: ققنوس. (،4391در باب طنز،كریچلی، سیمون) -

 .ترجمه حسن افشار،تهران:مركز (،4394)نیداگالس كال موكه، ،یرونیآ -

 .لوفرین ( تهران:4391ابوالحسن) ،ینجف انه،یعام یفرهنگ فارس -

 امیركبیر. تهران: (،4361غالمحسین) یوسفی، گزیده قابوسنامه عنصرالمعالی، -


