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  دهیچک

که در طول  شودیمهم محسوب م یادب یاز ژانرها یکی طنز
پس از نهضت مشروطه،  ژهیوبه ن،یسرزم نیا اتیادب خیتار
است. در را بر عهده داشته یانتقاد از مسائل اجتماع ظیفةو

و آماج  هاهیمادرون لیعالوه بر تحل ز،یآثار طنزآم یبررس
پرداخت،  زین یطنزپرداز یهاکیتکن یبه بررس توانیطنز، م

التذاذ  زیشگردها در فهم و درک مخاطب و ن نیکه شناخت ا
از  عیاست. رضا رف مؤثر  زیآثار طنزآم لعةها در مطاآن شتریب

به شعر و  ییطنزپردازان معاصر کشورمان است، که طنزها
ضمن  ن،یریش یو با زبان قیدق ینثر دارد. او با نگاه

به طرح  ،یزطنزپردا یهاکیاز انواع تکن یریگبهره
 ،یاقتصاد یهایخود نسبت به نابسامان یانتقاد یهادگاهید

موجب خنده و  که هم پردازد،یکشور م یو فرهنگ یاجتماع
 عی. رفگرددیتفکر مخاطب و هم سبب تنبّه مسئوالن م

عدالت  غةطنزپرداز متعهد، دغد کی گاهیهرچند در جا
 رگزندهیو غ نیریدارد، اما طنز او ش انیب یو آزاد یاجتماع

سامان  یلیتحل -یفیرو که به روش توص شیاست. جستار پ
ضافه، و آماج کتاب حرف ا هیمادرون یضمن بررس افته،ی

 زین عیطنز رف یتیو موقع یبالغ ،یزبان نةگاسه یشگردها
از  یپژوهش حاضر حاک ندیاست. براقرار گرفته یمورد بررس

 ژهیوبه ،یطنزپرداز یاز غالب شگردها عیآن است که رف
 ،یزبان ۀو محاوره در حوز انهیزبان عام تیاز ظرف یریگبهره

 یهاتیدر سطح بالغت و خلق موقع ضیو تعر هیو کنا
است. نگارندگان از سود جسته فیتوص سیلةوبه زیطنزآم
و  یسینورهینظ ،یرونیآ ریطنز، نظ یفرع یهاشاخه

 ییهاغافل نبوده و نمونه عیدر حرف اضافه رف یپردازضهینق
 اند.قرار داده یرا مورد بررس ادشدهیمناسب از مقوالت 

و  یشگرد زبان ع،ی، رفحرف اضافهطنز،  :هادواژهیکل
 .هیمادرون ،یبالغ
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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 of the subcategories of humor, such 

as: irony, theatrical writing, and punctuation, 

have not been ignorant of the HARFE EZAFE" 

and have examined appropriate examples of 

these categories. 

Keywords:  Humor, Harf e ezafe, Rafi, 
Linguistic and Rhetorical Perspectives, Themes. 

                                                                                  
. Assistant Professor, Departent of Persian Language 
and Literature, University of Mazandaran, Babolsar, 
Iran (Corresponding Author); b.mahdavi@umz.ac.ir 
. M.A. in Persian Language and Literature, 
University of Mazandaran, Babolsar, Iran; 
mahshid.rouhi1@gmail.com 



 1521ستان زمو پاییز ، 57 یاپی، پدوم، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  377

 . مقدمه1
ای نوپژوهش در ایران طنز و مطایبه و نقد آن رشته

عریف این اصطالح نیز با فراز و ت آید وشمار میبه
 یاطنز کلمهاست. های بسیاری همراه بودهنشیب

سرزنش ، آمیزسخن طعنه یبه معن، است یعرب
 و استهزا ییجوبیع، مدخل طنز(: 1381، )انوری

و در زبان  هیّمعادل آن در لغت عرب السخر ؛کردن
، یواژه در اصطالح ادب نیاست. ا satireی سیانگل

ی محسوب ادبفرعی و روبنایی نوع  ایژانر  کی
که ضمن آن ، (219: 1373، شود )شمیسامی

، یرفتار بشر لوبنامط یهاجنبه ایاشتباهات »
تفکرات  یحت ای، یاسیس، یاجتماع یفسادها

.« دکشیدار به چالش مخنده یاوهیبه ش ی رافلسف
. طنز گرچه در ظاهر مدخل طنز(: 1385، )اصالنی

تلخ و  یتیخنده واقع نیس ااما در پ خنداند؛یم
وادار به اندیشه که انسان را  وحشتناک وجود دارد

 کند )همان(.و تفکر می
برای طنز کارکردها و اهداف متنوعی 

اند؛ برخی طنز را نکوهش شرارت و برشمرده
ای ابزار اصالح پلیدی، گروهی بالهت، دسته

شمارند )پالرد، دهنده و پاسدار اخالقی برمیتسکین
 یمصلح گاهیدر جا، زیطنزپرداز ن(. 5: 1386
به مبارزه  هایها و نابسامانیبا ناراستی، اجتماع

آن را به جان و دل  بو بعضاً عواق زدیخیبرم
، یبه لحاظ نظر سیطنزنو»، وتیو به قول ال خردیم

زمان و  یهایاست، که بد ریگسخت ییگرااخالق
 (.66: 1386)پالرد،  «کندیمکان خود را محکوم م

تواند باید بداند چه چیزی را می»درواقع طنزپرداز 
  (.8)همان: « عنوان مهم، به خوانندگانش بقبوالندبه

توان چنین ارزیابی می، با نگاهی به آثار طنزآمیز
کرد که برخی آثار به قصد طنز و هزل نوشته 

ولی در هر اثر جدی هم ممکن است طنز ، اندشده
: 1373، د )شمیساو شوخی و مطایبه دیده شو

 اوصاف االشراف تواناول میستة برای د (؛237

عنوان بهدهخدا را  چرند و پرندی و زاکان دیعب
، آثار سنائیدر دوم ستة نمونه ذکر کرد و برای د

 کیلة نزمبه، طنز و ... یسعد، یمولو، حافظ
 جادیا با کارکرد، ی در یک اثر جدّیصناعت ادب

بدون ، کار رفتهبه ییبایو ز یبخشو لذت یشگفت
. طنز طنز باشدآنان آثار  یةماآن که موضوع و درون
آید و شمار مینخست بهستة رضا رفیع نیز جزو د

آماج ، نگارندگان در این جستار به بررسی درونمایه
 پردازند.می حرف اضافهو شگردهای وی در کتاب 

 . پیشینه و نوآوری پژوهش 5ـ5
ها و مقاالت انی کتابطنز و طنزپردازان ایرۀ دربار

ولی تاکنون طنز ، استمتعددی به نگارش درآمده
چه از نظر محتوایی و چه از حیث ، رضا رفیع

در هیچ مقاله یا کتابی مورد ، شگردهای طنزپردازی
بررسی قرار نگرفته و این اثر نخستین گام در این 

آید؛ با این توضیح که غالب شمار میراستا به
های بدون تفکیک ساحتپژوهشگران تاکنون 

را مورد  شگردها، بالغی و موقعیتی از هم، زبانی
 اند.بررسی قرار داده

 . ماهیت طنز 2
 هیو چندال دهیچیپ یتیاست و ماه زیتفکر برانگ طنز

اما ، بر خنده استوار است عتشیدارد. گرچه طب
به  ی دستیابیبرا انگاردیم یالهیخنده را تنها وس

ها و دن انسان به عمق رذالتبرتر و آگاه کر یهدف
 ؛و ... یفرهنگ، یو اخالق یاسیس، یمفاسد اجتماع

خنده  نیاما در پس ا، خنداندیگرچه در ظاهر م
تلخ و وحشتناک وجود دارد که در عمق  یتیواقع

و انسان را به تفکر  خشکاندیخنده را م، وجود
طنز »: اندطنز گفته ۀخاطر دربار نیبه هم؛ داردیوام

 «آهخنده کردن آه یعنیطنز ، قاهکردن قاه هیرگ یعنی
طنز را  جهیدرنت مدخل طنز(.: 1385، )اصالنی

 رایز، فرض نمود یجراح غیت کیمانند  توانیم
به منظور بهبود آن  ییبرش جا یجراح غیکار ت
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 نةگو نیاست که طنز را نافذتر لیدل نیبه هماست. 
 است که عدم تناسبات یهنر. دانندیم یطبعوخش

که در ظاهر ، را یمختلف اجتماع یهادر عرصه
خود  نیو ا دهدینشان م، رسندیمتناسب به نظر م

 انیکشف و ب یشود. هنر طنزپردازیخنده م یةما
 نیعدم تناسب در ا یشناختییبایهنرمندانه و ز
طنز چیزی جز تصویر ». درواقع متناسبات است

، )شفیعی کدکنی« هنری اجتماع نقیضین نیست
(؛ چراکه طنز غالباً حاصل گردآمدن 433: 1384

گری است. در مورد علت عناصر ناسازگار و مغالطه
، انگیزی طنز نیز دالیلی نظیر درک ناهماهنگیخنده

آرامش حاصل از آزادشدن انرژی عصبی 
شده و احساس تفوق بر دیگران مطرح راندهپس
 (.12و 11: 1384، است )کریچلیشده

 آثار طنزآمیزهای تحلیل . شیوه5ـ3
نیز  زیآثار طنزآم، بسته به نوع رویکرد پژوهشگران

: گیرندهای متنوعی مورد تحلیل قرار میبه شیوه
متن و ها ناظر به محتواست گاهی آن بررسی (الف

، هیمادرون، امیپ، از جهت موضوعمحل بحث 
 (. بدنریگیقرار م تحلیلمورد ها و یا آماجمحتوا 

شود و ها تمرکز میت آنزمانی بر فرم و صور
مضمون  ئةارا ۀویو ش انیب ۀنحو، قالبعبارتی از به

ها و تکنیک همچنین از (گیرد . جبهره می و هدف
، و یا کالمی و غیرکالمی، ترفندهای زبانی و بالغی
ها انگیزی اثر خود از آنکه طنزپرداز جهت خنده

 شود.بحث می، بهره گرفته

 رونمایهاز نظر موضوع و د .5ـ5ـ3
ستة پنج دبه  توانمتون طنز را از حیث مایگان می

 نیهدف در ای، که طنز اجتماع( 1: دنمو میتقس زیر
است  ییهنجارهاناو  هاینوع طنز مبارزه با نابسامان

جامعه گوناگون  و اقشار هاآداب، سنن، نظام که در
که شامل انتقاد از ، یاسیطنز س( 2. شودیم دهید

و ارباب سیاست در امور داخلی و  ناکارامدی ارکان

ی؛ امور و مذهب ینیطنز د( 3شود. خارجی کشور می
 توبه، روزه، نماز، حجمرتبط با دین و مذهب چون 

و با نوعی  عتیدر شر تیهدا سیلةو ... همواره و
تقدّس همراه است. چنانچه فرائض دینی و قدسی 
ابزار ترقّی و کسب امتیازات دنیوی مزوّران و 

گان شود، مورد طعن و ریشخند طنزپردازان ریاپیش
گیرد و به تعبیری مخلص و صادق قرار می

طنزنویس شادمانه به بزرگنمایی مغایرت حرف و »
های پردازد و تزویر و ریا همیشه موضوععمل می

سطة وادم دست اوست، خاصه وقتی ریاکاران به
خود، متعهد به معیارهای رفتاری کامالً فة حر

؛ طنز عارفانه( 4(. 19: 1386)پالرد، « ندمتفاوتی باش
و  انینمایصوفدر این نوع طنز، اعمال و آداب 

 نیآنان و همچن ییوگاوهیشطح و طامات و 
فرقه  نیسالوس ا قةو خر نشینی غیرمخلصانهخانقاه
 شتریب ی؛فلسف طنز( 5گیرد. قرار میطعنه مورد 
اشعار حافظ و عطار رنگ  یو برخ امیخ اشعار
وچرا چون به زیطنزآم یبا لحن دارند که بعضاً یفلسف

 .پردازندیو اعتراض در کار جهان و خداوند م
با این توضیح که ، است یقیگاه موضوع طنز تلف

گاهی دو امر سیاسی یا اجتماعی و دینی در هم 
 ای. و یزاکان دیعبنظیر برخی حکایات ، اندتنیده

خی نظیر آنچه در مضامین بر، دینی است ـیاسیس
 ابیات حافظ وجود دارد.

هم  یگریطنز را به صورت د، محتوا ثیح از
 دیطنز سف(2، اهیس ایطنز تلخ (1: کنندیم یبنددسته

 یناکو خنده یزیانگخنده اهی. در طنز سنیریش ای
طنز » عبارتیشود و بهحس میآن  شیکمتر از ن

، )پالرد «دهدخنده ترجیح می سیاه گریه را بر
و  ییگوبذله، نیریدر طنز ش ی؛ ول(91: 1386
 دارد. اصوالً  یبر تفکر و تعمق طنز برتر یطبعشوخ

فضای و حل شدن در  دارام حیةرو نیریطنز ش
کامل طنزپرداز را  اطیاحتکاری و محافظهو حاکم 
و  و حافظ و عطار امیدر شعر خ دهد.ینشان م
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، )هالو( امیپ یمحمدرضا عال، طنزپرداز معاصر
 دیآقا و عبگل طنزدر اما  ؛میدارطنز تلخ  شتریب

 شتریب عیرضا رفآثار ، معاصران انیو در م یزاکان
 هستیم. نیریطنز ششاهد 

 . شگرد طنزپردازی 3ـ5ـ3

یی است هاکیتکنها و شگردهای طنزپردازی شیوه
: 1384، )جوادی شودیم برده کاربهکه در طنز 

طنزپرداز در  که هاییروش، به تعبیر دیگر(. 17
کند می استفاده یا ناآگاهانه آگاهانه صورتبه شکار

و  موثرتر شکل آور بهخنده را در قالبی تا پیامش
یا  لفظی این شگردها گاهی کند. منتقل دلپذیرتر

 به الزم. است و دیدنی نمایشی هم و زمانی کالمی

 است طنزآمیز ممکن متن در یک گاهی ذکر است

 . شود کار گرفتهشگرد به چندین
طنز، هرکدام بسته به نوع نگاه ۀ ن در حوزمحققا

اند، های طنز پرداختهبندی انواع شیوهخود، به دسته
با »بندی دیگران متفاوت است. که طبیعتًا با تقسیم

هایی که ها یا تکنیکوجود کثرت انواع طنز، شیوه
شوند نسبتًا محدودند. شاید در آن به کار گرفته می

تحت پنج عنوان مختلف ها را آنۀ بتوان قسمت عمد
 (3بزرگ کردن،  (2کوچک کردن،  (1خالصه کرد: 

 (4تقلید مضحک از یک اثر ادبی شناخته شده، 
خود ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایشنامه که خودبه

 ironic اصطالح نقد ادبیطنزآمیز است و یا به

situation  موقعیت کنایی( و همچنین استفاد از(
به کار بردن عین  (5، (ironi)نه کنایه، گوشه و طع

گیرد و ایجاد کلمات کسی که مورد طنز قرار می
 (.17: 1384)جوادی، « چهارچوبی مضحک برای آن

برای سهولت در تفکیک انواع شگردهای کالمی، 
بندی نمود. توان به زبانی و بالغی دستهها را میآن

طنز غیرکالمی قرار عة طنز موقعیت زیرمجمو
ر جستار حاضر، شگردهای طنزپردازی گیرد. دمی

ناظر به ابزارهای زبانی، بالغتی و موقعیت بررسی و 
 شود.تحلیل می

 زبانی شگردهای .5ـ3ـ5ـ3
 زبانی، هایبازی انواع تواندمی زبانی هایروش

 و لغات کردن دگرگون خاص، واژگان انتخاب
 موضع غیر در عبارات و جمالت کارگیریبه اسامی،

 و کلمه صرف در نشدهکشف هایهشیو دیگر و خود
 با کهن واژگان مجاورت شود: شامل را جمله نحو

 دیگر، هایزبان از گیریبهره امروزی، کلمات
 و محاوره هایواژه غریب، سازیترکیب و سازیواژه

 معترضه، جمالت کارگیریبه عامیانه، تعابیر
 صراحت فرعی، قضیة یک شدن اصلی یا رویحاشیه

 دار،خنده به جدی موضوع از چرخش د،ح از بیش
 گویی،ربطبی متفاوت، سبک دو از آگاهانه ۀاستفاد
 معتادان. لهجة اتباع، شعارزدگی، گویی،بدیهی

 یبالغ یشگردها. 3.3.5.3
 عیو علم بد انیعلم ب ۀا به حوزهکیدسته از تکن نیا

که طنزپرداز از  حیتوض نیبا ا ؛شودیمربوط م
در جهت و علم بدیع  انیبامکانات متنوع علم 

د. شایان ذکر است که امکانات بریبهره م یزیانگخنده
بالغی زمانی شایستگی بررسی در طنز را دارند که 

ناکی متن شوند و چنانچه سبب موجب خنده
 اند.بحث طنز خارجۀ نباشند از دایر یزیانگخنده

بدیع شامل مواردی ۀ حوزشگردهای بالغی در 
اسلوب ، هاواژه تکرار ،سجع و جناس: چون

، ربطدار یا استدالل بیحسن تعلیل خنده، معادله
ممنوع و  یهاانهراز ت استفاده، و تضمین حیتلم

، اغراق، هامیا، المثلضرب فیتحر، ینیزمریز
و  تناقضو  تضاد، العارفتجاهل، الحکیماسلوب

، خاص هاتیاستفاده از تشببیان شامل ۀ حوزدر 
 اتیکنا، مکنیه )تشخیص(ۀ ستعارا، هیتهکّم ۀاستعار
 یا طعنه زدن. ضیتعر، زیطنزآم

 تیموقع طنز .2ـ3ـ5ـ3
در طنز موقعیت یا موقعیت طنزآمیز، طنزپرداز با الفاظ 

طنز او بر مفاهیم استوار یة سروکار ندارد و اساس و پا
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 دیمق تیطنز موقع عبارتی دیگر، شگردها دراست. به
داللت دارد و بیشتر بر محتوای زبان و  ستیبه کالم ن

و  هایتشخص به رفتارها و به خلق موقعیت
به همین دلیل،  حادثه وابسته است. یفضا یچگونگ

خالف سازوکارهای مبتنی بر کاربرد زبان، امکان 
، تیدرواقع در طنز موقعترجمه کردن آن بیشتر است. 

و  یریتصو، فراتر رفته ییساختار کالم از سطح روا
 ینیرآفریر ذهن مخاطب تصوشود و دیم یشینما

ها ؛ با این توضیح که طنزپرداز حقیقت موقعیتکندیم
های متضاد و متناقض کند و موقعیترا دگرگون می

آفریند که ای میدهد و صحنهرا در کنار هم قرار می
دار است. این نوع طنز شامل تصور و تجسم آن خنده

 شگردهای زیر است: 
 یهارفتار یی،گوبرعکس ،دارخنده یهافیتوص
 یهاتیشخص یریکارگبه ،اشخاص گاهیجا با ناسازگار

 ی،مکان و یزمان یهایناهمخوان ا،وپدستیب
 دو کردن ریدرگ ،طیمح با تیشخص یناهمخوان

 .متضاد کامالً تیشخص

 های فرعی طنز. گونه3
تواند پردازی و آیرونی میسازی و نقیضهنظیره

ی فرعی طنز مورد هاعنوان زیرمجموعه و شاخهبه
 بررسی قرار گیرد.

پردازی و نقیضه( burlesque برلسکسازی ). نظیره5.2
 (parodyی پارود)

ی سینورهینظ ای یسازمشابه سازی رااصطالح نظیره
، تقلید طنزآمیز، تقلید ریشخندآمیز، بورلسک»

مدخل نظیره( نیز : 1385، )اصالنی« مضحکه
شتة سازی نوعی نونظیره، گویند. به عبارتی دیگرمی

طنزآمیز است که از تقلید ناجور و مضحک و 
یا اثر هنری شکل ، شیوه، سنت، آمیز موضوعاغراق

، آداب و رسوم، گیرد تا ضمن مسخره کردنمی
افراد یا آثار ادبی را به چالش کشد... در ، هاعادت
بسا سبکی فخیم به شکلی مضحک چه، نظیره

ورت احساساتی عواطفی راستین به ص، تبدیل شود
یا موضوعی جدی که به شوخی ، سخیف بیان شود

به آن پرداخته شود. ویژگی اصلی نظیره عدم 
هماهنگی و تناسب بین موضوع و سبک است. 

ها شود این نوع نوشتههمین ناهماهنگی موجب می
 )همان(.« های طنز را به خود بگیردجنبه

های دیگر نقیضه پارودی و محاکات معادل
از نقض به معنی ویران ، ست. این اصطالحتهکمی ا

و نقیض و نقیضه به معنی ، کردن و شکستن
، گوییکننده است. در نقیضهمخالف و ویران

ای را در یک اثر مشخص گو کالم نویسندهنقیضه
شکند تا آن را از حالت جدی به اثری مضحک می

 یگاهمدخل نقیضه(. : 1385، تبدیل کند )اصالنی
بلکه  ست؛ین یسازهیشب فاًصر سندهیقصد نو

کردن  رد ای، هجو ای، به قصد تمسخر یسازهیشب
 زیآمسخره سبک و ۀویمهم و مشهور به ش آن اثر

 مورد بهتر است به آن نیدر ا ؛ردیگیصورت م
تا  گفت( parodyیپارودی )سینوضهینق

شایان ذکر  (.169: سازی )هماننویسی و شبیهنظیره
از  شتریما ب اتیدر ادب یسازهیشب یطنزهااست که 

طنزپرداز در  است و یسینوهیو شبسازی نظیرهنوع 
بلکه ، مسخره کردن آثار کهن و نو یآن نه در پ

خنداندن خواننده  یآثار برا نیاستفاده از شهرت ا
و  ضهینق برخی(. 169: 1391، یمانی)سل است.
شمار به یرا دو نوع مستقل ادبسازی نظیره

دو را در آن  نیا نیاوت بآورند و تنها تفیم
جواب به اثر مشخص و  ضهیدانند که هدف نقیم

 ای، طرز فکر کی رهیحال آن که در نظ، است ینیمع
و شاعر  سندهیاثر نو زینگرش خاص دستاو کی

 (.سازینظیره خلمد، 1385، )داد «ردیگیقرار م

 آیرونی .3ـ2
آیرونی ۀ نخستین چیزی که هر جستجوگر دربار 

تا ، شود دشواری تعریف آن استه میبا آن مواج
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اگر روزی احساس »: کندجایی که موکه ادعا می
فکری و گیجة اید کسی را به سرکردید که مایل

هایش این یکی از بهترین راه، تحلیلی دچار کنید
است که از او بخواهید درجا آیرونی را برایتان 

 (.17: 1389، )موکه« تعریف کند
که در طنز »ی است دیگرسیلة این اصطالح و

رود... و در آن بازی با کلمات و ظرافت کار میبه
لفظی مهم است. مشکل است برای آیرونی معادلی 
دقیق در فارسی پیدا کرد که شامل تمام معانی آن 

ها به طعنه، استهزا و باشد. این کلمه را فرهنگ
طورکلی به استفاده کنند... و بهگویی ترجمه میوارونه

شود که درست با نیتی طنزآمیز گفته می از کلمات
چه بر زبان آمده برساند... آیرونی به استهزا، عکس آن

خورد. شاید تجاهل، گوشه، طعنه و نیش بیشتر می
طنزآمیز ترجمه یة بهتر باشد که معنی کلی آن را به کنا

یک منتقد گفتة به (. »38: 1384)جوادی، « کنیم
صورت تعارف به آمریکایی، آیرونی توهینی است که

 (.39)همان: « یا خوشامدگویی بیان شده باشد
ی انواع مختلفی دارد که در منابع مورد رونیآ

تر و بعضی تحقیق حاضر، برخی خالصهۀ استفاد
وجود ها پرداخته شده. از علل بهتفصیل بداندیگر به

ها برای انواع آیرونی، ناهمگنی از نامعة آمدن مجمو
ی آیرونی را آسان نکرده، بلکه مه بندکه نه فقط طبقه

آیرونی »تر هم کرده، این است که: اطراف آن را غلیظ
را بیشتر به لحاظ شکل یا کیفیت آن، یا از منظر 
آیرونیست، قربانی آیرونی، یا ناظر آیرونیک، یا 

)موکه، « برحسب شیوه، نقش، یا اثرش نگاه کنیم
و  داد مایس یفرهنگ اصطالحات ادبدر  (.21: 1389

 فرهنگ واژگان و اصطالحات طنزتبع او به
سخن  ی ذیلرونینوع آهفت از ی، محمدرضا اصالن

 (3، ریتقد یرونیآ (2آیرونی بالغی،  (1ه: گفته شد
ی یا ساختار یرونیآ (4آیرونی رمانتیک یا خیالی، 

ی یا کالم یرونیآ (6ی، سقراط یرونیآ (5وضعی، 
 ی.شینما یرونیآ (7طعنه، 

 عری و طنزپردازی رضا رفیعکارنامة شا. 4
 یمحافل هنر انیزاده از جمله مجرعیرف محمدرضا

 ونیزیو تلو ویکه در راد و طنزپردازان معاصر است
با  یعالوه بر آن که اشعار عیرف کند.می تیفعال

اما ، دارد بهیو عاشقانه همراه با مطا یتغزل نیمضام
چه در ، یطنز و طناز صةشهرتش در عر ۀعمد

طنز  ۀو البته در حوز، نثرو چه به شکل قالب نظم 
است. جوهره و  ـیستیآن هم از نوع ژورنالـمنثور 

و  یادب، یاسیاو س یطنزها یو اساس یاصل کردیرو
تنها کتاب  عیرف زیاست. از آثار طنزآم یفرهنگ
چاپ شده و اشعارش هنوز  حرف اضافه منثور

 اهتیو سا دیطور پراکنده در جرامنتشر نشده و به
دنیای مجلة ، 1376. وی در سال است افتیقابل در

مسئولیت ، 1379طنز را تأسیس کرد و در سال 
از سال  وآقا را به عهده گرفت سیاسی گلمة ناهفته

اطالعات شد. مة روزنایة عضو ثابت تحریر، 1381
جم و جاممة ستون طنز روزنا، تاکنون 1383از سال 

. عهده داردنیز ستون طنز اطالعات هفتگی را به 
ای متفاوت بود که به ایده« قندپهلومة »برنا

شعر  بقةمسا ۀاجرای رضا رفیع در حوز سردبیری و
 پس از آموزش خوش درخشید.شبکة در ، طنز

هرت و محبوبیت بیش از پیش رفیع به ش، قندپهلو
های . درواقع هنر او در خلق شوخیرسید

در اجراهای ، البداهه از هر موقعیت جدیفی
رادیو و تلویزیون مخاطبان زیادی را ۀ ویژه زندبه

 است.عائد رسانه کرده

 حرف اضافهیة و درونما آماج، . ساختار5ـ3
رضا ۀ شدتنها اثر چاپ حرف اضافهطنزآمیز  کتاب

را  1383تا  1381زمانی سال ۀ است که باز عیرف
غالباً به مسائل ، این کتابدر  عیرف شود.یشامل م

روز  یاجتماع اقتصادی و، فرهنگی، یاسیس
 یاصفحهکیکتاب غالباً  نیا طنزهای پردازد.یم

در داخل و ، زمان وقوع حوادث بیترتاست و به

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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، است. درواقعشده مینوشته و تنظ، خارج از کشور
 نیکامل از اخبار ا ۀدور کیکتاب  نیطنز ا یحتوام

موسوم  یخاتم یاست جمهوریدوم ر ۀدورـمقطع 
را شامل  ـهاتمدن یگوواصالحات و گفت ۀدور به

به ترتیب سیر  حرف اضافه. هرچند کتاب شودمی
اما طنزهای این کتاب ، استزمانی تنظیم شده

م هرکدام مستقل بوده و وابستگی محتوایی به ه
شکل متن کوتاهی مطالب کتاب غالباً به ندارند.

که ضمن آن با ، مشابه متون دیگر کتاب است
ها و یا عناوین و مطالب مهمّ اخبار روزنامه

ها انتقادی طنزآمیز تلویزیون شوخی و از آن
 است.شده

هایی از قالب، حرف اضافهرضا رفیع در کتاب 
 مةابرن، نمایش، مالداستان مینی، مثل حکایت

شایعه و پرسش فلسفی ، هواشناسی مةبرنا، آشپزی
گیرد. وی همچنین گاهی برای متن بهره می

، پیشنهاد، هشدار: هایی نظیرطنزآمیز خود بخش
گیری تعریف و تنظیم نتیجه در حاشیه و، توضیح

سراید داری میخنده کند. ضمناً او گاهی ابیاتمی
  دهد.یقرار م حرف اضافهو در خالل نثر طنزآمیز 

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

توان میانه و تلفیقی از این دو بلکه می، ایمحاوره
 سبک برشمرد.

  آماج طنز رفیع .3ـ3
های از سیاست، حرف اضافهرضا رفیع در کتاب 

نوعی کند و بهداخلی و خارجی حکومت انتقاد می
، مدیران، بر مسئوالن جای کتابشدر جای

نمایندگان مجلس و وزیران و سران سه قوه و 
های سیاسی و رئیس مجلس و رهبران جناح

 تازد.شهردار تهران می
ضمناً رفیع در کتاب خود اسامی اشخاص سیاسی 

ها را واضح و صریح نام و اجتماعی و مدیران روزنامه

علت فضای نسبتاً باز د بهتوانبرد، که این امر میمی
اصالحات باشد. ۀ سیاسی در آن مقطعِ موسوم به دور

جمهور: محمد خاتمی، وزیرراه: آقای وی از رئیس
خرم، وزیر اطالعات: آقای یونسی، رئیس مجلس: 

ی همشهر مةعوامل روزنای و همچنین از کروب یمهد
(، 167)همان:  نو اسی مةو روزنا (62زاده: )رفیع

الدین و ضیاء( 164)رفیع زاده: انفر محمد عطری
 برد.( نام می182طباطبائی )همان: 

  طنز رفیعیة مادرون .2ـ3
مشکالت ، حرف اضافهرضا رفیع در کتاب 

 معضالت، سیاست خارجی و سیاست داخلی
جامعه را  اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دینی

 : استمطرح کرده
به ، کشوررفیع در انتقاد از اوضاع داخلی  ـ 

توجهی مسئوالن پردازد و بیمشکالت جوانان می
تحصیل و مسکن جوانان را ، شغل، به ازدواج

اعتیاد جوانان و فرار مغزها ، موجب افسردگی
)رفیع : «ده میلیارد ساعت فراغت خالص»بیند. می

چگونگی از بین بردن »، (138 95: 13، زاده
 (.49 :)همان« وداع با چی»( و 46: )همان« بیکاری

از جمله موضوعات مورد انتقاد رفیع این  ـ 
های نواقص و کاستیهمة ها تقصیر است که دولت

، مخصوصاً آمریکا، هامملکت را به گردن خارجی
اندازند و اگر کسی بخواهد از سیاست انتقاد می
« اندازیاتهام»شود. متهم به براندازی نظام می، کند

: )همان« قیمت روز انواع مقامات به»، (47: )همان
ها را تواند علت نابسامانی. وی هر جا نمی(131

مرگ بر »با تکرار شعار ، پیدا کند و یا توضیح دهد
 زند.به دولت طعنه می« آمریکا

سیاستمداران و  او پیکان انتقاد را متوجه ـ 
که مردم را فراموش ، کندمی نمایندگان مجلس

با جناح  کرده فقط به فکر باندبازی و رقابت
همة مناقشات داخلی در نتیجة مخالف هستند و در
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ماندگی و سیر کشور دچار عقب، ارکان حکومت
« انواع دیگر وحدت رسید»است. قهقرایی شده

« بیماری سیاسی هم بد دردی است»، (49: همان)
 (.114: همان)« وقتنمایندگان پاره»( و 69: همان)

و افزایش وی همچنین به اقتصاد بیمار کشور  ـ
اندرکاران اقتصادی کشور ها و دستقیمتیة روبی
شان را غرق در فساد مالی تازد و خانوادهمی
داند و بر این باور است که دزدی و می

ها اقتصاد کشور را ناکارامد و فلج کالهبرداری آن
( و 45: )همان« حاسبو قبل ان تحاسبوا»است. کرده

 (.96: )همان« بهار بنزینی»
جای کتابش به دعواهای دولت فیع در جایر ـ

های سیاسی و مجلس و شورای نگهبان و جناح
مجلس ختم »کند. پردازد و اظهار تاسف میمی

: )همان« فساد جدید»( و 173: )همان« اصالحات
178.) 
رفیع از وزیرانی که پاسخگوی مردم نیستند  ـ

کند، مثل وزیر اطالعات، که شدت انتقاد میبه
تابد و مخالف انتقادگران های جامعه را برنمییناامن

( و یا مثل 196)همان: « نمایی منفیبزرگ»است. 
وزیر پست و تلفن، که به جای جواب دادن به 

پارازیت »زند. چپ میعلیچة خبرنگار، خود را به کو
( و یا مثل وزیر راه، که 152)همان: « افزایش قیمت

اد زیاد سوانح جان مردم برایش مهم نیست و از تعد
شود و جز فرافکنی و زمینی و هوایی نگران نمی

اندیشد. ای دیگر نمیسپاری، چارهعبارتی برونبه
 (.93)همان: « هنوز برای سقوط جا هست»

انتقاد ، های طنز رضا رفیعمایهاز جمله درون ـ
از برخی مسئوالن است که مخالفان خود را فاقد 

زات فرض کرده و در پی مجا تشخیص
« کنیمملی مذهبی محکوم می»آزاداندیشان هستند. 

 (. 116: )همان
های کاری ارگانوی همچنین به موازی ـ

هنری و نیز از ۀ از عملکرد حوز، تازدفرهنگی می

جایزه »کند. عملکرد جناحی صدا و سیما انتقاد می
تجلیل از هاچ »( و 72: )همان« آری نمایش ناری
 (.64: ن)هما« زنبور همیشه عسل

رفیع همچنین درمورد وضعیت اسفبار حقوق  ـ
حقوق داریم تا »دهد. بشر در ایران تذکر می

: )همان« بگیرمردم حقوق»( و 92: )همان« حقوق
111 .) 
جای اصالح رضا رفیع از این که مسئوالن به ـ

، کن نمودن مشکالتها و ریشهاساسی زیرساخت
و نمایشی اهمیت کم، ارزشسرگرم کارهای بی

کند. وی با تلخندی ابراز نارضایتی می، هستند
تغییر : تأثیری هماننداقدامات روبنایی و بی، زیرکانه

« اسم را بگذار مسمی را بجوی»ها نام وزارتخانه
ابراز »ها تخصیص اعتبار برای زندان، (112: )همان

( و دستشویی روستاها 77: )همان« ندامت به چند
( و بستن 47: )همان« های معتبردستشویی»

های نامناسب عرضه هایی که لباسفروشگاه
را به  (31: )همان« مدتمانتوی کوتاه»کنند. می

 کشد.چالش می

 حرف اضافه. شگردهای طنزپردازی در 5
به نثر آن هم با سبکی حرف اضافه طنزهای کتاب 

اند. طنزهای این ژورنالیستی به نگارش درآمده
با ، دست نیستندسان و یککتاب از منظر کمیت یک

این توضیح که پنج طنز نخست کتاب مزبور 
ای طوالنی و مابقی طنزها عموماً یک یا دوصفحه

هستند. رفیع از انواع شگردهای مربوط به ساحت 
انگیزی طنز خود بهره زبان و بالغت برای خنده

که در نوشتار حاضر یافته و ذیل یکی از ، گرفته
 است.غت گنجانده شدهزبان و بالۀ مقوالت حوز

 . شگردهای زبانی در حرف اضافه5ـ1
تبع شواهدی ذکر عناوین و به، در این قسمت

با این ، زبان مربوط استۀ گردد که به حوزمی
قاموسی و واژگانی ۀ توضیح که شگردها یا به حوز
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کارگیری کلمات و تعابیر به: نظیر، مربوط هستند
مخالف قیاس های سازیواژه، عامیانه و محاوره

همنشینی کلمات ، معتادانلهجة کارگیری به، صرفی
کهن با واژگان امروزی یا فرنگی و بکارگیری 

های عمدی امالیی. و یا شگردهای غلط، اِتباع
وهوای جمالت لحن و حال، مربوط به ماهیت

، خاص ضةجمالت معتر یریکارگهب: چون، هستند
 گویی.رک، گوییربطبی، گوییبدیهی
زبان  یبرا ینجف: ارگیری زبان عامیانهکبه

 انهیزبان محاوره و زبان عام ستةگفتار قائل به دو د
 ایزبان محاوره را مترادف زبان متداول  یاست. و

و  ختهیکه زبان مردم فره، داندیروزمره م
نه »از نگاه او  انهیاست؛ اما زبان عام ختهیفرهمهین

 یبلکه بر مفهوم، یاسسیـیاجتماع یمفهوم
کند و آن عبارت است یداللت م فرهنگیـیاجتماع

مردم  ۀزبان محاور باتیاز کلمات و ترک
و  ندیگویوبند سخن مدیقیکه ب، ختهیفرهمهین

 یاز ادا ختهیآورند که مردم فرهیبر زبان م یالفاظ
شدت احتراز به، یخاصه در محافل رسم، هاآن
، رگیهفت(. به عبارت د: 1387: ی)نجف« کنندیم

 یقشرها انیاست که م یاونهگ» انهیزبان عام
اعتبار رواج مشاغل کم یسواد و داراسواد و کمیب

دسته از  نیکاربرد ا (.27: 1383، یی)رضا« دارد
و  انهیو جمالت محاوره و عام ریتعاب، کلمات

موجب ، و شعر یهمراه کردن آن با زبان ادب
شود و مردم عامه یمتن طنز م تیمیصم شیافزا

با متن  یشتریو ارتباط ب رندبیم یشتریلذت ب
ـ  . رضا رفیع از ظرفیت هر دو دستهکنندیبرقرار م

چه در سطح انواع واژه و چه به صورت عبارات 
عالوه بر ، استفاده کرده و از این امکانات ـترکیبی

در ، نزدیک ساختن کالم خود به زبان توده
 است.انگیزی طنز خود بهره بردهخنده

، (34: 1395زاده، عی)رفهایی همانند: الکی هواژ
وری، المصب، عینهو، اراجیف، تُنبان، هِرّوبِر، دری

 ماچمالی.
: تقّی به توقی خورد )همان: هایی همانندفعل

سگ صاحبش ، بذار سر کُلمن آبش رو بخور، (24
گزک دادن ، اِخ کن بیاد داداش!، کندرا گم می

 دست مردم. 
های با گسترش رسانه، اخیرهة در یکی دو د

بسیاری ، ایمو و واتس آپ، تلگرام: اجتماعی نظیر
کار شکل افعالی بهاز اصطالحات انگلیسی را به

ای زیر گیرند که برخی ذیل محاوره و دستهمی
اد »توان گنجد. برای نمونه میمی عنوان زبان عامه

: را عامیانه دانست« چتیدن »را محاوره و « کردن
: بچتیم )همانتا با هم  ادد کنیمه دی بدپس آی

425.) 
، آقازاده: هایی همانندواژه: زبان محاوره

، دوبله، (74: گویی )همانگنده، مزدبگیر، طفلکی
هنگام قرائت هر متنی در مجلس »زاپاس و ... 

 .(115: )همان «را فراموش نفرمایید زاپاس ینسخه
رفیع گاهی از : کارگیری کلمات غیرفارسیبه

عربی و انگلیسی در طنز خود استفاده  کلمات
که همنشینی این کلمات با کلمات فارسی ، کرده

کاربردهای عربی  شود.خواننده میۀ سبب خند
همانند: المسمّی، معذلک، مذموم، منویات، 

و کلمات و عبارات ممات الورود، یومیه، لدی
 sitting, eating, in the name of Godانگلیسی همانند 

 .(357)همان:  up to date (41همان: )
کارگیری کلمات کهنه و به: عبارات کهن

شود قدیمی که سبب ایجاد جدیت و وقار متن می
موجب ، و در فضای تُنُک و غیرجدی طنز

ندرت از امکانات شود. رفیع بهناکی متن میخنده
، بندتخته است.بهره برده های کهن پارسیواژه

المجلس فی، اجنبی، عنقریب، (21: )همانخُسبیده 
افعال تأکیدی  کارگیریسنگ و بهگران، (29: )همان

نظیر بشد و صرف فعل بودن در زمان ماضی 
 (.23: )همان بوده باشد: التزامی
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رفیع با ساخت کلمات و عبارات طنزآمیز: 
طنزآمیز خود، به خلق کلمات و یحة خالقیت و قر

یشتر ناکی هرچه بپردازد که موجب خندهعباراتی می
است. کلمات و ترکیباتی همانند: منکرات طنزش شده

اشتباهی، الغیبه شصت تا شنا، پیشرفت تکنوپولی، 
جای لباس شخصی(، امواجِ هرجایی شخصیون )به

لوژی ماهواره، اتهام وراندازی و دراندازی، زلزله
، (144)همان:  هاوکوب تمدنکوفت، (35)همان: 

 .(27)همان: رقّص. و ت (379)همان: ی تنبان ابوموس
ۀ رفیع از این امکانات هم استفاد: اِتباع
غرض ، شلوغ پلوغ: استشماری کردهانگشت
 .انگیزه منگیزه و علم و ملم، مرض

یکی از بزرگان اهل خرد به زبان عربی مشهدی 
شلوغ و ها ؛ یعنی سلیقه«الّسُلُق شُلُق: »استگفته
: از شخصی پرسیدند (.37: است )همان پلوغ

: شخص با ناراحتی گفت «؟شما چه بودۀ نگیزا»
 (.148: )همان «حالیم نیست انگیزه منگیزهمن »

آنکه، اگرچه سابقاً اجداد ما  غرض و مرض
ژان ناقابل ما : »گویدمی (.53: )همان گفتند ...می

 (.412: همان« )! علم و ملمبه فدای هرچی 
تواند از غلط امالیی عمدی نیز می: غلط امالیی

اشد. رفیع از این امکانات های طنزپردازی بشگرد
در عصر : »استکل محدودی بهره بردهشنیز به

، شدصورت طوفان نوشته میتوفان بهۀ حجر واژ
دهد های اولیه را نشان میانسانسواتی بیکه 

 باشید ازمی حیاطچنانچه در قید (. 36: همان)
 .(38: همان) «حیاط استفاده کنید

موضع از کتاب  سهیع در رف: معتادانلهجة 
ۀ دیدقشر آسیب لهجة کارگیریبهبا  حرف اضافه

 .آمیز کردن سخن خود داردجامعه، سعی در خنده
چون نباید دیگر مصرف کنی، : »به معتادی گفتند»

معتاد  .«فرستددولت خاتمی تو را به جزیره می
« شده!؟ مشدّق عوژما! مگه دولت  ژون: »گفت

شدن کوپن تریاک، معتادی  با اعالم .(143: همان)

شب از  رشدمیعشق آواژ هر دم : »خواندآواز می
ل ما به فدای ناقاب ژان»: گویدو می!« و راشت

 ( 412: همان« )هرچی علم و ملم!
دعایی ضة جمالت معتر رفیع از: معترضهجملة 

 حرف اضافهو توضیحی در سیزده موضع از کتاب 
ه زدن به است. وی بیشتر جهت طعناستفاده کرده

میرزا » است.مسئوالن از این امکانات بهره برده
اگر رنگ خون زرد  ـفشمشم قالب تهی کرد و 

 «افزون از حد از وی خون خارج بشد ـبوده باشد
 (.23: )همان
شود مستقیماً و گاهی رفیع ناچار می: گوییرک

مشکالت جامعه را بیان کند که این امر ، صراحتبه
 دهد.تر نمایش میرنگرا کمشوخی کالم جنبة 

اگر یکی از ماها خطاب به مقامات حکومتی همین »
حساب کنید تا حاال چند بار ، زدحرف را می

 (. 169: )همان «دخلش آمده بود!
گاهی سخن از : چرخش از جدی به شوخی

ای لحن شوخی به طور غافلگیرانهفضای جدی به
 ن روشاز ای رسد که رفیعگیرد. به نظر میخود می

مسئوالن نة برای نکوهش و تمسخر اعمال نابخردا
، درهای باز هستیدیة است. اگر مدافع نظربهره برده

 (. 35: هنگام زلزله از طریق در فرار کنید. )همان
همانند ، شگرد شعارزدگی: شعارزدگی

های تقریباً از تکنیک، معتادان لهجةکارگیری به
دلیل د بهشای، نوظهوری است که در متون کالسیک

حرف است. در شده نبودهشناخته، نبود بستر آن
کار حدوداً بیست مورد از شگرد مذکور به اضافه

آمیزی طور اغراق. رفیع در کتاب خود بهگرفته شده
آن هم در جایی که ، «مرگ بر آمریکا»از شعار 

، اصالً موضوع بحث ارتباطی به این کشور ندارد
سیاست ، ین رهگذراستفاده کرده؛ گویا وی از ا

که در مواجهه با هر معضلی ، خارجی نظام را
مورد اعتراض قرار ، دنبال دالیل خارجی استبه

است. شایان ذکر است که دشنام و فحش در داده
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اما این شعار خاص با ، طنزها مرسوم بوده
 های کهن فاصله دارد.صورت
که ، را« برخورد سوم از نوع نزدیک»طنز ، رفیع

چنین ، وع آن ارتباطی با آمریکا ندارداصالً موض
« ضمنا تا یادم نرفته مرگ بر آمریکا!»: دهدپایان می

 ( 51: )همان

 حرف اضافهشگردهای بالغی در  .3ـ1
های از انواع ظرفیت حرف اضافهرفیع در کتاب 
های لفظی و اعمّ از آرایه، بالغتۀ مربوط به حوز

های ازیو چه انواع تصویرپرد، معنوی در علم بدیع
بهره ، علم بیان جهت طنزآمیز کردن سخن خود

 است. برده

رفیع در حرف اضافه از جناس تام و : جناس

اشتقاق ، جناس مرکب: انواع جناس ناقص نظیر
انگیزی و الحق و محرّف برای تقویت خنده، لفظی

 است. تأثیر هرچه بیشتر طنزش بهره برده
که کالهی  بینیبا دو چشم سر : جناس تام
 (24: 1395، زاده)رفیعبینی سرت رفته تا 

همشهری مة وقتی ترتیب روزنا: جناس لفظی
آن به  میمةذکادر ، اش داده شدضمیمهبه همراه 

 (.181: فکر طلوعی دیگر افتادند )همان
طنز خود را ، کارگیری سجعبا به رفیع: سجع

رهزنانه کمان ، بوشِ کابوی» .استتر کردهشیرین
که زند صدام را به تیر و من ، کمین کشیده و در

 «!همینطرفی همه غمم بود از و در کمال بیغمین 
  (48: )همان

، به اعالم حرف اضافهدر کتاب تلمیح و تضمین: 

های و ماجراهای دینی و تاریخی، همچنین شخصیت
هایی از اشعار و مطالب های کهن و یا بخشداستان

اشارات صورت تلمیح و یا تضمین مشهور بزرگان به
(، 25است: موالنا شمس تبریز )همان: زیادی شده

(، هویدا و گل ارکیده 42الدین چلپی )همان: حسام
(، نوسترآداموس و 48(، دکارت )همان: 41)همان: 

  (.49ارنست همینگوی )همان: 
 اسرار فالن را نه تو خوانی و نه من

 وین جرم سیاسی نه تو دانی و نه من
 (41: )همان

 : به این بیت از رباعی خیام تلمیح داردمثال باال 
 اسرار اَّزَّل را نه تو دانی و نه من

 وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من
المثل نیز رفیع از تمثیل یا ارسال: ارسال المثل

است؛ با بسیاری از طنزپردازان بهره گرفتهۀ به شیو
اما در اکثر ، گاهی عین مثل را آورده این توضیح که

، با دخالت امور جاری، هاالمثلر ضربموارد د
انگیزی متن کند و سبب خندهکاری ایجاد میدست

جلوی بدآموزی را هرجا بگیری آموزنده » شود.می
 (.92: )همان «است

رفیع از این شگرد به صورت بسیار : تضاد
 است.در طنز خود بهره برده ـپنج موردـ  محدود

کنونی با سل که نگرانم ن»: وزیر اطالعات گفته»
کند؛ اما با توجه به آمار  خود وداعشتة گذ

با دارد  کنونیانگار نسل ، های جوانانخودکشی
 (.49: )همان «کندمی ی خود وداعآینده

رفیع با استفاده از مفاهیم متناقض برای تناقض: 
 یومدر »است. انتقاد از وضعیت موجود استفاده کرده

 (.28همان: ) «، معروف به شب جمعهشبپنجشنبه 
نمایی نمایی و کوچکاغراق شامل بزرگاغراق: 

نمایی برای تمسخر شود. رفیع غالباً از روش بزرگمی
ها سردمداران کشور استفاده کرده و اقدامات ناچیز آن

آقای خاتمی رئیس » است.را بزرگتر از حد جلوه داده
جمهور قاطع و کوبنده، در جمع نمایندگان مجلس، 

قانون انتخابات، با یک یحة الئة ارا در بیان دلیل
هدف »زدنی! دل به دریا زدند و گفتند: جسارت مثال

( در اینجا 111ما دفاع از حقوق مردم بود! )همان: 
نوعی خاتمی، که بهنة مآبارفیع به دفاع ضعیف و مدارا

 . «کندشبیه دفاع از الیحه بوده، اعتراض می
العارف  رفیع از شگرد تجاهل: العارف تجاهل
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خوبی بهره به های حکومتیبرای انتقاد از دستگاه
های ها حرفچون سایر روزنامه»است. برده

، ما هم منعکس کردیم، ضرغامی را منعکس کردند
ها به خواسته ایشان تا ببینید چگونه بعضی

 (. 35: )همان «اند!توجهی کردهبی
یابی رفیع در ریشه: دارحسن تعلیل خنده

داری ربط و خندهدالیل بی، جامعه بعضی معضالت
اصالً علت خودکشی جوانان ما » دهد.ارائه می

که هم ، اش تقصیر همینگوی غربزده استهمه
وداع با اسلحه را نوشت هم خودش را با اسلحه زد 

 (.49: )همان «و خالص کرد
ای از شگرد ایهام رفیع به طرز هنرمندانه: ایهام

 است.ه بردهانگیزی سخنش بهردر جهت خنده
جلوی تراکم را ، شورای شهر تصمیم گرفت: مثال

بیش از سه طبقه  تراکم خریآدم  بگیرد تا هیچ
 (.127: نتواند بسازد )همان

انگیزی این صنعت رفیع به خندهالحکیم: اسلوب
هم واقف بوده و در دو مورد از آن استفاده 

« پارازیت افزایش قیمت»است: در طنزی با نام کرده
ای طراحی شده، وزیر پست در ر قالب مصاحبهکه د

ربط های بیجواب به سؤاالت خبرنگار، پاسخ
چپ دهد و به تعبیری خود را به کوچه علیمی
 زند!: می

شود بفرمایید نظرتان راجع به می: سؤال
دستورهای صادره د خصوص کاهش نرخ خدمات 

 ها چیست؟دولتی دستگاه
به نظر ، ردیدبله سؤال خوبی به عمل آو: جواب

بازدهی مناسب  ایمن راه مقابله با تصاویر ماهواره
 نداشته. 

لطفاً راجع به عدم کاهش نرخ بلیط : سؤال
 هواپیما صحبت بفرمایید.

، ببینید ما نباید ماهواره را ممنوع کنیم: جواب
: بلکه باید ماهواره مجاز را تعریف کنیم )همان

152.) 

یادی در متون با آن که تشبیه کارکرد ز: تشبیه

طنزآمیز دارد؛ امّا رفیع در کتاب نسبتاً پرحجم 
تنها دو بار از این ظرفیت استفاده ، حرف اضافه

هایی که بالتشبیه عینهو نفس اماره مین»است. کرده
 (.62: )همان «است

رفیع از این شگرد نیز در حد : استعاره مکنیه

 همهبا این» است.بهره گرفته ـپنج بارـ  محدودی
که تا همین، حرفی که پشت سر مارمولک زده شده

اعالم نشده جای شکرش باقی « مهدورالدّم»به حال 
 (.34: )همان «است

های رفیع در کتاب حرف اضافه از کنایه: کنایه

های قدیمی گاهی هم کنایه، گذشتگان استفاده کرده
دیگران » است.را با اندکی تغییر به خدمت گرفته

رَّبّ و رُبّ »، (22: )همان «ندندات را نخوافاتحه
حلوا چو یک ، (22: )همان «خود را فراموش کند

  .بار خورند بس

رفیع از این ظرفیت بالغی در جهت تعریض: 

خوبی استفاده کرده و های جامعه بهانتقاد از نابسامانی
آمیز، مسئوالن مربوط را به با بیانی غیرمستقیم و کنایه

حتی به سخره چالش کشیده هشدار داده و 
در جشنواره « ای روی آبخانه»فیلم » است.گرفته

فجر جایزه گرفته، اما در سینماها اجازه نمایش 
ها بهتر است از نگرفته؛ پس برای جایزه دادن به فیلم

قبل یک هماهنگی مختصری با عزیزانی همچون 
 ( 72)همان:  «العموم محترم به عمل آورده شود!مدعی

 طنز موقعیت .2ـ1
عموالً طنز موقعیت به دلیل حاکمیت منطق م

فیلم یا نمایش بروز ، دراماتیک و نمایشی در تئاتر
آشکارتری دارد. در آثار مکتوب نظیر داستان و 

ۀ خلق موقعیت طنزآمیز بیشتر بر عهد، رمان
توصیف است؛ که رفیع برای خلق موقعیت 

دار که از بسامد عالوه بر توصیف خنده، چنینیاین
از ناهمخوانی زمانی و ، برخوردار استبیشتری 
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 است.مکانی نیز بهره گرفته
رفیع ، در روایت کابوسنامه: دارتوصیف خنده

دار توانسته موقعیتی دهبا توصیف یک فضای خن
گوید که پدری با پسرش می»: طنزآمیز خلق کند

، بندمرش رسیده. حالیه زهوار این تختهآخر ع
« رفت در رفتنی!ر جهت در خواهد عنقریب از چها

  (21: 1395زاده، )رفیع
اگر حواس : »حکایتی ذکر شد کابوسنامهدر 

خواجه به نظارت هر پریرویی غافل نگشتی و پرت 
یابان پس همانا شست مبارک در سوراخ خ، نشدی

  (23: همان« )فرو نگشتی!
رفیع با ، در روایت مبارزه با مفاسد اشتباهی ـ

، توصیف آن همنشینی موضوع حسی و عقلی و
کردم احساس می: شودمخاطب میۀ موجب خند

شوم و ام نزدیک میدارم به تاریخ انقضای جوانی
دارد! عنقریب بوی فسادم عالم و آدم را از جا برمی

سال آزگار دانش خود را از روی  16رفتم مدرک 
  (27: آب برداشتم! )همانۀ کوز

ینی رفیع با همنش، در آموزش زلزله از راه دور ـ
واژگان نظامی و عامیانه و توصیف موقعیت 

ممکن، ایجاد خنده خطرناک و توصیه به امر غیر
ممکن است در هنگام زلزله و حین پریدن : کندمی

یادتان بیفتد که شما ساکن طبقه شانزدهم ، از پنجره
خود  الجیشیسوقبر اوضاع ، اشکالی ندارد، هستید

جای  ز هرمسلط باشید و بدانید که ا شلوارتان و
ضرر برگردید به سود شماست )بازگشت همه به 

 (. 33: ! )همانسوی اوست(
حرف گاهی در کتاب  رفیع: آمیختن دو زمان

های کهن در با تداخل عناصر و شخصیت، اضافه
در پی طعنه و اعتراض ، فضا و موضوعات جدید

یکی از غارشناسان معروف » به مسئوالن است.
رهای ضدزلزله با یک اجنبی در کتاب گرانسنگ غا

 «گویدراجع به شعری سخن می، طبقه حق تراکم
 (. 36: )همان

 حرف اضافههای فرعی طنز در . گونه6
، با حرف اضافههای فرعی طنز در کتاب از میان شاخه 

 ایم: رو شدهسازی روبههایی از آیرونی و نظیرهنمونه
توان شواهدی می، با دقت در طنز رفیع: آیرونی

نوع آیرونی بالغی و کالمی به دست آورد.  از دو
های نزدیک به این دو نوع اصطالحات و ویژگی

پوشانی ها همکه در بسیاری از مواقع با آن، آیرونی
، کنایه طنزآمیز و طعنه و استهزا: اند ازعبارت، دارند

، مجاز به عالقه تضاد و به تعبیری استعاره تهکمیه
بیه به ذم و ذم العارف طنزآمیز و مدح شتجاهل

گویی و به عبارتی نعل برعکس، شبیه به مدح
، هاگویی و به کار بردن کلمهکنایه، وارونه زدن

 ها.ها در غیر معنی حقیقی آنعبارت
نظر و ، یرونیقسم آ نیدر ا»: آیرونی بالغیـ 

 یزیعکس آن چ قاًیدق ندهیگو ای سندهیلحن نو
مورد  نیامثال در  یآورد. برایاست که بر زبان م

نام  یزاکان دیتوان از رساله اخالق االشراف عبیم
امر به منکر  یظاهر جدبه یبا لحن سندهیبرد که نو

که  واضح است کامالً کند ویاز معروف م یو نه
اوست....  یقیو نظر حق یخالف را دیگویآنچه م

خواهد یم لهیوس نیبد سندهینو، چه مسلم استآن
را ابراز  شیخو یقینظر حقبا  ریمغا کامالً یادهیعق

 (.یرونیمدخل آ: 1385، )داد« دارد
در اخبار آمده که ظرفیت بهشت زهرا تا پنج 

پس سازمان ملی جوانان ، شودسال آینده تمام می
هایی برای واگذاری گور به جوانان با باید طرح

تملیک در آینده در نظر  اقساط مناسب و به شرط
 (.58: 1395، زادهرفیعبگیرد! )

نام وزارتخانه پست تغییر کرد پس به زودی  
های همراه برطرف خواهد تمام اختالالت تلفن

 (. 112: همان) شد!
، نمونه بارز برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی

شهرام جزایری است که بعد از برخورد قاطع با 
در جامعه بود کن  اقتصادی ۀایشان هرچه مفسد
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 (. 163: همانفیکون گردید! )
ب شدن جوانان آمریکایی به مصرف در جذ

خوشبختانه در ایران : گویدمشروبات الکلی می
گرایش جوانان فهیم ما به سمت دوغ آبعلی است 

ای بی گاز آن را ای از نوع با گاز و عدهکه عده
 (. 256: همانکنند. )مصرف می

ها و اختالفات در علت اصلی بروز چالش
های زمانمجاز ساسبقت غیر، مسائل کالن شهری

برای خدمت بیشتر و زودتر به مردم  صرفاً، دولتی
 ( 351: باشد! )همانعزیز کشورمان می

ی کاندیداها از آنجا که در نشست چهارجانبه
هوری هرکدام از این چهار نفر که به ریاست جم

شود و دنیا و آخرت نائل بشود، ایران گلستان می
 شودتبدیل به بهشت خواهد شد؛ فلذا میهمه 

 (. 463: همان) هشت بهشت !
عیب جرم سیاسی آن است که حدودش مشخص 
نیست؛ اما جرایم رانندگی از شدت شفافیت 

 (.39زائدالوصف، آنورش هم پیداست )همان: 
رسد در خصوص ایدز هم داریم به نظر می

 خودکفا میشویم و نیازی به واردات آن نیست!
 ( 454: همان)

آباد با سعد ک تابلوی نفیس نقاشی از موزهی
هوشیاری که با ، موفقیت کامل به سرقت رفت

سرعت عمل به موقع نیروهای حراستی و  کامل
 (121: )همان !محافظ موزه مواجه نشد

، اتفاق تیر 18روز ، در کوی دانشگاه تهران
به شدت به را ای خودشان ناچیزی افتاد که عده

ها زدند و یک نفر هم خودش را ها و زنجیرباتوم
نجره انداخت پایین که بحمداهلل آسیبی به زمین از پ

 (. 141: همان) نرسید
ه حدی پاکیزگی های عمومی توی راه بتوالت

کند از که آدم هوس می، ریزداز در و دیوارش می
 (. 241: )همان اتوبوس خود جا بیفتد

سازی ، وارونهبه این آیرونی: آیرونی کالمی ـ

گویند. می همسازی طعنه وارونهلفظی و ، کالمی
یرونی کالمی را اصطالح دقیقی البته موکه آ

آیرونیست امکان »ست که داند و بر آن انمی
های دیگر را هم دارد، انسان استفاده از رسانه

، تواند کرنش یا لبخند آیرونیکی تحویل بدهدمی
یکی بسازد؛ یا آهنگ آیرون، نقاشی آیرونیکی بکشد

قطع نظر از  ـ« اریآیرونی رفت»اما از آنجا که هدف 
این نوع آیرونی را ، انتقال معنایی است ـاشرسانه

(. 67: 1389، موکه) «شمرد« زبانی»توان نوز میه
نویسنده خالف آن چیزی را ، سازیوارونهدر این 

هم به منظور  گویند که منظور دارد و خوانندهمی
مدخل : 1385، اصالنیاصلی او آگاه است.)

ین قسم آیرونی بر اساس مغایرت ا»سازی(. وارونه
و مخالفت بین آن چه بر زبان جاری می شود با 
منظور حقیقی استوار است... هنگامی که آیرونی 
کالمی برای مقاصد استهزائی و هجوآمیز به کار 

 «رود تقریبا با تهکّم و با استعاره ناساز برابر است
 ادیکه ز یکسبه مثالً  ؛: مدخل آیرونی(1385، )داد
 یدر واقع نوع نیا زیسحرخ ندیگویم دهیابخو

 یپرخوابتعبیر  نیکه مراد از ا، است ییبرعکس گو
 ریمغا، منظور و مدلول یبه عبارت، است او یو تنبل

گر تضاد ظاهر با ا»: شایان ذکر است که .کالم است
اطالع ، ی بنیادین آیرونی باشدواقعیت یک شناسه

یی آیرونی از این تضاد یک شرط الزم برای شناسا
، جمله زمانی (. به عبارتی74: 1389، موکه) «است

شد و شخصی آن آیرونیک است که خالف واقع با
  کند که واقعیت را بداند.را آیرونیک تلقی می

زمانی که اقدامات ناشایست و  حرف اضافهدر 
گردد و در همان متن ناکارامدی مقامات ذکر می

اف و القاب مسئوالن امر و نهادهای مربوط با اوص
آیرونی کالمی موثّری ، شوندمحترمانه توصیف می

شود. الزم به ذکر است که ضمن شواهد ایجاد می
 توان آیرونی بالغی هم یافت.ذیل می

پس ، در مورد اصالح طرح ممنوعیت ماهواره
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نتیجه به یک  مجلس محترم، از کش و قوس فراوان
 (51: 1395، زادهرسید! )رفیع متقن

اکبر اشعری که یک معلم بود، ب علیجناب مستطا
قائم مقام وزیر فرهنگ و معاون مطبوعاتی او و مدیر 

 ( 63شده بود! )همان:  هم متقبلمسئولی سروش را 
خبر گران شدن سیب زمینی در نگاه  

آنقدر مهم و  روزنامه عدالت پرورگردانندگان آن 
درصدی 31حیاتی بوده که خبر ناقابلی مثل افزایش 

 .(131: همان) حروف ریزتر آمده بودمسکن با 
اهلل در مورد ن انصار حزبیکی از روحانیو 

تصویب لوایح دوقلوی آقای خاتمی گفته بود جان 
 آفرین: جریان فساد در همین لوایح است. نکته مهم

ها به تنهایی به بعضی به این قدرت تحلیل معرکه!
 (. 177: )همان رسند.چه کشفیاتی می

رفیع از این دو : پردازینقیضهنویسی و نظیره

است. وی عالوه بر طنزپردازی نیز بهره بردهۀ شیو
پردازی از سازی از گلستان و نقیضهآن که به شبیه

در چند فقره نیز به تقلید از ، قابوسنامه پرداخته
سبک کهن دست زده و یا به نقض یک جریان 

 است. اجتماعی پرداخته
سیرت پادشاهان:  ، درگلستانحکایتی از باب اول 

یکی خدمت سلطان کردی و ، دو برادر بودند
دیگری به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر 
گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت 
کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از 

 (.83: 1392، مذّلت خدمت رهایی یابی؟ )سعدی
رشد لطفا یک شبه »رفیع در طنزی با عنوان

: استدهکر یسینورهینظ حکایت مزبور را« نکنید
نقل است که دو برادر بودند، یکی از آن دو به 
وساطت مردم هی رئیس جمهور بشدی و آن دو 
دیگر به دخالت مردم نائب رئیس مجلس و هردو آن 
در عالم سیاست چپ اندر چپ. پس یک چندی بر 

 (. 158: 1385زاده، این روال بگذشت... )رفیع
ای را نیز به صورت نقیضه کابوسنامهرفیع طنز 

سازی کرده که بخشی از شبیه قابوسنامه از مقدمه
 : شودآن ذکر می

ی کتاب چنین گوید جمع کننده» قابوسنامهمتن 

پندها، االمیر عنصرالمعانی کیکاووس بن اسکندر بن 
قابوس بن ُوشمگیر، با فرزند خویش گیالن شاه: 

توشی یر شدم و ضعفی و بیبدان ای پسر که من پ
بر من چیره شده.... بدان ای پسر که سرشت مردم 
چنان آمد که تکاپوی کند تا از دنیا آنچه نصیب او 

تر کس خویش بماند و نصیب آمده باشد به گرامی
تر کس بر من من از دنیا این سخن آمد و گرامی

تویی. چنان زندگانی کن که سزای تخمه پاک 
ی بزرگ و شریف پسر تخمه توست که تو را ای
 (.4و  3: 1362)یوسفی، « است از هر دو طرف

من تالیفات امیر عنصرالمبایلی : کابوسنامه: مثال

چنین ، الحال کابوس ابن مزد بگیر ابن زیادیمعلوم
ی این اراجیف با فرزند خویش گوید جمع کننده

بدان ای پسر که سرشت : سیامک المسمی به سیا
آن است که یک عده از سر  مردمان این زمانه

که آن ، ای دیگر کاله بردارند و زمانی نگذردعده
: 1385، زادهعده کاله از سر این عده بردارند )رفیع

الطرفین ای پسر تو از هر دو سوی کریم: (. و یا21
المجلس قدر باشی و باید که هر جا روی پس فی

 (.22: بینی و بر اتوبان صدر نشینی )همان

  یگیرنتیجه
های درونمایه آثار طنزآمیز رضا رفیع، مسائل و گره

سیاست خارجی و داخلی، معضالت اجتماعی، 
شود. اقتصادی و فرهنگی و بعضاً دینی را شامل می

وی ضمن انتقاد از اوضاع داخلی کشور، به ناکارامدی 
گیری، های تصمیمعناصر قدرت، ضعف سیستم

های جناحاجرایی و احکام قضایی، عملکرد رهبران 
های رفیع، عدالت پردازد. ازجمله دغدغهسیاسی نیز می

اجتماعی و آزادی بویژه آزادی مطبوعات و نویسندگان 
کشور است. به مشکالت جوانان نیز عنایت ویژه دارد 
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توجهی مسئوالن به ازدواج، شغل، تحصیل و و بی
مسکن این جماعت را موجب افسردگی، اعتیاد و فرار 

 . بیندمغزها می
از اکثر شگردهای  حرف اضافهرفیع در کتاب 

زبانی نظیر: تعابیر عامیانه، کلمات محاوره، عبارات 
غیرفارسی، کاربردهای کهن، ساخت کلمات جدید، 

گویی ، غلط امالیی، چرخش از گویی، رکبدیهی
جدی به شوخی، دشنام یا شعارزدگی، لهجه 

ی در معتادان، جمله معترضه و اِتباع و از فنون بالغ
ی بدیع از: جناس و سجع، تضمین و تلمیح، حوزه
دار، العارف، حسن تعلیل خندهالمثل، تجاهلضرب

تضاد، تناقض، اغراق، ایهام، اسلوب الحکیم و 
همچنین از عناصر بیانی، مثل: کنایه، تعریض، تشبیه، 

 است.استعاره مکنیه غالباً از نوع تشخیص بهره برده
از رهگذر طنز موقعیت رفیع در خلق 

عناصر متناقضی را کنار هم ، دارهای خندهتوصیف
ذهن مخاطب از تصور آن فضا  تا، گذاردمی
اختیار بخندد. برای خلق موقعیت این چنینی از بی

و جابجایی ، دار توصیف خنده: ابزارهایی نظیر
 است.زمان و مکان استفاده کرده
طنز در ۀ شدهای شناختهرفیع از انواع تکنیک

دهنده تسلط وی بر رش بهره برده، که این امر نشانآثا
های رایج طنزپردازی است؛ اما وی بازی کردن با شیوه
دارد و همین امر سبب کثرت ها را بسیار دوست واژه

 است.های زبانی در طنز او شدهبکارگیری تکنیک
، آیرونی: های فرعی طنز نظیررفیع از شاخه

است. م بهره بردهسازی هپردازی یا نقیضهنظیره
انس رفیع با شاهکارهای ادبی کهن و معاصر در 

 شود.ها آشکار میآفرینش نظیره
طنز سفید ۀ توان طنز رفیع را در زمردرمجموع می

و مالیم قرار داد، با این توضیح که طنز او اصالً 
آزاردهنده نیست، گویی خبرهای نادلپذیر و ناخوش 

اند و انتقادی فکاههها دستاویزی برای شوخی و رسانه
یابیم که وی با در کار نیست، امّا با کمی تامّل درمی

ی ارکان و عناصر متولّی امور ظرافت خاصی به همه
است. ها را با لحنی شیرین گوشزد کردهتاخته و کاستی

هرچند رفیع طنزپردازی دلسوز و متعهد است، که 
اش حساسیت و نگرانی دارد؛ نسبت به اوضاع جامعه

، اهل «هالو»مّا خالف افرادی چون عالی مقام ا
سازگاری و مداراست. وی شاید به دلیل اصرار بر 

تر حضور همیشگی در رسانه، شرنگ طنزش را رقیق
کند، تا جایی که وی را به کام آماج خود روانه می

نویسان معترض یا منتقدان توان در شمار فکاههمی
 لّم و خونین جگر.طبع قرار داد، نه طنزپردازی متاشوخ
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