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Verbal Humor in F'arano Poetry of
Akbar Eksir

Soheila Farhangi1, Akbar Jafari2

Abstract
Akbar Eksir is one of contemporary poet that
has used satire intellectually and
compassionately to reform disorders and
abnormalities in society. He use F'arano
poetry which is Succinct, tangible, simple, far
from complex imagination and related to
todays’ human concerns. Here, six poems out
of Akbar Eksir’s six set of F'arano’s poems
was studied and analyzed. The theory include
six basic variables such as script oppositions,
logical mechanism, position, goal, narration
style and language. Results show that script
oppositions and logical mechanism are
effective factors in F'arano poetry structure.
Also in a satire poem, some times two or more
script oppositions are observed that in order to
analyze heterogeneity among them some
logical mechanisms are used. Research
indings show that Eksir usees simple narration
and daily conversation more in his poems,
also in more studied ones person is not a goal
but a concern, a group or all humans are
critisized by poet.

Key words: F'arano Poetry, Satire, Akbar
Eksir, General Theory of Verbal Humor.
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مهمقد
بیان مسئله
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، معایبدادننشانبهتمسخروطعنهمایۀدست
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:1381، انوشه(ستآنهابهدادنهتوجوهاکاستی
934.(

طنز«: گویدمیطنزتعریفدرکدکنیشفیعی
ونقیضیناجتماعهنريتصویرازاستعبارت
ونۀگازاستفادهباغالباً طنز). 302: 1366(»ضدّین

عیاجتماوزیستی، ذهنیحاکمهاينظامزبانادبی
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بامتفاوتعاداتیواستدالل، عرف، منطقجایگزینی
:1390، تجّبر(شودمیآفریده، استمعمولآنچه

ايسادهکارطنزازدقیقیتعریفارائۀالبته). 83
، تفکّربرانگیزماهیتدلیلبهدشوارياینونیست
ابآنمفهومومرزنزدیکیوطنزچندالیۀوپیچیده

فکاههوهزل، هجومانندطبعیشوخانواعدیگر
. است

گفتارهايگونهتمامبهطبعیشوخکلیطوربه
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بهخندهوکنایه، تمسخر، انتقادمانندعواملیوجود
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اشتراکاتیطبعیشوخمختلفهايگونهدر.شودمی
غیرجّديمسائلوکنایه، بودندارخندههمچون
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،)19: 1366، کاسب(استنویسندهیاشاعرخشم
نشاطوتفریحمنظوربهرکیکايشوخی«هزلاام

، صالحی(»استخصوصیومحدودسطحیدر
هايرفتاربربیشترمطایبهیافکاهیو) 62: 1367
داردنظراخالقیبالهتوضعفنقاط، غریب

).216: 1387، اصالنی(
هايصورتبهفارسیکالسیکادبیاتدرطنز
طنزاام، داشتهوجودهمیشه... وهزل، هجومختلف

درمشروطهازبعد، آنامروزيومدرنمعنايبه
ارآن، ایراندرطنزتاریخیسیردر. یافترواجشعر
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وشخصیوفرديرامشروطهازپیشطنز. اندکرده

، صدر(نامندمیاجتماعیرامشروطهازطنز پس
1381 :13-11.(

تحقیقاهمیت و ضرورت 
برخوردارممتازيجایگاهازمعاصردوراندرطنز

به این دلیل هدف. داردهمزیاديمخاطبانواست
شاعرانیکی ازطنزشعرحاضر بررسیپژوهشاز

باوشدهسرودهفرانوشعرقالبدرکهاستمعاصر
برخوردارزیاديجاذبۀاز، بودنگزندهوتلخوجود

ود ـت خـه سمـرا بادي ـدگان زیـت و خواننـاس
.کشاندمی

پیشینۀ تحقیق
فارسیادبمتوندرطنزپردازيوطنززمینۀدر

نامۀپایان. استگرفتهصورتزیاديهايپژوهش
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کیومرثهايکتابمضمونیوساختاريتحلیل
درطنزبررسیو) 1381، سعیدي(فومنیصابري

اینهاينمونهاز) 1385، یوسفی(دهخداآثار
اکبرآثاردرطنزبررسینامۀپایان. هاستپژوهش

سهازاکسیرطنزبهنیز) 1393، اسماعیلی(اکسیر
. استکردههتوجمحتواوبالغت، زبانمحور
درطنزدرونمایۀتطبیقی- توصیفیبررسینامۀپایان
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. دارنداختصاصتلویزیونیهايسریالومطبوعات
متوندرطنززمینۀدرکههاییپژوهشبیشتراما

وزبانیبررسیبه، گرفتهصورتفارسیادب
براساسکدامهیچواندکردهاکتفاآثاراینمحتوایی

این،روایناز. اندنشدهنوشتهکالمیطنزنظریۀ
ۀـنامانـپایهايهـیافتاسـاسرـبهـک–شـپژوه

اکبرطنزآثارخوانشعنوانباارشدکارشناسی
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، منطقیمکانیسم، هاانگارهتقابلازجملهمباحثی
هایینمونهدرروایتشیوةوزبان، موقعیت، هدف

.بپردازداکسیراکبرطنزاز

آنهايویژگیاهمّ وفرانوشعر، اکسیراکبر
، اراـآستدرشمسـی 1332دـولـمترـاکسیرـاکب

عّلمموفارسیادبیاتوزبانرشتۀآموختۀدانش
1347سالازراشعرسرودناکسیر. استبازنشسته

رد. استسرودهشعرهاقالبانواعدروکردآغاز
سوگدر«نامبهشعرشمجموعۀاولین1361سال

ازبعدوقبلشعرهايشاملکهشدمنتشر»سپیداران
شعراز1381سالتا1372سالاز. اوستانقالب

شعر«پیشنهادباسالدهازبعداام، گرفتکناره
راخودشعريجدیددورة، ادبیجامعۀبه»فرانو
هايالسبیناوفرانوییشعرهايمجموعه. کردآغاز
لیصندبنشینیدبفرمایید: ازاندعبارت93تا82

اللپستۀ، اندگرفتهدیابتعسلزنبورهاي، عزیز
، خیزحاصلهايملخ، استشکندندانسکوت
؟شیماوناتاکوما، ماالریا

دهۀشعربراياکسیراکبرپیشنهادينامفرانو
فرانو«: گویدمیاو. استمعاصرشعرآیندةنیزو80
شعرازفراترمعنیبه؛ نیستمدرنازپسمعنیبه
واستنیماییشعرشاخۀترینوحشی. استنو

شعرفرانو. نیستنخبگانشعر، سپیدشعربرخالف
خواهدیمهرچهآدابیوترتیبیهیچبی. هاستپاپتی

کنارراهاعادت). 46: 1385، اکسیر(» !بگوتنگتدل
نوعاینهايویژگیازگفتنسخنپروابیوزدن
رافرانوشعرطرحدرکاراساساکسیر. استشعر
ارتعبمعنایکبهشعر«: داندمیآدونیسسخناین

بهعادتکهچیزهاییگفتنبهزبانواداشتنازاست
).16: ب1387، اکسیرازنقل(»نداردآنهاگفتن

ستاعبارتفرانوشعرهايویژگیترینمهم
:از
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).104- 107: الف1387، اکسیر(استخودمان

GTVH(1(نظریۀ عمومی طنز کالمی 

ویکرديربراساسراطنزموجودهاينظریهتوانمی
: کردتقسیمکّلیگروهدوبهزبانی

کهاستشناختیغیرزبانهاينظریهاولگروه
: ازاندعبارت

اینبرنظریهاین:2تفّوق/برترينظریۀ)الف
دیگرانازراخودوقتیماکهاستاستواراساس

منتجکهکنیممیحاصلنشاطی، بینیممیباالتروبرتر
نسبتهابزبهرادیدگاهاین. شودمیخندهبه

).86: 1390، تجّبر(دهندمی
:3ناهماهنگی/جنسیناهم/خوانیناهمنظریۀ)ب

ادراكاـبراوخیـشوزـطندركهـنظرینـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. General theory of verbal humor
2. Superiority Theory
3. Incongruity Theory

نهایتدرکهداندمیمرتبطآندرنهفتهناهماهنگی
ایدهایناحطررابرگسون. انجامدمیخندهبه

).12: 1384، کریچلی(دانندمی
:4ارضاوتحـرك،اییـره/شـآرامۀـنظری)ج

ازویژهبه، شدهسرکوبروانیانرژيرهاسازي
دیدگاهاینگرارائهکهطنزکمکبهجنسیتابوهاي

).28: 1371، اخّوت(استفروید
اینبراساس:5ربوبیت/الوهیتنظریۀ)د
موجبکهشدهدانستهالهیموهبتیخندهدیدگاه
).20: 1386، خشوعی(شودمیافرادوحدت

کهاستشناختیزبانهاينظریهدومگروه
:استزیرهاينظریهشامل

گرما:6)گرمس(اـرمـگاییـمعنۀـنظری)الف
او. استنهادهبنارانظریهاینفرانسويشناسنشانه

کردنمطرحفی ومعرجزءسهبهرالطیفههر
عملکهبخشییاحلراهوسؤالیاتضاد، مشکل
بهراتضادکهحّلیراه؛ پذیردمیصورتانفصال

، تاخو(کندمیتقسیم، کندمیحلداريخندهشکل
1371 :31.(

، مجارستانیشناسزبان:7اژيـونـفۀـنظری)ب
کّلیدستۀدوبهراطبعیشوخانواع، فوناژيایوان

ارهايـساختازادهـاستفاـبهـکاییـهطبعیوخـش
انحرافاتبراساسکههاییطبعیشوخودومعنایی

. کندمیتقسیم، آیندمیپدیدمنطقیونحوي، زبانی
اعتباربیبرايمطلبلبّ یعنیدومجملۀاونظراز

ازاستفادهباوآیدمیفیمعریعنیاولجملۀکردن
).32: همان(شودمیآفریدهخندهکارکردهمین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Relife Theory
5. Divinity Theory
6. A.J. Greimas
7. Ivan Fonagy
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نظربه:8نـراسکیاییـمعنارةـانگۀـنظری)ج
رامتناصلیمعنايزمانیلطیفهمخاطبراسکین

خواهدمیکسیکهبداندقبلازاوالً کهفهمدمی
لطیفهاجزايمیاناینکهدوموکندتعریفايلطیفه

براساسمخاطبراسکیناعتقادبه. ببیندتضادّي
الگوییفرهنگیمظاهرتمامازخودفرهنگیپیشینۀ

ونقضحدوديتاالگواینلطیفهدر. داردذهندر
عبارتبه. شودمیتجانسعدموتضادبهمنجر
ولی، داردانتظاردیگريچیزابتدامخاطبدیگر
افتدمیدیگريفاقاتویابدنمیتحّققاوانتظار

).29- 30: همان(
طنزعمومینظریۀ:کالمیطنزعمومینظریۀ)د
در10راسکینویکتورو9آتاردوسالواتورراکالمی

گونۀازترکیبیکهکردندمطرح1991سال
معناییانگارةطنزنظریۀگستردةوشدهاصالح

لطیفۀسطحیپنجبازنمودمدلو) 1985(راسکین
منظوربهکالمیطنزعمومینظریۀدر. استآتاردو
گرفتهکاربهپایهمتغیّرششطنزمتونتحلیل

:شودمی
منابعبخشترینانتزاعی:11انگاره. تقابل1
/غیرواقعیتوواقعیتبینتضادآندرواستدانش

ومحتملصوربینتضاد/غیرطبیعیوطبیعیشرایط
.شودمیدیدهغیرمحتمل

تجانسعدمتحلیلشیوة:12منطقی. مکانیسم2
صمشخراطنزدرموجودمتقابلانگارةدوبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. SSTH
9. Salvatore Attardo
10. Victor Raskin
11. Script opposition
12. Logical Mechanism

بلکه، نداردمطابقتمعمولمنطقبالزوماً وکندمی
آندرفقطاستممکنکهاستآمیزيطنزمنطق
.باشدمعنادارطنزمتن

؛ استطنزدرمفروضزمینۀپس:13. موقعیّت3
کهدهدمیرخآندرطنزکهفضاییومکان، شرایط

عنوانبهونیستصمشخدرستیبهمتونبرخیدر
. شودمیتلّقی»بافت«

چهیاکسیچهکهکندمیبیان:14. هدف4
واندگرفتهقرارانتقادیاتمسخرموردطنزدرکسانی

کهطنزهاییکهمعنابدین؛ استاختیاريویژگییک
تهیارزشدارايهدفمتغیّربراي، نیستندتهاجمی

.هستند
مربوططنزمتننوعبهکه:15روایت. شیوة5

کهدهدمینشانمتغیّراین،دیگرعبارتبه.شودمی
ازیامکالمه، داستانیسادةروایتیکطنزمتنآیا

.استچیستاننوع
عنوانبهزبانازآتاردووراسکین:16. زبان6

، واژگانی، واجی، آواییسطوحدرهاانتخابهمۀ
شریفی(اندکردهیادکاربردشناسیومعنایی، نحوي

).114- 118: 1388، یزديکرامتیو
ردرابیشتريمتغیّرهاينظریهاینکهآنجااز
بهقادرهمچنینوگیردمیکاربهطنزمتونتحلیل
امعجنظریۀتنها، استتريمتنوّعطنزمتونتحلیل
تواندمیکهشودمیمحسوبطنزمعنایی- علمی

.گیردقراراستفادهموردطنزمتونتحلیلدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. Situation
14. Target
15. Narrative strategy
16. Language
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اکسیراکبرطنزازهایینمونهتحلیلوتجزیه
براساساکسیرفرانويشعرشصتپژوهشایندر

ازاام، استشدهبررسیکالمیطنزعمومینظریۀ
مقالهایندراطالعاتازحجماینارائۀکهآنجا
هبسنداوکتابهرازنمونهیکذکربه، نیستمیّسر

.کنیممی
دیابتعسلزنبورهايمجموعۀاز»گمشده«شعر. 1

اندگرفته
بودطالعاشقمادر

خواستدستبند، توّلدجشن
.رفتزندانبهپدر
خواستزنجیر، مادرروز
.رفتتیمارستانبهپدر

خواستسرویسازدواجسالگرد
!  رفتوشدسوارپدر

)66: 1384، اکسیر(
»گمشده«شعر GTVHتحلیل .1جدول
طال و جواهرات/ طال و تقابل انگاره:

جواهرات نه

منحرف کردن ذهن خواننده با مکانیسم منطقی:
استفاده از کلمات چندمعنایی 

گرازنان پرتوّقع و تجّملهدف:

خانوادهموقعیت:

روایت ساده:روایتشیوة

روزمّرهزبان:

مادر «اکسیر در این شعر با آوردن عبارات 
» سرویس«و » زنجیر«، »دستبند«و » عاشق طال بود

ضاي ذهنی مخاطب انگارة طال و جواهرآالت را در ف

ا در هر قسمت با آوردن عباراتی که کند، امفعّال می
این کلمات در ساختار آنها معانی دیگري دارند، 

معناي دوم آنها سوق فضاي ذهنی مخاطب را به 
دهد که تولید آرایۀ ایهام تبادر کرده است. بدین می

هایی متفاوت با قبل را ایجاد کرده که انگاره،ترتیب
اي از سِر درد بر گوشۀ لبان مخاطب خود خنده

نشاند. می
مادر «هاي شاعر در ابتدا با آوردن عبارت

انگارة » عاشق طال بود/ جشن تولّد دستبند خواست
ها الت است در ذهننی را که خواهان زیورآز

» ه زندان رفتبپدر «ا با آوردن عبارت آفریند، اممی
زیرا ؛کندها تداعی میاي دیگر را در ذهنانگاره

ه به با توج- ه از زیورآالت زنانه استک- دستبند 
لفظ زندان، دستبند مجرمان را به ذهن متبادر 

ت که در ز دیگر زیورآالت اسکند. زنجیر امی
کار رفته است، به» روز مادر زنجیر خواست«عبارت 

ر پد«ا مجاورت این واژه با تیمارستان در عبارت ام
ر ، به زنجیر کشیدن مجانین را د»به تیمارستان رفت

در » سرویس«کند. همچنین واژة ذهن ترسیم می
انگارة » سالگرد ازدواج سرویس خواست«عبارت 

ب ـۀ مخاطـدر مخیّلر راـال و جواهـس طـسروی
ار شد و پدر سو«ا با آوردن عبارت دهد، امشکل می

ریزد و این انگاره به شکلی طنزآلود برهم می» رفت
مفهوم سرویس آمدوشد براي خواننده تداعی 

شود.می
هدف اکسیر در تقابل هم قرار دادن این 



101سهیال فرهنگی، اکبر جعفري/طنز کالمی در شعر فرانوي اکبر اکسیر

ها نیست. در حقیقت او شرح حال زنان انگاره
کند که همسر و ی را روایت میگرایپرتوقّع و تجّمل

خواهی و چشم و خانوادة خود را فداي زیاده
کنند تا جایی که مرد خانه هاي خود میچشمیهم

جاي آنان یا دست به هاي نابهبراي برآوردن خواسته
آورد، یا دچار زند و سر از زندان درمیبزه می
شود. با هاي روانی شده، راهی تیمارستان میبیماري

گویا شاعر » پدر سوار شد و رفت«ن عبارت آورد
که همانا - بارترین سرنوشت چنین مردانی را اسف

به تصویر کشیده و چنین - ترك خانواده باشد
مادرنماهایی را از لبۀ تند شمشیر انتقاد خود گذرانده 

است.

نید بفرمایید بنشیاز مجموعۀ » سبیل و فلسفه«. شعر 2
صندلی عزیز

سبیل و فلسفههاي بزرگ باآدم
اندچه کارهایی که نکرده

نیچه با آن اَبَرسبیل مرتّب پرپشت
پوتین فلسفه را برق انداخت.

هیتلر با آن سبیل کوچک استامپی
ادر کرد.صها را به روسیه پوتین

استالین با آن سبیل مکانیکی
سیبري را بیل زد

و براي فلسفه ویال ساخت!
سیخسیخبدقوارةام با این سبیل من مانده

اش صفر استو کارنامۀ ثلث سوم که نمرة فلسفه
شما بگویید؛ با این سبیل و با این صفر

من چه کاره خواهم شد؟! 
)65الف: 1387(اکسیر، 

»سبیل و فلسفه«شعر GTVHتحلیل .2جدول 
فلسفه آري/ فلسفه نهتقابل انگاره:

اغراق در توصیف سبیلمکانیسم منطقی:

نمایانی همچون هیتلر فیسلوفهدف:
و استالین

اجتماعموقعیت:
روایت سادهشیوةروایت:

روزمّره و عامیانهزبان:

توصیفشگردازاستفادهباشعرایندراکسیر
بهراآلودطنزفضایی، دارخندهو تصویرسازي

یلاَبَرسبآنبانیچه«عبارتدر. استگذاشتهنمایش
با، »انداختبرقرافلسفهپوتین/پرپشتمرّتب

وسبیلاندازةدراغراقمنطقیمکانیسمازاستفاده
ايفرچهانگیزخیالوآمیزطنزتصویرازبرداريبهره
رب، شدهساختهسبیلازپوتینانداختنبرقبرايکه

.استافزودهخودشعرطنزگونگیجنبۀ
استامپیکوچکسبیلآنباهیتلر«عبارتدر

باتصویرسازينیز، »کردصادرروسیهبهراهاپوتین
هیتلرشاعردیدگاهازچراکهاست؛شدهانجامسبیل

هاپوتینصدورجوازخودماننداستامپهايسبیلبا
از. کردمُهررادومجهانیجنگواقعدروروسیهبه

روسیهجمهوريرئیسمعنايدرپوتین،دیگرسوي
قدرتموجبکهکردهایجادتبادرایهامروسیهبا

بعديعبارتدر. استشدهدر این شعرطنزبیشتر
بهحملهدراستالینیعنی،هیتلرپیمانهمازهم

هايسبیلباگوییکهاستشدهبردهنامروسیه
سیبري، جنگیهايسالحوسربازانوخودمکانیکی

از. استزدهشخم- استشورويازمجازکه- را 
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براينوویالییگونهبدیندیکتاتورهااینشاعرنظر
اینهايافروزيجنگ. نهادندبناجهانفلسفۀ

ازویالساختنوآنانهايویرانگريودیکتاتورها
. استشعرهايتقابل

خودسبیلکردنمسخرهشعر باپایاندرشاعر
سرنوشتچگونگیدر، اشفلسفهنمرةضعفبیانو

عرشسراسردر،واقعدر. کندمیتردیداظهارخود
یچهنمانندافراديکهداردوجودانگارهاینظاهردر
اام، ندمؤثّربشرتاریخدرخودهاينظریهباهیتلرو

این- استشعرطنزالیۀهمانکه- دیگرايالیهدر
ذهندرجدیدايانگارهوریزدمیدرهمانگاره

بادافرااینکهاستاینآنوگیردمیشکلمخاطب
، اندکردهدوچندانرابشريدردهايخودنظریات

خودنژادپرستانۀونازیستیدیدگاهباکههیتلرمانند
روشنرادومجهانیجنگآتشوبرآشفتراجهان

.کرد
و وبازاريکوچهوايمحاورهزبانازاستفاده

وزدنیلب، سبیل، استامپمانندالفاظیکارگیريبه
درتعّجبعالمتازنامتعارفاستفادةهمچنین...، 

قابلنکاتاز» !ساختویالفلسفهبرايو«عبارت
.استشعرایندرتوجّه

سکوتلالپستۀمجموعۀاز»االولیاتذکره«شعر. 3
استشکندندان
نوشتنامهتوبهحّلاج

گفتوداعرافانیدار
بغداددرحاالاو

.دهدمیکرایهفلزيداربست
نیشابوربازارنبشدرعطّار

.فروشدمیجنسیتقویتگیاهیداروي
استرفتهدُبیبههمشبلی

جنیدامالكمشاورینشبکۀازو
.زندمیاناالحقساعته24

استیزیدباهمچنانبایزید
! بخیرشب

)52: ب1387، اکسیر(

»االولیاتذکره«شعر GTVHتحلیل .3جدول 

انگاره:تقابل 
عطّار نه، حّلاج نه، عّطار/حلّاج/
بایزید نه، شبلی نه، بایزید/شبلی/
جنید نهجنید/

مکانیسم منطقی:
جایی) زمانی و بهناهمخوانی (جا

تاریخی

هدف:
هایی که فقط فکر زندگی و انسان

ند.اروزمّرگی
بغداد، نیشابور، ُدبیموقعیت:

خبريشیوةروایت:

و روزمرّهعامیانه زبان:

هاي حّلاج، عطّار، در این شعر، اکسیر انگاره
خاطب او عارفانی که در ذهن م- شبلی و بایزید را 

شان کنده و با نسبت از زمان خود- بزرگ هستند
دادن مسائل امروزي به آنها، آنان را وارد دنیاي

کنونی کرده است. به نظر سلیمانی اگر شخصیتی 
مانزخود بِکَنیم و وارد تاریخی و مشهور را از زمان

، یا اگر وسایلکنونی و روابط و مسائل دیگري کنیم، 
ان دیگري ی زبان زمانی را به زمها و حتاشیا، آدم

).293: 1391شود (منتقل کنیم، طنز ایجاد می
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لزي کرایه که داربست ف- انگارة حلّاج 
ندانه و طنزآمیزي با باالي به شکل هوشم- دهدمی

که در - حلّاج سنخیّت دارد. انگارة عطّار دار رفتن 
نبش بازار نیشابور داروي گیاهی تقویت جنسی 

هن مخاطب از عطّاري و ذبا آنچه در - فروشدمی
کند. شبلی داروفروشی وجود دارد، تناسب پیدا می

بازي زبانی - اندر امالك شدهکه وارد بازا- و جنید 
و ، در مجموع تصوّرات»یزید» «با«و » بایزید«

رفان در ذهن که از این عا- هاي قبلی را انگاره
زند و باعث خندة او برهم می- مخاطب بوده

اي از سر درد که این واقعیت را بیان شود؛ خندهمی
هاي امروزي دو دستی به دنیا کند که انسانمی

اند و دوروزه عمر گرانبها را در این صرف چسبیده
و به » شتاورم صیف و چه پوشمختا چه «کنند می

اند.توّجه شدهاهللا بسیار کمعرفان و سلوك الی

هاي حاصلخیزملخاز مجموعۀ » کاریز«. شعر 4
سازمخواستم از کاه کوه بمی

دیدم نقشۀ جغرافی جایی براي دّره ندارد
از کوه کاه ساختم.

باد کاه را برد
ها و رودها پر شدتمام دّره

امحاال مانده
با این همه آب زیر کاه چکار کنم؟ 

)75: 1389(اکسیر، 
»کاریز«شعر GTVHتحلیل .4جدول 

تقابل انگاره:
المثل از کاه کوه ضرب

المثل از کاه کوه ساختن/ضرب
ساختن نه

المثلقلب و تحریف یک ضربمکانیسم منطقی:

هاي ریاکار و آب زیر کاهانسانهدف:

جامعهنقشۀ جغرافیایی و موقعیت:

روایت سادهشیوةروایت:

عامیانه و روزمرّهزبان:

خواستم از می«عبارت آغازین این شعر یعنی 
از کاه «المثل معروف انگارة ضرب» کاه کوه بسازم

ا کند، امدر ذهن خواننده فعال میرا » کوه ساختن
دیدم نقشۀ جغرافی جایی براي دره «عبارت بعد 

کند و خواننده می، انگارة قبلی را نقض»ندارد
روست.یابد که با متنی غیرمنتظره روبهدرمی

شاعر در عبارت بعد با استفاده از شگرد قلب 
هـبرا » نـوه ساختـاه کـاز ک«ل ـالمثب ضربـمطل

در شعر گنجانده و » از کوه کاه ساختم«صورت 
گونه مفهوم و مضمونی نو و هنري ایجاد کرده این

است.
» کوه«و » کاه«هاي تکرار واژههمچنین شاعر با 

، »جغرافی«، »نقشه«هاي نظیر در واژهالو مراعات
توجّه مخاطب را به» آب«و » رود«، »کوه«، »دّره«

کند. عبارت مضمون مورد نظر خود جلب می
صورت توان هم بهرا نیز می» آب زیر کاه«انگیز ابهام

م هوآِب زیر کاه با توجّه به ادامۀ مطالب قبل خواند
که یک عبارت کنایی به مفهوم آدم » آب زیر کاه«

است.دورو و ریاکار
اکسیر با این شگردهاي ایجاد طنز به فضاي 
طنزآلود شعر خود استحکام بیشتري بخشیده است. 

هایی را که از یک مسئلۀ او در این شعر انسان
سازند و دورو و ریاکارند، آماج کوچک کوهی می

ر داده است.تیرهاي انتقاد خود قرا
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ریاماالاز مجموعۀ » هاانگشت«. شعر 5
شوندبسته نمی

زنندبرند میگیرند مییابند میکاوند میمی
خارندکارند میخراشند میاندازند میمی
نویسند...شمارند میمی

روند بیمارستانخسته که شدند می
و درست جلوي بینی خانم پرستار

گویند:میایستند و خیلی مؤّدب می
هیس!!! 

)51: 1390(اکسیر، 

»هاانگشت«شعر GTVHتحلیل .5جدول 
چیستان انگشت/ انگشتتقابل انگاره:

مکانیسم منطقی:
توصیف چیزي به صورت 

چیستان
تهی (فرد خاّصی نیست)هدف:

بیمارستانموقعیت:

چیستانشیوةروایت:

روزمّره و عامیانهزبان:

صورت مبهم و اي را بهانگارهشاعر ابتدا
تدریج دهد و بهمعمّاگونه در ذهن مخاطب شکل می

ه با توصیف این انگاره، چیستی آن را براي مخاطب ب
کند. در پایان شعر با شکلی طنزآلود روشن می

مجّسم کردن تصویر آشناي خانم پرستاري در 
د را براي دعوت که انگشت خو- بیمارستان 

انگارة - روي بینی گرفتهمراجعان به سکوت،
انگشت را در ذهن خواننده جانشین انگارة مجهول 

نده به جواب خوان،کند و بدین ترتیبقبلی می
رسد.چیستان می

هاي بارز این شعر طنز، بسامد باالي از ویژگی
اي که در ابتداي آن به گونه.ها در آن استفعل

کرارصورت متوالی تدوازده فعل بدون آوردن نهاد به
ت باعث ایجاز در شعر شده است. شدشده که به

کاربرد نامتعارف سه عالمت تعجّب در ،همچنین
ست.هاي این شعر اپایان، از شاخصه

ما کو تا اونا شیم؟از مجموعۀ » شانس«. شعر 6
هاسازها هم مثل آدم

خوشبخت و بدبخت دارند.
شودنی سوراخ سوراخ می
خوردتنبک مدام توسري می
کنندکمانچه را سروته می

کشندتیغه بر گلویش می
گیرندتار را  امّا در آغوش می

نوازند! و می
)38: 1393(اکسیر، 

»شانس«شعر GTVHتحلیل .6جدول

تقابل انگاره:
ساز خوشبخت/ ساز بدبخت، 
آدم خوشبخت/ آدم بدبخت، 

ساز/ ساز نه
دلیل عکسمکانیسم منطقی:

نیست)تهی (فرد خاّصی هدف:
بافت شعرموقعیت:

روایت سادهشیوةروایت:

روزمّره و عامیانهزبان:

شاعر طنزپرداز با استفاده از مکانیسم منطقی 
دلیل عکس انگارة سازهاي خوشبخت و بدبخت را 
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در مقابل هم قرار داده است. او شکل ظاهري آالت 
مایۀ طّنازي خود کرده است. موسیقی را دست

که براي به صدا - را » نی«موجود در هاي سوراخ
دلیل بدبختی - درآمدن و تغییر لحن آن تعبیه شده 

آور است. آن دانسته که دلیلی غیرمنطقی و خنده
که براي به صدا درآمدن آن باید بر سرش - تنبک را 

خور دانسته که باز دلیلی ادّعایی و توسري- بکوبند
مانچه را طور کطنزآمیز براي بدبختی آن است. همین

که با استفاده از کشیده شدن تیغه بر زه آن تولید - 
به انسانی تشبیه کرده که براي شکنجه - کندصدا می

کنند و تیغ بر گلویش کردن، آن را سروته می
ا تار را چون نوازندگان براي نواختن آن، کشند. اممی

زیرا ؛داندگیرند، خوشبخت میدر آغوش خود می
گیرد. در همۀ این رار میمورد لطف و نوازش ق

و » منطق موضعی«شده یک موارد، منطق مطرح
تواند به بیرون از متن طنز چراکه نمی؛محدود است

و یا جهان خارج راه یابد و با منطق معمول و 
واقعیت مطابقت ندارد.

توان به از شگردهاي طنزآفرین در این شعر می
موارد زیر اشاره کرد:

ها ازها هم مثل آدمس«. تشبیه در مصرع 1
؛»خوشبخت و بدبخت دارند

. تشخیص در کلمات نی، تنبک، کمانچه و 2
تار؛

. تضاد در کلمات خوشبخت و بدبخت؛3
و » خوردتوسري می«اي . ترکیبات محاوره4

؛»کنندسروته می«
که کنایه » خوردتوسري می«. کنایه در عبارت 5

است؛از انسان ترسو و منفعل

ر در کلمات ساز، نی، تنبک، . مراعات نظی6
نوازند؛کمانچه، تار، در آغوش گرفتن و می

ر که در رابطه با تا» نوازندمی«. ایهام در واژة 7
به معناي نواختن و به صدا درآوردن است و در 
رابطه با انسان به معنی مورد لطف و نوازش قرار 

دادن.

گیرينتیجهبحث و 
هۀ ر داکبر اکسیر، شاعر طنزپرداز و منتقد آستارایی، د

قید شعري که رها از .شعر فرانو را مطرح کرد80
سرایی، وزن و قافیه است و ایجاز، پرهیز از مدیحه

دوري از ستایش معشوق مجازي، غیرمترقّبه بودن، 
هاي بارز آن مداري و ملموس بودن از شاخصهسوژه

نوع شعر ابراز دردها وکه هدف ایناست. از آنجا
دار را بیان معضالت اجتماع است، طنزي تلخ و نیش

با خود به همراه دارد. 
در این پژوهش به بررسی آثار طنز اکبر اکسیر 

پرداخته شد. » نظریۀ عمومی طنز کالمی«براساس 
هاي آثار طنز هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی

مبناي شش اکبر اکسیر در چارچوب نظریۀ مذکور بر 
اند ودهمتغّیر پایه بود که به نام منابع دانش معّرفی ش

اند از: تقابل انگاره، مکانیسم منطقی، هدف، عبارت
آمده از دستموقعیّت، شیوة روایت و زبان. نتایج به

دهد که این هاي این تحقیق نشان میتحلیل داده
و ازـز فرانـر طنـرح شعـن و شـراي تبییـه بـنظری
ار است. هاي خوبی برخوردتقابلی

اکسیر رانويفشعرهاي تحقیق در شصتیافته
دهد که:گانه نشان میبه تفکیک متغیّرهاي شش

تقابل انگاره در همۀ شعرهاي اکسیر به نحوي )الف
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وجود دارد و بعضی از  اشعار او، داراي چندین 
وجود تقابل انگاره یکی از ،ند. بنابرایناتقابل انگاره

شود.هاي اشعار فرانو محسوب میهخصیص
مکانیسم منطقی در همۀ شعرهاي طنِز )ب

شده وجود دارد و در برخی از شعرهاي بررسی
فرانو، چندین سازوکار منطقی سبب طنز شده است. 

وجود آورندة طنز ترین عوامل بهاین ویژگی از مهم
ها در این سبِک شعر است. آتاردو تعداد این سازوکار

رد شمرده است که از میان آنها تعداد مو27را 
کار رفته مثل قیاس،معدودي در آثار طنز اکسیر به

قیاس کاذب، ابهام ارجاعی، استدالل از مقّدمات 
ها و اشتباه و ... . البته عدم کاربرد همۀ سازوکار

هاي جدید شاید تا حدّي مربوط کارگیري مکانیسمبه
ذهنی و فکري سی، دنیاي هاي زبان فاربه زیرساخت

ا شده در او باشد، امرهنگ نهادینههر طنزپرداز و ف
ی ارسفاینکه آیا کاربرد این سازوکارها اساسًا در طنز 

تري است.غیرممکن است، نیازمند تحقیقات گسترده
هاي منطقی اشعار برخی از پرکاربردترین سازوکار

اند از: تغییر فضاي ذهنی مخاطب شده عبارتبررسی
هاي دومعنایی، اغراق، ابهام ه از مؤلّفهبا استفاد

ارجاعی از نوع کژتابی معنایی، تکنیک ضّد اوج، 
تضاد بین شعار و واقعّیت، تغییر و تحریف یک 

ربط، ري بیـگیهـا نتیجـدالل یـل، استـالمثربـض
اي ـاد فضـب، ایجـب مطلـی، قلـگویرعکسـب

یک مدارانه در ذهن مخاطب و استفاده از شعار انسان
سازمان در گفتمانی دیگر.

که یکی از متغیّرهاي اختیاري پایه در - هدف )ج
تقریبًا در بیشتر - نظریۀ عمومی طنز کالمی است

اشعار فرانوِي مورد بررسی، یک شخص نیست و 
ها مورد انتقاد یک صنف، گروه و گاه همۀ انسان

ند. این متغّیر در بعضی از اشعار او داراي هستشاعر
است، یعنی این شعرها کسی یا کسانی » هیت«ارزش 

اند. در هطور مشّخص مورد حمله قرار ندادرا به
برخی شعرها نیز امري آزاردهنده مثل معضل فقر، 
خودکشی و مشکل دفع نامناسب زباله مورد انتقاد 
قرار گرفته است و چون اکسیر اساسًا شاعر 

و انتقادهاي تند و » گوییُرك«گویی نیست و کّلی
هاي نمایاندن دردها و معضالت جامعه از ویژگی

شعري اوست، شعرهایی که در آن متغیّر هدف تهی 
باشد، بسیار اندك است.

موقعیت در شعرهاي مورد تحلیل بیشتر شامل )د
هاي اجتماعی و خانوادگی است و در تعداد موقعیت

کهکمی از آنها به مکان یا شرایط خاّصی اشاره نشده
شعر است. » بافت«موقعیّت، همان در این اشعار

شده ها در اشعار بررسیبرخی از این موقعیّت
اند از: محیط خانواده، اداره، مدرسه، محیطعبارت

اطراف، بیمارستان، شهرها، دریا و رستوران.
مورد از شعرهاي 55شیوة روایت: شکِل روایت )هـ

، دو »مکالمه«، دو مورد »روایت ساده«شده بررسی
است.» چیستان«و یک مورد » خبري«مورد 

شده در این پژوهش زبان در شعرهاي تحلیل)و
ادة روزمرّه، استفاده از ـان سـبیشتر شامل زب

ان مردم کوچه و بازار ـانه و زبـالحات عامیـاصط
است.
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