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 چکیده
 ،استعاره ،هیتشبی انیصور ب ،ردبگیمورد توجه قرار  دیکه با یاز موضوعات یکی ،فرم شعر یدر بررس

 ذهنی هایتجربه ها وکوشش با . شاعردارند یخاص گاهیجا شعر نشیدر آفرکه ست ا هیمجاز و کنا

 فریند؛آبدیعی می هایاستعاره و تشبیهات کند ومی برقرار شباهت رابطۀ مختلف، تصاویر میان خود،

 واقع صوربرد. درمی بهره مجازی معانی ایجاد در واژگان هایظرفیت از کنایه و مجاز از استفاده با یا

یافت. توان به سبک شعری شاعر دستاست که با بررسی آن می شعر شناخت در اساسی عنصری خیال

 تایبه ادب «فرانو» یبا معرف هشتاد ۀکه در ده است معاصر سازانیاز شاعران جر نیز رسیاکاکبر 

 یدر قالب فرانو و با ساختار اشعار او ه است.کرد یسبک معرفصاحب یعنوان شاعرخود را به ی،فارس

عر نسبت به صور بیانی در ش ،متفاوت یدید، با سخن یبنا به اقتضا ریو اکسشده است ارائه متفاوت

 یو در بعض برده استبهره خود  کیکالس یها در معنااز آن از اشعار یدر بعضخود پرداخته است. 

 یینها ۀضرب گاهیو  شعر استاساس  خیال، صور گاه، آورده است.ها را آن ترمتفاوت یبه صورت دیگر،

ین ا ازآنجاکه .مکنی یرا بررساو  دینوع دشعر اکسیر و  بیانی صورتا  مدیمقاله درصد نیدر اشاعر. 

. میاآن پرداخته ۀبه مطالع ،است کردهتر روزهآن را بو داده  رییرا تغ ریر اکسصور ساختار و فرم شع

آن  یبیان و صوراست  یاجتماع هایامیپ یو دارا یطنز انتقاد یشعر فرانو نوع امیپتوان گفت که می

شعار جامعۀ آماری، ااوست.  روزگارمردم  او وروزمرۀ  اتینو و برگرفته از روزگار شاعر و مسائل ح زین

 ای و مطالعۀ مستقیم است.اکسیر و روش پژوهش، کتابخانه
 .بیانی، تشبیه، استعاره شعر، اکسیر، صور های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

 لشک زبان عنوان جزئی از ساختار گفتاری و نوشتاری انسان که در بسترشعر به

 نیهنگآ یاست که با زبان لیو تخ شهیاند یعاطف یگره خوردگحاصل » گیرد،می

 ناب ادبی کاربرد به آن، . به همین دلیل(26: 0921 ،یکدکن یعی)شف «است گرفتهشکل

: 0962، )والری« با کلمات و اوزان یذهن ریو تصاو التیاز عواطف و تخ یبیترک»زبان و 

اند که هم تأثیرگذار است و هم در انتقال مفهوم و معنای شعر به مخاطب گفته (06

این کاربرد زبانی در شعر از دو جهت قابل بررسی است: هم از  فراوانی دارد. کاربرد

جهت فرم زبانی و هم از جهت محتوا و مفهوم مورد نظر شاعر. هرکدام از این دو جنبۀ 

رم شوند که ساختار و فبندی میهای دیگری تقسیمصوری و باطنی شعر نیز به الیه

که با بررسی هرکدام از  کندشعر را در کنار محتوای آن با مرزی مشخص جدا می

 یافت.ها در شعر دستتوان به کاربرد آنها میآن

و هنر، فرم است و فرم است  اتیادب»در بررسی اهمیت فرم شعر نیز باید گفت که 

. فرم همان شکل ذهنی و درونی (400: 0960کدکنی،  )شفیعی« چیه گریو فرم است و د

یا آن را از وحدت و استحکام ساقط دهد و به یک شعر یکپارچگی می»شعر است که 

کند، همان عاملی است که شعر را ساده یا دشوار، شفاف یا مبهم، عمیق یا پایاب می

گیرد: زبان ادبی، . فرم از سه جهت مورد بررسی قرار می(79: 0960)براهنی،  «سازدمی

ش، شود. در این پژوهخیال ـ که هرکدام مباحث دیگری را شامل می موسیقی و صور

 بیانی شعر اکسیر است. تأکید نگارندگان بر بررسی صور

 قیتحق سؤاالت و مسئله انیب. 0ـ0

، شعری که در ادبیات معاصر گرفته استشعر اکسیر در بستر شعر دهۀ هفتاد شکل

مل شاتوان شعر مستقلی دانست که جایگاه خاصی دارد. درواقع شعر دهۀ هفتاد را می

انتشار  ،هفتاد ۀده لیاوا ای شصت ۀت که از اواخر دهاس یاز آثار شاعران فیچند ط
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ای که دهه است.شده دیدهدهه  نیدر ا این شاعران کار و اوج اشعارشان را آغاز کردند

 شود.مدرنیسم نیز اطالق میگاهی به آن عصر مدرنیسم و پست

های شعر معاصر ـ که از شعر سپید توان از جریاندرواقع شعر اکسیر را می

 یوامحتگرفته و از بطن آن با رویکردی جدید تکوین یافته است ـ دانست. نشئت

به  0924در سال « بفرمایید بنشینید صندلی عزیز»شعر او که در کتاب  ۀطنزگون

چاپ رسیده است و در شعرهای بعدی او تکوین یافته است، با عنوان جریان شعر 

رد پای آن را در بسیاری از  توانشود که در سیر تکاملی خود میشناخته میفرانو 

 آثار منظوم و منثور فارسی هم در دوران کالسیک و هم در دوران معاصر دید.

های ظاهری و باطنی شعر، ایجاز، توان به طنز در الیههای شعر اکسیر میاز ویژگی

ریتم و موسیقی درونی، بازی با واژگان، کاربرد اصطالحات بومی و محلی، توجه به 

خیال اشاره کرد. هرکدام از این  و درنهایت استفادۀ فراوان از صورزیست محیط

ای محسوب شوند که تا امروز مغفول مانده توانند پژوهش مستقل و تازهها میویژگی

 های زیر پاسخ دهند:و به همین دلیل نگارندگان برآنند به پرسش

 صور بیانی در شعر اکسیر چه جایگاهی دارند؟

 بیانی در جهت ایجاد تصاویر شعری بهره برده است؟ اکسیر چگونه از صور

های ادبی پایبند مانده یا خود دست به آیا اکسیر در کاربرد صور بیانی به سنت

 ابداع و ابتکار در زمینۀ تصویرسازی و تصویرپردازی زده است؟

 قیتحق ضرورت و اهداف. 4ـ0

اصی انجام نگرفته و نیاز خ دربارۀ شعر اکسیر و جایگاه آن در ادبیات معاصر، پژوهش

ا و هضروری است که بازنگری صورت بگیرد و زوایای مختلف آن تحلیل شود. موتیف

های شعر اکسیر در کنار قبول مخاطب عامه باعث شده است تا شعر او امروزه ویژگی

در میان مردم نیز جایگاهی داشته باشد و در فضای مجازی رواج یابد و حتی گاهی 

ه از الیتوان تحلیلی چندقدر جذابیت دارد که گاهی میز اکسیر آنیک شعر طنزآمی
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آن بیان کرد و به نظر نگارندگان نوع شعر طنزآمیز اکسیر، نیاز جامعۀ امروزی ماست 

 رسد.و تحقیق و پژوهش دربارۀ آن ضروری به نظر می

 قیتحق ۀپیشین. 9ـ0

 که اشعار وی در قالباییدربارۀ شعر اکسیر پژوهش خاصی انجام نگرفته است و ازآنج

ند. اشعر فرانو سروده شده، پژوهشگران نیز از این لحاظ اشعار او را به چالش کشیده

 موارد زیر چند نمونۀ از تحلیل اشعار اکسیر در قالب شعر فرانوست:

 ۀمجل که در «امروز شعر حیرانی گردنۀ فرانو،» مقالۀ در(، 0922)احسان  ،یقیفش

 است. پرداخته فرانو شعر کلی دربارۀ بحث بهسیده است، یل به چاپ ربلم اردب

 ۀنامفصل که در «امروز شعر وحشی رود فرانو،» مقالۀ در(، 0929) اکبر ر،یاکس

 .است پرداخته شعری جریان این مورد در توضیحاتی بهبه چاپ رسیده است،  اشراق

شگاه محقق دانخود در  دارشکارشناسی  ۀنامانیپا(، در 0926) نینورالد ،دایپ

 ورتصبه «فرانو بر تکیه با اخیر دهۀ دو شعری هایجریان بررسی» عنوان بای لیاردب

 یفیتعر تا است بوده آن بر سعی نامهپایان این است. در پرداخته بحث این به کلی

 صورت جریان هر از شعری هاینمونه ارائۀ با نیما، از پس شعری هایجریان از دقیق

 لیلتح و فرانو شعری جریان اصلی هایویژگی بیان به مجزّا یفصل در نیز و بگیرد

 شود. پرداخته آن محتوایی

 زبان و ادب فارسی ۀنشریکه در  ایمقاله در(، 0969) باهره ،پاسخی و علی ،صفایی

 اکبر عاراش بر تأکید با فرانو شعر در طنز هایمؤلفه بررسی» عنوان با دانشگاه تبریز

 اند.پرداخته مؤلفه این به نیز اند،چاپ کرده «اکسیر
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 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 بیانی صور یا الیخ صور. 0ـ4

 از است و یکی خیال کلیدواژۀ شعر، تحلیل و شناخت در اساسی هایکلیدواژه از یکی

 به هک است واژگانی و مفاهیم انگیزخیال کاربرد شعری، هر ساختار در اساسی عناصر

 و ادبی نقد بحث در اصطالحات ترینمهم از خیال د. صوربخشمی شعری شعریت آن،

 ودخ ذهنی مفاهیم بین اندتوانسته خیال صور کمک به شاعران است. بالغی صناعات

با ترکیب عاطفه و وزن با این صور خیالی،  و برقرار ارتباط ذهن از خارج مفاهیم و

بیرون و درون در ذهن کنند. این ارتباط بین دو دنیای  بیان شعر قالب در را هاآن

 ار توان تصویرپیوندد و میهم می شاعر و مخاطب به کمک عنصر خیال یا تصویر به

 «وسیلۀ کلمات در یک نقطۀ معیّنحلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است، به»که 

دانست. از طرفی تصویر، امروزه در حیطۀ علم بیان قرار  (002-009: 0 ، ج0970 براهنی،)

 اختالف اینکه بر مشروط مختلف، طُرق به واحد معنای ایراد»و عبارت است از دارد 

 به اتعبار و لغات یعنی باشد؛ تخییل بر مبتنی( گفتار مختلف هایشیوه)طُرق  آن

. در تعریف تصویر (09: 0929شمیسا، ) «باشند متفاوت هم به نسبت انگیزیخیال لحاظ

  «ه بر یکی از حواس آدمی تأثیر گذاردهرگونه توصیفی است ک»اند که نیز گفته

(1997: 88،Barton)  ای عاطفی همراه نوعی تجربه است که اغلب با زمینه»و حاصل

تقدند اند و معسخن گفته یلتفصاست و ناقدان معاصر از پیوستگی ایماژ و عاطفه به

-06 :0969ی، شفیعی کدکن) «که هر ایماژی باید عاطفه و شوری به همراه داشته باشد

07). 

 ریفتع ها،آن ترینمهم از یکی اند کهکرده ارائه مختلفی تعاریف خیال صور برای

 و آورده است خیال صور حوزۀ در را بیان علم مباحث که است کدکنی شفیعی

اده د قرار بررسی مورد بحث این در را کنایه مجاز، استعاره، تشبیه، مانند هاییآرایه

 است.
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 هایدر تصویرسازی استعاره و تشبیه که گفت باید یزبیانی ن صور از بحث در

 هنری هایکوشش و خود ذهنی هایتجربه کمک با شاعر بسیار مؤثر است. شاعرانه

 و تشبیهات رابطه، این دل از و کندمی برقرار شباهت رابطۀ مختلف تصاویر میان

 از کنایه و مجاز از استفاده با یا آورد؛می دست به پذیردل و بدیع هایاستعاره

 خیال برد. درواقع صورمی بهره کنایی و مجازی معانی ایجاد در واژگان هایظرفیت

 عناصر این از ناآگاهانه یا آگاهانه شاعر و است شعر شناخت در اساسی عنصری

 و صور بیانی بررسی این به زیر بحث در کند.می استفاده خود شعر در انگیزخیال

 ایم.پرداخته اکسیر اکبر اشعار کری وف منظومۀ در هرکدام جایگاه

 هیتشب. 4ـ4

« استعاره و زیربنای بیان علم مبحث بنای سنگ» که هاییآرایه ترینمهم از یکی

رود، تشبیه، انواع و جایگاه آن در منظومۀ به شمار می (72: 0962 همتیان، و آقاحسینی)

 گیمانند اینکه بر مشروط چیزی، به چیزی کردن مانند»تشبیه  فکری شاعر است.

 این ما درواقع .باشد همراه اغراق با یعنی باشد، نمادرو  حداقل یا کذب بر مبتنی

 . (99: 0929 شمیسا،)« کنیممی آشکار یا برقرار و ادعا را همانندی و شباهت

 از ناشی ده،کاربروی به که تشبیهاتی که گفت باید اکسیر شعر در تشبیه بحث در

د. شومی دیده ادبیات در باراولین  برای که است طبیعی شاعر و ذهنی هایخالقیت

، شاعر تصویر طبیعی یک سنگ را در قالب تشبیهی «قوش داشی»چنانچه در شعر 

 درون تشبیهی دیگر آورده است و تصویر در تصویر ایجاد کرده است:

ست/ که یک روز آن پرندۀ سنگی/ نشسته در پوشال مه/ تندیس کودکی»

 .(02: 0966)اکسیر، « شاعر شود/ و سنگ شدخواست می

 دیگری شعری عناصر به توجه با و شاعر زبان حوزۀ در تشبیهات این از برخی

 هک است و تشبیهاتی او، ایجادشده است فکری شاعر و منظومه زندگی محیط ازجمله
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« رانۀ حیگردن»در شعر است. مثالً کرده  معرفی فارسی ادبیات به بار اولین برای اکسیر

 است: توجهقابلشاعر از تشبیهات متعددی بهره برده که 

گردم/ یونجه شوم/ از اعتماد پونه که برمیگذرم/ مار میاز گردنۀ حیران که می»

ام/ یک کاسه گل گاوزبان/ یک مزرعه ترانه بلدرچین که من ایستاده نجایاشوم/ می

 .(07)همان:  «است

 اعرش نیز گاهی و استشده  سروده بیهتش پایۀ بر شعر کلیت موارد بعضی در

 قدرآن دارد یا تشبیهات استعاری هاییمایهبن که استکرده  ایجاد تشبیهاتی

شوند. چنانچه در شعر می محسوب بالقوه هاییاستعاره خود بطن در که اندشدهفشرده

 ، برای انار و خیارشور دنیایی دیگر به تصویر کشیده است:«تریلوژی خیار»

ــمش را گرفته  ر، بقچهانا» ــت / که خون جلوی چش ــم نیاکانی اس ــت ای از خش « اس

 .(97)همان: 

گل به سر، مثل نوزاد زودرس یا ماهی آکواریوم/ درون شیشه آرمیده که چی؟!/ این »

زده/ در ساندویچی محل مشغولم/ روزها خیلی بانمک شده/ حلب داداش بزرگه زنگ

 .(96)همان: «نای/ زردنبوی چاخاهنوز که پشت پنجره

 ، خود را عنکبوت و مخاطب خود را یک تکه یخ دانسته است:«نهایی»یا در شعر 

پایند/ های مدام مرا میام/ سایهدرجه/ پشت سر سکوت نشسته 61مثل عنکبوت »

 .(20)همان: « کنندهای عجولی که مرا آب میاعتنا به ثانیهو تو مثل یک تکه یخ/ بی

 کلیت فهم با که شودمی دیده وفوربه نیز اکسیر شعر در مرکب تشبیهات کاربرد

صورت ، ایام هفته به«دیدار»در شعر  که طورشود. همانمی درک آن تشبیه شعر

 اند:تشبیهی مرکب و تازه به تصویر کشیده شده

بساط چای فراهم بود/ مادربزرگ کسالت جمعه را که جارو زد/ نشست تا شنبه »

با پنج وروجک قد و نیم قد/ بساط چای فراهم است/ جمعه  بیاید/ و شنبه آمده بود/

 .(21)همان: « زند/ با شش وروجک قد و نیم قدکسالت مادربزرگ را جارو می
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و شاعر بدون اشاره به موضوع، شعر  شدهانیبگاهی نیز کلیت شعر در عنوان آن 

لی وجه منظور اصخود را بر پایۀ تشبیه قرار داده است تا خواننده بعد از پایان شعر مت

 بینیم:می گونهنیا« هالکلک»طور که در شعر و تشبیه پنهان در آن شود: همان

دیپلم شــعر/ ما عاشــقان پرورش قارچ/ به گل جواز شــکفتن ندادیم/ ما کاتبان فوق»

ــدیم نه   ــعبده دریا کردیم/ و فکر نکردیم به آبروی نهنگ/ نه بزرگ شـ گودال را بـه شـ

ــتهابزرگوار/ در حقارت ــیدیم/ هرچند در پشـ ــهر/ النه مان پوسـ بام بلندترین برج شـ

 .(92)همان: « کاشتیم

 شاهنامه را به سریال جنگی تشبیه کرده است:« میدان فردوسی»یا در شعر 

 .(06: 0969 ر،ی)اکس« سازدسریال جنگی می/ ،سهابوالقاسم، برای شبکه »

 ماه را به خود ماه تشبیه کرده است:« خسوف»یا در شعر 

مادر ماه کهنه را برداشت/ با خاکستر و برگ انجیر حسابی شست/ بعداً سه بار »

 .(22: 0966)اکسیر،  «آب کشید/ شد تازه عین ماه/ گذاشت روی طاقچه

 «:سردبیر شب»و تشبیه ماه به پرانتز باز در شعر 

 .(06: 0969 ر،ی)اکس «پرانتز باز یعنی/ گیرم هالل ماه،»

 «:روسی بازارچه آستارا،»قورباغه در شعر یا تشبیه دریاچه خزر به 

 .(76)همان: « برگشتی هایچک ورشکسته/ با ایست قورباغه خزر،»

 استعاره. 9ـ4

لحاظ از و تر استتر و بلیغاز تشبیه هنری دارد؛ ولی یتشبیه یزیرساخت ،استعاره

بردن  کار به»شود و آن را محسوب می تشبیه ترین نوعو هنرمندانه ساختاری، بهترین

 ،شمیسا) «اندتعریف کرده (قرینه وجود و)مشابهت  عالقۀ به دیگر واژۀ جایبه ایواژه

شباهت بین مشبه  ۀکاربرد استعاری واژگان و کشف رابط ،به زبان ساده .(069: 0929

به و حذف یکی از طرفین تشبیه در ساختار استعاری یکی از دالیلی است که و مشبه

ی فکر ۀو مفاهیمی بکر به منظوم شودمیع و تازه در شعر باعث ایجاد تصاویر بدی
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طۀ شباهات راباستعاره بهترین وسیله برای بیان تصاویری است که  .کندشاعر اضافه می

 به .شودجازگونه بیان مییموجز و هنرمندانه و در قالبی ا یصورت بهدر ساختار زبان، 

: 0969 ،یکدکن یعی)شف« یمجاز هاتیتشبۀ ملک»آن را  ییاروپاهمین دلیل منتقدان 

 سا،ی)شم «در کالم یاصطالح ابزار نقاشو به لیابزار تخ نیکارآمدتر»از  یکو ی (000

 ۀاستعار در دو ساختارصورت کلی دارد که به یاستعاره انواعاند. دانسته (096: 0929

 گیرد.مورد بررسی قرار می )بالکنایه( هنیمکاستعارۀ و  )آشکار( مصرحه

 

 مصرحه استعارۀ. 0ـ9ـ 4

 ای مستعارٌمنه و حذف مشبه یا مستعارٌله آن در»که  ای استهستعارا ستعارۀ مصرحها

 حقیقی معنی از را شنونده یا خواننده ذهن که ایقرینه ذکر با شود؛ آورده به مشبّه

. (002 :0976، اشرف زادهمقدم و  )علوی« برساند لهمستعارٌ به و کند دور مستعار لفظ

نیز از آن دست شاعرانی است که زبان استعاری خاص خود را دارد که متناسب  اکسیر

معموالً کلیت شعر را  ،هااستعارهبرد. این نوع ها را به کار میبا ساختار شعر خود آن

 ۀعنوان ضرباز استعاره بهشاعر توان گفت که گاهی میدهند و میقرار  یرتحت تأث

با ذکر مثل دود از کنده « شومینه»طور که در شعر کند. هماننهایی شعر استفاده می

 :ای بکر و جدید استبیند که استعارهآوری میهای اشکها را کندهبشود، کتابلند می

ها از خرگوش/ لطفاً خاموش! چشممان سوخت/ ـ شودهنوز دود از کنده بلند می»

ی هاندهندم این کُامان از چاپ چ/ ها را الک بگیرید!پشتالک/ کتاب قصه گذشتند

 .(46: 0969 ر،ی)اکس «آوراشک

آقای »طور که در . همانو گاهی نیز کلیت شعر بیان مفهوم استعاری واژه است

 شود:، شعر توصیف مرگ است که با عنوان آن ناشناس صمیمی معرفی می«مرگ

آمد از کنار ما گذشت/ سالم کرد نفهمیدیم/ دور زد نشست/ گفت، خندید/ پول »

ما را حساب کرد/ نفهمیدیم/ عکسی به یادگار گرفتیم/ دست تکان داد/ تشکر  چایی



 هشتم شمارۀ /چهارم سال/ 0211 زمستان/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  008

 

کرد نفهمیدیم/ برخاستیم که برگردیم/ پدر برنخاست/ یک روز بعد در پزشکی قانونی 

 بازهمخندید/ ما ی دیوار میگریستیم/ آن ناشناس صمیمی/ از قاب کهنهمی

 .(24: 0966)اکسیر،  «نفهمیدیم...

 نیز متن شعر بازتابی از عنوان استعاری شعر است:« رفتهستازد زمان»در 

ــتیممی افقی» ــویم/ بهمی پدر و ایس ــرانی خاطرش  خوابند/ تامی عمودی که پس

 .(77)همان:  «پشت... در کمانی با هایی کنند/ پدربزرگ پدربزرگمان

وم هاستعاره زیربنای شعر است و از کلیت شعر به مف نیز در بعضی از اشعار اکسیر

اربرد و ک «زهرادر بهشت»در شعر  ریپ یبرد؛ مانند کاربرد ماماتوان پیمی هارعکلی است

 :«یمالقات»در شعر  یقاض ایزندانبان  یدر معنا کیآن گزل

 .(42: 0969 ر،ی)اکس «مرا از بهشت رانده است/ شود که مامای پیرسال می پنجاه»

گفت:/ آن گزلیک/ ور/ وکیل میاگر دوشنبه دیگر هم آمدی/ برای من سوهان بیا»

 .(91: 0966)اکسیر، « استبرایم ابد بریده

بازاری است که ناشی از زبان عامیانه بکر و تازه و گاهی کوچه ،هااستعاره نیز گاهی

ر اما د ؛شاعر است و ممکن است که ازلحاظ ادبی مورد پسند مخاطب فرهیخته نباشد

 :«غزل گاو»سته من در شعر مانند خطاب گاو خ؛ ایج استزبان مردم ر

گویی: کاش شوم/ میگویم:/ هیس! دارم شعر میهمه، وقتی میخواهم با اینمی»

 .(44)همان:  «شدی/ گاو خسته منشیر می

ای تمام شود که برای کند که شعر با جملهو گاهی نیز ساختار شعر ایجاب می

 «:تظرفی»اده در شعر باشد، مانند کاربرد ششمین عضو خانو رکنندهیغافلگمخاطب 

 /حوض، عکس یادگاری شد/ درخت توت پرید/ حیاط خانه ورم کرد/ پدر که رفت»

به خانه / ششمین عضو خانواده خود را/ و مجبور شدیم/ پراید خریدیم یکو ما، 

 .(92)همان:  «سالمندان ببریم
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 مکنیه استعارۀ. 4ـ9ـ4

ه همراه ب ،مشبه»، که در آن است استعاره مکینه ،شاعر تصویرسازیاز ابزار  گرید یکی

 شمیسا،)« دهدمی اسناد مشبه به و شودمی ذکر بهمشبّه لوازم یا هایکی از ویژگی

ا ب ی دانست کههیتشب رساختیز ینوع»توان استعارۀ مکنیه را می درواقع .(71: 0929

ه، زادمقدم و اشرف ی)علو« دیآیبه و ذکر مالئمات آن به همراه مشبه محذف مشبه

 ی زیر:هااستعارهمانند (؛ 040: 0976

سوزد/ آمبوالنس نشانی میشـود/ ماشین آتش زند/ تلفن اسـپند می در زنگ می»

 .(09: 0966)اکسیر، « بخت جیغهای دمفروشد/ گربهشود/ هندوانه، وانت میمریض می

 .(09)همان:  «کنددر کاسۀ کنار تخت/ دندان مصنوعی پدر خنده می»

ــکنم/ رگ کنتور را مین را میدل تلویزیو» آورم/ گوش زنم/ پدر تلفن را درمیشـ

)همان: « کنمگیرم/ جیب زیرسیگاری را خالی میکشـم/ حال مگس را می پرده را می

94). 

ــازی رفتهایدگر، بدن» ــفه ترکیدکه رگ/ زدل قدر دمبآن/ س هیتلر، / های فلس

از / چارلی، گشـاد گشـاد آمد  و / فولکس کشـف شـد  / دا  کرد/ سـاز بود اتدنباله رادی

 .(24: 0969 ر،ی)اکس« تحمل شدزندگی قابل/ لبان ما گذشت

چیز است که شاعر همه یاگونهدر منظومه فکری شاعر به یانگارتشخیص یا انسان

 :بخشدچیز صفتی انسانی میدهد و به همهرا مورد خطاب قرار می

« !...ز فیش مهربان حقوقج/ اندهـا آمـده  تمـام فیش / دم عیـد  شیوخومثـل قوم »

 .(67)همان: 

جان گرفته تا عناصر طبیعی و از موجودات و حیوانات و حشرات از اشیایی بی

مختلف گرفته تا عناصر هستی هر چیزی در دیدگاه فکری اکسیر جانداری است که 

ها از آن هرکدام، مانند اشعار زیر که در نشیندوگو میشعور دارد و شاعر با او به گفت

 ای از نوع تشخیص برداشت کرد:های مکنیهتوان استعارهمی
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 .(2: 0966)اکسیر،  «باور/ خاک بر سرتان کنمساده خوشهای کرم»

 .(41)همان:  «ها/ حق دارند با مترو به خانه برونداین روزها/ مورچه»

ــیده/ چه احمقانه/میها، با گوشقیامتی بود/ موش» )همان: « دویدندهای اتو کشـ

94). 

 .(46)همان: « است بوده یازادهدسته تبر، درخت حرام»

شوند که ناشی از محیط زندگی دیده می اکسیرای نیز در شعر های تازهاستعاره

تمام این  و ... باران ، چوب،آب ،ساحل، جنگل ،کوه ،عناصری مانند دریا ،شاعر است

، اندری به وجود آوردهو اشعاری استعا اندلیشاعر دخ نیههای مکعناصر در استعاره

 ای که مبتنی بر دید تازه شاعر به عناصر محیطی است:های مکنیهمانند استعاره

 .(40: 0966)اکسیر، « شدداشت/ اره از ترس دو نیم میپدرم چوب را که برمی»

ام/ درختی است با گیسوان من حصیر شده که ییجاگاوزبان/ کردۀ گلعصـر دم »

 .(90)همان: « نتگرگ/ واژگون درۀ حیرا

 مجاز. 2ـ4

شود که در اصطالح کاربرد خیال، مجاز، اساس تصویرسازی محسوب می در بحث از صور

 ا وهمرسوم است که واژه اتیادب در»لفظ در غیر معنای حقیقی است. به این معنی که 

 دبه دست دهند تا مقصو یانهیقر دیبا به کار نبرند، اما اوالً یاصل یجمالت را در معنا

 یاطه( لغت، رابی)مجازی ثانو ( ویقی)حقی اول یمعنا نیب دیبا اًیثان شود و دهیآنان فهم

گاه چیه ،صورت نیا ری. در غندیوگیم هرابطه عالق نیبه ا انیعلم ب وجود داشته باشد. در

. این تغییر معنا با قراین و عالئق، (49 :0926، سای)شم «داد رییها را تغواژه یتوان معنینم

ترفند »کند و درواقع ذهن مخاطب را از معنای حقیقی به معنای مجازی منتقل می

نغزی است که سخنور، به آهنگ فریفتن و در دام افکندن سخن دوست در ادب به کار 

 .(021: 0971)کزازی، « گیردمی
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کاررفته و متناسب با وفور بهدر این بحث در شعر اکسیر، مجاز مانند استعاره به

ر جایگاه خاص خود را دارد. در بعضی از اشعار مجاز اساس شعر است و کلیت شع

های دیگر گیرد و با به کار بردن شاخصهشاعر معنای مجازی از یک واژه را در نظر می

مانند اشعار زیر که در  کند؛شعری، بر مبنای همین معنای مجازی تصویرسازی می

یبایی ترکیب معکوس ز« ه از سر نیفتدکال»جای به« سر از کاله نیفتد»ابتدا با جمله 

کاربرده است که در عین پارادوکسیکال بودن شعر، مفهوم مجازی آن را در ادامه با به

کاربرد کاله در معنای مجازی یک انسان یا در مفهوم نمادین )کاله نماد سروری و 

 بزرگی( بیان کرده است:

 گذشت / به من یادای میبا دوچرخهبپا... سر از کاله نیفتد / این حرف را کالهی که »

 .(02: 0966)اکسیر،  «استداده 

 ، وانت در مفهوم رانندۀ وانت در قالب شخصیت انسانی داشته است:«هاوانت»یا در 

ــه  بلندگوی آن با بعدازظهر، هایوانت این» ــخره / همیش  گفتن برای حرفی مس

کنند / می درک مرا نیاز پدر از ربهت ها،ای / وانتخوابیدهکه  یزمان درست دارند / اما

اند / رسمی بهشت به یکسره را آدم نیست / اگر بد هم سیاه مسـقف  وانت یکینیا.../ 

« شوندمی الل هم هابرد / وانتنمی خوابمکه  یروز است زهرا... / عجیببهشت به نه

 .(71-66)همان: 

معنای نگاه، گوش ، چشم، در «دعوت»و  «قیصر»، «با کوران و کران»شعر یا در 

 در معنای شنیدن، زبان در معنای سخن و کله )سر( در معنای فکر آمده است:

، دیدنی شد / نیما، زبان «نقاشی»ون گوک، گوش را برید گذاشت روی چشم/ »

شنیدنی شد/ تو کور و کری، سردبیر چه تقصیری « شعر»را برد گذاشت روی گوش/ 

 .(46: 0966)اکسیر،  «دارد؟
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ــرم» ــعر حال کند،می درد س ــتی، ش / !آیدمی تو به عجب کله، این ندارم/ راس

 صــاف یا بود ون گوک/ نقاش این دانم/ نمی!بردارم هســت نیســت؟/ اگر که ســنگین

 .(20)همان: « دارد شنیدن برای حرفی همیشه ،گوش نیاکار؟/ 

نگفته/ دو گوش/  هایحرف زبان/ پر از ســبز/ یک  خاطرات دو چشــم/ حیران »

 .(29: همان)« سالخ وحشت مغز/ سرشار یک ها/ وناشنیده زا آکنده

های گذشته در معنای مجازی ها بنا بر سلیقۀ ادبی و سنتگاهی بعضی از واژه

 کف در معنای دست آمده است:« دکتر میکروفون»در طور که بکار رفته است، همان

 )همان: «ختیفرورکف زدیم/که ســقف شــعر  قدرآنکه شــعر را نفهمیدیم/ با آن»

92). 

 در معنای سخن آمده است:« در ترمینال آزادی»واژه حرف هم در 

خود را به آخر / سیاسی داشتـ  های شیرین عبادیحرف/ کنار دکه، همشهری»

 .(49: 0969 ر،ی)اکس« آزادی چقدر گشاد شده بود/ برج رساندم

 کنند. مثالًگاهی نیز واژگان در کلیت شعر معانی دیگری را با خود وارد شعر می

در اشعار زیر طناب در معنای دار و کیف و کتاب در معنای درس و مدرسه و کتیرا 

 در معنای جوانی و شور و حال آن و صندلی در معنای انسان یا شاعر آمده است:

)همان:  «تا قیمت طناب گران نشود/ زندآید هوالحق! میمنصور هر وقت می»

نشست . »(27 )همان: «های کیف و کتاب و کتیرامن/ سالگی من است 41داوود . »(29

 .(97)همان:  «نشست/ صندلی عزیز نیز/ ما نشستیم/ ادبی

 

 هیکنا. 9ـ4

 نیمع به لغت در و مصدر دستوری دیدگاه از»کنایه یعنی سخن گفتن پوشیده و 

آن است که لفظی را بگویند و »و  (029 :0972 )نوروزی،« است داشتن پنهان و پوشیده

 «شرط که ارادۀ معنی حقیقی نیز جایز باشدالزم معنی حقیقی اراده کنند بهاز آن 
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که بیشتر  معنای ظاهری و معنای کنایی»کنایه دو معنا دارد:  .(419 :0929)همایی، 

های بیانی انواعی چون مفرد و بندی در کتابمدنظر گوینده است و ازلحاظ تقسیم

: 0929)شمیسا، « ز، تلویح و ایما داردمرکب، کنایه از صفت یا موصوف، تعریض، رم

429-429.) 

 یگانگدو ،یرسازیکالم، تصو جازیدر ا ییایو گو ییرسا»کنایه، کارکردهایی مانند 

 انیادب و ب تیکراهت و ترس از ذکر نام، رعا ،یدر معنا و ابهام، اغراق، عظمت و بزرگ

توان این کارکردها یز میدارد که با بررسی شعر اکسیر ن (460: 0962 ،ینی)آقاحس «معمّا

ها را دید و درواقع علت عالقه به کارکرد کنایه در ادبیات نیز همین گستردگی و ویژگی

 و وسعت دامنۀ کاربردهاست.

های متفاوتی از کاربرد کنایه مواجهیم، گاهی در تحلیل کنایه در شعر اکسیر با نگاه

ز کاله افتادن در معنای سر از کنایه مفهومی پارادوکسی ایجاد کرده است؛ مانند سر ا

یا . (02: 0966)اکسیر،  «بپا... سر از کاله نیفتد» در جمله:« کاله»دست دادن، در شعر 

ده دست برای نوشتن آماین «: برچسب»تعبیر آش پختن در معنای نقشه کشیدن در 

ه به معنای توطئ« پاپوش»یا پاپوش دوختن در  .(06)همان:  بود/ دریغا ...که آش پخت

جهان اول دایره بود/ بعد از تصادف با یک کفشدوزک/ ذوزنقه شد/ تا در »کردن: 

یا قلب در . (47)همان: « چهارگوشۀ ناهمگون آن بنشینیم/ و برای هم پاپوش بدوزیم

قلبم در «: »نهایی»دهان زدن و نبض شنیدن در معنای هول کشیدن و ترسیدن در 

در « حیران جادۀ کنار»بر سر کوفتن در  .(20 )همان:« شنومزند/ نبضم را میدهانم می

 دره / سایه / ته...کوفت / آخمی سرش بر جاده کنار درخت،»معنای بدبخت شدن: 

 گفت:رادیو می«: »دیازپام»همچنین کنایه نشت کردن در  .(72)همان: « بود افتاده

وری نشت دارم بدج/رادیو را ببند!/دهد برای جان دادن!این روزها، پاریس جان می/

 .(00: 0969 ر،ی)اکس« کنممی
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 یریگجهینت. 9

عر در ش شاعر و شودیشعر محسوب م یاز عناصر مهم در ساختمان کل یکی ی،انیصور ب

ت اساستفاده کرده ی انیاز صور ب ،سخن خود بوده یداشته و اقتضا ازیخود هر جا که ن

و  یقیو موس یار زباندر کنار ساختدارد و شعر  یدر ساختار کل یرگذارینقش تأث که

سوب نیز محشعر فرانو  نیشاعر و تکو یفکر ۀدر منظوم یاز عناصر اصل یکی ،آنریتم 

 یشعر ،هیخاطر تشب به گاهیباعث قوام شعر شده و  گاهی هیتشب ،مثالعنوانبهشود. می

 .است سروده شده

 و ینینشدر ساختار هم زین یهنکم ۀمصرحه و استعار ۀهمچنان که استعار 

 ،مصرحه ۀکه استعار یاگونهبه است، بارها مورد توجه قرار گرفته ،شعر ینیجانش

 اتیشاعر ح رامونیبه عناصر پ زین یهنکم ۀو استعارقرار گرفته شعر  یمنظور اصل

 از اشعارش یدر برخ ریاکس. از طرفی است دادهصورت زنده نشان ها را بهو آن دهیبخش

 ییجازهااز م زین یگاهو استفاده کرده  هاآن یسنت یادر معن های واژهمجاز یاز معنا

 زین ریاکس یهاهیکناآورده است.  یمجاز یها را در معناکاربرده که خود در شعر آنبه

 یدیجد یهاهیکنا ایبوده و  جیرا یفارس اتیکه در ادب یمشترک یهاهیکنا ای ؛اندنوع دو

 یهاهنایک نیطالحات روزمره است و اپر از اصو از زبان مردم کوچه و بازار  یکه ناش

 .است دهیبخش تیجذاب ،مخاطبان دیاز د رینوع دوم است که به شعر اکس

ر ی خود و عناصزندگ طیرا از محتصاویر شعری خود از  یاریبس ریاکس طورکلیبه

ی نداشته سنت ادب فارسپیروی از  اقلیمی اطراف خود انتخاب کرده و اصراری بر

 و ستمحل زندگی اوو متناسب با  اوخود وپرداختۀ اویر ساختهاین تصبلکه  است؛

های شعر فرانو، زبان، موسیقی و ریتم و درنهایت مختلف دیگر، ازجمله مؤلفه عناصر

ها آن شترکه بی تأثیرگذار هستند تصاویر و تخیالت شاعرانه این گیریشکل محتوا، در

ناشی از اوضاع  یاسیو س یاجتماع میمفاه تصاویری حسی به حسی و دربرگیرندۀ

 .است جامعه
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