
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 
 

 «سبک فرانوییتولد بستری برای سعدی گلستان » 

 افسانه سراجی                                                                             

 چکیده:

فصل « فرانو» با گونه ای تازه با عنوان « اکبر اکسیر» شاعر و طنزپرداز معاصر ایران      

بنا به اعتقاد ایشان، این سبک  ادبیات معاصر ایران گشود.تازه ای از شعرگویی را در 

حاصل مطالعات و بررسی او در آثار کالسیک ادب پارسی مانند: حافظ و گلستان سعدی 

این گونه ادبی طبق نظریه او کاریکلماتور و فرانو در این اثر بسیار دیده می شوند.  است.

 ها است. المثلکه دارای ویژگی هایی چون : سادگی، ایجاز، طنزآمیزی و استفاده از ضرب 

، تالش گردیده تا تاثیر و در این مقاله بنا، بر همین د.نشو که در گلستان به وفور دیده می

یسه که پیش از این به آن پرداخته نشده به شیوه مقاسعدی ریشه هایی فرانویی در گلستان 

بی اکسیر  سبک نوینمورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. این اثر با توجه به اشتراکاتش با 

 .است سبک فرانو بوجودآوردنالهام بخش شاعر در ترین منابع  شک یکی از مهم

 

 فرانو ، سعدیسبک : طنز، ایجاز، واژهکلید

 

 

 

 

 serajiafsaneh@yahoo.comدكترای زبان و ادبيات فارسی ، مدرس دانشگاه فرهنگيان)پردیس( واحد بوشهر، ایران       رایانامه: 

mailto:دكتراي%20زبان%20و%20ادبيات%20فارسي%20،%20مدرس%20دانشگاه%20فرهنگیان(پردیس)%20واحد%20بوشهر،%20ایران%20%20%20%20%20%20%20serajiafsaneh@yahoo.com
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 مقدمه:

ساله در عرصه  04ی درخششبا كه اكبر اكسير شاعر و طنز پرداز معاصر ایران        

ملخ » ،«های عسل دیابت گرفته اندزنبور» ت كشور با آثاری مانند : ادبيات و مطبوعا

 ماكوتا اوناشيم» ، « ماالریا»، «شکن داردپسته های الل سکوت دندان » ، «های حاصلخيز

حضور چشمگيرخود را در ادبيات ایران اعالم كرد. وی با نخستين « اونا كو تا مابشن

سبک خود را مبدع شيوه ای تازه به عنوان « !بفرمایيد بنشينيد صندلی عزیز» كتاب خود 

              . نمود« فرانو » 

در ای انجام داده كه در آن  به بهانه جدیدترین اثرش مصاحبه اظهارت ایشان    

این سبک شعری برخاسته » است كهگفته خصوص برشمردن و معرفی این سبک چنين 

باید كه  بنی بر اینمیوشيج از شعر دهه هفتاد است كه به نظر او امتدادی از پيشنهاد نيما

تریبون یا سالن آرایش  ان مردم سخن گفته و از شعرببه ز به طبيعت كلمات برسيم،

او  .بزنيم یایران نقبی به دردها ونياز های انسان امروز ادب هزل هزار سالغنسازیم از ت

معتقد است كه همين احساسات كور و ابتذال عشقوالنه در شعر امروز جایش را به 

كافی است تا به موقعيت  . فقطمعضالت محيط زیست و مصایب انسان امروز بخشيده

امروز بود كه در طرح كردن عنوان فرانو یکی از نيازهای شعر  .شعر نو اعتراف شود

های  رونمایی شد و با جسارت جوانان شوریده دل به حکومت سرهنگ ٠4اوایل دهه 

دیکتاتور صفحات ادبی پایان داد و چون اتاق فکر نداشت و خوب مدیریت نشد و از 

جهتی از سوی سردمداران شعر معيار و معاصر جدی گرفته نشد تن به تالشی و 

به نياز جامعه ادبی پاسخ داد. زبان الل   ٠4آغاز دهه  سکوت داد. طرح عنوان فرانو در

شعر فارسی باز شد هر كس به قول موالنا بدون هيچ ترتيبی و آدابی هرچه دلش 

  خواست گفت.
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شعری كه در طرح سوژه های اجتماعی و جهانی است كوتاه و به اعجاز ایجاز مسلح 

قدر هر مخاطبی فهم است. از ظرافت و ظرفيت طنز پارسی برخوردار است و به 

طبق نظر او شعر باید رسالت داشته باشد در خدمت جامعه  )3131بنی مجيدی:«)دارد.

  باشد وهدفی را دنبال نماید.

چنين ویژگی هایی را  ،تحليل گران شعر فرانو وخود اكسير نظریه پرداز این سبک   

تاهی ، سادگی بيان ، كو: »  ها چنين است اهم آن ند كهنبرای این نوع از شعر بيان می ك

طنز نهان و سوژه های انسانی آن كه با پایانی غير قابل انتظار بر مخاطب آوار می شود 

در شعر فرانو وزن دخالتی ندارد بود یا نبودش الزامی نيست. یک شعر كامالً عينی است 

ه و از مفاهيم ذهنی و تركيبات استعاری به ندرت و ناگزیر استفاده می كند. از عاشقان

از زاویه دیگر به اشيا  های بازاری و اجباری و سياسی مبتذل بدور است و پرداختی نو

فرانو سوژه مدار و مضمون پرداز است كه با نخ . و مفاهيم دور و اطراف می دهد

به هم پيوسته است با كمترین واژگان بيشترین معنا را  هاسطر النظيرنامرعی مراعات 

معنی مدار باشد بلکه خصوصيات ذاتی ادبيات به معنای دارد نه اینکه زبان مدار یا 

ا و كاركردهای واقعی اش را در بردارد. استفاده فنی از مقوله خيلی مهم زیان و كاربرده

                         (1٠، 31٠0اكسير:).«ی شناسی وتطبيقی علم زبان شناسیجنبه زیبایماورای ظاهر آن از

در  منطقه اصفهان - وگو با خبرنگار ایسنا ، در گفتفرانوییرضایی شاعر محمد       

درباره این نوع شعر گفت: اكبر اكسير كه چندین سال »گوید:  و شعر نو میباب اكسير 

قالبی نو را ارائه كرد و نام آن  31٠3های مختلف ادبی شعر گفته بود، در سال  در قالب

گذاری این قالب با  وی به دليل نام د.را فرانو گذاشت. او مانيفست فرانو را مطرح كر

نوان فرانو اشاره كرد و افزود: یکی از اجزای الینفک این قالب شعری، طنز است، به ع

همين دليل نام فرانو نيز یک نام طنزآور و طنزآلود است. فرانو بيست مانيفست دارد كه 

  .استاز اكبر اكسير آمده « بفرمایيد، بنشينيد، صندلی عزیز...»در كتاب 
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گزاره دو گزاره دارد؛ گزاره ابتدایی كه شروع می كند و  ،ای است شعر او شعر گزاره

تفاوت ترین  اساسیپایانی كه تلنگر و پتک می زند و همين كند؛  دوم كه كار را تمام می

او خاطر نشان می كند كه در واقع فرانو با  گردد. قلمداد میميان كاریکلماتور و فرانو 

ئه احات عاميانه بازی می كند تا یک مفهوم ارضرب المثل ها و اصطال كلمات ساده ،

او تصریح كرد كه اكبر اكسير شناخت كاملی از ادبيات كالسيک و  (13همان:) «دهد.

 31٠3امينی:) .«ه استلحاظ كرد -فرانو -نوین خودسبک وآن را در هگذشته ایران داشت

فرانو  و وهستند  ییفرانو های ویژگیدارای حافظ به قول اكسير سعدی و (223،

این پژوهش درهمين اساس . بركاریکلماتور در گستان سعدی بسيار دیده می شود

با بررسی و تحليل ویژگی هایی كه برای سبک فرانو شمرده اند به تالش گردیده تا 

شاهکار كاویده و با مقایسه آن با آثار در آن را سرغ گلستان رفته و این ویژگی ها 

سير اشتراكاتی كه باعث تولد و تاثير این سبک گردیده استخراج گردد. آثار كالسيک اك

از جمله گلستان منبع الهام بخشی برای شاعر اهل آستارا است باید دید چه موارد و 

بيان گردیده كه هفت قرن پس از او باعث در سبک فرانو سعدی  تاثيرویژگی هایی از 

 رسی است. بوجودآمدن سبکی نوین در ادب پا

ان و دانشمندان در بگلستان سعدی احيانا كننده نثر فارسی است زمانی كه ادی»     

ین عمل سهم خود را در ا نوشتن كتاب های خود از زبان عربی سبقت می گرفتند و با

پيشبرد این شيوه ایفا می كردند خطر انحراف نثر فارسی احساس می شد در چنين برهه 

ای سعدی به فریاد زبان فارسی رسيد و دادخواهانه با تصنيف گلستان از ادامه تازی 

از زبان شيرین فارسی را  ،معتدلمتعادل و نگاری جلوگيری نمود و با به كارگيری نثری 

 ( ٠4، 31٠3) صدرالحفاظی: « نجات داد.اف و مرگ كامل انحر
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سعدی در گلستان به ساده نویسی عنایت ویژه دارد تأمل در گلستان نشان می »      

دهد كه وی چگونه با بکار گيری كلمات و تركيبات رایج و تمثيل های ساده و همه 

 ( 31٠3،03سفی: )یو «كس فهم توانسته نکاتی بسيار ظریف را مفهوم و مشهود كند.

هایی چون:  ر آمده بوده كنار گذاشته و ویژگیناكات وساباینسعدی در نثر گلستان آنچه 

، مراعات حال خواننده، رعایت اختصار و ایجاز، رعایت آهنگ كلمات ، ترتيب، تناسب

را در نگارش نثر آهنگين خود در اولویت قرار  (23، 31٠1خطيبی:)ترک لغات دشوار و ...

 داد.

دكتر رضا داوری اردكانی می گوید طنز در گذشته اخالقی بوده اما در زمان ما      

نز طند اما كالم سعدی تقریباً سراسر هست سياسی است همه شاعران كم و بيش اهل طنز

داوری ) «اساسی است كه سبک فرانو بر پایه آن استوار گردیده است. اناست و این هم

بر همين پایه تالش گردیده تا نمونه هایی از ریشه های سبک  (320، 3132اردكانی:

ا ویژگی های سبکی گلستان نيست در گلستان مورد تحليل بفرانویی كه بی ارتباط 

بررسی و استخراج گردد. پایه بررسی نسخه گلستان براساس تصحيح غالمحسين 

يالن برخواست یوسفی صورت گرفته است. پيش از این فرانویی كه ابتدا از آستارای گ

و اكسير پدر آن لقب گرفت گویا فقط پيروانی داشته كه سعی در امتداد این سبک داشته 

اند و ویژگی های این سبک برشمرده شده با توجه به اظهارات پدر فرانو گلستان 

سعدی و آثار كالسيک دیگر ماالمال از ویژگی های فرانویی است كه در این پژوهش با 

با توجه به اینکه هر دو اثر رفته و سعدی فرانویی به سرغ گلستان  توجه به ویژگی های

 بر بنای طنز و تعهد اخالقی و در خدمت اجتماع است یکایک این ویژگی های سبکی

اثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به درجه و سهم آثار كالسيک بویژه  هر دو در

 گلستان در تولد سبک فرانو پی ببریم.
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 :تان و سبک فرانواشتراکات گلس

سبکی شاخص كه در گلستان موجود است و مقایسه آن با های  با بررسی ویژگی     

سبک فرانو نسبت تاثير این سبک را از آثار كالسيک دریابيم. برهمين اساس، برخی از 

به شرح در گلستان به خوبی مشاهده گردیده  های فرانویی كه ردّ آن ها مهمترین ویژگی

 زیر است:

 کوتاهی ) ایجاز( -3

نه  این كوتاهی.» یکی از ویژگی های شعر معاصر استمفاهيم و الفاظ بودن  كوتاه    

 فقط از حيث كوتاه بلندی مصرع ها كه از حيث بيان پيام و جمع و جور كردن مطلب

این نکته كه یکی از امتيازات سبک فرانویی است  (332، 31٠3 )پاشا:.«نيز رایج است

كه بی تردید بار دوم  كه دوباره مطلب را بخواند و هضم كند،خاطب را وادار می كند م

 صرفاً برای درک پيام موجود در اعماق مطلب است؛ مثال : 

 نوشته بود:  يمارستانب»

 مهر مادر جانشين ندارد  ،شير مادر

 !پرداخت شد ، مهر مادرشير مادر نخورده

 پدر یک گاو خرید

 ما هيچ كس این حقيقت مرانشناختاو من بزرگ شدم  

 .(٠0،  31٠0) اكسير:  «!كه هميشه می گفت : گوساله :بتمرگ !جز معلم عزیز ریاضی ام

كوتاهی در فرانو جانشين ایجاز گلستان است. همان كه سبک سعدی را از مقامات      

پر از  ز می كند. ایجاز سعدیحميدی و مرزبان نامه و كارهای اطناب آميز دیگران متمای

« » فظ اندازنهندو» و « پارسا و پادشاه»مثالً در حکایت های  ؛اندیشه و درک است پيام،
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لقمان را گفتند ( 064، ٠، ب  31٠1) گلستان : «تو را كه خانه نئين است، بازی نه این است.

و شواهد مثال هایی از این  (3٠1) همان : باب دوم ، ادب از كه آموختی گفت از بی ادب! 

 كه كم هم نيستند! دست

 طنز -2

بنای سبک فرانو بر چهارچوب محکم طنز استوار است. پرداختی تازه از واژگان در    

خدمت طنز با نگاهی تازه و زیبا! همانگونه كه در طنز انتظار می رود اهداف سازنده با 

بيشتر  هاهدف قرار گرفتن ناهنجاری ها مد نظر شاعر است. در دروه معاصر طنز

سياسی اند اما در اشعار اكسير بيشتر در خدمت جامعه انسانی و محيط زیست است 

 ؛مثال :

 من تعجب می كنم»

 چطور روز روشن

 دو ئيدروژن

 با یک اكسيژن تركيب می شوند

 (11، 31٠0اكسير :  ) «!و آب از آب تکان نمی خورد 

 :یا در جای دیگر

 يمپزشکان اصطالحاتی دارند كه ما نمی فهم»

 ما دردهایی داریم كه آنها نمی فهمند

 نفهمی بد دردی است

 ( ٠3همان:) «!خوش به حال دامپزشکان
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شاعر با دو پيام تجاهل و جهل افراد جامعه و كج فهمی ها و عدم درک انسان ها       

جا در نظر داشته  دو شعر طنز آميز را به زیبایی آفریده كاری كه سعدی در گلستان جابه

 نی موجز و زیبا به زبان آورده است.و با بيا

طنز و ظرافت جایگاه ویژه ای در ساختار سبکی آثار سعدی دارد كه خاستگاه »        

این طنز به نوع نگاه و تفکر این شاعر بزرگ برمی گردد. طنز سعدی سرشار از روح 

حيات و سرزندگی است . سعدی به یاری سخن طنز خشکی را از كالم خود گرفته و 

) وبگاه ادبيات تبيان ور و حركت را بدان  باز می گرداند. طنز، نيش به همراه نوش است.ش

 به شواهد مثالی در این باره توجه كنيد:تير(  3،  3133:

جاج یوسف را خبركردند حستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، درویشی م»     

گفت: این چه  خدایا جانش بستانبخواندش وگفت : دعای خير بر من كن گفت :

 (٠4، ب اول ، 31٠1.) گلستان ،جمله مسلمان را : گفت این دعای خير است تو را ودعاست

 و در جای دیگر:

قاضی همدان ميل به شفاعت كرده و نصيحت یاران را می پسندد اما به گوش نمی »   

  گيرد:

 كه نتوان شستن از زنگی سياهی         نصيحت كن مرا چندان كه خواهی

 (1باب ، 31٠1)گلستان :                                                      
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 و در جای دیگر :

بضاعتی نستانی و این جا تا  ،ن جا تا نقدی ندهیآمجلس وعظ كلبه بزار است »       

حکایت های بسياری چون : و ( 3132،30٠اردكانی:داوری )  « .دتی نبریاسع ،ارادتی نياری

خواب  (3) باب ملکزاده كوتاه قد  (3 ) بابه به كشتن اسيری اشارت كرد پادشاهی ك

)  رپي( حاتم طایی و خار كن 3) باب دیدن یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگين را 

 .از این نوع اند (1باب 

 استفاده فنی از مقوله  زبان و کاربرد آن : -1

برخورد لفظی تفاوت دارد . به ظاهر شعری فرانو با شعر آسان ، بدون درگيری و »   

آسان است اما مانند تصویر های مينياتوری پر از ریزه كاری های هوش رباست. تازگی 

تركيبات و شخصيت بخشی به اندام وارگی روزمره در كاربرد های چند وجهی از 

فرانو سبک جدیدی نيست نوعی غبار روبی از  .خصوصيات  این گونه شعر هاست

شعر بی  ،زبان فارسی در آیينه شعر امروز است. هر جا كه سوژه ای پردازش شد قابليت

بازی با كلمات نيست از فصل های لوالیی و ایهام كاربردی و  .وقفه پایان می گيرد

،  3132بنی مجيدی : .«) تركيبات وارونه به وقت لزوم از شگردهای زبانی استفاده می كند

 ( 0مرداد ، 

 اشين!مواظب وسایلتون ب»

 من بودم و جمشيد و یک پادگان چشم قربان

 از سلمانی كه بر گشتيم سرباز شدیم

 در تخت های دو طبقه

 خواب های مشترک دیدیم
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 ک روز كه من نبودمی

 (63، 31٠0) اكسير :  «تخت جمشيد را غارت كرده بودند.

آفریده و را به كار برده و ایهامی جالب « تخت جمشيد » اكسير چقدر زیبا تركيب     

 طنزی زیبا را مدنظر قرار داده است.

 در جای دیگر:

 جهان در اول دایره بود»

 دف با یک كفشدوزکابعد از تص

 ذوزنقه شد

 ارگوشه ناهمگون آن بنشينيمهتا در چ

 (  33، 31٠0) اكسير :  «و برای هم پاپوش بدوزیم !

زدن  روتعبيری كنایی از ناكه « تن پاپوشدوخ»و « كفشدوزک»شاعر با ارتباط بين       

هم قرار گرفتن واژگان برای ساختن طنزی و مشکل تراشی هایی است كه با سر ها

 :زیباست ، بسيار ارزشمند بهره گرفته است . یا در جای دیگر

 با اجازه محيط زیست»

 دریا ، دریا دكل می كاریم

 !ماهی ها به جهنم

 (10 همان:)«كندو ها پر از قير شده اند ....

ی گردد بيشتر پيکان های طنز فرانو به سمت جامعه انسانی مهمان گونه كه مشاهده      

كه در جامعه آن بسيار مشاهده می  دارداخالقی جنبه و محيط زیست است و پس از آن 

مده است تا همين آجانده می شود . شعر فرانو اساساً حيطه جامعه انسانی گنشود و در 

زند باشد زبان جامعه باشد چشم و گوش او شود و تلنگر بكار را كند در خدمت جامعه 
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سازی با زبانی از نوع تشخيص وكاربرد تركيباتی كه و بيدار كند! حاال این بيدار

شخصيت بخشی به اندام های روزمره در این نوع شعر هاست . زبان استعاری بند اول 

و دیگری غير  و دوم ) با اجازه محيط زیست و كاشتن دكل ( یکی از توع تشخيص

 تشخيص است.

كم نيستند كه سعدی با واژگان چه هم از این نوع تركيبات فنّی و زیبا در گلستان     

اگر شب ها همه قدر » زیبا بازی كرده و مضمونی موجز و زیبا را آفریده است ؛ مثال : 

یا در باب دوم ) اخالق درویشان (  (10٠،  31٠1) یوسفی :.«قدر بودی  بی، شب قدربودی

یا ( 361:  همان)« ر دورصدوران باخبر در حضور و نزدیکان بی ب» این گونه می گوید كه

 (266) همان : « خویش است.نه نه برادر  ،برادر كه در بند خویش است» در جای دیگر 

ان رعایت آهنگ كلمات و فصاحتی كه در ميان جمالت نهفته است ، سخن را در مي

 اقران متمایز می كند.

 استفاده از ضرب المثل و اصطالحات عامیانه -0

اده، ضرب المثل و سفرانو با كلماتی مقدمه اشاره گرید شعرهمان گونه كه در    

اصطالحاتی كه در ميان عوام رایج است دست به دست یکدیگر می دهد تا یک مفهوم 

رائه به قدرتی دلنشين و زیباست كه ااین  (اردیبهشت ٠، 3131بنی مجيدی:)را ارئه دهد. 

 مثال: ؛درک مطلب را برای هر قشر جامعه با هر سواد قابل فهم و لذت بخش می نماید

 يروی جاذبهن»

 شاعران را سر به زیر كرده است

 به خالف منجم ها كه هنوز سر به هوایند

 (23،  31٠0) اكسير :  .«تمام سيب ها افتادند
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كه هر دو تركيبات كنایی « سربه هوا كردن» و « به زیر كردن سر» ند: تركيباتی همان      

» و كم نيست از این قبيل تركيبات مانند :  در مجموعه ضرب المثل ها قرار می گيرند

همان : .......(سر كار گذاشتن تركيبی .« ) مثل روزنامه ها اول همه را سركار می گذارند 

 توليد شدهده های مردم جا افتاده و اصالً از ميان عوام است كه كامالً عاميانه در ميان تو

 و رواج یافته است.

در گلستان سعدی حدود چهارصد ضرب المثل كاربرد یافته غالب آن ها زاده ی »   

  (312، 31٠6 : شميسا)  «سعدی است. قادذهن و

قصاری كه در گلستان به شکل ضرب المثل در امثال و حکم  جمالت ندنيست كم»   

 (3٠0، 31٠3) یوسفی : « ؛ از بی ادبان ! ب از كه آموختیاد»  دهخدا ثبت شده است؛ مانند:

 (11٠) همان :  «مشک آن است كه خود ببوید نه آن كه عطار بگوید»

 (1٠٠) همان :  «عالم بی عمل به چه ماند ؟ به زنبور بی عسل»

 راعات النظیرم -1

فرانو شعری است كه در یک ردیف از تناسب یا مراعات النظير احاطه شده است.     

این سلسله از تناسب ها در غالب اشعار اكسير مشاهده می شود . كافی است به شواهد 

 مثال پيشين توجه نمایيد. در مثالی دیگر :

 گاری كشی می كند رخش»

 كنار پياده رو سيگار می فروشد رستم

 ته جوب به خود پيچيد سهراب
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 از خانه زده بيرون گردآفرید

 برق می زنند تهمينه مردان خيابان برای

 لقاسم برای شبکه سه سریال جنگی می سازداابو

 ( ٠0، 31٠0اكسير : «)یانه ها به آخر شاهنامه رسيدند. مور

ال و كلمات فارسی سعی در ایجاد سجع و ازدواج ثسعدی در گلستان با بنای ام    

ایع لفظی نيز سعدی همين اسلوب را مراعات می كند و صنداشته است. در مورد دیگر 

صنایعی از قبيل تضاد و جناس و مراعات النظير و جز آن نيز بر همين منوال نه بر شيوه 

عبارت مرسل به كار  و مترادف یا در معانی به هم پيوسته و ناسبمتکلفان در قطعات مت

 می برد . مثال :

 سياهی شد       یونس اندر دهان ماهی شدقرص خورشيد در

 (3باب ، 31٠1: گلستان) 

ش درآمده بودند از درخت و كبکان از كوه و غوكان در آب و به نالبلبالن را دیدم كه »

 (333) همان : ...«اندیشه كردم  ،بهایم از بيشه

 دو سلسله به شرح زیر است :تناسب در متن فوق دارای 

 ) بلبل ، كبک ، غوک ، بهایم ( و ) درخت ، كوه ، آب ، بيشه (
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 برآیند:

طبق ویژگی هایی كه در شعر فرانویی برشمرده شده است می توان دریافت كه     

برخی از ویژگی های برجسته شعر اجتماعی كالسيک می تواند در بوجود آوردن این 

از جمله مهم ترین ویژگی هایی كه در گلستان به عنوان غنی ترین اثر  .سبک موثر باشد

نظم و نثر پارسی كه دربوجود آمدن این سبک موثر بوده به طوری كه اكبر كسير به 

 راحت از آن یاد كرده است به موارد زیر می توان اشاره نمود.ص

 طنز پردازی و برجستگی زبان طنز -3

 مالتایجاد و كوتاهی عبارت و ج -2

 مراعات النظير یا تناسب  -1

 استفاده از ضرب المثل ها و اصطالحات عاميانه -0

 استفاده فنی از مقوله زبان و كاربرد دگرگونه واژگان -1

منابع الهام بخشی برای پدر شعر فرانو باشد چرا كه ایشان  دتوان اشتركات فوق می       

رسالتی كه در خود به عنوان یک باشناخت كاملی كه از شعر كالسيک داشته است و 

كه دور از زبان و ذهن سعدی نيست،  با تلفيق ویژگی هایی ،انسان احساس می كرده

 شيوه ای نوین را در ادب پارسی بنا نهاد.
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Saadis golestan foundation for post-modern 

styles' birth 

 

Abstract: 

       Contemporary Iranian poet and satirist Akbar Eksir in such 

away as post- modern, opened a new chapter of poeticism in 

contemporary Iranian literature. This literary style that has 

features such as simplicity, brevity, humorous and use of 

proverbs, according to him , is result of his studies and survey of 

Persian literature like Hafez and sadi's golestan.According to his 

theory seen kalkalimatore and post-modern in this style. 

Accordingly attempted to influence and roots of golestan, in a 

manner comparable enamiad analyzed and which had been 

previously addressed. This style rrgarded to similarities with 

Aksir style undoubtedly is one of the most impotant sources 

inspiration in the creation of the post-modern style. 
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