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چكيده
از میان غزلسرایان معاصر« ،فاضل نظري» یکی از شاعرانی است که در غزل ،نامی برآورده
است .شعر فاضل نظري از یک سو زیر نفوذ سبک هندي قرار دارد؛ اما از سوي دیگر،
داراي ویژگیهایی است که میتوان آن را پلی میان سنت و نوآوري دانست و امضاي شاعر
را در پاي آن شناخت .از نظري تاکنون پنج مجموعهي شعر به نامهاي گریههاي امپراطور،
اقلیت ،آنها ،ضد و کتاب چاپ شده است .در این پژوهش ،پس از بررسیهاي آماري
تمام غزلها ،ویژگیهاي سبکی و محتوایی شعرهاي او بررسی و طبقهبندي شده است.
شعر نظري به سبب جمعکردن مجموعهاي از ویژگیهاي ساختاري ،مانند توجه ویژه به
شمار ابیات ،ردیفپردازيهاي خاص و وزنهاي آرام و همچنین مضمونسازيهاي ویژه
که قابلیت مثلشدگی دارند و استفاده از اسلوب معادله یا استداللهاي شاعرانه و پرداختن
به محتواهایی چون تلفیق عشق و عرفان و گرایشهاي اجتماعی حافظگونه ،زمینهي اقبال
خوانندگان معاصر را فراهم آورده است.

واژههای کليدی :غزل معاصر ،فاضل نظري ،گریههاي امپراطور ،اقلیت ،آنها ،ضد ،کتاب.
 .1مقدمه
از میان قالبهاي سنتی شعر فارسی ،هنوز غزل ،زندهترین و پویاترین قالب است و
بسیاري از شاعران معاصر به ویژه شاعران بعد از انقالب اسالمی ،در این قالب ،اشعار
قابلتوجه و ماندگاري سرودهاند و همچنان میسرایند .غزل معاصر در دهههاي  70به
بعد در مقایسه با شعر سنتی پیش از خود ،به دگرگونی و تازگیهایی در قالب (وزن) و
محتوا (موضوعهاي تازه ،رویکردهاي جدید و تحوالت اجتماعی) میرسد.
 استادیار زبان و ادبیات فارسی khosrowghasemian@gmail.com
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ( sanaz.mojarrad@gmail.comنویسندهي مسئول)
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غزل معاصر را میتوان از سه جنبه یا رویکرد «ملی»« ،منطقهاي» و«شخصی» بررسی
و معرفی کرد .در نگاهی دیگر ،میتوان غزل را به انواعی مانند «سنتی»« ،نیمهسنتی»« ،نو»
(مدرن)« ،فرانو» (پستمدرن) دستهبندي نمود؛ اما نکتهي مهم در بررسی شعر ،به ویژه
غزل معاصر ،این است که تعیین سطح «نوآوري» در این نوع از شعر ،به چه عواملی
بستگی دارد؟
نوآوري تنها در حذف واژههاي کهنه و پشتکردن به سنتها نیست .نوآوري اگر
رنگ ماندگاري نداشته باشد ،دیري نمیپاید که کهنه و فراموش میشود؛ براي نمونه ،به
شعرهاي نسیم شمال میتوان اشاره کرد که در عصر خود به دالیل سیاسی و اجتماعی،
بسیار مورد توجه جامعه بود؛ اما پس از انقالب مشروطه ،کمکم از رونق آن کاسته شد و
امروز تنها در جایگاه سندي تاریخی ،ممکن است به آنها رجوع شود .همچنان که شاعر
معاصر ،مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیالنی) نیز به گونهاي گفته است:
تــــازه آن باشــد که ماند جاودان
تازگــــی ربـــطی نــدارد با زمان
تازه هـــم امـروز و هــم فردا بُوَد
کهنـــهي دیـــروز اگـــر زیبا بُوَد
(میرفخرایی)271 :1389 ،
نوبودن شعر به توجهکردن شاعر به زمانهي خود منحصر نمیشود و کهنهبودن آن نیز
به صرف گذر زمان بر آن ،مصداق پیدا نمیکند .در غزل نو به پیروي از شعر نیمایی،
تالش شده است تا قالب غزل از مفاهیم فرسوده خالی شود و اندیشه و عواطف نو،
جایگزین آن شود؛ پس شاید بتوان یکی از ویژگیهاي بنیادین غزلهاي نوکالسیک را
«نوآوري در سطح» دانست( .روزبه )137 :1379 ،غزل نو در حوزههایی چون «زبان»،
«خیال»« ،احساس»« ،اندیشه»« ،موسیقی» و «شکل» ظرفیت بررسی دارد 2.در دورهي
معاصر یکی از شاعرانی که با بهرهگرفتن از ظرفیتهاي زبان ،از پرچمداران غزل معاصر
است و تا حدود زیادي به سبک و بیانی مخصوص به خود نیز دست یافته و توانسته
3
است توجه مخاطبان فراوانی را به خود و شعر خود جلب نماید ،فاضل(ابوالفضل) نظري
است .از نظري به عنوان «شاعر جریانساز دههي هشتاد» نام بردهاند که آثار او توجه
گروه هاي مختلفی از خوانندگان را به خود جلب نموده است و برخی از آنها در
کشورهاي فارسیزبان منتشر شده است .شعر فاضل را میتوان پلی میان سنت و نو دانست
و نوبودن آن را نیز بیشتر در مضمونپردازي و استداللهاي شاعرانه یافت .از فاضل
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نظري تاکنون پنج مجموعهي شعر با نامهاي گریههاي امپراتور ( ،)1382اقلیت (،)1385
آنها ( ،)1388ضد ( )1392و کتاب ( )1395چاپ شده است.
 .1 .1پيشينه پژوهش
در بررسی شعر فاضل نظري تاکنون پژوهشهایی در قالب پایاننامهي کارشناسی ارشد
و نیز تعدادي مقاله نوشته شده است .در غالب آثاري که تا پیش از سال  93به شعر نظري
پرداخته شده ،تنها به سه مجموعه از آثار شاعر توجه شده است .در پایاننامهاي با عنوان
بررسی موتیف در اشعار فاضل نظري ( )1395به پنج مجموعهي شعري شاعر پرداخته
شده است و در این پایاننامه بسامد بنمایههاي شعري فاضل نیز با رسم نمودار نشان
داده است .از میان مقالههایی که در پیوند با آثار نظري نگاشته شده است ،میتوان به
عناوین زیر اشاره کرد :یوسفنیا در یادداشتی با عنوان «تندباد آسمانی شعر» (،)1388
مروري توصیفی و کوتاه از اشعار سه مجموعهي فاضل به دست داده است؛
 .1تقیدخت در مقالهي کوتاه «تماشاي جهان از پنجرهاي نادستیاب»( )1388با تیزبینی،
برخی از علتهاي اقبال به شعر فاضلنظري را در سه مجموعهي شعري او بررسی کرده
است؛ غالمعلی حداد عادل در مقالهي «به همین سادگی که میبینی» ( )1389از دو جنبهي
زبانی و محتوایی به بررسی اشعار سه مجموعهي نخست شاعر پرداخته و مروري کلی
بر برخی ویژگیهاي شعر او داشته است؛ عامري در یادداشت کوتاهی با عنوان «نظري
بر پازل نظري» ( ،)1393نقدگونهاي بر محتواي کتاب ضد نگاشته است؛ فالح و زارعی
در مقالهاي با عنوان «هنديوارگی در اشعار فاضل نظري»( ،)1394به بررسی ویژگیهاي
سبک هندي در شعر او پرداختهاند که در پژوهش حاضر نیز گوشهي چشمی به مقالهي
اخیر شده است .البته در پژوهش حاضر ،به موضوع تأثیرپذیري شاعر از سبک هندي و
چند زیرمجموعهي برجستهتر آن بهویژه در مقولهي اسلوب معادله و تمایز تعریفی و
توضیحی آن با مثلشدگی با دقت و روشنی بیشتري پرداخته شده است.
 .2 .1پرسشهای پژوهش
در این پژوهـش برخالف پـارهاي از دیگـر نوشتـهها ،به شیـوهاي روشمند و با تحلیلی
مستند ،ظرفیتهاي معناسازي در پنج مجموعهي شاعر ،واکاویده شده و به پرسشهاي
اساسی پژوهش یعنی سه پرسش زیر پرداخته شده است:
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 .1شاعر از چه ویژگیهایی براي سبکمند کردن غزل خود بهره برده است؟
 .2از نظر محتوایی ،رویکرد شاعر در غزلهایش بیشتر به چه موضوعهایی مربوط میشود؟
 .3علل عمدهي رويآوردن مخاطبان به شعر فاضل چه چیزهایی است؟
البته به منظور پاسخ به این پرسشها ،مجموعههاي یاد شده از چند زاویه ،به خصوص
از نظر ویژگیهاي سبکی ،بررسی شدهاند و پس از آن با رویکرد مخاطبشناسی ،محتواهاي
پرکاربرد شعر او طبقهبندي و با ذکر نمونههایی ارائه گردیده و در بخش بحث و بررسی به
این موضوع که چرا شعر نظري مقبول خوانندهي معاصر است ،پرداخته شده و در پایان،
مطالب عمدهي مطرح در پژوهش ،جمعبندي گردیده است.
 .2ویژگیهای شعر فاضل نظری
سبک ،فراتر از دستورمندي و عالمتگذاري و قاعدهنگاري تقلیدي است .در حقیقت ،سبک،
شیوهي واژه گزینی و دستورمندي خالقانه است که شاعر یا نویسنده با تکرار آن تالش میکند
رنگ و جلوه اي شخصی به اثرش ببخشد؛ بنابراین شاعر و نویسنده ،بسته به میزان گریزهاي
هنجاري یا هنجارشکنانه ،سبکسازي میکند( .رک)Strunk, 1979: 69 .
با این تعریف ،ویژگیهاي سبکی غزلهاي شاعر ،در دو محور کلی «ساختار بیرونی» و
«ظرفیتهاي معناسازي» بررسی و طبقهبندي شده است.
 .1 .2ساختار بيرونی
منظور از ساختار بیرونی شعر ،عناصر مربوط به فرم ،مانند قالب ،وزن ،ردیف و مباحث
زیباییشناسی در حوزهي لفظ است .از این نظر ،هر نوع ساختار ویژهاي که بدون در نظر
گرفتن محتوا در شعر فاضل به کار رفته است ،جزو ساختار بیرونی به حساب میآید؛
براي نمونه ،اسلوب معادله یا هنديوارگی در اشعار فاضل ،فارغ از محتواي آن در نظر
گرفته شده است و در طبقهبندي ساختار بیرونی ،قرارگرفته است که سبک شاعر را در
استفاده از فرم خاصی از بیان معنا نشان میدهد .چشمگیرترین گرایشهاي فاضل نظري
را در ساختار بیرونی غزل ،میتوان در موارد زیر طبقهبندي کرد:
 .1 .1 .2کوتاهسرایی
گسترهي غزل از نظر شمار بیتها ،متفاوت است (صبور )11 :1384 ،و چهبســا بتــوان
چنین گفت که بلندي یا کوتاهی غزل ،به هدف شاعر و رویکرد او در بیان محتوا بستگی
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دارد .با این حال ،میتوان گفت که شمار بیتهاي غزل به طور معمول بین  5تا  11بیت
است .فاضل نظري در آثارش به کوتاهسرایی تمایل دارد .از این نظر ،بسامد غزلهاي کمتر
از هفت بیت یا بهتر بگوییم ،پنج بیتی در آثار او بیشتر است .در یک بررسی آماري ،شمار
بیتها در غزلهاي او چنین است :کتاب گریههاي امپراطور ،نخستین دفتر شعري فاضل
نظري 38 ،غزل دارد که در مجموع ،مشتمل بر  258بیت میشود .در این کتاب ،تعداد 26
غزل پنجبیتی ،هشت غزل ششبیتی ،دو غزل هفتبیتی و دو غزل هشتبیتی وجود دارد.
بررسی آماري این غزلها نشان میدهد که فاضل نظري در  %68غزلهاي نخستین
مجموعهاش به کوتاهگویی گرایش داشته است .در مجموعهي دوم شعرياش یعنی اقلیت،
سی و هفت غزل آمده که مشتمل بر  210بیت است .در این مجموعه ،تعداد بیست و پنج
غزل پنج بیتی ،هشت غزل شش بیتی ،دو غزل هفت بیتی ،یک غزل یازده بیتی و یک غزل
دوازده بیتی وجود دارد .در این مجموعه نیز %67 ،غزلها پنج بیتی هستند.
این آمار در کتاب سوم شاعر یعنی آنها نیز چنین است .در این مجموعه ،پنجاه و
یک غزل آمده است که در مجموع ،مشتمل بر  282بیت میشود .از این تعداد ،سی و
پنج غزل پنج بیتی ،هشت غزل شش بیتی ،هفت غزل هفت بیتی و یک غزل ده بیتی
وجود دارد؛ بنابراین  %68اشعار این مجموعه پنج بیتی است.
در کتاب ضد که چهارمین مجموعهي شعري فاضل است ،پنجاه و یک غزل آمده
است که شامل  291بیت میشود و بیست و هشت غزل آن پنج بیتی ،دوازده غزل شش
بیتی ،پنج غزل هفت بیتی ،دو غزل هشت بیتی و یک غزل ُنه بیتی است .در این کتاب
نیز درصد غزلهاي پنج بیتی ،بیش از نیمی از غزلها را تشکیل میدهد.
در مجموعهي پنجم ،یعنی کتاب نیز که دربرگیرندهي  40غزل است و مشتمل بر
 220بیت 21 ،غزل پنج بیتی ،شانزده غزل شش بیتی ،دو غزل ُنه بیتی و یک غزل هشت
بیتی وجود دارد .در این مجموعه نیز بیش از  %50غزلها پنج بیتی است.
گرایش نظري به غزلهاي کوتاه میتواند یکی از عوامل اقبال به شعر او باشد؛ زیرا
خوانندهي معاصر در تنگناي وقت قرار دارد و فرصت و حوصلهي خواندن شعرهاي
طوالنی را ندارد و ترجیح میدهد به خوانش شعرهاي کوتاهتر روي بیاورد و گمشدهي
خود را در پیامهاي کوتاهتر بیابد .کوتاهی شعر ممکن است مجال خوانش چندبارهي شعر
را فراهم آورد و زمینهي به خاطر سپردن بیتها را نیز بیشتر کند.
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 .2 .1 .2پرداخت ویژهی ردیف
فاضل نظري در مجموعهي غزلهایش التزام ویژهاي به استفاده از ردیف دارد .استفاده از
ردیف همانقدر که به خوشآهنگی بیشتر شعر یاري میرساند ،زمینهي ماندگاري شعر
را نیز در ذهن خواننده هموارتر میکند .این بخش تکرارشوندهي شعر ،در همراهی با
وزن در ذهن خواننده به نوعی ترجیع تبدیل میشود .ردیف از دو جنبهي کلی موسیقایی
و زبانشناختی ،اهمیت دارد« .4ردیف ،براي تکمیل قافیه به کار میرود و به طور قطع،
میتوان ادعا کرد که حدود 80درصد غزلیات فارسی ،همه داراي ردیف هستند و اصو ًال
غزل بیردیف ،به دشواري موفق میشود( ».شفیعی کدکنی)138 :1368 ،
در مجموعهي گریههاي امپراطور ،از  38غزل 32 ،غزل با ردیف و شش غزل بدون
ردیف آمده است که ردیف نوزده غزل ،عبارتی؛ نُه غزل ،فعلی؛ دو غزل ،قیدي؛ یک غزل،
حرفی و یک غزل ،اسمی است.
در کتاب اقلیت ،از  37غزل 29 ،غزل با ردیف و  8غزل بدون ردیف آمده است که
 17ردیف ،فعلی؛  10ردیف ،عبارتی؛ یک ردیف ،اسمی و یک ردیف ،حرفی است.
در مجموعهي آنها ،از  51غزل 36 ،غزل با ردیف و  15غزل بدون ردیف آمده که
 19ردیف ،عبارتی؛  14ردیف ،فعلی؛ دو ردیف ،حرفی و یک ردیف ،قیدي است.
در کتاب ضد از  51غزل 38 ،غزل با ردیف و  13غزل ،بدون ردیف آمده که  27ردیف،
فعلی؛  8ردیف ،عبارتی؛ یک ردیف ،اسمی؛ یک ردیف ،قیدي و یک ردیف ،حرفی است.
در مجموعهي پنجم شاعر ،یعنی کتاب از  40غزل 27 ،غزل با ردیف و  9غزل بدون
ردیف آمده که 17ردیف ،فعلی؛ 7ردیف ،عبارتی؛ 2ردیف ،ضمیري و یک ردیف،قیدي است.
در پنج مجموعهي شعرهاي فاضل نظري 217 ،غزل با  1261بیت آمده است که 162
غزل ،با ردیف و  51غزل ،بدون ردیف است .از  162غزل ردیفدار 84 ،ردیف ،فعلی؛
 63ردیف ،عبارتی؛  5ردیف ،حرفی؛  4ردیف ،قیدي؛  3ردیف ،اسمی و  2ردیف ،ضمیري
است؛ بنابراین باالترین درصد ردیف به ترتیب با  ،%51متعلق به ردیف فعلی و پس از
آن با  ،%38متعلق به ردیف عبارتی است.
همچنان که در روند غزل فارسی ،ردیفهاي فعلی و عبارتی ،توجه شاعران را بیشتر
جلب نموده است ،فاضل نظري نیز بهصورت خودآگاه و بنا به ضرورت و یا بهصورت
ناخودآگاه و برخاسته از ذوق شاعرانه ،بیشتر غزلهاي خود را به ردیفهاي فعلی و
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عبارتی آراسته است که این موضوع ،در تکمیل معناي قافیه و تأثیر در ذوق و ضمیر
مخاطب ،درخور توجه است؛ براي نمونه:
آه تصویــر تو هرگـــز به تو مانند نشد
هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد
به پریشـــانی گیســوي تو سوگند نشد
گفتم از قصـــهي زلفت گرهی باز کنم
(نظري)29 :1395 ،
در ردیفهاي عبارتی ،حجم واژگان تکرارشونده زیادتر از ردیفهاي فعلی است و
بخش تکرار شدنی غزل ،بیش تر است و امکان التذاذ موسیقایی شعر و درک معنا و
بهخاطرسپردن آن نیز بیشتر میشود:
رسواتـــر از ایــــن شــدن چگونه
عاشق شـــدم و کــــسی نفهمید
پیداتــــر از ایــــن شـــدن چگونه
پنهـــان شـــده در تمـــام ذرات
(نظري)65 :1388 ،
آمار چندگانهی پنج مجموعه
تعداد غزل

ردیفدار

بیردیف

اسمی

قیدي

ي
حرفی

ضمیر

گریههاي امپراطور

38

258

32

6

9

1 19

2

1

-

اقلیت
آنها
ضد
کتاب

37

210

29

8

1 10 17

-

1

-

51

282

36

15

- 19 14

1

2

-

51

291

38

13

8 27

1

1

1

-

40

220

27

9

7 17

-

1

-

2

جمع

217

1261

51 162

3 63 84

4

5

2

فعلی

عبارتی

تعداد بیت

نام دفتر و
جمع آمار

نوع ردیف

 .3 .1 .2گرایش به وزنهای جویباری
دربارهي اهمیت وزن شعر و تأثیر آن در خواننده ،بحثهاي فراوانی شده است« .پس از
عاطفه که رکن معنوي شعر است ،مهمترین عامل و مؤثرترین نیروها از آن وزن است».
(شفیعی کدکنی)47 :1368 ،
درحقیقت ،وزن ،درک نظمی است که در بازگشت زمانهاي مشخص در شعر حاصل
میشود و امري حسی است؛ یعنی بیرون از ذهن کسی که آن را درمییابد ،وجود ندارد.
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(رک .خانلري )24 :1367 ،این نظم ممکن است به حَسَب یکی از خواص چهارگانهي
صوت ،حاصل شود؛ پس چهار نوع وزن ،یعنی «ضربی»« ،کمی»« ،آهنگی» و «طنینی»
میتوان ایجاد کرد( .همان)26 :
وزن شعر و سیالبیبودن و جویباريبودن آن یا شاد و غمانگیز بودن موسیقی شعر ،به
عوامل آشکار و پنهان زیادي بسته است و انتخاب نوع وزن شعر از جانب شاعر نیز
بیشتر به درون و احساس شاعر و غم و شادي او بستگی دارد.
درشتی و نرمی و زیر و بمی موسیقی شعر با نوع واژهها و حروف آنها و کیفیت
نشستن آنها در محور همنشینی و نیز قافیه و ردیف آن ،پیوند تنگاتنگ دارد؛ براي مثال:
«هرچه میزان کلمات مشترک قافیه ،بیشتر باشد ،احساس موسیقی بیشتر است و در
نتیجه احساس لذت بیشتري هم خواهد داشت( ».شفیعی کدکنی)68 :1368 ،
تعداد کل  217غزل مندرج در پنج مجموعهي شاعر در قالب هیجده گونهي وزنی ،به
شرح زیر به کار رفته است:
 .1رمل مثمن محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) 39 :غزل در پنج مجموعه؛
 .2مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن) 37 :غزل در پنج
مجموعه؛
 .3رمل مثمن مخبون محذوف ( فعالتن فعالتن فعالتن فع لن) 34 :غزل در پنج مجموعه؛
 .4مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف (مفعول فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن) 25 :غزل در
پنج مجموعه؛
 .5هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف (مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن) 24 :غزل در پنج
مجموعه؛
 .6هزج مثمن سالم (مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) 18 :غزل در پنج مجموعه؛
 .7رجز مسدس مرفل (مستفعلن مستفعلن مستفعالتن) 10 :غزل در چهار مجموعه؛
ل فاعلن) 8 :غزل در سه
ت مفاعی ُ
 .8مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور (مفعو ُل فاعال ُ
مجموعه؛
 .9منسرح مثمن مطوي منحور (مفتعلن ،فاعالتُ ،مفتعلن فع) 7 :غزل در سه مجموعه؛
 .10رجز مثمن احذ (مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن) 6 :غزل در چهار مجموعه؛
 .11متقارب مثمن محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل)2 :غزل در مجموعهي ضد؛
 .12رمل مثمن مشکول (فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن) 1 :غزل در مجموعهي ضد؛
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 .13منسرح مثمن مکشوف (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) 1 :غزل در مجموعهي اقلیت؛
 .14سریع مسدس مطوي مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) 1 :غزل در مجموعهي آنها؛
 .15رمل مسدس مخبون اصلم (فعالتن فعالتن فع لن) 1 :غزل در مجموعهي آنها؛
 .16خفیف مسدس مخبون محذوف (فاعالتن مفاعلن فع لن) 1 :غزل در مجموعهي آنها؛
 .17هزج مسدس اقرب مقبوض محذوف (مفعولُ مفاعلن فعولن) 1:غزل در مجموعهي آنها؛
 .18هزج مربع اقرب مقصور (مفعول فعولن) 1 :غزل در مجموعهي اقلیت؛
با توجه به آمار ارائه شده از وزن غزلها بهویژه وزن ردیفهاي یک تا هفت که بیانگر
وزن  187غزل است و بیش از  %85کل غزلها را دربرمیگیرد ،میتوان نتیجه گرفت که
وزنهاي مورد عالقهي شاعر ،وزنهاي جویباري و آرام هستند که این مطلب در جاي
خود ،بیانگر آرامش روحی شاعر نیز میتواند باشد.
 .4 .1 .2توجه به سبک هندی
از ویژگیهاي برجستهي غزلهاي فاضل نظري ،تأثیرپذیري از سبک هندي بهویژه صائب
است .در پژوهش مستقلی که بر ویژگیهاي سبک هندي در اشعار نظري صورت گرفته
است ،هنديوارگی در شکلهایی چون :پیچیدگی و نازکخیالی ،مضمونآفرینی ،تکبیت
محوري ،اسلوب معادله ،کاربرد زبان عامیانه و گرایش به موضوعهاي روزمره ،طبقهبندي
شده است( .فالح و زارعی )157-148 :1394 ،البته از ویژگیهاي دیگري نیز که
هنديوارگی به شعر فاضل افزوده است ،از مواردي چون ،سادگی زبان و عامیانهگویی،
مضمونپردازي از طریق شخصیتبخشی ،دقت در محسوسات و مشهودات زندگی
روزمره ،میتوان یاد کرد؛ اما به دشواري میتوان از ابهام هنديوار در اشعار فاضل نظري
نشانی یافت؛ زیرا آنچه در شعر او وجود دارد ،نوعی ابهام شاعرانه است که گویی آگاهانه
ایجاد شده است تا براي خواننده در فرایند حل این معماي شاعرانه ،لذت ادراکی ایجاد
کند؛ نه ابهام از نوع سبک هندي .غیر از دو ویژگی «اسلوب معادله» و «مضمونآفرینی»،
ویژگی دیگري یعنی «مثلشدگی» نیز به پیروي از سبک هندي در اشعار نظري وجود
دارد؛ زیرا پارهاي از بیتها ،می توانند در جایگاه مثل رایج ،مطرح شوند که این ویژگی
بیش از بقیهي ویژگیها در شعر نظري بارز است .شیفتگی نظري به این سه هنرورزي
کالمی چنان است که در بعضی بیتها هر دو یا هر سه مورد را میتوان در کنار هم دید.
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 .1 .4 .1 .2مَثَلآفرینی
از مجموع  1261بیت ،تعداد قابلتوجهی از بیتهاي شاعر ،ظرفیت مثل شدن را دارند.
بیتهایی که از استعداد مثل شدن برخورداند ،هنگامی که با بیان تصویرهاي روزمره و
معاصر همراه میشوند ،عالقهي مخاطبان را به شعر شاعر ،بیشتر میکنند:
سفـــر مـــرا به تو نزدیکتر نخواهد کرد
مــن و تـــو پنجرههـــاي قطار در سفریم
(نظري)110 :1385 ،
بـــا عشـــق ممکــن است تمام محالها
خطها به هم رسید وبهیکجمله ختم شد
(نظري)23 :1382 ،
گاه یـک دشنام ازصدها دعاشیرینتر است
گر جوابم را نمیگویی ،جوابم کن به قهـر
(نظري)103 :1388 ،
هرجــــا بــــروي بـــاز گرفتار زمینی
اینقدر مینــدیش بــه دریا شدن اي رود
(همان)57 :
اي باد سرانجام تو هم گوشهنشینی است
مــا هرچـــه دویدیم به جایــی نرسیدیم
(همان)95 :
اي آفتاب هرچـــه کنی ذرهپروري است
دشنام یا دعاي تو در حق من یکی است
(همان)27 :
از نقطـــهاي بتــرس که شیطانیات کنند
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
(نظري)83 :1382 ،
میتوان سوخـــت اگر امر بفرماید عشق
شمع روشن شد و پروانه در آتش گُل کرد
(نظري)39 :1385 ،
در بعضی از بیتها ،ممکن است هر مصراع در حکم یک مثل به کار رود و در بعضی،
کل بیت.
 .2 .4 .1 .2اسلوب معادله
اسلوب معادله 5یعنی اینکه شاعر ،در مصراعی (غالبا مصراع نخست) ،موضوعی را (اصوالً
انتزاعی و غیرمحسوس) بیان می کند و در مصراع دیگر ،با بیان موضوعی دیگر به شیوهاي
استداللی ،در صدد توجیه و قابلپذیرش جلوه دادن آن برمیآید .البته اسلوب معادله و حُسن
تعلیل را در بسیاري از کتابهاي بالغی و بیانی ،زیر عنوان کلی «تمثیل» مطرح کردهاند که
امروزه ،بعضیها میان آنها تفاوت قایل میشوند .شاید بتوان گفت هر اسلوب معادله یا
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حسن تعلیلی ،ممکن است به تمثیل و مَثَلشدن برسد؛ اما هر تمثیلی ،لزوماً از اسلوب معادله
یا حسن تعلیل برخوردار نیست؛ به بیانی دیگر ،تفاوت ویژهي َمثَل و اسلوب معادله در بود
یا نبود ارتباط استداللی بین دو مصراع است .در «مَثَل» ،ارتباط دو مصراع مبتنی بر تعریف
و شباهت است؛ یعنی ،میان موضوع و مضمون یک بیت یا یک مصراع ،با موضوع و مطلبی
بیرون از متن ،شباهت وجود دارد و آن بیت یا مصراع ،چنان ساختار و بیانی دارد که خواننده
با درک این انطباق میتواند به راحتی از آن بیت در مقام بیان مثال استفاده کند؛ همچنین
«مَثَل» نه فقط مثال آوردن است ،بلکه ارائهي حکمی کلی و صحیح نیز میتواند باشد؛
چنانکه در بیت زیر ،مثلشدگی از نوع ارائهي حُکم است:
تخته سنگی زیـر پاي آبشاري بشکنــد
شانههایم تاب زلفت را ندارد! پس مخواه
(نظري)15 :1385 ،
در واقع در «مَثَل» ،بیش از آنکه وجه استداللی دو مصراع مورد نظر باشد ،کلیت معنایی
بیت براي تقریب معنیاي غالبا انتزاعی ،ساخته شده است؛ بنابراین لزوم پیداکردن ارتباط
معنایی بین دو مصراع وجود ندارد و خواننده بیت را به صورت تعریفی مثالی از موضوع
مورد نظر شاعر ،درک می کند؛ اما در اسلوب معادله ،ساختار استداللی وجود دارد؛ یعنی
ادعایی که مطرح میشود با آوردن دلیل یا مثالی ،اثبات میشود .خواننده در هنگام خوانش
بیتهایی از این دست ،ناگزیر است تالش کند تا رابطهي استداللی بین دو موضوع یا تصویر
را درک کند؛ البته همانطور که پیش از این اشاره شد ،ممکن است بیتی که در آن اسلوب
معادله به کار رفته است ،استعداد مَثَلشدن هم داشته باشد:
پایان بیدلیل دویدن نشستن است
طوفان اگر فروبنشیند عجیب نیست
(نظري)45 :1388 ،
چه در مَثَل و چه در اسلوب معادله ،هدف اصلی ،اثبات موضوعی است که غالباً در
مصراع نخست مطرح میشود و بیشتر هم موضوعی غیرمحسوس است که در مصراع دوم
با مثال یا استداللی محسوس ،توجیه میشود .از مجموع  1261بیت در پنج مجموعهي شاعر،
تعداد بسیار زیادي از بیتها از وجه استداللی و استعداد مَثَلشدن برخوردارند .همین وجه
تمثیلی و انطباقپذیري ،یکی از عواملی است که شعرهاي فاضل را در جامعه رونق داده
است؛ به عبارتی دیگر ،بسیاري از حرفها و پیامهاي شاعر ،از یک سو ،نمونههاي بیرونی
در جامعه و ذهن و ضمیر مخاطب دارند و شیوهي معادلهسازي شاعر نیز سبب میشود که
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با اقبال مخاطب روبهرو شوند و مورد پذیرش قرار گیرند .به هر حال شمار بیتهایی که در
آن اسلوب معادله به شکل تعریفمند آمده است ،در اشعار نظري فراوان است:
گاهی فقـــط سکوت ،سزاي سبکسري است
ساحـــل جــواب سرزنش موج را نداد
(همان)27 :
موجهـــا باري گران بر دوش دریــا میکشند
زیربارعشق قامتراستکردن ساده نیست
(نظري)63 :1385 ،
هر کـــس هــر آنچه داد به آیینه پس گرفت
لبخنـــد و ریشخند کسی در دلم نماند
(نظري)89 :1392 ،
هیزم اول پایهي سوزاندن خــود را گذاشت
هرکه ویران کرد،ویرانشددراینآتشسرا
چشمه شد فواره وقتی بر سرخـود پا گذاشت
اعتبار سربلنـــدي در فروتن بودن است
(نظري)83 :1388 ،
بیسبب نیست که فواره فروریختنی است
آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست
(نظري)27 :1382 ،
 .3 .4 .1 .2مضمونپردازی
مضمونپردازي در همهجا پسندیده است و از قدرت شاعرانگی حکایت میکند.
مضمونآفرینی ،در سبک هندي بسیار مورد توجه واقع شده است .در غزلهاي فاضل
نظري نیز گذشته از مضمونهاي بهکار رفته در شعر دیگر شاعران بهخصوص صائب،
مضمونهاي تازه و برساختهي ذهن و ذوق شاعر نیز زیاد به چشم میخورد:
بهانـــهي همهي ظالمان شبیـه هم است
خبر نداشتن از حال من بهانهي توست
که باتونسبت«من»چون«دروغ» باقسماست
کسی بـــدون تــو باور نکرده است مرا
(نظري)15 :1395 ،
چنانکه مالحظه میشود ،شاعر در بیت نخست ،براي بیخبري معشوق از حال عاشق،
معادلی از بیخبري ظالمان از حال مظلومان را آورده است و در بیت دوم که بیشتر مورد
نظر است (گذشته از ابهام و طنز شاعرانهي بیت) ،همیشه بودن خود را با معشوق از
دیدگاه مردم ،با همراه بودن همیشگی دروغ با قسم ،تشبیه و توجیه نموده است؛ البته
منظور شاعر از همراه بودن دروغ با قسم ،در مفهوم ذاتی و حقیقی آنها نیست؛ بلکه
کاربرد آن در معناي متداول و رایج آن در میان مردمی است که براي دفاع از خود ،قسم
دروغ میخورند .یا در بیت زیر ،موضوع مشهور عشق زمینی و آسمانی (حقیقی و مجازي)
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را به کمک درختان که ریشه در خاک دارند (نشانگر عشق زمینی) و شاخه در آسمان
(نشانگر عشق آسمانی) توجیه نموده و مضمونی تازه آفریده است:
میان عشــق زمینـی و آسمــانی نیست
درختها به مـــن آموختند فاصلهاي
(نظري)15 :1385 ،
نباید فراموش کرد که لوازم مضمونآفرینی ،در واقع به نوعی در زبان یا میان مردم
وجود دارد و شاعران مضمونپرداز ،آن را بازسازي میکنند و با زبان و بیانی شاعرانه،
زنده و مطرح مینمایند.
 .5 .1 .2ایهامپردازی
ایهام که در اکثر موارد به صورت ایهام تناسب و در اندک مواردي نیز به صورت ایهام
تضاد در شعر فارسی دیده میشود ،حضور دو یا چند معنا در واژه ،مصراع و بیت است
که گاه بین معانی مطرح نیز شدت و ضعف دیده میشود« .ایهام ،مهمترین ترفند دو یا
چند معنایی است( ».وحیدیان کامیار )137 :1379 ،در غزلهاي فاضل ،وجود آرایهي
زیباي ایهام ،بر التذاذ هنري شعر میافزاید .ایهامپردازي در شعرهاي نظري از تکلف به
دور است و در خوانش و درک معناي بیت ،اختالل ایجاد نمیکند .در ادامه ،چند مورد
از بیتهاي ایهامدار شاعر ،همراه با توضیحهایی کوتاه آورده شده است:
چشم ،بیهوده به آیینه شدن دوختهاي
اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتاد
(نظري)13 :1388 ،
 -1اشک ،وقتی مانند آیینه ،شفاف و روشن شد ،خوار و بیارزش شد.
 -2اشک وقتی مانند آیینه شفاف و روشن شد ،از چشم سرازیر شد.
زندگی سرخی سیبیاست کهافتاده بهخاک

بـــه نظـــر خــوب رسيدیم ولی بد رفتیم

(همان)79 :
 -1به نظر میرسد خوب رسیدیم؛ اما در اصل ،بد حرکت کردیم.
 -2به نظر میرسد خوب پخته و خوش مزه شدیم؛ اما بد شدیم.
یـــا در ســر من پرسش فرزانه شدن بود
یا سرخی سیـــب تــو از آن جاذبه افتاد
(نظري)45 :1385 ،
 -1یا در سرخی سیب و زیبایی تو دیگر جاذبهاي نیست (سیب تو از جاذبه افتاده یا
جاذبهي سیب تو از بین رفته است).
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 -2یا سرخی سیب تو به سبب نیروي جاذبهي زمین برخاک افتاد(...یادآور افتادن سیب
از درخت و کشف نیروي جاذبهي زمین از جانب نیوتن فرزانه).
بسکه دلتنگم اگر گریه کنم میگویند
قطرهای قصـــد نشـــان دادن دریا دارد
(همان)57 :
 -1منظور از قطره در اینجا -1 :قطرهي اشک و  -2خود شاعر است.
فراوانی ایهامپردازي در شعر فاضل ،نشان از تسلط شاعر بر حوزهي واژگانی و مهارت
او در بهگزینیهاي شاعرانه در دو محور همنشینی و جانشینی در کالم دارد.
 .6 .1 .2گرایش به تقدم فعل بر فاعل
در آثار برخی از شاعران ،به دلیل محدودیتهاي شعري یا تسامح یا عادت زبانی ،گاه
ضمیر بر مرجع خود مقدم میشود؛ براي مثال ،در دیوان حافظ میخوانیم:
پادشایـــی کـــه به همسایه گدایی دارد
از عدالت نبود دورگرش پرسد حــال
(حافظ)123 :1389 ،
که با توجه به قاعدههاي زبانی ،مصراع دوم باید بر مصراع نخست ،مقدم میآمد؛ زیرا
ضمیر نهفته در فعل «پرسد» ،به پادشاه و ضمیر «ش» در «گرش» ،به همسایه برمیگردد
که هر دو ضمیر بر مرجع خود ،مقدم افتادهاند .اینگونه کاربردها را ممکن است
دستورنویسان ،برخالف قاعده و عیب بشمارند که در پاسخ باید گفت شعر ،نوعی
هنجارشکنی و هنجارگریزي در زبان است و این تقدم ضمیر بر مرجع خود ،نوعی
هنجارگریزي پسندیدهي زبانی است که نخست ،ابهامی شاعرانه در ذهن خواننده ایجاد
میکند و در مصراع دوم ،آن را پاسخ میدهد و روشن میکند .این حرکت را که در
شعرهاي فاضل ،از بسامدي باال برخوردار است ،جزو ویژگیهاي سبکی و زبانی او
میتوان قلمداد نمود و با آن ،به صورت نوعی لف و نشر برخورد کرد:
که زخمهای دل خـــون من عالج نداشت
نه اینکه فکر کنی مرهم احتیاج نداشت
(نظري)43 :1382 ،
شعلهي انفس و آتشزنهي آفاق است
غـــم قـــرار دل پرمشغلهي عشاق است
(نظري)19 :1385 ،
بیسبب نیستکهپنهانشدهايپُشت غبار

تـــو هـــم اي آینه از دیدن من بی زاري
(نظري)105 :1388 ،
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 .2 .2ظرفيتهای معناسازی
مقصود از ظرفیت معناسازي ،موضوعهایی است که شاعر با توجه به آنها محتواي اثرش
را پدید میآورد .درونمایههاي فکري و ذوقی هر شاعري با توجه به باورها و رویکردهاي
فکري او ،ممکن است با دیگران ،مشترک یا متفاوت باشد .هر قدر که در اثر شاعري
ظرفیتهاي معناسازي بیشتر باشد ،توجه مخاطبان را به آن اثر بیشتر میکند .در شعر
فاضل نظري ظرفیتهاي معناسازي بر موضوعهایی قرار گرفته است که در میراث ادبیات
این مرز و بوم ،همواره مخاطبان فراوانی را به سمت خود کشانده است .این جلوهگريهاي
شاعرانه -که پیونددهندهي خاطرهي جمعی خوانندهي فارسیزبان با میراث اندیشگانی او
در ادبیات است -وقتی به کمک واژهها ،تصویرها و عواطف ،شاعرانه و زیبا جلوهگر
میشود ،میان خواننده و خاطراتش پیوندي احساسی و آرامبخش برقرار میکند و او را
به پذیرش حرف شاعر که حرف دل او نیز هست ،وادار مینماید .شاعر ،خود در بیتی به
تکرار حرفهاي گذشته در لباسی نو اشاره میکند و میگوید:
بازیگریم ،حوصلهي شرح قصه نیست
تکرار نقش کهنهي خود در لباس نو
(همان)31 :
براي نمونه دو بیت زیر با موضوع ماه و آب از مضمونهاي تکراري است؛ اما شاعر از
این ماجراي کهنه و تکراري ،حرف و پیامی زیبا و ماندگار بیرون کشیده و پرداخته است:
مــــاه را میشود از حافظهي آب گرفت
کی به انداختن سنـــگ پیاپـــی در آب
(نظري)27 :1382 ،
سهـــم یک کاسهي آب و دل دریا از ماه
به تمناي تو دریا شدهام گرچه یکی است
(همان)41 :
یا شاعر ،از ماجراي قدیمی و تکراري فرهاد و دلدادگی او به شیرین ،پیامی اجتماعی
براي هشداري درخور توجه ،ساخته است:
دل بهدست آوردن از کشورگشایی بهتر است
قصهي فرهاد دنیا را گرفت اي پادشاه
(نظري)23 :1392 ،
در جایی دیگر از دو موضوع تکراري عقل و عشق ،حرفی تازه بیرون کشیده و آن «تنهایی
انسان» است:
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی است
شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد
(نظري)9 :1395 ،
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میتوان گفت که فاضل نظري با استفاده از مضمونهاي قدیمی و تکرار آنها به شکلی
دلنشین و پذیرفتنی ،زمینهي رويآوردن خوانندگان را به شعر خود ،فراهم مینماید و
درصد پذیرش شعر خود را از طرف آنان ،بیشتر میکند؛ زیرا خواننده ضمن آنکه با
مضمونی آشنا روبهرو میشود ،حس نو بودن را از طریق تصویرپردازيهاي جدید ،درک
میکند .در شعر نظري سه ظرفیت اصلی براي معناسازي وجود دارد :تلفیق عاشقانه و
عارفانه؛ حافظاندیشی و مرگاندیشی.
 .1 .2 .2تلفيق عاشقانه و عارفانه
یکی از موضوعهایی که در اشعار اکثر شاعران به ویژه شاعران سنتی و غزلسرا ،حضوري
پررنگ دارد ،عشق و عرفان و مسایل مربوط به آنهاست .عشق ،نزد بعضی از شاعران از
یک آبشخور مینوشد و نزد برخی دیگر ،به انواعی مانند زمینی و آسمانی و غیر از این
دو ،تقسیم میشود و آنگاه که به آسمان میرسد ،با عرفان پیوند میخورد .در اشعار
فاضل نظري نیز عشق ،حضوري پررنگ دارد و گرایش به پارهاي مباحث عرفانی نیز در
آنها دیده میشود:
ایناست که من معتقدم عشق زمینی است
از خاک مرا بُرد و به افالک رسانید
(نظري)95 :1388 ،
رسواتــــر از ایــــن شـــدن چگونه
عاشــــق شــــدم و کســــی نفهمید
پیداتــــر از ایـــــن شـــدن چگونه
پنهـــان شــــده در تمــــام ذرات
تنهاتــــر از ایـــــن شــدن چگونه
اي بـــا همــــه مثــــل سایه همراه
(همان)65 :
دو بیت آخر ،عبارت دعایی «یا من اختفی لشده ظهوره» و آیهي  16سورهي «ق»،
یعنی« :وَ نَحْنُ اَقْ َربُ الَیْه منْ حَبْل الْوَرید» را فرایاد میآورد:
شبیــــه آمــــدن عشـــق ناگهانی نیست
پُر از امید و هراسم که هیچ حادثه اي
وگرنـــه پاســـخ دشنام مهربانی نیست
ز دسـت عشـــق به جز خیر برنمیآید
(نظري)9 :1385 ،
هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
لب تو میوهي ممنوع ،ولی لـــبهایم
(نظري)19 :1382 ،
کسی که چشم تورا دیده است و کافر توست
همان بساست که با سجده دانه برچیند
(همان)49 :
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مروري اجمالی بر آثار فاضل نظري ،نشان میدهد که او شاعري باورمند و آیینی با
گرایشهاي زیباییشناسانه و ذوقورزانه در حوزهي عشق زمینی و گاه آسمانی است .این
مرکبخوانی پسندیدهي او در عشق زمینی و آسمانی ،با ذوق و زیباییگرایی ادبی معاصر
کامال همخوانی دارد و خواننده معاصر ضمن آنکه عشق را محسوس میبیند ،پیوند
معرفتی آن را با عشق آسمانی درک میکند.
 .2 .2 .2حافظاندیشی
الف -ریاستيزی
در شعرهاي فاضل نظري ،گرایش به زبان و بیان هنري و رنديها و مالمتگريهاي
حافظانه ،موج میزند .پرداختن به موضوع ریاستیزي ،از سویی تأثیرپذیري او را از حافظ
نشان میدهد و از سویی با ارجاع به موضوعی پرجاذبه ،سبب اقبال بیشتر خواننده به
شعرهاي او میشود .بیگمان زهدستیزي شاعر ،بُعد اجتماعی شعرهاي او را برجستهتر
نموده است؛ براي نمونه:
هــــر روز نقابــــی زدهام روي نقابی
من عارف دلتنگم یا زاهد دلسنگ
6
در نامــهي اعمــــال من مَست صوابی
یک عمر مالیک همه گشتند و ندیدند
(نظري)27 :1385 ،
می فروشی در لباس پارسا برگشته است
پینههاي دست و پا سرزد بهپیشانی عجب

اما کم و بسیار چه یک بار چه صدبار
سنگی سر خود را به سر سنگ دگر زد
در وقت قنوتـــم به کف آیینه گرفتم
بــــه مسجـــد آمــدم و ناامید برگشتم
صـداي قــــاري و گُلدستههاي پژمرده

آه ازاین نفرین که بادست دعا برگشته است

کفر با پیراهن زهد و ریا برگشته است
(نظري)99 :1392 ،
تسبیح تو اي شیخ رسیده است به تکرار
صد مرتبه بردار سر از سجده و بگذار
جز رنگ ریا هیچ نمانده است به رخسار
(نظري)51 :1388 ،
دل از مشاهدهي تلخی ریا بیزار
اذان مُرده و دلهاي از خدا بیزار
(نظري)63 :1382 ،

ب -ایهامسازی
پیش از این در بخش ساختار بیرونی ،گرایش به آرایهي ایهام جزو ویژگیهاي سبکی
فاضل نظري آورده شد .شاید این تعلق خاطر او را به بازي زبانی با واژگان ،بتوان ناشی

176

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،4زمستان ( 1397پياپی)38

از گرایش او به حافظاندیشی دانست.
 .3 .2 .2مرگاندیشی
یکی از موضوعهاي پربسامد در شعرهاي نظري ،مرگ است .مرگاندیشی شاعر از نوع
اعتراض به دنیا و حوادث آن است .شاعر ،مرگ را مانند واقعیتی مسلم پذیرفته است و
با آنکه هیچ گرایشی به فروافتادن خودخواسته در مرگ ندارد ،به دعا و زاري ،مرگ و
رهایی از تقدیر و سرنوشت را طلب میکند .مرگاندیشی نظري نه از نوع پوچگراییهاي
بیمعنا ست؛ بلکه از نوع اندیشه دربارهي رهایی از بند و اسارت دنیاي بیارزش است:
تلخوشیرینجهانچیزيبهجزیکخواب نیست

مرگ پایان میدهد یک روز این کابوس را

(همان)53 :
چهبرمارفتهاست اي عُمر!اي یاقوت بیقیمت!

که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمیبینم

مرگ یک عمر به در کوفت که باید برویم

(نظري)13 :1385 ،
دیگـــر اصـــرار مکـن باشد باشد رفتیم
(نظري)79 :1388 ،

مرگاندیشی نظري گاهی نیز از جنس عصیانهاي زبانی است که به هنگام خستگی
از روزگار و اندوه و پریشانی ،بر زبان بسیاري جاري میشود و البته برخاسته از باوري
درونی و قطعی هم نیست:
جــــان مــــرا زودتــــر بگیـــر الهـی
حــق مـــن ایـــن زندگی نبود خدایا
(نظري)77 :1385 ،
 .2بحث و بررسی
شعر فاضل نظري با آنکه در قالب ،سنتی است و ریشه در سنت ادب فارسی دارد،
بهگونهاي ظریف ،پلی است میان سنت و نوآوري؛ بنابراین هرچند که فاضل نظري در
پردازش اشعارش به سنت غزلسرایی فارسی وفادار است -چنانکه پیش از این نیز گفته
شد -پارهاي ویژگیها بهویژه ،مضمونپردازيها و استداللهاي شاعرانه و مخاطبپسند
و ظرفیت مثلشدن بسیاري از بیتهاي او به همراه «آنی» شاعرانه ،شعرهاي او را
مخاطبپسند کرده است .چاپهاي متعدد مجموعههاي شعري او گواهی بر این ادعا
است .با مروري که در این پژوهش بر مجموعههاي شعري فاضل نظري صورت گرفت،
باید به این نکته اشاره کرد که نظري غیر از آنکه در پردازش صورت شعر ،آراستگی
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کالم و وزن و آهنگ را با دقت و وسواس رعایت میکند ،در بحث محتوا نیز با دقت ،به
ترکیب آن موضوعهایی میپردازد که در حوزهي عالقهي خوانندهي شعر فارسی قرار
دارد .سادگی و رهاشدگی از بند آرایه هاي بالغی دشوار ،شعر نظري را به سوي سادگی
شفاهیگونهاي سوق میدهد .خواننده با یکبار خوانش شعر او ،معناي آن را درمییابد و
این امتیازي است که شعر نظري را در مقایسه با شعر پیچیدهي تصویري ،چه در گذشته
و چه امروز ،خواندنی و دریافتنی میکند .تصویر در شعر نظري مانند زیباییهاي ادبیاش،
ساده و از جنس زندگی روزمره است و به جاي آنکه معمایی را براي خواننده طرح کند،
مثالی روشن را براي فهم شعر وي ،پیش روي او مینهد .از این رو هرچند نظري در
اشعار خود گرایش هایی به سبک هندي دارد تا حد زیادي از پیچیدگیهاي زبانی این
سبک دور مانده است و در عینحال ،با مضمونسازيهاي بدیع ،غافلگیريهاي ذوقی را
براي خوانندگانش ایجاد میکند .غزلهاي نظري ،دو رویکرد عمده ،یعنی عشق و
ریاستیزي را به کمک مضمونهاي درخور تأمل و با زبانی تمثیلی و اسلوب معادلهاي ،در
معرض ذوق و داوري خوانندگان خود قرار میدهد؛ بنابراین شعر فاضل ،براي بسیاري
از خوانندگان ،مانند آینهاي است که خود را در آن میبینند و مییابند .با در نظر گرفتن
همهي جوانب ،میتوان تعریفی از سبک غزل او به دست داد .این تعریف ،یکی از
شکلهاي تعریف شعر معاصر است .با ارائهي تعریفهاي دیگري که مبتنی بر ساختارهاي
دیگر شعر معاصر است ،میتوانیم امیدوار باشیم که به شناخت پیکرهي شعر معاصر
فارسی دست یابیم .غزل در سبک فاضل نظري ،شعري است که برخالف نمونههاي شعر
غنایی نیمایی ،به پی روي از سنت شعر غنایی فارسی ،در نخستین گام به دنبال جلب
توجه خواننده از طریق به کارگیري الگوهاي وزنی و تکرارهاي آوایی است؛ بنابراین
همانگونه که یاکوبسن در مقالهي «شعر چیست؟» به این نکته اشاره میکند که چگونه
الگوبنديهاي صوري باعث میشود زبان از نقش ارتباطیاش فاصله بگیرد و به گفتمان
شعري تبدیل شود (رک ،)Jakobson, 1981: 194-195 .در غزل معاصر ،شاعر
میکوشد با بهره گیري از الگوي وزن و قافیه که همچنان صدها سال ،اقبال خوانندگان
فارسیزبان را به دنبال داشته است ،محتواي معاصر را پردازش کند؛ اما بیشک
هنجارگریزيهاي زبانشناختی شعر به تنهایی ،عامل جذب خوانندگان نیست( .رک .کالر،
 )230 :1388خوانندهي شعر بر اساس قراردادي نانوشته ،به دنبال سطح خاصی از
معنیپردازي در غزل معاصر است .بررسی غزل فاضل نظري نشان میدهد که شاعر در
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معناپردازي نیز همچنان وامدار سنتهاي شعر فارسی است .فاضل نظري به محتواي
ترکیبی عاشقانهعارفانهاي گرایش دارد که در ادبیات گذشتهي ما بسامدي چشمگیر دارد
و در دوره ي معاصر نیز مورد اقبال خوانندگان است .او با تکیه بر تجربهي معنایی
خوانندهها دربارهي شعر فارسی ،فرایند متعارفسازي زبان شعر را براي آنان آسان میکند.
خوانندهي شعر فاضل ،شخصیتهاي درون شعر را میشناسد و با سوژههاي شعري و
تقابل هاي مرسوم این نوع شعر آشنا است .شعر نظري در گریز دائم از خلق راوي و
فضاي تخیلی جدید در شعر اوست؛ اما در مقابل ،شاعر تالش میکند این فقدان را با
تصویرسازيها و مضمونسازيهاي هنديگونه (رک .بخش «گرایش به سبک هندي» در
همین مقاله) جبران نماید؛ هندوارگیاي که با روشنی و ایجاد بازيهاي معنایی ،همواره
در پی جذب مخاطب خود است .در این بحث تالش کردیم این نکته را نشان دهیم که
در مجموع ،آنچه باعث اقبال به شعر فاضل نظري میشود ،مواجههي خواننده با نظام
گشتار معنایی متعارف شعر فارسی است که رمزگشایی از شعر را براي خواننده،
دستیافتنی میکند و در همان زمان ،با تصویرسازيهاي خالق فردي ،نوعی حس نو
بودن را القا میسازد .این نتیجه دربارهي شعر نظري زمانی میتواند به تعریفی مستند از
پیکرهي غزل معاصر فارسی تبدیل شود که پژوهشهاي دقیق دیگري بر آثار غزلسرایان
معاصر انجام گیرد و نتایج مقایسه بشود .بنابراین در گامهاي پژوهشی دیگر ،باید هدف
آن باشد که تعریفی مبتنی بر شواهد از غزل معاصر فارسی ارائه شود.
 .3نتيجهگيری
در بررسی اشعار فاضل نظري از منظر ساختار بیرونی و ظرفیتهاي معنایی ،نتایج زیر به
دست آمد:
 .1گرایش به کوتاهسرایی در هر پنج مجموعهي شعري فاضل نظري وجود دارد و این
گرایش در بسامد فراوان استفاده از ردیفهاي فعلی و عبارتی ،سبب شده است تا شعر
فاضلنظري حکمگرا باشد و تمامیت معنایی براي خواننده ایجاد کند و این نکته در کنار
حجم واژگان تکرارشونده در ردیفهاي عبارتی ،باعث میشود خواننده از شعر فاضل
نظري ،حافظهي آوایی به دست آورد.
 .2وزنهاي آرام و جویباري در اشعار نظري ،غالب است و ایجادکنندهي فضایی آرام و
روان در شعرهاي اوست.

بررسی ساختارها و ظرفيتهای معناسازی در اشعار فاضل نظری ـــــــــــــــــــــــــ 179

 .3گرایش نظري به سبک هندي در آثارش ،شعر او را به مجموعهاي بیتمحور تبدیل
کرده است و هنرهاي کالمی مانند اسلوب معادله و مثلسازي در اشعار او سبک ویژهاي
از هنديوارگی معاصر را شکل داده است.
 .4هنجارگریزيهاي دستوري و بازيهاي کالمی مثل ایهام ،در اشعار نظري ایجادکنندهي
فضاي ابهام هنري است و خواننده را در تکاپوي کشف معنا به لذتی ادراکی میرساند.
 .5نظري با پرداختن به موضوعهایی که خوانندهي فارسیزبان دربارهي آنها خاطره و
حافظهي ادبی دارد ،زمینهي اقبال بیشتر به شعر خود را فراهم آورده است .محتواي شعر
او به موضوعهایی چون تلفیق نگاه عاشقانه با عارفانه ،گرایش به هندسهي فکري حافظ
در موضوعهایی چون ریاستیزي و زهدگریزي و اندوهسرایی مرگاندیشانه اختصاص
یافته است.
یادداشتها
 .1منظور از «غزل ملی» ،غزلهایی است که در نقاط مختلف کشور سروده میشود و در اکثر آنها
ویژگیها و شاخصهاي مشترکی دیده میشود .مقصود از «غزل منطقهاي» ،غزلهایی است که در
یک منطقه یا استان از کشور آفریده میشود و از ویژگیها و شاخصهاي مخصوص به منطقهي
خود و تا حدودي متفاوت با دیگر مناطق ،برخوردار است؛ و غرض از «غزل شخصی» ،غزلهاي
متعلق به یک شاعر است که سبک خاص زبانی ،یعنی گرایشها و نگرشهاي ویژهي سراینده در
حوزههاي احساس و عواطف ،تخیل و نحوهي پرداخت ،در البهالي آنها موج میزند.
 .2براي آگاهی از ویژگیهاي غزل نو نگاه کنید به کتاب سیر تحول غزل فارسی از مشروطیت
تا انقالب (.)220-139 :1379
 .3فاضل(ابوالفضل) نظري در سال  1358در شهر خمین از استان مرکزي به دنیا آمد .تحصیالت
خود را در شهر خمین و خوانسار گذراند و براي ادامه تحصیل در رشتههاي معارف اسالمی و
مدیریت ،به تهران آمد و در رشتهي مدیریت صنعتی به درجهي دکتري رسید .دبیر علمی جشنوارهي
بینالمللی شعر فجر و عضویت در شوراي ادبیات انقالب فرهنگستان زبان و ادب ،از جمله
فعالیتهاي ادبی و علمی اوست .نظري عالوه بر ریاست حوزهي هنري استان تهران ،عضو شوراي
عالی شعر مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما نیز هست و در دانشگاه به تدریس میپردازد.
 .2براي آشنایی با چگونگی ردیف و ارزش و تأثیر آن در مخاطب ،رجوع شود به کتاب ارزشمند
موسیقی شعر از محمدرضا شفیعی کدکنی (.)161-123 :1368
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 .3بنا به قول مشهور ،اصطالح «اسلوب معادله» مانند اصطالح «حسآمیزي» از برساختههاي
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است.
 .4اگر قافیهي «صوابی» ،اشتباه چاپی به جاي «ثوابی» نباشد و جزو بهگزینیهاي زیرکانهي
شاعر باشد ،از آشناییزدایی زیبایی برخوردار است؛ زیرا در «صواب» به معنی درست ،به نوعی،
«ثواب» به معنی پاداش هم نهفته است.
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