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 چكيده 

 هبرآورد نامی غزل، در که است شاعرانی از یکی «نظري فاضل» معاصر، سرایانغزل میان از
 دیگر، سوي از اما دارد؛ قرار هندي سبک نفوذ زیر سو یک از نظري فاضل شعر. است
 اعرش امضاي و دانست نوآوري و سنت میان پلی را آن توانمی که است هاییویژگی داراي

 ،امپراطور هايگریه هاينام به شعر يمجموعه پنج تاکنون نظري از. شناخت آن پاي در را
 آماري هايبررسی از پس پژوهش، این در. است شده چاپ کتاب و ضد ،هاآن ،اقلیت
. است شده بنديطبقه و بررسی او شعرهاي محتوایی و سبکی هايویژگی ها،غزل تمام
 به ژهیو توجه مانند ،يساختار يهایژگیو از يامجموعه کردنجمع سبب به ينظر شعر
 ژهیو يهايسازمضمون نیهمچن و آرام يهاوزن و خاص يهايپردازفیرد ات،یاب شمار
 رداختنپ و شاعرانه يهااستدالل ای معادله اسلوب از استفاده و دارند یشدگمثل تیقابل که
 قبالا ينهیزم گونه،حافظ یاجتماع يهاشیگرا و عرفان و عشق قیتلف چون ییمحتواها به

 .است آورده فراهم را معاصر خوانندگان

 .کتاب، ضد ،هاآن، اقلیت، امپراطور هايگریهغزل معاصر، فاضل نظري،  های کليدی:واژه
 

 مقدمه. 1
ترین و پویاترین قالب است و ، زندهغزل هنوز فارسی، شعر سنتی هايقالب میان از

بسیاري از شاعران معاصر به ویژه شاعران بعد از انقالب اسالمی، در این قالب، اشعار 
به  70هاي سرایند. غزل معاصر در دههاند و همچنان میتوجه و ماندگاري سرودهقابل

 ( وهایی در قالب )وزنه دگرگونی و تازگی، باز خود شیپ ی سنت بعد در مقایسه با شعر  
 رسد.هاي تازه، رویکردهاي جدید و تحوالت اجتماعی( میحتوا )موضوعم
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بررسی  1«شخصی»و «ايمنطقه» ،«ملی» رویکرد یا جنبه سه از توانمی را معاصر غزل
 «نو» ،«سنتینیمه»، «سنتی»توان غزل را به انواعی مانند می دیگر، نگاهی درو معرفی کرد. 

ژه به وی ،در بررسی شعر مهم ينکتهاما  نمود؛ بنديدسته( مدرنپست« )فرانو» ،)مدرن(
به چه عواملی  ،نوع از شعر نیدر ا« نوآوري»سطح  نییاین است که تع ،غزل معاصر
 بستگی دارد؟

ها نیست. نوآوري اگر کردن به سنتهاي کهنه و پشتنوآوري تنها در حذف واژه
ه شود؛ براي نمونه، بپاید که کهنه و فراموش میماندگاري نداشته باشد، دیري نمیرنگ 

، توان اشاره کرد که در عصر خود به دالیل سیاسی و اجتماعیشعرهاي نسیم شمال می
کم از رونق آن کاسته شد و بسیار مورد توجه جامعه بود؛ اما پس از انقالب مشروطه، کم

ها رجوع شود. همچنان که شاعر ي تاریخی، ممکن است به آنامروز تنها در جایگاه سند
 اي گفته است:معاصر، مجدالدین میرفخرایی )گلچین گیالنی( نیز به گونه

 دارد با زمان ــطی نـــی ربــــتازگ
 ر زیبا بُوَد   ـــروز اگـــي دیهـــکهن
 

 د که ماند جاودانــازه آن باشــــت 
 بُوَد فردا هــم و روزـام مـــه تازه

 (271: 1389 ،میرفخرایی)           
 زین آن بودنکهنه و شودینم منحصر خود يزمانه به شاعر کردنبه توجه شعر نوبودن

 ،ییماین شعر از يرویپ به نو غزل در. کندینم دایپ مصداق آن، بر زمان گذر صرف به
 ،و عواطف نو شهیشود و اند یفرسوده خال میتالش شده است تا قالب غزل از مفاه

را  کینوکالس يهاغزل نیادیبن يهایژگیاز و یکیبتوان  دیپس شا ؛آن شود نیگزیجا
، «زبان»چون  ییها( غزل نو در حوزه137: 1379 روزبه،) دانست.« در سطح ينوآور»
ي در دوره 2.دارد یبررس تیظرف« شکل»و  «یقیموس» ،«شهیاند»، «احساس» ،«الیخ»

هاي زبان، از پرچمداران غزل معاصر گرفتن از ظرفیتمعاصر یکی از شاعرانی که با بهره
است و تا حدود زیادي به سبک و بیانی مخصوص به خود نیز دست یافته و توانسته 

 3يظرن)ابوالفضل( فاضل ،است توجه مخاطبان فراوانی را به خود و شعر خود جلب نماید
اند که آثار او توجه نام برده «ي هشتادساز دههشاعر جریان»عنوان . از نظري به است
ها در هاي مختلفی از خوانندگان را به خود جلب نموده است و برخی از آنگروه

ست توان پلی میان سنت و نو دانزبان منتشر شده است. شعر فاضل را میکشورهاي فارسی
هاي شاعرانه یافت. از فاضل و استدالل پردازيتر در مضمونبودن آن را نیز بیشو نو
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(، 1385) اقلیت، (1382) امپراتور هايگریههاي ي شعر با نامپنج مجموعه نظري تاکنون
 است. شده( چاپ 1395) کتاب ( و1392) ضد(، 1388) هاآن

 
 پژوهش نهيشيپ. 1. 1

 ارشد یکارشناس ينامهانیپا قالب در ییهاپژوهش تاکنون ينظر فاضل شعر یبررس در
 ينظر شعر به 93 سال از شیپ تا که يآثار غالب در. است شده نوشته مقاله يتعداد زین و

 عنوان با يانامهانیپا در. است شده توجه شاعر آثار از مجموعه سه به تنها شده، پرداخته
 پرداخته شاعر يشعر يمجموعه پنج به( 1395) ينظر فاضل اشعار در فیموت یبررس
 اننش نمودار رسم با زین فاضل يشعر يهاهیمابن بسامد نامهانیپا نیا در و است شده
 هب توانیم است، شده نگاشته ينظر آثار با وندیپ در که ییهامقاله انیم از. است داده
، (1388) «شعر یآسمان تندباد» عنوان با یادداشتی در اینوسفی :کرد اشاره ریز نیعناو
 ؛ است داده دست به فاضل يمجموعه سه اشعار از کوتاه و یفیتوص يمرور

 ،ینیزبیت با( 1388)«ابینادست ياپنجره از جهان يتماشا» کوتاه يمقاله در دختیتق. 1
 ردهک یبررس او يشعر يمجموعه سه در را ينظرفاضل شعر به اقبال يهاعلت از یبرخ
 يجنبه دو از( 1389) «ینیبیم که یسادگ نیهم به» يمقاله در عادل حداد یغالمعل ؛است
 یلک يمرور و پرداخته شاعر نخست يمجموعه سه اشعار یبررس به ییمحتوا و یزبان
 ينظر» عنوان با یکوتاه ادداشتی در يعامر ؛ است داشته او شعر يهایژگیو یبرخ بر
 یزارع و فالح ؛ است نگاشته ضد کتاب يمحتوا بر يانقدگونه ،(1393) «ينظر پازل بر
 يهایژگیو یبررس به ،(1394)«ينظر فاضل اشعار در یوارگيهند» عنوان با يامقاله در

 يهمقال به یچشم يگوشه زین حاضر پژوهش در که اندپرداخته او شعر در يهند سبک
 و ينده سبک از شاعر يریرپذیتأث موضوع به حاضر، پژوهش در البته. است شده ریاخ

 و یفیتعر زیتما و معادله اسلوب يمقوله در ژهیوبه آن تربرجسته يرمجموعهیز چند
 .است شده پرداخته يترشیب یروشن و دقت با یشدگمثل با آن یحیتوض

 
 پژوهش یهاپرسش. 2. 1
  یلیروشمند و با تحل ياوهـیبه ش ،هاهـنوشت رـگیاز د ياارهـبرخالف پ شـپژوه نیا در

 هايپرسش و به دهش دهیواکاو ،شاعر يمجموعه پنجدر  يمعناساز يهاتیمستند، ظرف
 شده است: پرداختهاساسی پژوهش یعنی سه پرسش  زیر 
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 هایی براي سبکمند کردن غزل خود بهره برده است؟شاعر از چه ویژگی .1

 شود؟هایی مربوط میتر به چه موضوعهایش بیشاز نظر محتوایی، رویکرد شاعر در غزل .2

 است؟ ییزهایچ چه فاضل شعر به مخاطبان آوردنيرو يعمده علل .3

 خصوص به ه،یزاو چند از شده یاد هايمجموعه ،هاپرسش این به پاسخ منظور به البته
 يواهامحت ،یشناسمخاطب کردیرو با آن از پس و اندشده یبررس ی،سبک يهایژگیو نظر از

 به یررسب و بحث بخش در و دهیگرد ارائه هایینمونه ذکر با و يبندطبقه او شعر پرکاربرد
 ،انیپا در و شده پرداخته ،است معاصر يخواننده مقبول ينظر شعر چرا که موضوع نیا

 .ستا دهیگرد يبندجمع ،پژوهش در مطرح يعمده مطالب
 

 های شعر فاضل نظریویژگی. 2

بک، حقیقت، س نگاري تقلیدي است. درگذاري و قاعدهسبک، فراتر از دستورمندي و عالمت
کند گزینی و دستورمندي خالقانه است که شاعر یا نویسنده با تکرار آن تالش میي واژهشیوه

اي شخصی به اثرش ببخشد؛ بنابراین شاعر و نویسنده، بسته به میزان گریزهاي رنگ و جلوه
 (Strunk, 1979: 69کند. )رک. سازي میهنجارشکنانه، سبکهنجاري یا 

و  «ساختار بیرونی»هاي شاعر، در دو محور کلی هاي سبکی غزلویژگی با این تعریف،
 . است شده بنديطبقه و بررسی «معناسازي هايظرفیت»
 

 یرونيب ساختار. 1. 2

 احثمب و ردیف وزن، قالب، مانند فرم، به مربوط عناصر شعر، بیرونی ساختار از منظور
 نظر اي که بدون درنظر، هر نوع ساختار ویژه این از. است لفظ يحوزه در شناسیزیبایی

 ؛آیدگرفتن محتوا در شعر فاضل به کار رفته است، جزو ساختار بیرونی به حساب می
 نظر در آن يمحتوا از فارغ فاضل، اشعار در یوارگيهند ای معادله اسلوب ،نمونه يبرا

 در  را اعرش سبک که است قرارگرفته ،یرونیب ساختار يبندطبقه در و است شده گرفته
ظري هاي فاضل نگیرترین گرایشچشم .دهدیم نشان معنا انیب از یخاص فرم از استفاده

 بندي کرد:توان در موارد زیر طبقهمی ،را در ساختار بیرونی غزل
 ییسراکوتاه. 1. 1. 2

 وان ــا بتــبس( و چه11: 1384ها، متفاوت است )صبور، از نظر شمار بیت ي غزلگستره
 چنین گفت که بلندي یا کوتاهی غزل، به هدف شاعر و رویکرد او در بیان محتوا بستگی 
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بیت  11تا  5هاي غزل به طور معمول بین توان گفت که شمار بیتحال، میدارد. با این 
تر مهاي کسرایی تمایل دارد. از این نظر، بسامد غزلکوتاهاست. فاضل نظري در آثارش به 

ري، شمار تر است. در یک بررسی آمااز هفت بیت یا بهتر بگوییم، پنج بیتی در آثار او بیش
، نخستین دفتر شعري فاضل هاي امپراطورگریهکتاب  هاي او چنین است:ها در غزلبیت

 26شود. در این کتاب، تعداد می بیت 258غزل دارد که در مجموع، مشتمل بر  38نظري، 
دارد.  بیتی وجودبیتی و دو غزل هشتبیتی، دو غزل هفتبیتی، هشت غزل ششغزل پنج

هاي نخستین غزل %68دهد که فاضل نظري در ها نشان میبررسی آماري این غزل
 ،لیتاقاش یعنی ي دوم شعريگویی گرایش داشته است. در مجموعهاش به کوتاهمجموعه

و پنج  بیت است. در این مجموعه، تعداد بیست 210و هفت غزل آمده که مشتمل بر  سی
یک غزل  بیتی وبیتی، یک غزل یازده بیتی، دو غزل هفت  بیتی، هشت غزل ششغزل پنج 
 بیتی هستند.ها پنج غزل %67در این مجموعه نیز،  .بیتی وجود دارد دوازده

 و است. در این مجموعه، پنجاه چنین نیز هاآنر یعنی این آمار در کتاب سوم شاع
 و سی از این تعداد،. شودبیت می 282مشتمل بر  ،یک غزل آمده است که در مجموع

 بیتی و یک غزل دهبیتی  غزل هفت بیتی، هفت غزل ششبیتی، هشت  پنج غزل پنج
 بیتی است.  اشعار این مجموعه پنج %68وجود دارد؛ بنابراین 

یک غزل آمده  و ي شعري فاضل است، پنجاهکه چهارمین مجموعه ضددر کتاب 
 بیتی، دوازده غزل شش هشت غزل آن پنج و شود و بیستبیت می 291است که شامل 

کتاب  بیتی است. در این هبیتی و یک غزل نُ  بیتی، دو غزل هشت بیتی، پنج غزل هفت
 دهد.ها را تشکیل مینیمی از غزلبیتی، بیش از  هاي پنجنیز درصد غزل

مشتمل بر  وغزل است  40 يرندهیبرگدر کهنیز  کتابي پنجم، یعنی در مجموعه 
 بیتی و یک غزل هشت هبیتی، دو غزل نُ  بیتی، شانزده غزل شش غزل پنج 21 ت،یب 220

 بیتی است. ها پنجغزل %50بیتی وجود دارد. در این مجموعه نیز بیش از 
 اتواند یکی از عوامل اقبال به شعر او باشد؛ زیرهاي کوتاه میغزلگرایش نظري به 

ي خواندن شعرهاي وقت قرار دارد و فرصت و حوصلهي معاصر در تنگناي خواننده
 يشدهتر روي بیاورد و گمدهد به خوانش شعرهاي کوتاهطوالنی را ندارد و ترجیح می

 شعر يچندباره خوانش مجالممکن است  شعر یکوتاه. ابدیتر بکوتاه يهاامخود را در پی
 کند. ترشیب زیرا ن هاتیب ردنبه خاطر سپ ينهیو زم آورد فراهم را
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 فیرد یژهیو پرداخت. 2. 1. 2

اي به استفاده از ردیف دارد. استفاده از هایش التزام ویژهي غزلفاضل نظري در مجموعه
 ماندگاري شعري رساند، زمینهتر شعر یاري میبیشآهنگی قدر که به خوشردیف همان

 با یهمراه در ر،شع يتکرارشونده کند. این بخش را نیز در ذهن خواننده هموارتر می
 ییقایموس یکل ياز دو جنبه فی. ردشودیم لیتبد عیترج یدر ذهن خواننده به نوع وزن

 ،رود و به طور قطعبه کار میردیف، براي تکمیل قافیه . »4اهمیت دارد ،یشناختو زبان
درصد غزلیات فارسی، همه داراي ردیف هستند و اصواًل 80توان ادعا کرد که حدود می

 (138: 1368، کدکنی )شفیعی« شود.به دشواري موفق می ،ردیفغزل بی
غزل با ردیف و شش غزل بدون  32غزل،  38از  ،هاي امپراطورگریهي در مجموعه

 ،یک غزل ؛قیدي ،دو غزل ؛یفعل غزل، هنُ ؛نوزده غزل، عبارتییف ردیف آمده است که رد
 اسمی است. ،حرفی و یک غزل

غزل بدون ردیف آمده است که  8غزل با ردیف و  29غزل،  37، از اقلیتدر کتاب  
 یک ردیف، اسمی و یک ردیف، حرفی است. ؛عبارتی ،ردیف 10 ؛فعلی ،ردیف 17

غزل بدون ردیف آمده که  15غزل با ردیف و  36غزل،  51، از هاآني در مجموعه
 دو ردیف، حرفی و یک ردیف، قیدي است. ؛فعلی ،ردیف 14 ؛عبارتی ،ردیف 19

ردیف،  27غزل، بدون ردیف آمده که  13غزل با ردیف و  38غزل،  51از  ضددر کتاب  
 ردیف، عبارتی؛ یک ردیف، اسمی؛ یک ردیف، قیدي و یک ردیف، حرفی است.   8فعلی؛ 

غزل بدون  9غزل با ردیف و  27غزل،  40از  کتابي پنجم شاعر، یعنی در مجموعه
 ردیف، ضمیري و یک ردیف،قیدي است. 2ردیف، عبارتی؛ 7ردیف، فعلی؛17ردیف آمده که 

 162بیت آمده است که  1261غزل با  217ي شعرهاي فاضل نظري، در پنج مجموعه
 ؛ردیف، فعلی 84دار، غزل ردیف 162بدون ردیف است. از  ،غزل 51و  با ردیف ،غزل
ردیف، ضمیري  2ردیف، اسمی و  3 ؛ردیف، قیدي 4 ؛ردیف، حرفی 5 ؛ردیف، عبارتی 63

ق به ردیف فعلی و پس از متعل ،%51براین باالترین درصد ردیف به ترتیب با است؛ بنا
 متعلق به ردیف عبارتی است. ،%38آن با 

تر توجه شاعران را بیش ،هاي فعلی و عبارتید غزل فارسی، ردیفهمچنان که در رون
رت وصصورت خودآگاه و بنا به ضرورت و یا بهنظري نیز بهجلب نموده است، فاضل 

هاي فعلی و هاي خود را به ردیفتر غزلناخودآگاه و برخاسته از ذوق شاعرانه، بیش
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یر در ذوق و ضمقافیه و تأثیر عبارتی آراسته است که این موضوع، در تکمیل معناي 
 نمونه: ؛ براياست مخاطب، درخور توجه

 هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد
 نمز کي زلفت گرهی باهـــگفتم از قص

 

 ز به تو مانند نشدـــر تو هرگــآه تصوی 
 شدوي تو سوگند نــانی گیســـبه پریش
 (29: 1395)نظري،                      

هاي فعلی است و هاي عبارتی، حجم واژگان تکرارشونده زیادتر از ردیفردیفدر 
تر است و امکان التذاذ موسیقایی شعر و درک معنا و بیش ،بخش تکرار شدنی غزل

 شود:تر میخاطرسپردن آن نیز بیشبه
 سی نفهمیدــــدم و کـــعاشق ش

 ام ذراتـــه در تمدـــان شـــپنه
 

 چگونه دنــش نــــای از رـــرسوات 
 چگونه دنـــش نــــای از رــــپیدات

 ( 65: 1388نظري، )                     
 

 مجموعه پنج یچندگانه آمار
  و دفتر نام

داد آمار جمع
تع

 
زل
غ

 

داد
تع

یب 
 ت

یرد
ف

 دار

یب
یرد

 ف

 فیرد نوع

ارت یفعل
عب

 ی

سم
ا

 ی

دیق
 ي

رف
ح

 ی

ریضم
 ي

 - 1 2 1 19 9 6 32 258 38 امپراطور يهاهیگر

 - 1 - 1 10 17 8 29 210 37 تیاقل
 - 2 1 - 19 14 15 36 282 51 هاآن
 - 1 1 1 8 27 13 38 291 51 ضد
 2 - 1 - 7 17 9 27 220 40 کتاب
 2 5 4 3 63 84 51 162 1261 217 جمع

 یباریجو یهاوزن به شیگرا. 3. 1. 2

 زا پس»شده است.  یفراوان يهاآن در خواننده، بحث ریوزن شعر و تأث تیاهم يدرباره
 «.است وزن آن  از روهاین نیمؤثرتر و عامل نیترمهم است، شعر يمعنو رکن که عاطفه
 (47: 1368 ،یکدکن یعی)شف

مشخص در شعر حاصل  يهااست که در بازگشت زمان ینظم درک وزن، قت،یحقدر
وجود ندارد.  ابد،ییدرم را آن که یکس ذهن از رونیب یعنی است؛ یحس يامرو  شودیم
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ي این نظم ممکن است به حَسَب یکی از خواص چهارگانه( 24: 1367 ،يخانلررک. )
« طنینی»و « آهنگی»، «کمی»، «ضربی»حاصل شود؛ پس چهار نوع وزن، یعنی  ،صوت

 (26توان ایجاد کرد. )همان: می
به  ،ربودن موسیقی شع زیانگشاد و غم ایآن  بودنودن و جویباريبوزن شعر و سیالبی

عوامل آشکار و پنهان زیادي بسته است و انتخاب نوع وزن شعر از جانب شاعر نیز 
 تر به درون و احساس شاعر و غم و شادي او بستگی دارد.بیش

ها و کیفیت ها و حروف آندرشتی و نرمی و زیر و بمی موسیقی شعر با نوع واژه
مثال:  راي؛ بو نیز قافیه و ردیف آن، پیوند تنگاتنگ داردنشینی هم ها در محورنشستن آن

و در  تر استتر باشد، احساس موسیقی بیشهرچه میزان کلمات مشترک قافیه، بیش»
 (68: 1368)شفیعی کدکنی، « تري هم خواهد داشت.نتیجه احساس لذت بیش

به  ،ي وزنیهیجده گونهي شاعر در قالب غزل مندرج در پنج مجموعه 217تعداد کل 
 : است رفتهشرح زیر به کار 

 ؛غزل در پنج مجموعه 39 :من محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(ثرمل م .1
غزل در پنج  37 :مجتث مثمن مخبون محذوف )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( .2

 ؛مجموعه
 ؛غزل در پنج مجموعه 34 :رمل مثمن مخبون محذوف ) فعالتن فعالتن فعالتن فع لن( .3

غزل در  25 :مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف )مفعول فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن( .4
 ؛پنج مجموعه

غزل در پنج  24 :هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف )مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن( .5
 ؛مجموعه

 ؛غزل در پنج مجموعه 18 :هزج مثمن سالم )مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( .6
 ؛غزل در چهار مجموعه 10 :جز مسدس مرفل )مستفعلن مستفعلن مستفعالتن(ر .7

غزل در سه  8 :مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن( .8
 ؛مجموعه

 ؛غزل در سه مجموعه 7 :منسرح مثمن مطوي منحور )مفتعلن، فاعالتُ، مفتعلن فع( .9
 ؛غزل در چهار مجموعه 6 :ع لن(رجز مثمن احذ )مستفعلن مستفعلن مستفعلن ف .10
 ؛ضدي غزل در مجموعه2 :متقارب مثمن محذوف  )فعولن فعولن فعولن فعل( .11
 ؛ضدي غزل در مجموعه 1 :رمل مثمن مشکول )فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن( .12
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 ؛اقلیتي غزل در مجموعه 1 :منسرح مثمن مکشوف )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( .13
 ؛هاآني غزل در مجموعه 1 :)مفتعلن مفتعلن فاعلن(سریع مسدس مطوي مکشوف  .14
 ؛هاآني غزل در مجموعه 1 :رمل مسدس مخبون اصلم )فعالتن فعالتن فع لن( .15
 ؛هاآني غزل در مجموعه 1 :خفیف مسدس مخبون محذوف )فاعالتن مفاعلن فع لن( .16
 ؛هاآني غزل در مجموعه 1هزج مسدس اقرب مقبوض محذوف )مفعولُ مفاعلن فعولن(: .17
 ؛اقلیتي غزل در مجموعه 1 :هزج مربع اقرب مقصور )مفعول فعولن( .18

 رگهاي یک تا هفت که بیانویژه وزن ردیفها بهغزل با توجه به آمار ارائه شده از وزن
توان نتیجه گرفت که ، میدگیرها را دربرمیکل غزل %85و بیش از  استغزل  187 وزن
هاي جویباري و آرام هستند که این مطلب در جاي وزني شاعر، هاي مورد عالقهوزن

 باشد. تواندمی آرامش روحی شاعر نیز گرخود،  بیان
 توجه به سبک هندی. 4. 1. 2

ه صائب ویژهاي فاضل نظري، تأثیرپذیري از سبک هندي بهي غزلهاي برجستهاز ویژگی
ته صورت گرف يدر اشعار نظر يسبک هند يهایژگیکه بر و یقلاست. در پژوهش مست

 بیتآفرینی، تکخیالی، مضموننازکو  یدگیچیچون: پ ییهادر شکل یوارگيهنداست، 
ندي بهاي روزمره، طبقهمحوري، اسلوب معادله، کاربرد زبان عامیانه و گرایش به موضوع

که  زین يگرید يهایژگی( البته از و157-148 :1394شده است. )فالح و زارعی، 
 ،ییگوعامیانه و زبان سادگی چون، يموارداز به شعر فاضل افزوده است،  یوارگيدهن

 زندگی مشهودات و محسوسات در دقت بخشی،شخصیت قیطر از يپردازمضمون
 يدر اشعار فاضل نظر واريهند ابهاماز  توانیم ياما به دشوار ؛کرد ادتوان یمی ،روزمره

 اهانهآگ ییگو هابهام شاعرانه است ک ینوع ،چه در شعر او وجود داردآن رایز افت؛ی ینشان
 جادیا یادراک لذت شاعرانه، يمعما نیا حل فرایندخواننده در  يبرا تا است شده جادیا

، «آفرینیمضمون»و « اسلوب معادله»؛ نه ابهام از نوع سبک هندي. غیر از دو ویژگی کند
روي از سبک هندي در اشعار نظري وجود نیز به پی« شدگیمثل»ویژگی دیگري یعنی 

توانند در جایگاه مثل رایج، مطرح شوند که این ویژگی ها، میاي از بیتدارد؛ زیرا پاره
ها در شعر نظري بارز است. شیفتگی نظري به این سه هنرورزي ي ویژگیبیش از بقیه

 توان در کنار هم دید.را میها هر دو یا هر سه مورد کالمی چنان است که در بعضی بیت
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 ینیآفرمَثَل. 1. 4. 1. 2

هاي شاعر، ظرفیت مثل شدن را دارند. توجهی از بیت، تعداد قابلبیت 1261از مجموع 
شدن برخورداند، هنگامی که با بیان تصویرهاي روزمره و هایی که از استعداد مثلبیت

 کنند:تر میشاعر، بیش ي مخاطبان را به شعرشوند، عالقهمعاصر همراه می
 اي قطار در سفریم ـــهو پنجرهـــن و تــم

          
 جمله ختم شدیکها به هم رسید وبهخط
 

  رـگویی، جوابم کن به قهم را نمیگر جواب
 
 ه دریا شدن اي رودــدیش بــقدر میناین
 
 ی نرسیدیمــه دویدیم به جایـــا هرچــم
 

 است یکی من حق در تو دعاي یا دشنام
 
 تنیس رجیم و رحیم فرق بیش نقطه یک
 

 شمع روشن شد و پروانه در آتش گُل کرد
 

 تر نخواهد کردرا به تو نزدیکـــر مـــسف 
                                                        (110: 1385)نظري،                          

 هامحال تمام است نــممک قـــعش اـــب
  (23: 1382)نظري،                        

  تر استشیرینک دشنام ازصدها دعاـگاه ی
 (103: 1388نظري، )                       

 از گرفتار زمینی ـــروي بــــب اــــهرج
 (57همان: )                                

 نشینی استگوشه مهاي باد سرانجام تو 
 (95 همان:)                                    
 پروري استه کنی ذرهـــاي آفتاب هرچ
 (27 همان:)                                    

 ندات کنرس که شیطانیــاي بتهـــاز نقط
                      (83: 1382)نظري،                            
 ت اگر امر بفرماید عشقـــتوان سوخمی
                                (39: 1385)نظري،                            

 ،یبعض در و رود کار به مثل کی حکم در مصراع هر است ممکن ها،تیب از یبعض در
 کل بیت. 

 معادله اسلوب. 2. 4. 1. 2

که شاعر، در مصراعی )غالبا مصراع نخست(، موضوعی را )اصوالً یعنی این 5معادله اسلوب
اي کند و در مصراع دیگر، با بیان موضوعی دیگر به شیوهانتزاعی و غیرمحسوس( بیان می
ن آید. البته اسلوب معادله و حُسپذیرش جلوه دادن آن برمیاستداللی، در صدد توجیه و قابل

اند که ردهمطرح ک« تمثیل»هاي بالغی و بیانی، زیر عنوان کلی ابتعلیل را در بسیاري از کت
شوند. شاید بتوان گفت هر اسلوب معادله یا ها تفاوت قایل میها میان آنامروزه، بعضی
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شدن برسد؛ اما هر تمثیلی، لزوماً از اسلوب معادله حسن تعلیلی، ممکن است به تمثیل و مَثَل
 بود در ادلهمع اسلوب و ي َمَثل؛ به بیانی دیگر، تفاوت ویژهیا حسن تعلیل برخوردار نیست

 تعریف رب مبتنی مصراع دو ارتباط ،«مََثل» در. است مصراع دو بین استداللی ارتباط نبود یا
 طلبیم و موضوع با مصراع، یک یا بیت یک مضمون   و موضوع میان یعنی، است؛ شباهت و

 وانندهخ که دارد بیانی و ساختار چنان مصراع، یا بیت آن و دارد وجود شباهت متن، از بیرون
 مچنینه کند؛ استفاده مثال بیان  مقام در بیت آن از راحتی به تواندمی انطباق این درک با
د؛ باش تواندمی نیز صحیح و کلی حکمی يارائه بلکه است، آوردن مثال فقط نه «مَثَل»

 :است ي حُکمارائهشدگی از نوع که در بیت زیر، مثلچنان
 دــکنبش آبشاري پاي رـزی سنگی تخته         مخواه پس! ندارد را زلفت تاب هایمشانه

 (15 :1385نظري، )                                                                               
 ناییمع کلیت باشد، نظر مورد مصراع دو استداللی وجه کهآن از بیش ،«مَثَل»در واقع در 

انتزاعی، ساخته شده است؛ بنابراین لزوم پیداکردن ارتباط  غالبا ايمعنی تقریب براي بیت
معنایی بین دو مصراع وجود ندارد و خواننده بیت را به صورت تعریفی مثالی از موضوع 

 یعنی د؛کند؛ اما در اسلوب معادله، ساختار استداللی وجود دارمورد نظر شاعر، درک می
 شخوان هنگام در خواننده. شودمی اثبات مثالی، یا دلیل آوردن با شودمی مطرح که ادعایی
 تصویر یا عموضو دو بین استداللی يرابطه تا کند تالش است ناگزیر دست، این از هاییبیت
 وباسل آن در که بیتی است ممکن شد، اشاره این از پیش که طورهمان البته کند؛ درک را

 :باشد داشته هم شدنمَثَل استعداد است، رفته کار به معادله
 دلیل دویدن نشستن استبی پایان          نیست عجیب فروبنشیند اگر طوفان

 (45: 1388نظري، )                                                                               
اثبات موضوعی است که غالباً در  هدف اصلی،چه در مَثَل و چه در اسلوب معادله، 

تر هم موضوعی غیرمحسوس است که در مصراع دوم شود و بیشمصراع نخست مطرح می
 شاعر، يمجموعه پنج در بیت 1261 مجموع شود. ازبا مثال یا استداللی محسوس، توجیه می

 وجه همین. برخوردارند نشدمََثل استعداد و استداللی وجه از هابیت از زیادي بسیار تعداد
 ادهد رونق جامعه در را فاضل شعرهاي که است عواملی از یکی پذیري،انطباق و تمثیلی
 نیبیرو هاينمونه سو، یک از شاعر، هايپیام و هاحرف از بسیاري دیگر، عبارتی به است؛

  که شودمی سبب نیز شاعر سازيمعادله يشیوه و دارند مخاطب ضمیر و ذهن و جامعه در
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 در هک هاییبیت شمار حال هر به. گیرند قرار پذیرش مورد و شوند روروبه مخاطب اقبال با
 مند آمده است، در اشعار نظري فراوان است:تعریف شکل به معادله اسلوب آن
 واب سرزنش موج را ندادــل جـــساح
 

 نیست ساده کردنراستقامت زیربارعشق
 

 نماند دلم در یکس خندشیر و دـــلبخن
 
 سراآتششددراینویرانهرکه ویران کرد، 

 دي در فروتن بودن استـــاعتبار سربلن
 

 خواستآسمانی شدن از خاک بریدن می
 

 سري استسبکط سکوت، سزاي ـــفق گاهی 
 (27همان: )                                      
 کشندا باري گران بر دوش دریــا میـــهموج

 (63: 1385)نظري،                              
 چه داد به آیینه پس گرفتر آنــس هـــهر ک

 (89: 1392)نظري،                              
 ي سوزاندن خــود را گذاشت هیزم اول پایه

 چشمه شد فواره وقتی بر سرخـود پا گذاشت
 (83: 1388نظري، )                             

 بب نیست که فواره فروریختنی استسبی
 (27: 1382)نظري،                              

 پردازیمضمون. 3. 4. 1. 2

. کندمی حکایت شاعرانگی قدرت از و است پسندیده جاهمه در پردازيمضمون
هاي فاضل سیار مورد توجه واقع شده است. در غزل، در سبک هندي بآفرینیمضمون

، خصوص صائبکار رفته در شعر دیگر شاعران بههاي بهاز مضمون گذشتهنظري نیز 
 خورد:ي ذهن و ذوق شاعر نیز زیاد به چشم میهاي تازه و برساختهمضمون

 توست يبهانه من حال از نداشتن خبر
 رام است نکرده باور وــت دونـــب یکس
 

 است هم هـیشب ظالمان يهمه يهـــبهان 
 ستاباقسم «دروغ»چون«من»باتونسبت که

 (15: 1395نظري، )                       
 ق،عاش حال از معشوق خبريبی براي نخست، بیت در شاعر شود،می مالحظه کهچنان
 مورد تربیش که دوم بیت در و است آورده را مظلومان حال از ظالمان خبريبی از معادلی

 زا معشوق با را خود بودن همیشه ،(بیت يشاعرانه طنز و ابهام از گذشته) است نظر
تشبیه و توجیه نموده است؛ البته  ،قسم با دروغ همیشگی بودن همراه با مردم، دیدگاه

ها نیست؛ بلکه حقیقی آنقسم، در مفهوم ذاتی و  بامنظور شاعر از همراه بودن دروغ 
 قسم خود، از دفاع براي که است مردمی میان در آن رایج و متداول معناي در کاربرد آن

یا در بیت زیر، موضوع مشهور عشق زمینی و آسمانی )حقیقی و مجازي(  .خورندمی دروغ
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زمینی( و شاخه در آسمان را به کمک درختان که ریشه در خاک دارند )نشانگر عشق 
 :است آفریده )نشانگر عشق آسمانی( توجیه نموده و مضمونی تازه

 يافاصله آموختند نـــم به هادرخت
 

 تسین یانــآسم و یـنیزم قــعش انیم 
 (15: 1385نظري، )                      

 ردمم میان یا زبان در نوعی به واقع در آفرینی،مضمون لوازم که کرد فراموش نباید
 شاعرانه، بیانی و زبان با و کنندمی بازسازي را آن پرداز،مضمون شاعران و دارد وجود
 .نمایندمی مطرح و زنده

 یپردازهامیا. 5. 1. 2

 ایهام صورت به نیز مواردي اندک در و تناسب ایهام صورت به موارد اکثر در که ایهام
 تاس بیت و مصراع واژه، در معنا چند یا دو حضور شود،می دیده فارسی شعر در تضاد
 یا دو ترفند ترینمهم ایهام،. »شودمی دیده ضعف و شدت نیز مطرح معانی بین گاه که

 يآرایه وجود فاضل، هايغزل در( 137: 1379 کامیار، وحیدیان.« )است معنایی چند
 هب تکلف از نظري شعرهاي در پردازيافزاید. ایهامبر التذاذ هنري شعر می ،ایهام زیباي
چند مورد  ادامه، در .کندنمی ایجاد اختالل بیت، معناي درک و خوانش در و است دور

 :شده استهایی کوتاه آورده شاعر، همراه با توضیح دارهاي ایهاماز بیت
           ايچشم، بیهوده به آیینه شدن دوخته

 
 افتاد چشم ازآن روز که آیینه شد  اشک 

 (13 :1388نظري، )                         
 .شد ارزشبی و خوار شد، روشن و شفاف آیینه، مانند وقتی اشک، -1

 .شد سرازیر چشم از شد، روشن و شفاف آیینه مانند وقتی اشک -2

 خاک     افتاده  بهاست کهسرخی سیبی زندگی
 

 ولی بد رفتیم رسيدیموب ــر خـــنظ هـــب 
 (79 همان:)                                 

 بد حرکت کردیم. ،اما در اصل ؛رسیدیم خوب رسدمی نظر به -1
 .شدیم بد اما شدیم؛ مزه خوش و پخته خوب رسدبه نظر می -2

 تاداف جاذبه آن ازو ــب تـــسرخی سی یا
 

 ودب شدن فرزانه پرسش من رــس در اـــی 
 (45 :1385نظري، )                       

 یا افتاده جاذبه از تو سیب) نیست ايجاذبه دیگر تو زیبایی و سیب سرخی در یا -1
 .سیب تو از بین رفته است( يجاذبه
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 سیب افتادن یادآور...)افتاد برخاک زمین يیا سرخی سیب تو به سبب نیروي جاذبه -2
 .(فرزانه نیوتن جانب از زمین يجاذبه نیروي کشف و درخت از

 گویندتنگم اگر گریه کنم میکه دلبس
               

 ان دادن دریا داردـــد نشـــقص ایقطره 
 (57 همان:)                              

 خود شاعر است. -2 و اشک يقطره -1: جااین در قطره از منظور -1
ي واژگانی و مهارت پردازي در شعر فاضل، نشان از تسلط شاعر بر حوزهفراوانی ایهام

 .دارد کالم در جانشینی و نشینیهاي شاعرانه در دو محور همگزینیاو در به
 فاعل بر فعل تقدم به گرایش. 6. 1. 2

 گاه زبانی، عادت یا تسامح یا شعري هايمحدودیت دلیل به شاعران، از برخی آثار در
 خوانیم:می حافظ دیواندر  ،مثال براي شود؛می مقدم خود مرجع بر ضمیر

 الــاز عدالت نبود دورگرش پرسد ح
               

 ددار گدایی همسایه به هـــک یـــپادشای 
 (123 :1389 حافظ،)                        

 یراز آمد؛می مقدم نخست، مصراع بر باید دوم مصراع زبانی، هايقاعده به توجه با که
 گرددبرمی همسایه به ،«گرش» در «ش» ضمیر و پادشاه به ،«پرسد» فعل در نهفته ضمیر

گونه کاربردها را ممکن است اند. اینمقدم افتاده ،خود مرجع بر ضمیر دو هر که
ی نوع ،دستورنویسان، برخالف قاعده و عیب بشمارند که در پاسخ باید گفت شعر

هنجارشکنی و هنجارگریزي در زبان است و این تقدم ضمیر بر مرجع خود، نوعی 
اد ایج ابهامی شاعرانه در ذهن خواننده ،ي زبانی است که نخستهنجارگریزي پسندیده

کند. این حرکت را که در دهد و روشن میکند و در مصراع دوم، آن را پاسخ میمی
هاي سبکی و زبانی او باال برخوردار است، جزو ویژگی ياز بسامد ،شعرهاي فاضل

 توان قلمداد نمود و با آن، به صورت نوعی لف و نشر برخورد کرد: می
 که فکر کنی مرهم احتیاج نداشتاین نه

 
 ي آفاق استزنهي انفس و آتششعله

 
 ت غبارپُشايشدهپنهانکهسبب نیستبی

               

 ون من عالج نداشتـــدل خ هایزخم که 
 (43 :1382نظري، )                           

 ي عشاق استرار دل پرمشغلهـــق مـــغ
 (19 :1385نظري، )                           

 از دیدن من بی زاري آینهم اي ـــو هـــت
 (105  :1388نظري، )                        
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 یمعناساز یهاتيظرف. 2 .2

  ثرشا يمحتواها است که شاعر با توجه به آن ییهاموضوع ،يمعناساز تیاز ظرف مقصود
  يکردهایرو و باورها به توجه با يشاعر هر یذوق و يفکر يهاهیمادرون. آوردیم دیپد را

 يشاعر اثر در که قدر هر. باشد متفاوت ایمشترک  گران،ید با است ممکن او، يفکر
 شعر در. کندیم ترشیبمخاطبان را به آن اثر  توجهباشد،  ترشیب يمعناساز يهاتیظرف

 اتیدبا راثیم در که است گرفته قرار ییهاموضوع بر يمعناساز يهاتیظرف ينظر فاضل
 ياهيگرجلوه نی. ااست کشانده خود سمت به را یفراوان مخاطبان همواره بوم، و مرز نیا

 او یشگانیاند راثیبا م زبانیفارس يخواننده یجمع يخاطره يونددهندهیپ که -شاعرانه
 گرجلوه بایو عواطف، شاعرانه و ز رهایها، تصوواژه کمک به یوقت -است اتیادب در
ا و او ر کندیبخش برقرار مو آرام یاحساس يوندیخواننده و خاطراتش پ انیم شود،یم
ه ب یتیخود در ب ،شاعر. دینمایموادار  ،هست زین او دل حرف که شاعر حرف رشیپذ به

 :دیگویو م کندینو اشاره م یگذشته در لباس يهاتکرار حرف
 نیست قصه شرح يحوصله بازیگریم،           نو لباس در خود يکهنه نقش تکرار  

 (31 همان:)                                                                                     
است؛ اما شاعر از  يتکرار يهابا موضوع ماه و آب از مضمون ریز تیب دو نمونه يبرا

 ت: و پرداخته اس دهیکش رونیو ماندگار  ب بایز یامیحرف و پ ،يکهنه و تکرار يماجرا نیا
 بآ در یـــاپیپ گـــسن انداختن به یک
 
 تاس یکی گرچه امشده ایدر تو يتمنا به
 

 گرفت آب يحافظه از شودیم را اهــــم 
 (27 :1382نظري، )                         

 ماه از ایدر دل و آب يکاسه کی مـــسه
 (41 :)همان                                 

 یاجتماع یامیپ ن،یریش به او یدادگدل و فرهاد يتکرار و یمیقد يماجرا از شاعر، ای
 ساخته است:  ،توجه درخور يهشدار يبرا

 اهپادش يا گرفت را ایدن فرهاد يقصه
 

 تاس بهتر ییکشورگشا از آوردن دستبه دل 
 (23 :1392نظري، )                            

 یینهات» آن و دهیکش رونیب تازه یحرف عشق، و عقل يتکرار موضوع دو از گرید ییجا در
 :است «انسان
 ردک ثابت بود هرچه من و تو شباهت

 
 تاس ییتنها عقل و عشق مشترک فصل که 

 (9 :1395نظري، )                             
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 یه شکلها بو تکرار آن یمیقد يهابا استفاده از مضمون يگفت که فاضل نظر توانیم
و  دینمایفراهم م ،خود شعر به را خوانندگان آوردنيرو ينهیزم ،یرفتنیپذ و نینشدل

که با خواننده ضمن آن رایز کند؛یم ترشیب ،شعر خود را از طرف آنان رشیدرصد پذ
ک در ،دیجد يهايرپردازیتصو قیحس نو بودن را از طر ،شودیم روروبهآشنا  یمضمون

ه و عاشقان قیوجود دارد: تلف يمعناساز يبرا یاصل تیسه ظرف ي. در شعر نظرکندیم
 .یشیاندمرگ و یشیاندحافظ ؛عارفانه

 عارفانه و عاشقانه قيتلف. 1. 2. 2

وري حض سرا،ژه شاعران سنتی و غزلهایی که در اشعار اکثر شاعران به وییکی از موضوع
 از شاعران از هاست. عشق، نزد بعضیپررنگ دارد، عشق و عرفان و مسایل مربوط به آن

 ینا نوشد و نزد برخی دیگر، به انواعی مانند زمینی و آسمانی و غیر ازیک آبشخور می
در اشعار خورد. با عرفان پیوند می ،رسدگاه که به آسمان میشود و آنتقسیم می ،دو

 اي مباحث عرفانی نیز درحضوري پررنگ دارد و گرایش به پاره ،فاضل نظري نیز عشق
 شود:دیده میها آن

 از خاک مرا بُرد و به افالک رسانید
 

 ی نفهمیدــــدم و کســــق شــــعاش
 ام ذراتــــده در تمــــان شـــپنه
 همراه سایه لــــمث هــــهم اـــب اي
 

 تاس زمینی عشق معتقدم من که استاین 
 (95 :1388نظري، )                        

 دن چگونهـــن شــــر از ایــــرسوات
 دن چگونهـــن شـــــر از ایــــپیدات
 چگونه دنــش نـــــای از رــــتنهات

 (65 همان:)                                 
، «ق»ي  سوره 16ي و آیه« ظهوره هیا من اختفی لشد» یدو بیت آخر، عبارت دعای   

  :آوردیم ادیرا فرا« وَ نَحْنُ اَقَْربُ ا لَیْه  م نْ حَْبل  الْوَرید »یعنی: 
 پُر از امید و هراسم که هیچ حادثه اي

 دآیق به جز خیر برنمیـــت عشـدس ز
 

 هایمبـــي ممنوع، ولی للب  تو میوه
 

 است که با سجده دانه برچیندهمان بس
 

 نیست ناگهانی قـــعش دنــــآم هــــشبی 
 نیست مهربانی دشنام خـــپاس هـــوگرن

 (9 :1385نظري، )                              
 هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

 (19 :1382نظري، )                            
 را دیده است و کافر توستکسی که چشم تو

 (49 همان:)                                    
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 اب آیینی و باورمند شاعري او که دهدیم نشان نظري، فاضل آثار بر یاجمال يمرور
ي عشق زمینی و گاه آسمانی است. این ورزانه در حوزهذوقو  شناسانهزیبایی هايگرایش
معاصر  یادب ییگراییبایبا ذوق و ز او در عشق زمینی و آسمانی، يپسندیده خوانیمرکب

 وندیپ ند،یبیم محسوس را عشق کهآن ضمن معاصر خواننده و دارد یخوانکامال هم
 .کندیم درک یآسمان عشق با را آن یمعرفت

 یشیاندحافظ. 2. 2. 2
 یزياستیر -الف

هاي گريها و مالمتدر شعرهاي فاضل نظري، گرایش به زبان و بیان هنري و رندي
ریاستیزي، از سویی تأثیرپذیري او را از حافظ  تن به موضوعپرداخزند. حافظانه، موج می

ه به تر خوانندسبب اقبال بیش دهد و از سویی با ارجاع به موضوعی پرجاذبه،نشان می
تر ستیزي شاعر، بُعد اجتماعی شعرهاي او را برجستهگمان زهدبیشود. هاي او میشعر

 براي نمونه: ؛نموده است
 سنگیا زاهد دلتنگم من عارف دل

 یک عمر مالیک همه گشتند و ندیدند
 
 تاس برگشته پارسا لباس در یفروش یم
 جب   ع یشانیپبه سرزد پا و دست يهانهیپ
 

 نقابی روي امزده یــــنقاب روز رــــه 
 6صوابی مَست من الــــاعم يهــنام در

 (27 :1385نظري، )                       
 ستا برگشته دعا بادست  که نینفر نیازا آه

 تاس برگشته ایر و زهد راهنیپ با کفر
 (99: 1392نظري، )                       

 صدبار چه بار یک چه بسیار و کم اما
 زد دگر سنگ سر به را خود سر سنگی

 مگرفت آیینه کف به مـــقنوت وقت در
 
 برگشتم ناامید و دمــآم دـــمسج هــــب
 هاي پژمردهدستهگُلاري و ــــق دايـص
 

 تکرار هب است رسیده شیخ اي تو تسبیح 
 بگذار و سجده از سر بردار مرتبه صد
 رخسار به است نمانده هیچ ریا رنگ جز

 (51 :1388نظري، )                       
 زاري تلخی ریا بیدل از مشاهده
 زاربی خدا از هاياذان ُمرده و دل

 (63: 1382نظري، )                       
 یسازهامیا -ب
 یکسب يهایژگیجزو و هامیا يهیبه آرا شیگرا ،یرونیب ساختار بخش در نیا از شیپ

  یاشن ، بتوانبا واژگان یزبان يبه باز او را تعلق خاطر نیا دیآورده شد. شا يفاضل نظر
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 دانست. یشیانداو به حافظ شیاز گرا
 اندیشیمرگ. 3. 2. 2

اندیشی شاعر از نوع پربسامد در شعرهاي نظري، مرگ است. مرگهاي یکی از موضوع
حوادث آن است. شاعر، مرگ را مانند واقعیتی مسلم پذیرفته است و به دنیا و  اعتراض

 مرگ و ،به دعا و زاري ،که هیچ گرایشی به فروافتادن خودخواسته در مرگ نداردبا آن
هاي گراییاندیشی نظري نه از نوع پوچکند. مرگطلب میرهایی از تقدیر و سرنوشت را 

 :تارزش اسرهایی از بند و اسارت دنیاي بی يدرباره معنا ست؛ بلکه از نوع اندیشهبی
 نیست خوابجزیکبهچیزيجهانوشیرینتلخ

 
 قیمت!!اي یاقوت بیعُمر اي استبرمارفتهچه

 را کابوس این روز یک دهدمی پایان مرگ 
 (53 همان:)                                 

 بینمبند  ارزانی نمیکه غیر از مرگ گردن
 (13 :1385نظري، )                        

 یمبرو باید که کوفت در به عمر یک مرگ
 

 یمرفت باشد باشد نـمک رارـــاص رـــدیگ 
 (79 :1388نظري، )                        

هاي زبانی است که به هنگام خستگی گاهی نیز از جنس عصیاناندیشی نظري مرگ
 شود و البته برخاسته از باوريبر زبان بسیاري جاري می ،از روزگار و اندوه و پریشانی

 نیست:درونی و قطعی هم 
 ن زندگی نبود خدایاـــن ایـــق مــح
 
 

 یـالهر ـــر بگیــــرا زودتــــم انــــج 
 (77 :1385نظري، )                        

 

 یبررس و بحث .2

 ،دارد یفارس ادب سنت در شهیر و است یسنت قالب، در کهآن با ينظر فاضل عرش
 در ينظر فاضل که هرچند نیبنابرا ؛ينوآور و سنت انیم است یپل ف،یظر ياگونهبه

ته که پیش از این نیز گفچنان -وفادار است یفارس ییسراغزل سنت به اشعارش پردازش
 پسندهاي شاعرانه و مخاطبها و استداللپردازيویژه، مضمونها بهاي ویژگیپاره -شد

شاعرانه، شعرهاي او را « آنی»هاي او به همراه شدن بسیاري از بیتو ظرفیت مثل
هاي شعري او گواهی بر این ادعا هاي متعدد مجموعهپسند کرده است. چاپمخاطب

 ،هاي شعري فاضل نظري صورت گرفتاست. با مروري که در این پژوهش بر مجموعه
که در پردازش صورت شعر، آراستگی باید به این نکته اشاره کرد که نظري غیر از آن
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در بحث محتوا نیز با دقت، به  ،کندکالم و وزن و آهنگ را با دقت و وسواس رعایت می
ي شعر فارسی قرار ي خوانندهي عالقهه در حوزهپردازد کهایی میموضوع ترکیب آن

هاي بالغی دشوار، شعر نظري را به سوي سادگی شدگی از بند آرایهدارد. سادگی و رها
 یابد وبار خوانش شعر او، معناي آن را درمیدهد. خواننده با یکاي سوق میگونهشفاهی

ذشته چه در گ ،ي تصویريیدهاین امتیازي است که شعر نظري را در مقایسه با شعر پیچ
اش، بیهاي ادکند. تصویر در شعر نظري مانند زیباییو چه امروز، خواندنی و دریافتنی می

که معمایی را براي خواننده طرح کند، ساده و از جنس زندگی روزمره است و به جاي آن
ري در نهد. از این رو هرچند نظپیش روي او می وي،  براي فهم شعرمثالی روشن را 

هاي زبانی این هایی به سبک هندي دارد تا حد زیادي از پیچیدگیگرایش خود اشعار
هاي ذوقی را هاي بدیع، غافلگیريسازيبا مضمون ،حالسبک دور مانده است و در عین
هاي نظري، دو رویکرد عمده، یعنی عشق و کند. غزلبراي خوانندگانش ایجاد می
اي، در ي درخور تأمل و با زبانی تمثیلی و اسلوب معادلههاریاستیزي را به کمک مضمون

دهد؛ بنابراین شعر فاضل، براي بسیاري معرض ذوق و داوري خوانندگان خود قرار می
یابند. با در نظر گرفتن بینند و میاي است که خود را در آن میمانند آینه از خوانندگان،

ه دست داد. این تعریف، یکی از توان تعریفی از سبک غزل او بي جوانب، میهمه
 هاي دیگري که مبتنی بر ساختارهايي تعریف. با ارائههاي تعریف شعر معاصر استشکل

ر ي شعر معاصبه شناخت پیکره یم امیدوار باشیم کهتوانمیدیگر شعر معاصر است، 
شعر  هاي. غزل در سبک فاضل نظري، شعري است که برخالف نمونهبیمفارسی دست یا

روي از سنت شعر غنایی فارسی، در نخستین گام به دنبال جلب به پی ،یی نیماییغنا
توجه خواننده از طریق به کارگیري الگوهاي وزنی و تکرارهاي آوایی است؛ بنابراین 

نه کند که چگوبه این نکته اشاره می «ست؟یچ شعر»ي گونه که یاکوبسن در مقالههمان
مان اش فاصله بگیرد و به گفتشود زبان از نقش ارتباطیمیهاي صوري باعث الگوبندي

(، در غزل معاصر، شاعر Jakobson, 1981: 194-195شعري تبدیل شود )رک. 
گیري از الگوي وزن و قافیه که همچنان صدها سال، اقبال خوانندگان کوشد با بهرهمی

شک د؛ اما بیزبان را به دنبال داشته است، محتواي معاصر را پردازش کنفارسی
 شناختی شعر به تنهایی، عامل جذب خوانندگان نیست. )رک. کالر،هاي زبانهنجارگریزي

ي شعر بر اساس قراردادي نانوشته، به دنبال سطح خاصی از ( خواننده230 :1388
دهد که شاعر در پردازي در غزل معاصر است. بررسی غزل فاضل نظري نشان میمعنی
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هاي شعر فارسی است. فاضل نظري به محتواي همچنان وامدار سنتمعناپردازي نیز 
گیر دارد چشم يي ما بسامداي گرایش دارد که در ادبیات گذشتهعارفانهترکیبی عاشقانه

ي معنایی ي معاصر نیز مورد اقبال خوانندگان است. او با تکیه بر تجربهو در دوره
کند. سازي زبان شعر را براي آنان آسان میارفي شعر فارسی، فرایند متعها دربارهخواننده
هاي شعري و شناسد و با سوژههاي درون شعر را میي شعر فاضل، شخصیتخواننده
در گریز دائم از خلق راوي و هاي مرسوم این نوع شعر آشنا است. شعر نظري تقابل

ا فقدان را بکند این ست؛ اما در مقابل، شاعر تالش میودر شعر ا دیجد فضاي تخیلی
ر د «گرایش به سبک هندي»بخش  .کر) گونههاي هنديسازيها و مضمونتصویرسازي

همواره  ،هاي معناییاي که با روشنی و ایجاد بازيهمین مقاله( جبران نماید؛ هندوارگی
در پی جذب مخاطب خود است. در این بحث تالش کردیم این نکته را نشان دهیم که 

ي خواننده با نظام شود، مواجههث اقبال به شعر فاضل نظري میچه باعآن ،در مجموع
 ،گشتار معنایی متعارف شعر فارسی است که رمزگشایی از شعر را براي خواننده

 هاي خالق فردي، نوعی حس نوبا تصویرسازي ،کند و در همان زمانیافتنی میدست
د از تواند به تعریفی مستنمی شعر نظري زمانی يسازد. این نتیجه دربارهبودن را القا می

سرایان بر آثار غزل يهاي دقیق دیگري غزل معاصر فارسی تبدیل شود که پژوهشپیکره
 هدف دیاب گر،ید هاي پژوهشی. بنابراین در گامانجام گیرد و نتایج مقایسه بشودمعاصر 

 ارائه شود. یشواهد از غزل معاصر فارس بر یمبتن یفیتعر که باشد آن
 

 گيرینتيجه. 3

به  ریز جینتا ،ییمعنا يهاتیظرف و یرونیب ساختار منظر از ينظر فاضل اشعار یبررس در
 :دست آمد

 نیا و دارد وجود ينظر فاضل يشعر يمجموعه پنج هر در ییسراکوتاه به شیگرا. 1
 شعر ات است شده سبب ،یعبارت و یفعل يهافیرد از استفاده فراوان بسامد در شیگرا

 نارک در نکته نیا و کند جادیا خواننده يبرا ییمعنا تیتمام و باشد گراحکم ينظرفاضل
 فاضل شعر از خواننده شودیم باعث ،یعبارت يهافیرد در شوندهتکرار واژگان حجم
 .آورد دست به ییآوا يحافظه ،ينظر

 و آرام ییفضا يجادکنندهیا و است غالب ،ينظر اشعار در يباریجو و آرام يهاوزن. 2
 .اوست يشعرها در روان
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 لیتبد محورتیب يامجموعه به را او شعر آثارش، در يهند سبک به ينظر شیگرا. 3
 ياژهیو سبک او اشعار در يسازمثل و معادله اسلوب مانند یکالم يهنرها و است کرده
 .است داده شکل را معاصر یوارگيهند از

 يجادکنندهیا ينظر اشعار در ،هامیا مثل یکالم يهايباز و يدستور يهايزیهنجارگر. 4
 .اندرسیم یادراک یلذت به معنا کشف يتکاپو در را خواننده و است يهنر ابهام يفضا

 و خاطره هاآن يدرباره زبانیفارس يخواننده که ییهاموضوع به پرداختن با ينظر. 5
 شعر يمحتوا. است آورده فراهم را خود شعر به ترشیب اقبال ينهیزم دارد، یادب يحافظه

 حافظ يفکر يهندسه به شیگرا عارفانه، با عاشقانه نگاه قیتلف چون ییهاموضوع به او
 اختصاص شانهیاندمرگ ییسرااندوه و يزیزهدگر و يزیاستیر چون ییهاموضوع در
 .است افتهی

 
 هایادداشت

 هاآن اکثر در و شودمی سروده کشور مختلف نقاط در که است هاییغزل ،«ملی غزل»از  منظور. 1
 در که است هاییغزل ،«ايمنطقه غزل »شود. مقصود از هاي مشترکی دیده میو شاخص هاویژگی
 يمنطقه به مخصوص هايشاخص و هاویژگی از و شودمی آفریده کشور از استان یا منطقه یک
 هايغزل ،«شخصی غزل »و غرض از  ؛است برخوردار ،مناطق دیگر با متفاوت حدودي تا و خود
 در سراینده يویژه هاينگرش و هاگرایش یعنی زبانی، خاص سبک که است شاعر یک به متعلق
 .زندمی موج هاآن اليالبهدر  ،پرداخت يو نحوه تخیل عواطف، و احساس هايحوزه

 تیمشروط از یفارس غزل تحول ریسبه کتاب  دیغزل نو نگاه کن يهایژگیاز و یآگاه يبرا .2
 .(220-139 :1379) انقالب تا

 التیبه دنیا آمد. تحص ياستان مرکز از نیخم شهر در 1358 سال در ينظر)ابوالفضل( فاضل .3
هاي معارف اسالمی و تحصیل در رشته ادامه براي و گذراند خوانسار خود را در شهر خمین و

 يشنوارهجعلمی  ریي دکتري رسید. دبي مدیریت صنعتی به درجهبه تهران آمد و در رشته ،مدیریت
از جمله  ،ادب و زبان فرهنگستاندر شوراي ادبیات انقالب  تیعضو و فجر شعر یالمللنیب

 ياشورعضو  ،تهران استان يهنر يحوزه استیعالوه بر ر ياوست. نظر یو علم یهاي ادبفعالیت
 پردازد.هست و در دانشگاه به تدریس می زین سیما و صدا سرود و یقیموس مرکز شعر یعال

براي آشنایی با چگونگی ردیف و ارزش و تأثیر آن در مخاطب، رجوع شود به کتاب ارزشمند  .2
 (.161-123: 1368از محمدرضا شفیعی کدکنی ) شعر یقیموس

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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هاي از برساخته« آمیزيحس»مانند اصطالح « اسلوب معادله»بنا به قول مشهور، اصطالح  .3
 استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است.

ي رکانههاي زیگزینینباشد و جزو به« ثوابی»، اشتباه چاپی به جاي  «وابیص»ي اگر  قافیه .4
، به معنی درست، به نوعی« صواب»زدایی زیبایی برخوردار است؛ زیرا در شاعر باشد، از آشنایی

 به معنی پاداش هم نهفته است.« ثواب»

 
 منابع

 تهران: سروش ،عبدالمحمد آیتی يترجمه .(1392) .قرآن
 تصحیح محمد راستگو، تهران: نی. .حافظ وانید(. 1389) .الدین محمدشمسحافظ، 
 .وزنهر: تهران .یفارس غزل تحول ریس(. 1379) .رضامحمد روزبه،

 تهران: آگاه. .شعر یقیموس(. 1368) .محمدرضا شفیعی کدکنی،
 تهران: زوار. .یغزل فارس فاقآ (.1384) .صبور، داریوش

 اتیادب .«نظري فاضل اشعار در وارگیهندي». (1394) .مهرداد زارعی،و  غالمعلی فالح،
 .166-145 صص ،78 يشماره ،هانزبا و

 .تهران: مینوي خرد ي کوروش صفوي،ترجمه .بوطیقاي ساختگرا(. 1388کالر، جاناتان. )
 فرهنگ ایلیا.. رشت: مجموعه اشعار گلچین گیالنی(. 1389)میرفخرایی، مجدالدین. 

 تهران: توس. .یفارس شعر وزن .(1367) .پرویز ناتل خانلري،

 ي مهر.تهران: سوره .امپراطور هايگریه (.1388) .نظري، فاضل
 .مهر يسوره: تهران. اقلیت(. 1388) ــــــــــــ
 .مهر يورهس: تهران. هاآن(. 1388.)ــــــــــــ
 .مهر يسوره: تهران. ضد(. 1392. )ــــــــــــ

 ي مهر.تهران: سوره .کتاب .(1395) .ــــــــــــ
 .تهران: دوستان .یباشناسیز دگاهید از عیبد .(1379) .وحیدیان، کامیار
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