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چکیده
از ذوق شاعری،  از شاعران جوان معاصر است که به دلیل برخورداری  فاضل نظری یکی 
مطالعات ادبی و خالقیتهای زبانی و مضمونی اشعارش با اقبال نسبتاً خوب مخاطبان روبرو 
شده است. شعر وی، اگرچه مقّید به قواعد ساختاری و انضباط سّنتی است، لیکن از حیث زبان 
و مضمون تکرار و ادامة گذشته نیست. در شعرش سّنت شکنی در وزن و قافیه دیده نمیشود 
اّما او در خلق مضامین نو و تصاویر بکر در ساختار کهن بسیار توانا است. با توجه به نتایج 
تحقیق، فاضل نظری به غزل نگاهی کالسیک دارد و غزلش بیت محور است. نظام نشانه ها در 
شعرش به غزل کالسیک نزدیکتر است تا به شعر و جریانهای نوین امروزی. زبان او، در عین 
سادگی و روانی، بیانگر احساس و تخّیل عمیق است. وی در غزلیاتش سه ضلع مثلثی را به 
نمایش گذاشته که عبارتند از سبک عراقی، سبک هندی و سبک غزل امروز. استفاده از نمادها 
و نشانه های سبک هندی، ایجاد تصاویر نو و مضامین خالقانه و گرایش به طرز بیان حافظ از 
جمله هنرمندیهای وی است. در این مقاله به معرفی و تحلیل سبک شناسی آثار وی از منظر 

زبانی، آوایی، بالغی و فکری پرداخته شده است.
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مقدمه
در همة دوره ها و سبکهای شعر فارسی شاعران و نویسندگان همواره بدنبال آن بوده اند تا 
شیوه ای جدید ابداع نمایند که هم با ادوار قبل از خود تفاوت داشته و هم بر دوره های بعد 
این حال  با  است.  منجر شده  اندیشه ها  به شکوفایی  این خطرکردنها  باشد؛  اثرگذار  از خود 
است.  رد شده  یا  اصالح  فن  اهل  مداوم  بررسیهای  و  نقد  با  که  داشته  وجود  نیز  ضعفهایی 
نوآوریهای شعر معاصر هم از این قاعده مستثنا نیست. اشعار فاضل نظری در قالب غزل سروده 
شده است و شاعر سعی دارد روایت تازه ای از غزل کهن فارسی داشته باشد و همان تصور و 
تصویر واقعی غزل را در مفهوم واقعی و امروزی ارائه دهد. البته توجه شاعر به غزلیات کهن 
انعطاف پذیری  با  از حد و تعصب نسبت به شیوه های گذشته  فارسی بدون سنتگرایی بیش 
در  شاعر  اندیشه  و  خیال  »اقلیت«  شعری  مجموعه  در  است.  پذیرفته  هنرمندانه ای صورت 
خدمت مضامین و محتوایی عارفانه قرار گرفته است و نگاه او به زندگی و شعر نگاهی عمیق، 
در »گریه های  دارند.  پارسایانه  و  عارفانه  و سیرتی  او صورت  غزلیات  و  است  عارفانه  و  آزاد 
و  بُنمایه  است،  نظام هستی  امپراتور  جان  برازندة  تنها  که  قبایی  عنوان  به  عشق  امپراتور« 
موضوع غزلیات این شاعر فاضل قرار گرفته است. این مقاله میکوشد ضمن معرفی اجمالی 

فاضل نظری و آثارش، جلوه های نوآوری و جاذبه های شعری او را بازکاوی نماید.

نگاهی به زندگی و آثار فاضل نظری
فاضل نظری در سال 58 در شهر خمین واقع در استان مرکزی متولد شد. تحصیالت اولیة 
خود را در شهر خمین و خوانسار گذراند. برای ادامة تحصیل در رشته های معارف اسالمی 
و مدیریت در دانشگاه امام صادق)ع( به تهران آمد و تحصیالت خود را در مقطع دکترا در 
رشتة مدیریت تولید و عملیات در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. دبیری سه دوره جشنوارة 
بین المللی فیلم صد، دبیری علمی جشنواره بین المللی شعر فجر و عضویت در شورای علمی 
ادبیات انقالب و فرهنگستان زبان و ادب بعضی از عناوین ادبی، هنری و علمی اوست. نظری 
عالوه بر ریاست حوزة هنری استان تهران، عضو شورای عالی شعر مرکز موسیقی و سرود نیز 
بوده و در دانشگاه نیز تدریس میکند. از او بعنوان شاعر جریان ساز در دهة هشتاد و همچنین 
کشورهای  در  او  آثار  برخی  است.  آمده  بعمل  تجلیل  مردم  انتخاب  به  شاعر  پرمخاطبترین 
فارسی زبان منتشر شده است. همچنین گزیده اشعار وی در سال 1392 در دو قطع رقعی و 

جیبی به همراه مقدمه ای دربارة غزل به قلم او در انتشارات مروارید منتشر شده است.
و  »ضد«  »اقلیت«،»آنها«،  امپراتور«،  »گریه های  شعر  مجموعه  پنج  شاعر،  این  از  تاکنون 
بدلیل  مجموعه ها  این  از  کدام  هر  که  رسیده  بچاپ  مهر  انتشارات سورة  به همت  »کتاب« 
استقبال فراوان تا سی نوبت، تجدید چاپ شده اند. سه مجموعة اول از مجموعه های شعری 
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او را انتشارات سورة مهر در یک بسته بندی مجزا تحت عنوان »سه گانه شعری فاضل نظری« 
ارائه نموده  است. اینک پنج اثر فاضل نظری که بنیاد این مقاله بر چهار مورد اول آنها نهاد 

شده است به اجمال معرفی میشود:
1. گریه های امپراتور: »گریه های امپراتور« مجموعه شعری از فاضل نظری است که در 
قالب غزل سروده شده است. روانی ابیات، درونمایة قوی و گسترة واژه  هاِی شاعر، وی را در 
انتقال مفاهیم نهفته در ذهن و ضمیر خود بخوبی یاری کرده است. مورد دیگری که اشعار این 
کتاب را برای مخاطبانش جذاب میکند، ردیفهای زیبای غزلیات است؛ مثل »عوض شدست، 
که بمیرم، عاشقت شدست، به هم میریزد، از ماه، پرشدست و…«، اما آنچه بیشتر ناخودآگاه 
مخاطبان را به سوی اشعار این کتاب میکشاند، تأثیرپذیری ابیات، از اشعار قدمایی چون حافظ 

و سعدی است، که سالهای سال  آشنای ذهن ایرانیان بوده است.
را  سنتی  مضامین  است  توانسته  ساده  و  نرم  زبانی  از  استفاده  با  مجموعه  این  در  نظری 
بازآفرینی کند و طرحی نو دراندازد. نخستین نکته ای که مخاطب در مواجهه با شعر فاضل 
نظری با آن روبرو میشود، سادگی و خوشخوانی شعرهای اوست. نظری در پی کشفهای زبانی 
نیست،  بلکه این معنا و محتواست که جغرافیای زبان او را کشف میکند و به آن سر و شکل 
میدهد. به همین سبب شعر او بی نیاز از هر نوع بازی زبانی یا فرمی است. »گریه های امپراتور« 

در پروندة افتخارات خود عنوان کتاب سال شعر جوان ایران را جای داده است.
در دفتر دوم قافیه ها و ردیفها تازه تر میشوند و جانی دوباره مییابند. زبان این دفتر هم زاللتر 
زیگزالی  البته حرکت  آنها هویداست.  از تک  تک  تازگی  و  بدیعند  تصاویر  امروزیتر؛  و  است 
بین کهنه و نو و دنیای قدیم و دنیای جدید، ایرادی است که بر این دفتر میشود گرفت. در 

گریه های امپراتور شاعر به نوعی از غزل با ردیفهای طوالنی و جمله وار روی آورده است.
2. اقلیت: این کتاب مشتمل بر سی و هفت قطعه شعر در قالب غزل است. »اقلیت« یکی 
از مجموعه های متفاوتی است که در چند سالة اخیر توانسته به آیینة غبارگرفتة بازار کتاب 
بخصوص در حیطة شعر و شاعری جانی دوباره ببخشد. با بررسی کتاب میتوان به چهار عنصر 
اصلی آن، یعنی: 1- عاطفه، 2- تخیل، 3- زبان، 4- آهنگ پی بردکه الزمة جذابیت و زیبایی 
شعر میشود. نظری در این اثر سعی کرده است با زبانی نرم و بدیع دست به ابتکاراتی بزند که 

نتیجة آن خلق مضامین و استعارات تازه است. 
3. آنها: مضمون اغلب اشعار این کتاب در ستایش»سفر« است: »در روزگار شما آنهایي ست. 

خود را با آنها همراه کنید. آنهایي که چون ابر میگذرند.«
با  که  است  نابي  ابیات  از  نظري، سرشار  فاضل  دیگر شعر  مجموعة  مانند سه  نیز  »آنها« 
براي»آگاهي«،  را  خود  مخاطب  میکوشد  اسالمي،  و  دیني  حکمتهاي  از  درست  بهره گیري 
»شناخت« و »معرفت« بیشتر، آماده کند، آنگونه که در مجموعه هاي »گریه هاي امپراتور« و 
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»اقلیت«، مفاهیم »عشق و عقل« و »مرگ و زندگي« مورد توجه بود، در »آنها« در کنار این 
مفاهیم،»لحظه لحظه ها« مورد توجه است که در کلیدواژه هایي مانند »سفر«،»آیینه« و خود 

واژة »آن« پدیدار است.
4. ضد: »ضد« مجموعه غزلی است که برخالف سه دفتر پیشین فاضل نظری، تا حدودی 
ارگانیک و یکپارچگی  از تک بیت محورِی سبک هندی فاصله بگیرد و وحدت  توانسته است 
انداموار ابیات در آن، به صورت مشخصتری قابل مشاهده باشد. غزلهایی که اگرچه در زبان 

و بیانی نسبتاً نو ارائه شده اند، اما دنیای حاکم بر آنها همان نگاه و جهان بینی سنتی است. 
5. کتاب:»کتاب« شامل چهل نمونه از تازه ترین غزلهای فاضل نظری است که در آن به 
مفاهیمی چون عشق، زندگی، دنیا، مرگ و انسان پرداخته میشود. عالوه براین همچون آثار 
دیگر نظری، چند شعر آن نیز در وصف موضوعاتی دینی چون کربال و مفهوم انتظار است. 
البته این تنها نقطة اشتراک این اثر با دیگر کتابهای منتشر شدة او نیست چرا که در ظاهِر 

جدیدترین اثر فاضل نظری با آثار پیشینش نیز این شباهت وجود دارد.

سبک شعری فاضل نظری
سبک شناسان برای بیان ماهیت سبک به مفاهیم بنیادینی چون »گزینش از زبان، خروج 
از ربان معیار، تکرار و تداوم، گونة کاربردی زبان، موقعیت گفتار و فردیت« )سبک شناسی، 

فتوحی: 35(اشاره کردهاند.
»غزل قالبی است که پس از »نو« شدن درونمایه و مضامین آن در دورة معاصر همچنان به 
منزلة قالبی محبوب در عرصة ادبیات فارسی حضوری پررنگ و چشمگیر دارد و شاعران جوان 

فراوانی در این قالب به آفرینش مشغولند.« )زبان و ادبیات فارسی، فالحی و زارعی: 146( 
فاضل نظری از شاعران جوانی است که غزلیاتش خوش درخشیده است و توانسته در آنها 
سه ضلع مثلثی را به نمایش بگذارد که عبارتند از سبک عراقی، سبک هندی و سبک غزل 
امروز.سبک غزلیات فاضل در مجموع عراقی است؛ هرچند که نمیشود گشت  و  گذار وی در 
اشعار بیدل را نادیده گرفت. بسامد اندک لغات عربی و روشنی و فصاحت زبان، شعر فاضل 
را به سعدی نزدیکتر میکند تا به حافظ. اما در ابیاتی که از دور خود خارج و به بیدل نزدیک 
میشود، ابهامی پدید میآید که ارتباط مخاطب با معنای بیت را با دشواری روبرو میسازد. گاهی 
این نقص محصول زیاده روی در ایجاز است که باید آن را ایجاز مخل نامید. در چنان مواردی، 
هرچند دسترسی به معنا به سختی موارد دیگر نیست، دست کم میشود گفت که به فصاحت 
شعر لطمه وارده شده است. در این بخش برای اینکه بتوانیم ویژگیهای شعر فاضل نظری را 
بهتر بشناسیم ناچاریم آنها را در یک دسته بندی به مخاطب عرضه کنیم. نظر به اینکه مهمترین 
ویژگیهای شعر فاضل به ساحت اندیشة وی معطوف است ابتدا از ویژگیهای فکری آغاز میکنیم.
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الف( ویژگیهای فکری
1. مضمون پردازی

یکی از ویژگیهای بارز و برجستة شعر نظری مضمون پردازی است که حکایت از نگاه تازه و 
خالق وی به پدیده های اطراف دارد.مضمون پردازی در اصل از نشانه های اشعار سبک هندی 
میگویند. باریک که در شعر گنجانیده شود  و  لطیف  نکته ای  به  درواقع  و  میآید  به حساب 

مضمون سازی در مایة سبک هندی در شعر بسیاری از شاعراِن دوران سی سالة عمر انقالب 
اسالمی تا به امروز جان گرفته است. این بازگشت، تقلید سادة سبک هندی نیست؛ بلکه به 
نوعی پرورش خاّلق و سازندة آن است. در غزلهای فاضل نظری نیز تصویرهایی درج شده که 

شعر او را به اشعار سبک هندی نزدیک میسازد:
هیــزم اّول پایــة ســوزاندِن خود را گذاشــت هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا

)آنها: 83(
ــداد ــوج را ن ــرزنش ِ م ــواِب س ــاحل ج  گاهـی فقط سـکوت سـزای سبکسریسـت س

)همان: 27(
ــت طوفــان اگــر فــرو بنشــیند عجیــب نیســت ــتن اس ــدن نشس ــل دوی ــاِن بی دلی  پای

)همان: 45(
 دلیــل ســر بــه هوا گشــتن زمین ماه اســت بــه جــای ســرزنش مــن بــه او نــگاه کنیــد

)همان: 19(
»ماه و برکه«، »ساحل و دریا«، »یوسف و زلیخا« و... از جمله مضمونهای پربسامد شعر نظری 
او ظاهر میشوند. مثاًل مضمون »ماه و برکه« در  هستند که جابجا بر صحنه و صفحة شعر 
دو مجموعة »گریه های امپراتور«  و »اقلیت«  بیش از ده بار آمده است. البته گاه تکرار یک 

مضمون به پخته تر و زیباتر شدن آن انجامیده است.
خــود این خالصة غمهای روزگار من اســت تو قرص ماهی و من برکه ای که میخشـکد

)گریه های امپراتور: 69( 
مضمون پردازی یکی از مهمترین عوامل مقبولیت اشعار نظری در بین مردم است. او، در کارگاه 
ذهن خود، عناصری از طبیعت و محیط پیرامون را همچون مصالح به کار میگیرد و بدانها رنگ 
و بو و خاصّیت شعری میبخشد. از جمله این عناصر میتوان از: ساحل، موج، دریا، صخره، رود، 
برکه، فّواره، کوه، سنگ، درخت، نسیم، ماه، باران، گل، ماهی، پرنده، قفس، سفر، بهار و آینه 
یاد کرد که بعنوان مایه های سبکی در غزلهای او تکرار میشوند. مضمون پردازیهای فاضل تنها 
به عناصر طبیعت محدود نمیشود. بسیاری از اشعار او بیان شاعرانه و مؤثّر و دلنشین احوال 
درونی است که خوانندگان شعرهای او چه بسا در آنها با او شریک هستند. از این رو، شعر شاعر 
مایة همدلی و همحّسی خواننده با شاعر میگردد.زبان زالل و روان او در ذهن خواننده، گاه 
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آرامش و آسایش و گاه تالطم احساس و عاطفه پدید میآورد. مضامین اشعار او دامنة وسیعی 
دارد و مانند شاعران بزرگ موضوعات انسانی و فرا اقلیمی و فرا مذهبی را دربر میگیرد.

2. عشق
غزل  موضوع  محوریترین  و عشق  است  غزل  غالب شعرش  قالب  اینکه  به  توجه  با  نظری 
محسوب میشود در باب عشق به تفصیل داد سخن داده است. زندگی روزمره را مردابی میداند 
که همه را غرق میکند و تنها عشق است که میتواند انسان را از این مرداب روزمرگی و تکراری 

و کلیشه ای نجات دهد.
 ای عشــق همتــی کــن و دســت مــرا بگیــر  مـــرداب زندگـــی همـــه را غـــرق کرده اســـت

)ضد: 45(
او مفهوم زندگی را در عشق خالصه میکند و مرگ را بر زندگِی بدون عشق ترجیح میدهد. 

 خداونــدا دعــای دوســتان را بی اثــر گردان دعای زنده ماندن چیست وقتی عشق با ما نیست
)همان: 13(

او نمیخواهد مثل دیگران، بجای عشق، بدنبال آب و نان باشد. )ضد:21( حیات واقعی برای 
او، تنها در قلمرو عشق متحّقق میشود و جهان بی عشق برای او چیزی نیست جز تکرار یک 
تکرار)همان: 49(؛ به همین دلیل از عشق میخواهد که با قلب او کاری کند که از »اماها« و 
»شایدها« دل بردارد)ضد: 73( و از تردیدها رهایی یابد تا به سرزمین یقین برسد. اما در این 

میان او همیشه اعتراف میکند از قافلة عشق جا مانده است.
نمیمانــد  مــن و تــو در ســفر عشــق دیــر فهمیدیــم کــس  هیــچ  منتظــر   قطــار 

)همان:61(
عشق اگر چه عزیزترین میهمان عمر اوست، اما دیر به میهمانی او آمده است. نکتة اصلی در 
تشبیه عشق به میهمان است که با وجود اینکه دیر به سراغ شاعر آمده اما امید به دیر ماندنش 

نیست، لذا حسرت شاعر عالوه بر دیر آمدن، از زود رفتن عشق نیز هست. 
ــر ــان عم ــن میهم ــق! ای عزیزتری  دیــر آمــدی بــه دیدنــم، امــا خــوش آمدی ای عش

)همان:11(
دیر آمدن عشق، باعث میشود که شاعر خود را به مرگ نزدیکتر ببیند. 

 ای عشــق میرســم بــه تــو امــا چقــدر دیــر  ای مــرگ میرســی بــه مــن اما چقــدر زود
)همان: 45(

با وجود این ناامید نمیشود و به این مسئله امیدوار است که یک روز جهان از عشق نامی تازه 
میگیرد و به برکت عشق او هم صاحب نام و آوازه ای میشود. )همان: 59(

فاضل نظری، در جنب همة دلتنگیها و از مرگ و نیستی سخن گفتنهایش، از عشق فارغ 
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نیست. او راه بیرون شدن از ظلمات حیرت را عشق میداند و میگوید: »با عشق ممکن است 
یاد  از آن چنین  این است که خود  او در  امپراتور: 23(اّما مشکل  تماِم محالها«. )گریه های 

میکند:
 که هرچه هست ندارم که هرچه دارم نیست مــرا ز عشــق مگویید عشــق گمشده ایســت

)همان: 35(
عشق آسمانی

او  او میکوشد به مدد عشق، به معشوق و معبود عالی و متعالی خود نزدیک شود. عشق 
آسمانی است:

 بوصــِف هیچ کســی جــز تــو دم نخواهم زد
 کــه گفته اســت که من شــمِع محفِل غزلم

 خوشا کسی که اگر شاعر است شاعِر توست
 بـآب و آتـش اگـر میزنـم بخاطـِر توسـت
)همان: 49(

او بین عشِق خاکی و عشق آسمانی فاصله نمی اندازد:
فاصلــه ای آموختنــد  بمــن   درختهــا 
بنویــس مــن  پرغبــاِر  آینــة   بــروی 

ــمانی نیســت ــی و آس ــاِن عشــِق زمین  می
 بــدوِن عشــق جهان جــای زندگانی نیســت
)اقلّیت: 9(

و عشق آسمانی و متعالی را اینگونه توصیف میکند:
 مســتی نــه از پیالــه نــه از خم شــروع شــد
ــه ــن بآین ــن و م ــد بم ــره ش ــه خی  آیین
 خورشــیْد ذّره بیــن بتماشــای مــن گرفــت
 در ســجده توبــه کردم و پایــان گرفت کار...

 از جــادة سه شــنبه شــِب قــم شــروع شــد
 آن قــدر خیره شــد که تبّســم شــروع شــد
ــد ــروع ش ــزم ش ــش از دِل هی ــگاه آت  آن
ــد ــروع ش ــم ش ــالُم علیک ــم الّس ــا گفت  ت
)گریه های امپراتور: 61(

بحث و کنجکاوی در باب اینکه معشوقه های شعری کیست و چه جایگاهی دارد، از دورة حافظ 
و قبلتر هم بوده و بحث تازه ای نیست. 

ــود ــاد پیغــام رســان مــن و او خواهــد ب  گرچه خود بی خبر از بوسـة پنهانی ماسـت ب
)آنها:61(

 شــب خجالــت مــن از لب تــو در راه اســت اگــر نبوســم حســرت اگــر ببوســم شــرم
)همان: 19(

ما برای پاسخ دادن به این سؤال کار مشکلی در پیش نداریم زیرا خود شاعر بدان اعتراف 
میکند، نه اینکه خود را اسیر عشق زمینی میداند بلکه عشق را آن میداند که انسان را از زمین 

بلند میکند و به آسمان میرساند:
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ــه افــالک رســانید ــرد و ب ــرا ب  این اسـت که من معتقدم عشق زمینیست از خــاک م
)همان: 95(

ــود ــو ب ــع بخشــش ت ــا طم ــاه م ــا گن ــت  تنه ــرده اس ــکار ک ــو گنه ــت ت ــا را کرام  م
)همان: 85(

عشق زمینی
آنچه تا اینجا دربارة عشق گفته شد، بیشتر مفهوم مجرد عشق و عشق در معنای متعالی و 
آسمانی آن بود. عشق ورزی تا اینجا گاهی مثل نگاه حسین منزوی  به خود عشق و حضرت 
عشق بود. )سبک شناسی نظم و نثر فارسی، بیات، ص 40( اما عشق در این مجموعه تنها به 
این محدود نمیشود و در غزلهای فراوانی به مناسبت کالم میتوان عشق را زمینی و از نوع 
عالقة دو انسان به هم تعبیر کرد. عشق با این مفهوم، در این مجموعه، بیشتر به گذشته تعلق 

دارد، دورانی که پِس پشت شاعر قرار گرفته و بخاطره ها پیوسته است. 
ــدم زدم  ــود ق ــا خ ــو ب ــال ت ــش خی  دوران عاشــقی به همین ســادگی گذشــت  در آت

)ضد: 63(
معشوق زمینی در این غزلها همان معشوق بی وفای کالسیک است که پیمان خود را با شاعر 

شکسته و بعد از با هم بودنها، او را تنها گذاشته است. 
ــود  هــر لحظــة همراهــی مــا خاطــره ای ب
 نفریــن بوفاداریــت ای دوســت کــه بــا مــن

ــو بیــک خاطــره پیوســتی و رفتــی ــا ت  ام
 پیمــان ســر پیمانشــکنی بســتی و رفتــی
)همــان:31(  

معشوقی که با دوروییهای خود، تلخی فراق را بکام شاعر شیرین کرده است)ضد:95(؛ اما شاعر 
با وجود دیدن دوروییها و بی وفاییهای معشوق باز هم جدایی را اشتباه میداند. 

 این درست اما جدایی اشتباهی دیگر است شــاید از اول نبایــد عاشــق هــم میشــدیم
)همان: 101(

اما این بی وفاییها و آزارها از جانب معشوق کار را به جایی میرساند که بود و نبودش هر دو، 
عذاب آور است. 

 چه کرده ای که ز بود و نبودت آزرده اســت دلم بدون تو غمگین و با تو افســرده اســت
)همان:81(

و رفتن یا ماندن او هر دو تکرار رنج زندگی است. 
 مثــل جــای خالــی ســاعت بــه دیــوار اتــاق رفتنت چون بودنت تکرار رنج زندگی است

)همان: 95(
این شکستها و ناکامیهای رمانتیک، یأس و ناامیدی را بر زندگی شاعر مستولی میکند. 
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 مــن آســمان پــر از ابرهــای دلگیــرم
ــارم ــِر زار و بیم ــب زمینگی ــن آن طبی  م

 اگــر تو دلخوری از من، من از خودم ســیرم
 کــه هرچــه زهــر بخــود میدهــم نمیمیــرم
)همان: 27(

غزلیات او با مضمونهایی عاشقانه و تخیل شاعرانه قرین است و گاهی نوعی گریز از زندگی 
برای پشت کردن به غمها و رنجهای انسانی در شعرش مشاهده میشود.

3. مرگ اندیشی
مرگ اندیشی یکی از اندیشه های برجستة شعر فاضل نظری است بطوریکه چندین  بار شاعر 

مرگ را در شعر خود میآورد و حتی آرزوی آن را دارد:
ــت ــری اس ــر روزگار بیخب ــن خب  خبرتری
دارد رو  دو  زندگــی   ســکة 
نفریــم یــک  میهمــان   عاقبــت 
 مــرگ یا خــواب چقدر این دو بــرادر دورند

 خوشـا که مرگ، کسی را خبر نخواهد کرد
غمگینـی گاه  و  غمگیـن   گاه 
شـیرینی تلـخ  طعـم  بـا   مـرگ 
برسـان ببـرادر   بـرادر   وصـل   مـژدة 
)همان(

فاضل نظری عموماً غزلهای خود را با ناامیدی و بدبینی به پایان میبرد. بیت خداحافظی در 
هر غزل او، مثل غزل خداحافظی، تلخ و غم انگیز و یادآور جدایی و پژمردگی است. از پنجاه و 
یک غزل »آنها «، دوازده غزل؛ از سی و هفت غزل »اقلّیت«، ده غزل؛ و از سی و هشت غزل 
»گریه های امپراتور« نیز، ده غزل با مرگ پایان میپذیرد. بدینسان، از یکصد و بیست و شش 
غزل او در سه دفتر شعرش، دست کم سی و دو غزل، یعنی بیش از یک چهارِم کّل غزلها، به 
مرگ ختم میشود. اگر شعر او آکنده از آگاهیها و خودآگاهیهای زندگی انسانی است، پایان 
غزلهای او هم، مثل پایان زندگی، مرگ است. قطار غزلهای او غالباً در ایستگاه مرگ از حرکت 

باز میایستد. او حّتی غزلهایی دارد که با قافیه و ردیف مرگ و مردن سروده شده است.
4. اجتماع

 در غزلهای مجموعة»ضد« نشان زیادی از مضامین و درونمایه های اجتماعی نمیبینیم و 
شاعر تمایل چندانی برای پرداختن به مسائل اجتماعی از خود نشان نمیدهد. هرجا سخن از 

اجتماع، سیاست، تاریخ و ... میشود، عدم عالقة خود را به بیان این مسائل ابراز میکند. 
 هــوای مملکــت عاشــقان سیاســی نیســت دل از سیاســت اهــل ریــا بکــن، خــود باش

)ضد: 17(
البته نظری در این مجموعه رندیهایی هم برای گریز به این مسائل نشان میدهد اما بسیار کم 

و انگشت شمار. مثاًل  در غزلی سخن را چنین آغاز میکند: 
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 میفروشـی در لباس پارسـا برگشـته اسـت
 پینه های دسـت و پا سر زد بپیشانی عجب
 داد از این طرز مسلمانی که هر کس در نظر

 آه از این نفرین که با دست دعا برگشته است
 کفـر بـا پیراهـن زهد و ریا برگشـته اسـت
 قبلـه را میجویـد اما از خدا برگشـته اسـت
)همان: 99(

که در ادامه این مباحث را به واقعة عاشورا پیوند میدهد و شاید خواسته است با رندی و زیرکی 
به مصداق حدیث »ُکّل یَوٍم عاُشورا َو ُکّل اَرض َکرباَل« تمام تاریخ را عرصة نامردمی، ریاکاری، 

تظاهر و نفاق بداند.
گاه هم هست که شاعر از عناصر و واژگان مربوط به حوزة سیاست و اجتماع استفاده میکند، 

ولی شعرش بسترة محتوایی و مصداق بیرونی روشنی ندارد. مثاًل در اینجا:
 از شــوکت فرمانرواییهــا ســرم خالی اســت
 چابکســواری، نامــه ای خونیــن بدســتم داد
پشــیمانم امپراتــوری   خون گریه هــای 
ــو؟ ــران ک ــگ وزی ــدان و نیرن ــر ولیعه  مک
ــودم ــنگها ب ــار س ــنگی در کن  ای کاش س
 فرمانروایــی خانــه بــر دوشــم، محبــت کن

 من پادشـاه کشـتگانم، کشـورم خالی است
 با او چه باید گفت وقتی لشکرم خالی است
 در آسـتین صبـر جای خنجرم خالی اسـت
 تا چند از زهر ندیمان سـاغرم خالی اسـت؟
 آوخ که من کوهم، ولی دور و برم خالی است
 ای مرگ! تابوتی که با خود میبرم خالی است
)اقلیت: 55(

این غزل، غزلی زیباست ولی زیباتر و البته مؤثرتر وقتی بود که این حرف در مسیر و در خدمت 
یک موقعیت خاص میبود و در آن موقعیت معنی میگرفت.

5. شّک و یأس و بدبینی
از غزلهای  از ویژگیهای سبک هندی نیز محسوب میشود در بسیاری  بدبینی و یأس که 
واژه هایی  از البالی  گاه  و  به صراحت  گاه  اندیشه  نوع  این  نمود  میشود.  دیده  نظری  فاضل 
چون مرگ، درد، حسرت، سرگردانی، ویرانه، انتظار و ... قابل دریافت است. او در »گریه های 
امپراطور« عشق را نکوهش و در »اقلیت« مرگ را ستایش میکند. این نگاه به نوعی حکایت 

از یأس فلسفی شاعر دارد.
 آخــر نــه بــه اقــرار رســیدم نــه بــه انــکار از فلســفه تــا سفســطه یــک عمــر دویــدم

)همان: 51(
 در بــه در، در پــی  گم کــردِن مقصد رفتیم آخریــن منــزِل مــا کوچــه سرگردانیســت

)همان: 79(
ــا،  روزگار ــر م ــه ب ــالهای رفت ــاِم س  شــادمانی میخریــد از ما و ماتــم میفروخت در تم

)ا همان: 67(
 درخت میشــوم و شــوِق برگ و بارم نیست نهــال بــودم و در حســرِت بهــار ولــی

)گریه های امپراتور: 35(
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ایســتاده اند مــن  خانــة  دیگــری ویرانه هــای  چنگیــِز  حملــة   چشــم انتظاِر 
)همان: 55( 

اندوه است  با بدبینی، یأس و  توأم  آنها حال نفسانی شاعر را که  ابیات زیر بخصوص ردیف 
بفصاحت بیان میکند:

برگشــتم ناامیــد  و  آمــدم   بمســجد 
 صــدای قــاری و گلدســته های پژمــرده
 بخانــه ام بــروم خانــه از ســکوت پــر اســت
 تمــاِم خانه ســکوت و تماِم شــهر صداســت

 دل از مشــاهـــدة تلخــــی ریــــا بیـــزار
 اذاِن مــــرده و دلهــــای از خـــدا  بیـــزار
ــزار ــرا بیـ ــی مـ ــد از زندگ ــکوت میکن  س
 از این سکوت گریـــزان  از آن صـــدا بیـزار
)همان: 63(

6. مذهب
و  موضوعات، شخصیتها  به  عنایت  است،  عاشقانه سرایی  بر  ما  شاعر  اتکای  بیشتر  هرچند 
 ،)53 )گریه ها:  بزرگ«  »امیدواری  شعرهای  دارد.  جلوه  در شعرش  هم  مذهبی  مناسبتهای 
 ،)38 )آنها:  یافت«  زمین  روی  را  مرتبه   فلک  »خورشید   ،)61 )گریه ها:  آینه«  در  »مکاشفه 
»مقصد خورشید و شام تار« )اقلیت: 71(، »قرارهای بی قرار« )اقلیت: 79( و »کبوترانه« )آنها: 

85( دغدغه های مذهبی و گرایشهای عاشورائی او را نشان میدهد.
 آن کشــته کــه بردنــد بــه یغمــا کفنــش را
 پیراهنــی از نیــزه و شمشــیر بــه تــن کــرد

 تیــر از پــی تیــر آمــد و پوشــاند تنــش را
ــش را ــرد گِل پیرهن ــوض ک ــار ع ــا خ  ب
)آنها: 39(

ــش ــر روی ــاب ب ــایه ای از آفت ــته س  بــه روی شــانة طوفان رهاســت گیســویش نشس
)همان: 91(

7. بسط حاالت درونی
فاضل نظری، در بسیاری از اشعار خود، احوال درونی خویش یا، به تعبیر دقیقتر و جامعتر، 
خوِد خود را به جهان بیرون منتقل و منتشر میسازد و بسط میدهد. او، برای بیان خود و سخن 
گفتن با خود و دیگران و راز و نیاز با خدا به سراغ کوه، سنگ، باران، آینه و کبوتر میرود و 
روح انسانی در آنها میدمد و سخن خود را به زبان حال آنها به گوش میرساند. این شگرد در 

ابیاتی از غزل زیر مصداق روشنی یافته است:
 چنانکــه از قفــسِ  هــم دو یاکریــم بــه هــم
 بــه هم شــبیه  به هم مبتال  بــه هم محتاج

 از آن دو پنجـــره ما خیـــره میشدیم به هم
 چنان دو نیمة سیبی کـــه هر دو نیم به هم
)گریه های امپراتور:65(

8. رندی و زیرکی
شاعر تحت تأثیر حافظ، رندیهای خاص خود را دارد. نمونه های زیر طنزهای رندانة حافظ 

را به یاد میآورد:
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ــا مگــذار بــا خبــر شــود از مقصــدت کســی  ــت اذان بی ــه ســوی میکــده وق ــی ب  حت
)ضد: 67(

ــت به »عیب پوشی« و »بخشایش« خدا سوگند  ــی نیس ــر ناسپاس ــا غی ــردن م  خطانک
)همان: 17(

ب( ویژگیهای زبانی
نخستین نکته ای که مخاطب در شعر فاضل نظری با آن روبرو میشود، سادگی و خوشخوانی 
شعرهای اوست. نظری در پی کشفهای زبانی نیست،  بلکه این معنا و محتواست که جغرافیای 
زبان او را کشف میکند و به آن سر و شکل میدهد. به همین سبب شعر او بی نیاز از هر نوع 

بازی زبانی یا فرمی است. در واقع شاعر دغدغه زبان یا فرم ندارد:
 نـه این کـه فکر کنی مرهم احتیاج نداشـت 
 تو سـبز مانـدی و من برگ برگ خشـکیدم 

 کـه زخمهـای دل خـون من عالج نداشـت 
 که آنچه داشت شقایق به سینه کاج نداشت 
)گریه های امپراتور: 43( 

1. برجستگیهای صرفی
در شعر فاضل نظری تعقید لفظی بندرت دیده میشود، و چنانکه گفته شد برجسته ترین 
نمود زبان او سادگی و صمیمیت همراه با سالمت و استواری است. لذا کشف نکات صرفی 
خاص در اشعار او جلوه ای ندارد. او بیشتر در حوزة صرفی زبان دلبستة واژه های خاصی است 
اشاره  آنها  از  نمونه هایی  به  اینک  برد.  ارادت شاعر میتوان پی  این  به  از روی تکرارشان  که 

میکنیم.
ساحل، موج، دریا، صخره، رود

 صخـره ام هر قـدر بی مهری کنی میایسـتم سیلی همصحبتی از موج خوردن سخت نیست
)آنها: 43(

َمَنسـت مست است و شوربخت که سر میزند به سنگ رفتـة  هـدر  بـه  جوانـی   دریـا 
)همان:81(

 میـروی اّمـا بدان  دریـا ز من پایینترسـت رود راهـی شـد بدریـا کـوه بـا انـدوه گفت
)همان: 103(

آزاری موجـم و جـرأِت پیـش آمدنم نیسـت مگر نرسـد  مـن  از  تـو  سـنِگ   بـدِل 
)همان: 105(

فّواره
و  یأس  به  که سرانجام  را  است. شاعر شوقهای خود  عروج  از  یادآور سرنگونی پس  فواره 
ناامیدی منتهی میشود مایة شرمندگی خود میداند همانند فواره ای که پس از عروج سقوطی 

در پی دارد.
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داشــتم مثــِل یک فّواره حکِم ســرنگونی با َمَنســت ناگهانــم  شــوقهای  از   شــرمها 
)همان: 89(

ــردم ــا نظــر ک ــزش ِ فّواره ه ــه خی ــط ب  فــروِد آب ندیــدم  فریــب از ایــن خــوردم فق
)گریه های امپراتور: 31(

 بی ســبب نیســت که فّواره فروریخَتنیســت آســمانی شــدن از خاک بریدن میخواســت
)همان: 47(

آینه
فاضل همچون بیدل دلبستگی خاصی به آینه دارد. شفیعی کدکنی بیدل را شاعر آینه ها 
لقب داده بودند و به اعتقاد ایشان »در نظر بیدل، آینه به اعتبار اینکه مانند چشمی است که 
همیشه باز است و هرگز بسته نمیشود یادآور حیرت است.« )شاعر آینه ها، شفیعی کدکنی: 

)323
شاعرانی که طبیعت و اشیای طبیعی را انسانی میبینند با آینه انس ویژه ای دارند. فرق آیینه 
با اشیای دیگر این است که هم خود است و هم جز خود؛ در ساخت و صرف نظر از جنبة آلی 
و ابزاری، خودی است که از آهن یا روی یا شیشه ساخته شده است و از نظر کارویژه جلوه گاه 
هرچه جز خود است. این خاصّیت دوگانه در تقابِل خود و جز خود به آینه جایگاهی ممتاز 

میبخشد که مضمون ساز میگردد:
ــم ــوز همان ــی و هن ــه میبین ــرا در آین ــی م ــوز همان ــم و هن ــه میبین ــو را در آین  ت

)اقلّیت: 33(
 امشــب این آیینه از آن آینه غمگینتر است مــا چنــان آیینه هــا بودیــم رو در رو ولــی

)آنها: 103(
ــت ــت اس ــک بی نهای ــّوِر ی ــا تص ــداِر م  بــا یکدگــر دو آینــه را رو بــرو مکــن دی

)همان: 25(
ماه و برکه

شاعر، با »ماه« و »برکه« تصاویر متعددي ارائه کرده، این تصویرها کاماًل عیني و غیر انتزاعي 
است، به همین دلیل کاماًل محسوس و قابل دریافت است.

 بــا همیــن ســنگ زدن مــاه بهــم میریــزد! ســنگ در برکــه میانــدازم و میپنــدارم
)همان: 17(

 در دلم هسـتي و بین من و تو فاصله هاست مثــل عکــس رخ مهتــاب که افتــاده در آب
)همان: 9(

2. ساختار نحوی 
زبان غزلهای فاضل در عین حال که امروزی است، از سنتهای زبانی غزل کالسیک هم بهره 
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میگیرد و در عین حال که کالسیک است از زبان امروز نیز بی بهره نیست و این مسئله یکی 
از دالیل موفقیت غزلهای به شمار میرود؛ نوآوری موفق، یک پای در سنت دارد و ارتباط خود 

را با سنتها بطور کامل قطع نمیکند. برای نمونه به بیت زیر دقت کنید:
 گــر پیــش پــای دوســت نمیــری کجــا برم ای قلــب زخــم خــوردة بیمــار، مــن تــو را

 )ضد: 79(
در این بیت تعقید لفظی که حکایت از بر هم خوردن ساخت نحوی کالم دارد مشهود است، 
مثاًل جمله وارة پیرو »گر پیش پای دوست نمیری« بعد از جزئی از جمله وارة پایه، یعنی »من 

تورا« قرار گرفته است و استفاده از باب تنازع در آن با اشکال نحوی روبرو شده است.
جمله های هنجارین )مطابق زبان معیار(

در زبان فاضل، الفاظ و اصطالحات مهجور دیده نمیشود. بیانش نیز روشن و ساده است و 
برای فهم شعر او به شرح و تفسیر نیاز نیست. او زبانی کاماًل امروزی دارد، زبانی ادبی، شاعرانه، 
نرم و هموار که، در عین حال، به زبان معیار و متداول بسیار نزدیک است و غالباً از منطق 
دستوری پیروی میکند، چنانکه ارکان جمله ها در بسیاری از موارد در جایگاه مخصوص خود 
آورده میشود. مثاًل یکی از دالیل دستوری بودن زبان، قرار گرفتن فعلها در پایان جمله است. 
در ابیات زیر عالوه بر آنکه از ردیف فعلی استفاده شده، بیشتر مصراعهای اول نیز به فعل ختم 

شده اند. 
ــود ــم نمیش ــو ک ــودِن ت ــاه ب ــزی ز م  چی
 ای ســیِب ســرِخ غلت زنــان در مســیر رود

 گیـرم کـه برکـه ای نفسـی عاشقت شدست
 یک شـهر تا به من برسـی عاشقت شدست
)گریه های امپراتور: 33(

 دیگــر ســراِغ خاطره هــای مــرا مگیــر
 راِز مــن اســت غنچــه لبهــای ســرِخ تــو ...
ــت ــت اس ــک بی نهای ــّوِر ی ــا تص ــداِر م  دی

 خاکســتِر گداختــه را زیــر و رو مکــن
ــن ــو مک ــی بازگـ ــرای کسـ ــرا بـ  راِز مـ
 بــا یکدگــر دو آینــه را رو بــرو مکــن
)آن ها: 25(

جمله های ناهنجارین )دارای ضعف زبانی یا موسیقایی(
با وجود قوت طبع و روانی بیان که در کار فاضل نظری هست، مواردی از ضعف تألیف ، 
نیز در شعرهایش دیده  زبانی و موسیقیایی  اولیه ای  و دیگرترک  ناخوش آهنگی موسیقیایی 

میشود:
ــم ــبنم زیادی ــو ش ــاب، چ ــم آفت  چـون زهـر، هر چه باشـم اگر کـم، زیادیم در چش

)گریه ها: 21(
در اینجا قاعدتاً باید میگفت »اگر زیاد باشم اگر کم«. این »هرچه باشم« هیچ سازگاری با این 

بافت جمله ندارد.
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 دیگر از گلهای پرپر خاک گلدان پر شده است بس که گلهایم به گور دسته جمعی رفته اند
 )گریه ها: 39(

باید میگفت »گلدان پر شده است« نه »خاک گلدان«. رفتن گلها به گور دسته جمعی هم 
چندان رسا نیست، چون به گور رفتن چیزی نیست که به اختیار خود شخص صورت گرفته 

باشد.
 چشم شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت  اعتبــار ســربلندی در فروتــن بــودن اســت

)آنها: 83(
عبارت دوپهلوست و به تعبیر دیگر، کژتابی یا ابهام دارد. »فواره چشم شد« یا »چشم، فواره 

شد«؟
ــتویی  شاید از آن پس بود »که« احساس میکردم ــبها پرس ــد ش ــر میزن ــینه ام پ  در س

)گریه ها: 13(
هجای »که« کوتاه است ولی در اینجا باید با کشش طوالنی همرا شود تا وزن کامل گردد. از 
طرف دیگر این »که« زبان معیار را به زبان محاوره نزدیک کرده و از نظر جمله سازی شعر را 
به یک نثر سطحی رسانده است. به تعبیر دیگر میتوان گفت که نه تنها هیچ حادثة زبانی در 

آن رخ نداده بلکه سستی پیوند جمله را برجسته تر کرده است. 
ج( ویژگیهای آوایی یا موسیقایی مهمترین عوامل موسیقی ساز در شعر عبارتند از:

الف( وزن: اولین درخشش ظاهری موسیقی یک قطعه شعر در وزن آن است؛ به عبارتی 
وزن اساس موسیقی یک شعر را پی میریزد و بقیة عوامل )قافیه، ردیف و...( در نقش تکمیل 
کننده و تقویت کنندة آن عمل میکنند. وزن عالوه بر آنکه از کشش ذهنی میکاهد، به سبب 
زیرا  التذاذ نفس میشود،  باعث  ایجاد میکند، خود  و معین  قالبی مشخص  برای کالم،  آنکه 
وزن تناسب و قرینه هایی میان اجزای پراکنده شعر به وجود میآورد که ادراک مجموع اجزا 
را سریعتر و آسانتر میکند و همین نکته سبب احساس لذت ادبی میشود. )وزن شعر فارسی، 

ناتل خانلری: 16(، 
ب(قافیه: قافیه ضروریترین عنصر موسیقیایی کناری شعر است که در ایجاد موسیقی شعر 

و تکمیل وزن و آهنگ آن مؤثر است. )موسیقی شعر شفیعی کدکنی: 124(
ج( ردیف: ردیف در حقیقت برای تکمیل موسیقایی قافیه بکار میرود. بهطور قطع میتوان 
ادعا کرد که حدود 80 درصد از غزلیات خوب فارسی همه دارای ردیف هستند. )همان: 130(

وزن
که  است  نموده  تمرکز  وزن  چهار  روی  بیشتر  فاضل  فارسی،  شعر  مختلف  اوزان  بین  در 
»فعالتن  فاعلن«،  فاعالتن  فاعالتن  »فاعالتن  فاعلن«،  مفاعیل  فاعالت  »مفعول  از:  عبارتند 

فعالتن فعالتن فعلن«، »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«.
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هرچند این خود نقصی بزرگ است که شاعر نتواند سخنش را به شیوه های مختلف و اوزان 
گوناگون بیان کند لیکن خود این وزنها هم جزء وزنهای کهن و پرکاربرد ادبیات ما هستند. 
البته او گاهی در وزنهای کم کاربرد مثل: »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« هم طبع آزمایی کرده 

است.
ردیف و قافیه

ردیف و قافیه در اکثر غزلهای فاضل نظری شعر را تحت تأثیر خود قرار داده و شاید در کل 
مجموعه اشعار او کمتر غزلی را پیدا کنیم که ردیف نداشته باشد. او غالباً قافیه هایی بدیع و 
ردیف هایی مناسب اختیار کرده است که به انسجام صوری ابیات غزلهایش قّوت بخشیده اند. 
ردیفهای برگزیده او چندان قیدآور و دست  و پاگیر نیستند و آزادی شاعر را در انتخاب پاره ها 
و عناصر وابسته بخود کمتر محدود میکنند و چه  بسا کار او را آسانتر هم میسازند. فاضل در 

استفاده از انواع ردیف بیشتر به ردیفهای فعلی گرایش دارد:
نگریــم چگونــه  فروخــورده ام   ِ نگریــم بغــض  چگونــه  پژمــرده ام   غنچــة 

)آنها: 23(
ــزد ــم میری ــه ه ــة راه ب ــیمی هم ــه نس  کــی دِل ســنگ تــو را آه بــه هــم میریــزد ب

)گریه های امپراتور:17(
 ببــار ابــِر بهــاری ببــار کافــی نیســت هنــوز گریــه بر ایــن جویبــار کافی نیســت

)اقلّیت: 79(
گاهی اوقات هم ردیف طوالنی، بیشتِر فضای بیت را پر کرده است)به همین دلیل بعضی او را 

متهم میکنند که برای ردیف و قافیه شعر میگوید(:
دلــم دریاســت امــا از تماشــای تــو میگیرددلــم دریــا بــه دریا، از تماشــای تــو میگیرد

و گاه مطلع جز ردیف و قافیه نیست :
ــة شــرح قصــه نیســت ــت بی لشــکریم حوصل ــه نیس ــرح قص ــة ش ــم حوصل  فرمانبری

)آنها: 31(
چگونـــه؟ شـــدن  ایـــن  از  چگونـــه؟ شـــیداتر  شـــدن  ایـــن  از   رســـواتر 

)همان: 65(
د( صناعات ادبی

فاضل نظری، در جای جای اشعارش، در حد متعادل از صناعات ادبی بهره میگیرد و به 
اشعاش جلوه و طراوت میبخشد. اینک به نمونه هایی از صناعات ادبی بکار رفته در شعر فاضل 

اشاره میکنیم تا معلوم شود توانمندی وی در این حوزه تا چه حد است.
لّف و نشر مرتّب
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آزار و  بی مهــری  رســوایی  و   ای عشق ببین من چه کشیدم تو چه کردی تنهایــی 
)همان: 29(

صنعت طباق
دوزخیانــی سنگین ســری  هیــزِم   هــم بــاِغ سبک ســایه فــردوس ِبرینــی هــم 

)همان: 57(
 ای عشــق میرســم بــه تــو امــا چقــدر دیــر  ای مــرگ میرســی بــه مــن اما چقــدر زود

)ضد: 45(
ایجاز و تکرار

 چنانکـه از قفـسِ  هـم دو یاکریـم بـه هـم
 به هم شـبیه،  به هم مبتال ، به هم محتاج

 از آن دو پنجـره مـا خیـره میشـدیم به هم
 چنان دو نیمة سـیبی که هر دو نیم به هم
)گریه های امپراتور: 65(

یکی از مواردی که میتواند شعر را مورد پسند مخاطب قرار دهد و تحسین او را برانگیزد همین 
استفاده از ایجاز است. ایجاز، یعنی »با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بیان کردن و به قول 

شمس قیس رازی«، » لفظ اندک بود و معنی بسیار.« )معانی و بیان، شمیسا: 45(
تکرار که حکایت از اطناب در کالم دارد و عکس ایجاز است صرفاً کاری زبانی است، ولی 
گاهی که استادانه انتخاب شود باعث ایجاد بیتهایی ماندگار میشود، مثل بیت معروف » از درد 

سخن گفتن...« مهرداد اوستا، یا نمونه های زیر:
ــری اســت ــر روزگار، بی خب ــن خب  خوشم که مرگ، کسی را خبر نخواهد کرد  خبرتری

)آنها: 101(
ــی ــادیم، ول ــذرد ش ــه زود میگ ــادم ک  غـم میخورم که هیچ غمی ماندگار نیسـت  ش

)اقلیت:51(
تبادر 

تبادر آن است که شاعر در بیتی از واژهای استفاده کند که واژة دیگری را که )تقریباً( با آن 
همشکل یا همصدا است به ذهن متبادر کند. معموالً واژه ای که به ذهن متبادر میشود با کلمه 
یا کلمات دیگری از کالم تناسب دارد. )نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: 106( چنانکه در بیت زیر 

کلمة »خوار« واژة »خار« را به ذهن میآورد که با گل تناسب دارد. 
 قربــان آن گلــی کــه مرا خــوار کرده اســت چــون ســرو ســرفرازم و نزد تو ســر بــه زیر

)آنها: 103(
پارادوکس: 

پارادوکس یکی از تکنیکهای زیبایی آفرینی در ادبیات است که شاعر یا نویسنده در آن از 
چیزی، ضد آن را طلب میکند، مثاًل از روز تیرگی و از شب روشنایی میخواهد. این آرایة ادبی 
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در شعر امروز جایگاه ویژه ای دارد و فاضل نظری هم به زیبایی از آن بهره برده است.
 چشم شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت  اعتبــار ســربلندی در فروتــن بــودن اســت

                                         )همان: 83(
تلمیح

برای  یا مثلی مشهور است که شاعر  آیه، حدیث، شعر، قصه  به  اشاره  تلمیح در اصطالح 
اثبات سخن خویش یا عمق و غنا بخشیدن به معنی مقصود بکار میبرد.تلمیح در شعر فاضل 
نظری بسامد باالیی دارد، چه اشاره به ماجراهای تاریخی، متون دینی و ادبی و چه اشاره به 

ضرب المثلها و باورهای عامیانه. مثال:
 عاقــالن دانند دیگر حاجت تفســیر نیســت همچنـــان در پاســـخ دشـــنام میگویم ســـالم

)ضد: 39(
که با رندی تمام شاعر خود را عبادالرحمن و دشمنان خود را جاهلون برمیشمرد و اشاره به 
َّذین یَمُشون َعلی ااَلَرض هونا َو اِذا خاطبهم الجاِهلون  این آیه شریفه دارد:»و ِعبادالَرحمن اَل

قالُوا َسالما.« )سوره  فرقان،آیه 63(
فاضل به دو صورت در غزلهای خود از تلمیح استفاده میکند. یکی آنکه آشکارا و به صورت 
مشخص از شخصیتها اسم میبرد، این افراد عبارتند از: فرهاد )ضد: 23(، شیرین )ضد: 83(،حالج 
)ضد: 103- 47- 11(، آدم )ضد: 19(، مسیح و یهودا )ضد: 41(، عیسی )ضد: 97(، یوسف 
)ضد: 7(، زلیخا )ضد:51(، یوسف و زلیخا )ضد: 57(. چنانکه مالحظه میشود، سهم داستانها و 
اساطیر و تاریخ اقوام سامی بسیار است و استفادة چندانی از اساطیر ایرانی نشده است و این 
نشان از بی توجهی به اساطیر و افسانه ها و تاریخ ایرانی است.نوع دیگر، استفاده از تلمیحات، 
به گونه ای پنهان و غیرمستقیم است، بدیهی است که زبان هنر، زبان غیرمستقیم است و در 

اینجا شاعر هنرمندانه تر عمل میکند. برای مثال:
ـــد ـــرا ســـنگ میزنن ـــه م ـــی ک ـــن جماعت ـــدی  بی ـــوش آم ـــا خ ـــرای تماش ـــت ب  میبینم

)ضد:11(
که به صورت هنرمندانه گوشة چشمی به داستان حالج دارد و حتی به نحوی حضور شبلی در 

ماجرای سنگسار حالج را هم تداعی میکند. 
 جز گمان هست، چیزی نیست هست و نیستم ســایه ای رقصنــده بــر دیــوار پشــت آتشــم

)همان: 55(
که اشاره ای دارد به تمثیل غار در نظریة ُمُثل افالطون. 

 صندوقچــه ای را کــه رهــا گشــته در امــواج  یــک بــار دگــر کاش بــه ســاحل برســانی
)همان: 47(
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که اشاره ای به داستان کودکی حضرت موسی دارد. 
از این نمونه ها در این مجموعه فراوان یافت میشود و حاکی از هوشمندی و هنرمندی فاضل 

نظری است. 
 چشــمهای مــا فقــط رنج تماشــا میکشــند  شــرک موری بود بر ســنگ سیاهی در شبی

)اقلیت: 63(
)مصراع اول به حدیثی نبوی اشاره دارد، ولی به نظر میرسد مصراع دوم کمکی به آن نکرده 

است.(
 مــرگ مرا چــون قصه هــا نیرنــگ میخوانند  کنــج قفــس میمیــرم و ایــن خلق بــازرگان

)ا همان: 81(
)اشاره به داستان طوطی و بازرگان مثنوی معنوی(

 کــه هــر چه بــود ز مــار در آســتین خوردم  چه جای شــکوه اگــر زخم آتشــین خوردم
)گریه ها:31(

بعضی تلمیحها بسیار صریح و آشکار و گاه البته دست فرسود است مثل اشاره به داستان حضرت یوسف 
که فاضل نظری در آن جهد بلیغی دارد ولی در مواردی قدری پنهانتر است مثل این بیتها که به دو 

ضرب المثل اشاره دارد، ولی نه خیلی صریح.
را دیوانــه وار از مــاه رفتــم تــا لــب چــاه دیگــری  در چــاه، ســنگ   انداختــم 

)همان: 61(
 مــن و تــو کــوه شــدیم و نمیرســیم بــه هم مــن و تــو رود شــدیم و جــدا شــدیم از هم

)گریه های امپراتور: 65(
تلمیحات نظری بیشتر منبعث از آیات و احادیث و قصه ها و مثلهاست:

 هر چه از طعم لب ســرخ تو دل کند، نشــد لــب تــو میــوه ممنــوع، ولــی لبهایــم 
)گریه های امپراتور: 23( 

که تلمیح دارد به قصه بیرون رانده شدن آدم و حوا از بهشت به خاطر خوردن میوة ممنوعه 
که بنا به قولی گندم )چنانکه در غزلی دیگر از نظری میبینیم(  و بنا به قولی سیب است. در 
شعر نظری سیب به لبهای سرخ یار مانند شده و همین زیبایی کالم را دوچندان کرده است.

زیادیــم! قــرآن بــه اســتخاره ورق خــورد! کیســتم؟ هــم  خــودم  بــرادران   بیــن 
)گریه های امپراتور:21( 

که اشاره دارد به داستان حضرت یوسف )ع (. از قضا یکی از نقدهای وارد بر شعر نظری استفاده 
از تلمیحات تکراری است، بطوریکه فقط قصه یوسف) ع(  10 بار در غزلهای او تکرار شده است 
این  از این نظر بیشترین بسامد تلمیحات مکرر مربوط به همین داستان است. حتی اگر  و 
تلمیح هر بار به مناسبتی و با توجه بحال و هوای شعر با تغییر و تحول معنوی همراه باشد، باز 
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این نقد بر کار شاعر وارد است که نتوانسته یا نخواسته گریبان شعرش را از دست یک تلمیح 
رها کند. از دیگر تلمیحات پربسامد در شعر فاضل نظری اشاره به داستان »آدم و حوا«، »شمع 

و پروانه«، »حالج«، »پلنگ و ماه« و... است.
و( عناصر خیالی

فاضل در استفاده از صور خیال هم دیدی کالسیک دارد، مثاًل در استفاده از تشبیه همان 
تشبیه های »ماه«، »دریا«، »کوه« را بکار برده ولی در حد تقلید نمانده و توانسته دید تازه ای 

در استفاده از صور خیال باز کند و ابداعات تازه ای را به نمایش بگذارد:
 در دلم هسـتي و بین من و تو فاصله هاست مثــل عکــس رخ مهتــاب که افتــاده در آب

)آنها: 9(
ــش ــا برفتن ــذرد ت ــیم میگ ــون نس  چــون بوتــه زار، دســت برایــش تــکان دهم  همچ

)گریه ها: 25(
بارز سبک هندی است.  از نوع اسلوب معادله اند که از خصیصه های  برخی تشبیهات نظری 
... متمایز میداند  و  ارسال مثل  از تمثیل، تشبیه،  را  هرچند شفیعی کدکنی اسلوب معادله 
)صورخیال، شفیعی کدکنی: 63( لیکن شمیسا آن را نوعی تشبیه مرکب معقول به محسوس 

میشمارد. )سبک شناسی شعر، شمیسا: 287(
آنچه در ابیات زیر بیشتر جلب توجه میکند نگاه نو شاعر به اتفاقات روزمرة زندگی است. 
او وقتی میبیند سیب زیبایی در مسیر رود غلتزنان حرکت میکند با بینندگان آن همحس 
میشود و به دلبستگی آنها پی میبرد و از این تصویر معشوق را بیاد میآورد که در رود و جویبار 
زندگی جاری شده و حسنش مایه دلبستگیهای بسیار گردیده است. حال حسی یافته آمیخته 

از رشک و شادی و شگفتی که حاصل کشف خود شاعر است.
ــیر رود ــان در مس ــرخ غلتزن ــیب س  ای س
 پــر میکشــی و  وای بحــال پرنــده ای

 یک شـهر تا بمن برسی عاشقت شده است
 کز پشـت میلة قفسـی عاشـقت شده است
)گریه های امپراتور: 33(

موضوعی  بیان  برای  مختلف  ایماژهای  آوردن  نظری،  فاضل  تصویرسازی  تکنیکهای  از  یکی 
واحد است، چنانکه نمونة بارز آنرا میتوانیم در ابیات زیر ببینیم:

 کــوه بــودم همــة عمــر و نمیدانســتم
 رود یــک عمــر بــه مــن گفــت بیــا تــا دریا

ــه صــدا ســنگدلی میخواهــد  راه بســتن ب
 ســنگ مانــدن به خــدا ســنگدلی میخواهد
)آنها: 55(

به  و  از حد مخفی میشود  بیش  استعاره،  پردة تشبیه، کنایه،  میزند در پس  گاه حرفی که 
دشواری کالم و سخت  شدن درک آن میافزاید. شاعر ما بهمان میزان که در مضمون سازی 
دستی بلند دارد، عناصر این مضامین را از دایره ای محدود انتخاب میکند. برکه و ماه، صید و 
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صیاد، یوسف و زلیخا، رود و کوه، و بعضی عناصر میخانه ای در شعرش بسامدی بیش از حّد 
معمول و معقول دارد. به همین نسبت دیگر عناصر زندگی، بویژه عناصر زندگی انسان امروز 

در اشعارش غایب است.

نتیجه گیری
به  نگاهی کالسیک  و  است  امروز  از جریانهای شعری  متفاوت  نظری، شعری  فاضل  شعر 
غزل دارد.یکی از نکات جالب اشعار او، تنوع موضوعات و گستردگی آنها است. برجسته ترین 
هنر وی مضمون پردازی به سبک هندی است. شعرهای عاشقانه، عارفانه، اجتماعی، سیاسی 
و مذهبی و .... همه در کنار هم جمع شده اند تا اینگونه مورد استقبال همة طیفها و سلیقه ها 
قرار بگیرد. بدون شک زبان ساده و عام پسند غزلهای فاضل نظری توانسته با مخاطب خود 
ارتباط بر قرار کند. رویکرد خاص این شاعر توانا در اشعارش که محصول نگاهی دقیق و لطیف 
بجهان بیرون و مسائل موجود در زندگی در پرتو مفهوم عشق است آثار او را دارای ارزش و 

اهمیت دوچندانی نموده است. 
باوجود اینکه از زبان ساده و امروزین بهره میبرد رگه هایی از ناهنجاریهای زبای در اشعارش 
دیده میشود. موسیقی کالمش گزینش شده است و شاعر تالش کرده از پرکاربردترین اوزان 
شعر فارسی که مقبولیت عام داشته اند استفاده کند. ردیف در اکثر غزلهایش دیده میشود، 
لیکن کم و بیش از ردیفهای بسیار طوالنی نیز بهره برده است. اگرچه فاضل شاعری صنعتگرا 
نیست لیکن در اغلب موارد بالغت طبیعی زبان را بخوبی در اشعارش به خدمت گرفته است. 
تلمیح از پرکاربردترین آرایه های ادبی اشعار اوست که در آنها سهم داستانها، اساطیر و تاریخ 

اقوام سامی بیشتر از اساطیر و تاریخ ملی ایران است.
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