
 

 بررسی سبکی اشعار فاضل نظری
 

 1محبوبه بسمل

 چکیده
سرایان معاصر توانستند با شم شاعرانه و درک  غزل معاصر اگرچه از لحاظ ساختاری به قوانین سنتی شعر پایبنداست، اما غزل

تری ارتقاء دهند و به این ترتیب ،طرحی نو در این قلمرو  تخیل و زبان و مضمون به جایگاه رفیعشعر را از حیث  هوشمندانه،
 دراندازند.

در میان خیل عظیم غزلسرایان، فاضل نظری شاعر خوش ذوقی است که توانسته است با ارائه غزلیات خود توجه مخاطبان 
های  ل جدید و هنری، سادگی و روانی زبان و کاربرد ردیفزیادی را به خود جلب کند. صمیمیت عاطفی، کاربرد صور خیا

سرایان  های شاخصی است که شعر او را در رده باالتری از شعر بسیاری از غزل طوالنی در قلمرو موسیقی، از جمله ویژگی
و موسیقی طرح و اشعار نظری در قلمرو عاطفه، تخیل، زبان    های سبکی قرار می دهد. در این مقاله برخی از مهمترین جنبه

 بررسی می شود.
 کلمات کلیدی: عاطفه، تشبیه، استعاره، کنایه، تشخیص، زبان

 
 مقدمه 

در میان خیل عظیم غزلسرایان امروز، فاضل نظری نام آشنایی است. این شاعر جوان خوش قریحه با چاپ 
خوشایندی را در فضای ادبی زمان  توانست اتفاق« ضد»و « ها آن»، «اقلیت»، «های امپراتور گریه»های شعری  مجموعه

ای  ها از ویژگیهای برجسته خوانی و همچنین عواطف و احساسات لطیف این مجموعه ما ایجاد کند.سادگی و خوش
است که توانست توجه جدی مخاطبان را جلب کند تا جایی که هرکدام از دفاتر شعری او به چاپ چندم رسیده و 

 ل سائر را یافته است.بسیاری از ابیات آنها نیز حکم مث
شناسانه مورد بررسی  در این مقاله نگارندگان بر آنند با سیری در اشعار نظری، دفاتر شعری او را از رویکردی سبک
 قرار دهند و ویژگیهای اشعار او را در سه قلمرو عاطفه ،تخیل ، زبان وموسیقی تبیین نمایند.

 عاطفه 
هایی از  ست. بنابراین خواننده اشعار او می تواند همواره جلوهشعر نظری محصول ناب عواطف و احساسات او

صمیمیت و یکرنگی را در آثار او احساس کند و ضمن لذت از بیان شاعرانه و دلنشین، در احساس شاعر نیز با او 
 همدل و همراه شود.

مسلط اشعار نظری است.  گاه یاس، تنهایی، بدبینی و غمگینی است. غم و ناراحتی احساس کارگاه اشعار نظری جلوه
 هاست.بیت زیر توصیفی از این حالت همیشگی شاعر را ارائه می دهد:  نظری سراینده شعر دلتنگیها و اندوه

 کووودکم دسووتم پوور از اسووباب بازیهووای توسووت          مست چشم خون، حال پریشان، قلب غمگین، جان

 

 ( 83)ضد،ص                                                                                                                      
آمیز از گذرا بودن شادیها احساس خرسندی می کند  این مالزمت و موانست به حدی است که شاعر در بیانی اغراق

 و برعکس از ناپایداری غم متاسف می شود:
 شوووادم کوووه زود موووی گوووذرد شوووادیم ولوووی       

 

 غووم مووی خووورم کووه هوویگ غمووی مانوودگار نیسووت   

 

 (51)اقلیت،ص  
بیند.  های مهم شعر نظری است. نظری خود را از هر جمع و گروهی طرد شده می تنهایی نیز یکی دیگر از درونمایه
پر  دل»یابد و نه  می« رفیق رازداری»صحبتی است تاعقده دل نزد او بگشاید اما نه  او مشتاقانه همه جا به دنبال هم

                                                             
      سوادکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی، سوادکوه، ایران گروه ادبیات فارسی ،واحد 1
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( اوج تنهایی شاعر زمانی است که شاعر نه با دیگران بلکه با خود نیز احساس غریبی می کند 48ها، ص  )آن«. طاقتی
 اش را بیان می کند: و اینچنین حس درونی

 ای بوووواز   در غلغلووووه جمعووووی و تنهووووا شووووده  

 

 آنقووووودر کوووووه در پیرهنوووووت نیوووووز غریبوووووی 

 

 (51های امپراتور، ص  )گریه 
فشرد و اندوهی توام با خشم و انزجار در او  نیز از دیگر عواملی است که وجود شاعر را در هم مینفاق و دورویی 
نمینالد، بلکه تاسف او از یارانی است که پس از « دشمن شیطانی»و از « خشم آتشین»آورد. نظری از  به وجود می

 می کنند:عمری وفاداری ساز مخالف می زنند و زندگی و جهان را برای او غیر تحمل 
 گفته بودی پوی  از ایون گلخانوه رنو  مون اسوت         

 

 حووال میگووویم جهووان پیووراهن تنوو  موون اسووت     

 

 اسوووتخوانهای مووورا در پنجوووه آخووور خووورد کووورد 

 

 آنکه می پنداشوتم چوون مووم در چنو  مون اسوت        

 

 (77های امپراتور، ص  )گریه                                                                                            
گاه نیز دلتنگی شاعر از زهد ریایی زاهد نماها است. کما اینکه در جایی با طنزی تلخ خطاب به زاهد ریاکار اینگونه 

 گفته است:
 شوویمانی بووس اسووت   کبریووای توبووه را بشووکن پ  

 

 از جوووواهر خانوووه خوووالی نگهبوووانی بوووس اسوووت 

 

 ترس جای عشوق جووالن داد و شوک جوای یقوین     

 

 آبووروداری کوون ای زاهوود مسوولمانی بووس اسووت    

 

 (85)اقلیت، ص  
ماند که اوضاع را تغییر دهد و شرایط را بهبود بخشد  اما نظری شاعر خشم و خروش و فریاد و مبارزه نیست. او نمی

 بر آن است تا از چنین موقعیتی فاصله بگیرد: بلکه تنها
 بوووووه مسوووووجد آمووووودم و ناامیووووود برگشوووووتم  

 

 دل از مشوووووواهده تلخووووووی ریووووووا بیووووووزار   

 

 هووووای پژموووورده   صوووودای قوووواری و گلدسووووته 

 

 اذان موووووورده و دلهووووووای از خوووووودا بیووووووزار 

 

 ام بووروم خانووه از سووکوت پوور اسووت     بووه خانووه 

 

 سووووکوت میکنوووود از زنوووودگی موووورا بیووووزار     

 

 (63امپراتور، ص های  )گریه
ای  آزارد، پس به زعم شاعر ،دیگر چاره حال که شاعر از همه چیز مایوس و ناراحت است و بدبینی روح او را می

وار در اکثر غزلهای نظری تکرار  جز پناه بردن به مرگ وجود ندارد. مرگ پرتکرارترین مضمونی است که ترجیع
 گونه از تکرار عبث و بیهوده آن برهد: این میشود. شاعر مشتاق پایان یافتن زندگی است تا

 آسوووویابی در مسوووویر رود عموووورم صووووبر کوووون   

 

 (55ایسوتم )ضود، ص    روزی از تکرار این بیهودگی موی  
 

 درپووی در ایوون فکوورم کووه در پایووان ایوون تکوورار پووی

 

 (49)ضد، ص اگر جایی برای مرگ باشد زندگی زیباست  
 

 حتی مرگ نیز نمیتواند چاره کار باشد:و چه قدر تلخ و ناامیدکننده است که گاهی 
 بوور گوول فوورش بووه جووان کنوودن خووود فهمیوودیم   

 

 (17)اقلیوت، ص  ماهیها نیست   مرگ هم چاره دلتنگی  
 

ها و ناامیدیها، عشق هم مجالی برای حضور در فضای ذهن شاعر یافته است. تجلی  اما در کنار همه دلتنگیها و اندوه
 آثار نظری به وجود آورده است:این احساس لحظات درخشانی را در 
 هووای نوواب زدیووم   رسووید لووب بووه لووب و بوسووه   

 

 دو جوووام بوووود کوووه بوووا نیوووت شوووراب زدیوووم    

 

 درپووی هووای پووی  دو گوول کووه بووا عطوو  بوسووه   

 

 بوووه روی پیووورهن سرخشوووان گوووالب زدیوووم     

 

 (59های امپراتور، ص  )گریه 
ور شدن در ظلمات حیرت و تنهایی برهاند و  غوطهو ایمان نیز متسمک دیگری برای شاعر است تا با آن خود را از 

 لطافتی عارفانه به اشعار خود بدهد:
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 مسوووتی نوووه از پیالوووه نوووه از خوووم شوووروع شووود   

 

 شووونبه شوووب قوووم شوووروع شووود  از جووواده سوووه 

 

 آیینوووه خیوووره شووود بوووه مووون و مووون بوووه آینوووه  

 

 آنقووودر خیوووره شووود کوووه تبسوووم شوووروع شووود    

 

 (61های امپراتور، ص  )گریه
 سرایی وا می دارد: اعتقاد دینی است که گاه او را به مرثیه همین ایمان و

 بووا لبووان تشوونه آن سوواعت کووه افتووادی بووه خوواک   

 

 لووم تقوول شووی ا سوووی قووم یووا اخووا ادرک اخوواک    

 

 مشک دور از دست گریوان اسوت و قودری دورتور     

 

 مانده بر صحرا لبی خنودان و جسومی چواک چواک      

 

 (77)ضد، ص
 تخیل 

است که از طریق آن ظرفیت زبان برای بیان تجربه ای شعری وهنری ارتقا می یابد. آنچه در تخیل عامل نیرومندی 
تخیل اهمیت دارد تازگی وغرابت صور خیال ونیز وجود عاطفه ای راستین در ورای آن است .در زیر برخی از 

 مهمترین گونه های صور خیال اشعار نظری مطرح می شود.
 تشبیه

این که وجه شبه امری باشد که زود به   نری غرابت و دوری از ابتذال است، به ویژهیکی از معیارهای تشبیه ه
خاطر نرسد و تا حدی پوشیده باشد و خاطر شنونده به کمک پویه و تقالیی ذهنی بکوشد تا آن را به دست بیاورد. 

 (56: ص  1381، زرین کوب)
های  آرایه، تازگی و غیر تکراری بودن برخی از نمونه فراوانی قابل مالحظه این های نظری نیز به غیر از در سروده

افزاید. در این پژوه  نگارندگان برآنند تا صرف  این قلمرو خصوصیتی است که بر ارزش و اعتبار این تصاویر می
نظر از انواع مختلف تشبیه، این تکنیک بیانی را از جهت میزان نوآوری و خالقیت بررسی کنند و ابتکار عمل شاعر 

در این  حوزه نشان دهند.به همین منظور تصاویر تشبیهی از لحاظ ساختاری به دو دسته عمده، تشبیه فشرده و  را
اند. منظور از تشبیهات فشرده، تشبیهاتی است که به صورت ترکیب اضافی و از افزودن دو  تشبیه گسترده تقسیم شده

ه در اکثر موارد مضاف، مشبه به و مضاف علیه، مشبه طرف اصلی تشبیه یعنی مشبه و مشبه به حاصل آمده است. البت
است و تشبیه گسترده تشبیهی است که به صورت ترکیب اضافی بیان نشده است. در این نوع تشبیه ممکن است هر 
چهار رکن تشبیه یعنی مشبه و مشبه به و وجه شبه و ادات تشبیه ذکر شوند و یا ممکن است وجه شبه و ادات 

 حذف شوند.
است در طبقه بندی فوق تشبیه عکس، ملفوف و مشروط هم گنجانده می شود. اما نکته قابل ذکر این  بدیهی

است که این نوع تشبیهات که جنبه تصنعی دارند در آثار نظری کاربرد چندانی ندارند زیرا تالش عمده نظری مبتنی 
جربه عاطفی خود را در قالب زبانی دلنشین و های ادبی و از جمله با تشبیه، هیجان روح و ت بر این است تا با تکنیک

تاثیرگذار به خواننده انتقال و به این ترتیب شعر را در به فضای ناب هنری سوق دهد. در غزلیات نظری، تشبیهات 
محسوس به معقول و معقول به محسوس بسیار اندکیابند اما بر عکس تشبیهات محسوس به محسوس و معقول به 

 ای برخوردارند. در زیر دو نوع تشبیه زیر بررسی می شوند: بل مالحظهمحسوس از فراوانی قا
 تشبیهات گسترده محسوس به محسوس

ها است. بررسی برخی تصاویر این صناعت بیانگر این است  ویژگی بارز تشبیهات گسترده نظری حسی بودن آن
د و با تخیل نیرومند خود میان امور به که نظری توانسته است اشیاء و محیط پیرامون خود را از زاویایی جدید بنگر

ظاهر دور از هم پیوند و مناسبتی جدید و هنری کشف کند. ابیات زیر از جمله تصاویر موفقی است که فاضلی به 
 گنجینه ادب فارسی افزوده است:
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 در چشووووم آفتوووواب چووووو شووووبنم زیووووادیم      

 

 چووون زهوور هوور چووه باشووم اگوور کووم زیووادیم       

 

 همچوووون نفوووس غریبتووورین آمووودن مراسوووت     

 

 تووووا میرسووووم بووووه سووووینه همووووان دم زیووووادیم 

 

 شوووم  رسووم و طوورد مووی   بووا شووور و شوووق مووی  

 

 مووووجم بوووه هووور طووورف کوووه بیوووایم زیوووادیم     

 

 (21های امپراتور، ص  )گریه
مشبه و مشبه به موجب اعجاب و تحیر خواننده را بر می  های فوق ایجاد ارتباط بدیع و بی سابقه میان در نمونه

انگیزد.شاعر باقرار گرفتن در فضای عاطفی خاصی احساس  تنهایی ومهجور بودن می کند .او به جای بیان صریح 
های زندگی و حضور ذهن تحسین برانگیز در استخدام آنها، هیجان  ومستقیم  این حس درونی، با دقت در تجربه

های شبنم، زهر، نفس و موج هر کدام  را برای خواننده ترسیم کرده است. در تشبیهات مذکور، مشبه بهدرونی خود 
های فوق به غیر  به صورتهای مختلف غربت و تنهایی شاعر را برای خواننده به نمای  می گذارند. اما در همه نمونه

ی روحی  ثیر قرار می دهد و عکس العملهااز شگفتی نگاه نو، زمینه عاطفی قوی تصویر نیز خواننده را تحت تا
 آورد. خاصی را در او به وجود می

های بی جان طبیعی را مورد توجه قرار داده و با فرافکنی  در نمونه زیر شاعر با رویکرد هنری، یکی از پدیده
 صفتی انسانی به این عنصر، ضمن همسویی و همجوشی با طبیعت، آن را نمودی از خود تلقی کرده است:

 همچووون انووار خووون دل از خوووی  مووی خوووریم   

 

 غوووم پوووروریم حوصوووله شووورح قصوووه نیسوووت    

 

 (31ها، ص  )آن
ای را که شاعر میان دو سوی  اگرچه در ادبیات معاصر آزموده شده است اما ارتباط تازه« باران»تشبیه معشوق به 

 تصویر کشف کرده قابل تامل است و از توانایی و مهارت او حکایت دارد:
 را خوودا بووه زمووین هدیووه داده چووون بوواران    تووو 

 

 کوووه آسووومان و زموووین را بوووه هوووم بیووو میزی      

 

 (37های امپراتور، ص  )گریه
نیز میتواند در قلمرو « زهر شیرین»به « یار منافق »و همچنین تشبیه « ها شهر روی گسل زلزله»تشبیه شاعر به 

 تشبیهات ابداعی نظری قرار گیرند:
 وریختن اسووت تووو هوور لحظووه موورا بوویم فوور    بووی

 

 هاسووت  مثوول شووهری کووه بووه روی گسوول زلزلووه    

 

 (9های امپراتور، ص  )گریه
 دشوومنان تشوونه خووون موون و موون تشوونه موورگ     

 

 زهووور شووویرین موووا ای یوووار منوووافق بوووا مووون         

 

 (35)اقلیت، ص 
اما این ایجاد ارتباط هنری بین وجود جسمانی انسان و سفال، تشبیهی است که در ادب گذشته آزموده شده است. 

تصویر در نمونه زیر با نگاه موشکافانه شاعر به صورت دقیقتری پرداخته شده است. در تخیل او رگهای بسیار بدن 
به ترکهای ایجاد شده به ظرفی سفالی شباهت دارد. بنابراین او خود را همچون ظرف سفالی پرترکی تصور کرده 

 است که هر لحظه بیم اضمحالل و فرو پاشی آن می رود:
 هووور رگ مووون رد یوووک تووورک شوووده بووور تووون  

 

 منتظووووور یوووووک اشووووواره اسوووووت سوووووفالم    

 

 (29)اقلیت، ص  
در قلمرو این تشبیهات، تشبیهات مجمل بسیار نادر و اندکیاب است و برعکس، غلبه با تشبیهاتی است که با وجه 

سوی تشبیه مشهودتر اند. اگرچه با ذکر وجه شبه هم تفارق و دوگانگی میان دو  شبه و به صورت مفصل ارائه شده
است و هم تالشی را که باید ذهن خواننده برای کشف رابطه دوسوی تشبیه انجام دهد شاعر، خود به انجام می 

که در  رساند اما با این حال در اغلب موارد، نو بودن نگرش شاعر، ارائه این نوع تشبیه را ایجاب کرده است. چنان
شاعر بین خود و گرد و غبار احساس کرده است، شعر نامفهوم و گن  به نمونه زیر بدون ذکر وجه شبه جدیدی که 

 رسید: نظر می
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 اکنون کوه میول دوسوت بوه بوا مون نشسوتن اسوت         

 

 تقوودیر موون چووو گوورد بووه داموون نشسووته اسووت      

 

 (45ها، ص  )آن
 نمود: یکشف رابطه دو سوی تصویر دشوار م« از هر طرف رانده»طور است نمونه زیر که بدون ذکر عبارت  همین

 در آغووووووش خوووووود بوووووار دیگووووور بگیووووور      

 

 موووون ایوووون موووووج از هوووور طوووورف رانووووده را  

 

 (69)ضد، ص          
به عنوان مشبه و عنصری طبیعی در جایگاه مشبه به قرار داده شده « انسان»در تشبیهات محسوس به محسوس،غالبا 

توجه خواننده را به خود جلب می کند، است. آنچه در این نوع تشبیهات، به عنوان شاخصه و ویژگی برجسته، 
خصلت رمانتیکی تصاویر است. به این ترتیب که شاعر در مکاشفات خیال انگیز خود شباهت تام و تمامی بین خود 
و طبیعت احساس کرده و پس از درک این وحدت و یگانگی، برای بیان هیجانات درونی خود از عناصر طبیعی بهره 

(در 124: 1386انگرایانه به طبیعت که از اصول بنیادین هنر رمانتیک است   ) فتوحی،برده است. این رویکرد انس
هایی هستند که  های نظری به خود اختصاص داده است. ابیات زیر نمونه قلمرو تشبیه، مصادیق بسیاری را در سروده

 است: در ضمن تشبیه، انسانی دیدن و انسانی ساختن جهان بیرون در آنها به خوبی متجلی شده
  شووووم از خووووی  رودم و بوووا گریوووه دور موووی

 

 (23)آنهووا، ص  ام چگونووه نگووریم  از همووه آزرده 
 

   ای در کنووووار رودم موووون درخووووت سوووووخته 
 

 (27)ضد، ص اگر تو دلخوری از من، من از خود سیرم  
 

 هووای کنووده شووده اسووت ام کووه پوور از قلووب درختووی

 

 (79)اقلیوت، ص   خالکوبی غمهای روزگوار پورم    ز  
 

 تشبیهات گسترده معقول به محسوس
این نوع تشبیه از نظر فراوانی دومین تشبیه مطرح در آثار نظری است. در این تشبیهات غالبا مفاهیمی چون زندگی، 
عمر، عشق، روزگار و دل که با فضای عاطفی شعر نظری مناسب و هماهن  هستند به عنوان مشبه تصویر با 

توان یافت. چنانکه  اند. تصاویر ابداعی و نابی را در این نوع تشبیهات نظری می ههایی محسوس پیوند داده شد پدیده
ای کامال دور از ذهن و غیر منتظره  که پدیده« شیشه عطر»و « عمر»در تصویر زیر جه  فوق العاده ذهن شاعر بین 
 است ارتباطی شاعرانه و بدیع درک کرده است:
 مانووود   و عمووور شیشوووه عطووور اسوووت پوووس نموووی

 

 (61)ضود، ص     مانود  پرنده تا به ابد در قفس نموی  
 

 مقایسه شده است:« آه»و « داروغه»همینطور است دو نمونه زیر که در آن عشق با اموری چون 
 گشواید عشوق   به روی ما بوه شورط بنودگی در موی    

 

      ای! بوواج سوور دروازه میگیوورد عجووب داروغووه 
 

 (59)ضد، ص 
ای از امور محسوس پیوند داده شده است. در این موارد،  مفهومی مرکب به صحنهدر تشبیهات مرکب از این نوع، 

خلق مضامین تازه که یکی از ویژگیهای آثار نظری محسوب می شود نمود پیدا کرده است. این خصیصه که خواننده 
ف آن نیست بلکه اندازد تنها بازگشت ساده به این سبک و تقلید صر را به یاد سبک هندی و ظرافتهای ادبی آن می

تصاویر بکر این قلمرو، پرورش خالقانه و سازنده آن را نشان می دهد و بر مهارت شاعر در مضمون یابی تایید می 
 هایی قوی و قابل تامل در این زمینه است: کند. موارد زیر نمونه

 کورسوووووهای چووووراد عقوووول مووووردم منکرنوووود 

 

 روشوووووناییهای آن خورشوووووید نامحسووووووس را  

 

 سرشووارند و بووا سوواحل دچووار   از صوودای موووج  

 

 ماهیهووووا چووووه میفهمنوووود اقیووووانوس را گوووووش 

 

 (53های امپراتور، ص  )گریه   
 کوووزه دربسووته در آغوووش دریووا هووم تهووی اسووت  

 

 در گوول خشووک تووو دیگوور فرصووت تغییوور نیسووت   

 

 (53)ضد، ص  
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صورتی لطیف و شاعرانه در نمونه زیر نیز نزدیکی روحی بین عاشق و معشوق و همچنین فاصله مکانی بین آنها به 
 ترسیم شده است:« انعکاس ماه در آب»با بن مایه تصویری 

 مثووول عکوووس رب مهتووواب کوووه افتووواده در آب   

 

 هاسووت  در دلووم هسووتی و بووین موون و تووو فاصووله   

 

 (9های امپراتور، ص  )گریه
ای از طبیعت برای تجسم مفهومی عقالنی به صورتی هنری، دستمایه  تقریبا در همه تمثیلهایی از این دست، صحنه

شاعر قرار گرفته است. این ویژگی که خصلت رمانتیکی شعر نظری آن را اقتضا می کند لطافت دلنشینی را در شعر 
دو عنصر از عناصرتصویرساز مورد عالقه  –ساحل های زیر که با تصویرسازی از موج و  او موجب شده است. نمونه

 پردازش شده است از این مواردند: –شاعر 
 سوووواحل جووووواب سوووورزن  موووووج را نوووودارد 

 

 (27)آنهوا، ص گاهی فقط سکوت سزای سبکسری اسوت   
 

 کشوو  سوواحل اگوور هسووت چوورا کوشوو  موووج   

 

 (53جذبه دیودن توو میکشود از هور طورفم )آنهوا، ص        
 

 از تمثیل آمده است:های دیگر  در زیر نمونه
 طوفووووان اگوووور فروبنشوووویند عجیووووب نیسووووت   

 

 پایوووان بوووی دلیووول دویووودن نشسوووتن اسوووت        

 

 (45)آنها، ص 
 خواسووت  آسوومانی شوودن از خوواک بریوودن مووی    

 

 بوی سووبب نیسوت کووه فووواره فورو ریختنووی اسووت     

 

 (47های امپراتور، ص  )گریه 
 بعوود عمووری بووا تووو بووودن حاصوولم زنگووار شوود    

 

 دیووور فهمیووودم ندارنووود آب و آهووون دوسوووتی      

 

 ( 105)ضد، ص           

 تشبیه فشرده

این نوع تشبیهات که در شعر نظری از فراوانی کمتری نسبت به تشبیهات گسترده برخوردار است به طور کلی به دو 
 دسته اصلی زیر قابل تقسیم هستند:

نوع تشبیهات عینیت بخشیدن به مفاهیم ذهنی : نکته با ارزش در این الف(تشبیه فشرده معقول به محسوس
است. در این نوع تشبیهات کمتر احتمال ارائه تصاویر نو وجود دارد. پورنامداریان در این مورد اینچنین گفته است: 

هایی به  توان نمونه ایجاد چنین تشبیهاتی چه در شعر و چه در نثرهای مصنوع بسیار تجربه شده است و لذا کمتر می»
 (199:  1374ورنامداریان،   )پ«. اد که قبال عین آن یا چیزی نزدیک به آن ساخته شده باشددست د

نظری نیز در این قلمرو جز در موارد نادر نتوانسته است تشبیهات نو و موفقی ارائه دهد. شاید بتوان ترکیبات زیر 
های عمر )اقلیت،  های سال ( ، دانه33 اند: صبح دلتنگی )ضد، ص را از جمله تشبیهاتی دانست که کمتر آزموده شده

 (83( ، ماهی عمر )همان، ص 69ص 
 های زیر به قرار زیر است: برخی دیگر از نمونه

 ( 79( 67( سکه زندگی )ص 61( دل سیمانی )ص 49( غبار حسرت )ص 49ها :خرمن ایمان )ص  آن
 ( 69های رنج )ص  ( باد67( بازار عمر )ص 39( پیله رنج )ص 29( نامه تقدیر )ص 19اقلیت :دفتر عمر )ص 
( شب عزلت )ص 45( مرداب زندگی )ص 43( کوزه تنهایی )ص 39( خاطر آینه )ص 39ضد :آت  عشق )ص 

53 ) 
 ( 57تاریخ )ص (، آینه 53(، چراد عقل )ص 39( کاسه صبر )ص 27های امپراتور :موج غم )ص  گریه

های نظری تقریبا  : با آنکه تعداد این نوع تشبیهات در تمام مجموعهب(تشبیه فشرده محسوس به محسوس
نصف تشبیهات دسته اول است با این حال این نوع تشبیه از تصاویر جدید و خالقانه خالی نیست. ترکیبات زیر را 

 توان از این موارد دانست: می
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 (83(، پیرهن برگ )همان، ص 83(، کفن برگ )اقلیت، ص 75شب چشم )همان، ص  (،39گل پیرهن )آنها، ص 
 های این نوع تشبیه به قرار زیر است: برخی دیگر از نمونه

 (25( غنچه لب )ص 19( کمان ابرو )ص 87( تیر آه )ص 75ها :شب چشم )ص  آن
 (17حل چشم )ص ( سا15های سرب )ص  ( کاروان غنچه15( برق نگاه )ص 11اقلیت:جام دریا )ص 
 (75( گرداب زلف )ص 27(دام زلف )ص 23( آت  صاعقه )11ضد :شب گیسو )ص 

 (27( موج غم)ص61( موج عذاب )ص 39های امپراتور :کاسه صبر )ص  گریه

 تشخیص  
ترین و چشمگیرترین کار نظری  های صور خیال است. برجسته ترین گونه تشخیص که یکی دیگر از زیباترین و زنده

تخیل است. در این صناعت، شاعر با جان بخشیدن به اشیاء و عناصر پیرامون خود، هنجار و منطق معمول  در حوزه
 زبان را در هم می شکند.

خوریم که شاعر یک شئ یا یک پدیده را کانون توجه خود قرار داده و با اسناد  در آثار نظری مکررا به ابیاتی برمی
 ده است. نمونه زیر یکی از این موارد است:صفات و حاالت انسانی به آن تشخص بخشی

 جودایی نیسوت ایون را گفوت و رود     هیگ وصلی بی

 

 دیده گلگوون کورد و سور بور دامون صوحرا گرفوت        

 

 (83ها، ص  )آن 
با ورود به دنیای خاص تاثرات و عواطف رمانتیک شاعر به صورت انسانی عاشق ترسیم شده « رود»در بیت فوق 

 دهد بسیار خیال انگیز است: با شاعر را نشان می« آینه»صحبتی  هماست. نمونه زیر نیز که 
 تو از کوی عاشوقیا ایون پرسو  آینوه بوود از مون       

 

 هاسوت   هاسوت مودت   ام فهمید مدت خودش از گریه 

 

 (49)ضد، ص                                                                                                                
های محسوس طبیعی هستند که با نگاه هنرمندانه شاعر و با تاثیرپذیری از  در قلمرو این صناعت اغلب پدیده

احساسات و عواطف او با خلقیات انسانی ظاهر می شود. اما تشخیص به این صورت برای امور غیر محسوس و 
سخن  هم« عشق»و « دل»، «اجل»ر شاعر با مفاهیمی چون های زی های متعددی دارد. چنانکه در نمونه ذهنی نیز نمونه

 شود و آنها را مورد خطاب قرار می دهد: می
 گویند این دنیا بوه غیور از خوواب نیسوت     گرچه می

 

 نووازی کون کوه دیگور تواب نیسوت       ای اجل مهمان 

 

 (21)اقلیت، ص  
 بووه فکوور هوویگ کسووی جووز خووودت مبوواش ای دل    

 

 نیسووت کووه خودشناسووی تووو جووز خداشناسووی      

 

 (17)ضد، ص  
 آرایه تشخیص در انواع زیر در اشعار نظری قابل بررسی است:

 تشخیص گسترده
ها و عناصر طبیعی شخصیت داده شده  تشخیص گسترده برای امور محسوس: در این موارد تقریبا همه جا به پدیده

 های فراوانی دارد: است. این نوع تشخیص، نمونه
 مست است و شور بخت کوه سور میزنود بوه سون       

 

 دریوووا جووووانی بوووه هووودر رفتوووه مووون اسوووت      

 

 (81)آنها، ص 
های متعددی را در شعر نظری به  تشخیص گسترده برای امور معقول: شخصیت  بخشی به مفاهیم ذهنی نیز نمونه

 خود اختصاص داده است:
 بووا عقوول خووود از عشووق سووخن گفووتم و خندیوود     

 

 خبووووری خواسووووته بووووودم  آری ! خبوووور از بووووی 

 

 (67های امپراتور، ص  )گریه
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 ای قلوووب زخوووم خوووورده بیموووار، مووون توووو را    

 

 (79گر پی  پای دوست نمیری کجا برم )ضد، ص   
 

 تشخیص فشرده 
صنعت تشخیص در شعر فاضل نظری اغلب صورتی گسترده دارد اما تشخیص به صورت فشرده نیز در آثار او 

ای  دارد. این نوع تشخیص گاه به صورت ترکیب اضافی است. در این موارد مفهومی انتزاعی یا پدیده هایی نمونه
محسوس با یکی از صفات و ویژگیهای مربوط به انسان همراه شده است. البته این نوع تصاویر در کتب بالغت 

شود، در این  ی به انسان مربوط میهای اضاف اند اما چون یک سوی این ترکیب سنتی ذیل استعاره مکنیه بررسی شده
 اند. ترکیبات زیر برخی از این مواردند: مقاله ذیل آرایه تشخیص قرار گرفته

 (107ها )ص  ( دست گل43های شمع )ص  ( اشک43( آغوش گناه )ص 97آنها :نشانه تنهایی )ص 
 (27( حافظه آب )ص 41( دل دریا )ص 61تابی مزارع گندم )ص  های امپراتور :بی گریه

های دیگر از تشخیص فشرده نیز مواردی را نشان میدهد که یکی از صفات انسان در قالب ترکیب  برخی نمونه
 ای محسوس اسناد شده است: وصفی به صورت مجازی به مفهومی انتزاعی یا پدیده

 (43( ماهی کم طاقت )ص 41وفا )ص  ( لب بی12های سرگردان )ص  ضد :ماهی
 (41( آهوان مست )ص 25( نسیم مست )ص 9 های عاشق )ص اقلیت :ماهی

 استعاره:
استعاره نیز از مهمترین راههای پرورش معانی در ذهن شاعر است. شعر نظری اگرچه از نظر استعاره نیز بسیار غنی 

ایی  ایی جدید و عالم روحی تازه کنیم که گویای تجربه است اما در محدوده این صناعت کمتر با تصویری برخورد می
 اند. بلکه استعارات عموما از نوع استعاراتی است که از رهگذر سنت به شعر راه یافته باشد

 استعاره مصرحه:
همانطور که ذکر شد در این محدوده تقریبا همه جا غلبه با تصاویری است که پیشتر در ادب کهن رایج بوده است. 

زوایای گوناگون در شعر فارسی تجربه شده  ای از هستی یک انسان و خورشید از مثال برقراری پیوند میان جنبه
است. تصویر استعاری که نظری با این پدیده ارائه کرده است نیز صرفا تصویری است همگون و همسان با تصاویر 
سنتی. در واقع شاعر نتوانسته است با کشف قابلیت و استعدادی جدید خواننده را در فضای روحی متفاوتی قرار 

 در استعاره از امام حسین)ع( به کار رفته است.« رشیدخو»دهد. در بیت زیر 
 هر که آن خورشوید را در خوون شوناور دیود گفوت     

 

 (99)ضد، ص حکم قتل نور از شام  بال برگشته است  
 

گوید اما با این حال اصراری ندارد تا با  چنانکه در قطعه زیر با آنکه شاعر در چند بیت متوالی از معشوق سخن می
کند.در قطعه  ای تکراری در این زمینه اکتفا می اش را تازه و موثرتر کند و به استعاره تصویری نو، زبان شاعرانهارائه 
 استعاره از معشوق قرار گرفته است:« گل»زیر 

 اگوور خطووا نکوونم عطوور عطوور یووار موون اسووت       

 

 کوودام دسووته گوول امووروز بوور مووزار موون اسووت      

 

 دانووود گلوووی کوووه آموووده بووور خووواک  مووون نموووی

 

 غنچوووه خشوووکیده در کنوووار مووون اسوووت  هوووزار 

 

 گوووول محموووودی موووون مپوووورس حووووال موووورا  

 

 بووه غووم دچووار چنووانم کووه غووم دچووار موون اسووت    

 

 (69های امپراتور، ص  )گریه
های آینه از دل، دریا از عالم الوهیت و آت  از عشق نیز از دیگر تصاویری هستند که ریشه  های زیر استعاره در نمونه

 رند:در سنت تصویری شعر فارسی دا
 جوووا مانووودن تصوووویر توووو در سوووینه مووون آه      

 

 (31این آینه را آه که بشکسوتی و رفتوی )ضود، ص     
 

 



 71/      بررسی سبکی اشعار فاضل نظری 

 ای کشووتی جووان حوصوووله کوون میرسووود آن روز    

 

 روزی کووووه تووووو را نیووووز بووووه دریووووا بسووووپارم  

 

 (99ها، ص  )آن
 ام را   خووووواموش مکووووون آتووووو  افروختوووووه   

 

 بگووووذار بمیوووورم کووووه بمیوووورم کووووه بمیوووورم   

 

 (  11های امپراتور، ص  )گریه 
 استعاره مکنیه
ها نیز در قالب استعاره مکنیه پردازش شده است. در این موارد، مبنای تصویر بر پایه اسناد مجازی و  برخی از استعاره

ای و ابداعی بودن نیز همه جا  است. از نظر  کلیشه -مشبه–تخیلی، صفات و مالئمات مستعار منه به مستعار له 
رپذیری شاعر از دیگران و عدم توفیق در ارائه تصویری تازه احساس می شود. تصویر زیر که در آن اسناد تاثی

، مفهوم خلوت را به صورت شئ ایی شکننده مجسم کرده است. مشخصا تاثیرپذیری نظری را «شکستن»مجازی فعل 
 از سپهری نشان می دهد:
 توانووود خلووووتم را بشوووکند   هووور نگووواهی موووی  

 

 (43)ضود، ص  ی روحم سفالیتر شده است کوزه تنهای 
 

همچنین ایجاد پیوند بین انسان و پرنده و مقایسه آن دو با هم از جمله مواردی است که مسبوق به سابقه است. 
 بنابراین تصاویری از نوع زیر در واقع تنها تکرار همان تجربه قدماست:

 روز ازل هووووم گریسووووت آن ملووووک مسووووت    

 

 (29بوالم )اقلیوت، ص    نامه تقدیر را کوه بسوت بوه    
 

 دل بووواز هوووم بهانوووه رفوووتن گرفوووت و بووواز     

 

 (89)ضد، ص تا بال و پر گشود سراد از قفس گرفت  
 

های محسوس و هم مفاهیم انتزاعی و معقول مورد توجه شاعر قرار گرفتند.  در این نوع استعاره هم عناصر و پدیده
 ای عینی تجسم بخشیده است: تکرار را به صورت پدیده»مفهوم « به بار آمدن»در تصاویر زیر اسناد مجازی فعل 

 بینوووی کوووه   بعووود یوووک سوووال بهوووار آموووده موووی 

 

 (17بینوی کوه )آنهوا، ص     باز تکرار به بار آموده موی   
 

 در نمونه زیر نیز با کاربرد مجازی فعل، توصیفی تخیلی از ماه ارائه شده است:
 ایوی اسوت   بعد از این در جام موا تصوویر ابور تیوره    

 

 (11)ضد، ص بعد از این در جام دریا ماه کامل ریخته  
 

از لحاظ ساختاری، استعاره مکنیه در آثار نظری غالبا به صورت گسترده پردازش شده است اما استعاره مکنیه فشرده 
زلف » و« های پژمرده گلدسته»، « دامنی دل» های زیر ترکیبات هایی را به خود اختصاص داده است. در نمونه نیز نمونه
 استعاره پردازی شاعر را در این محدوده نشان می دهد:« مواج

 هوویگ راهووی جووز بووه دام افتووادن صوویاد نیسووت        

 

 (11هرکجا پا میگوذارم دامنوی دل ریختوه )اقلیوت، ص      
 

 هووووای پژموووورده  صوووودای قوووواری و گلدسووووته 

 

 (63های امپراتوور، ص  )گریهاذان مرده و دلهای از خدا بیزار    
 

 بیوووا کوووه در شوووب گووورداب زلوووف مواجوووت      

 

 (75)ضود، ص  به غیر گوشه چشم توو ناخودایی نیسوت     
 

 حسامیزی
ها به امور  این صنعت نیز در شعر نظری مورد توجه بوده است. تاکید بر صفات مربوط به حس چشایی و اسناد آن

حوزه و تکرار صفات دست  انتزاعی از ویژگیهای برجسته تصاویر این حوزه است اما عدم توسعه واژگان این
هایی را در شعر نظری به وجود آورده است که تقریبا ارزش هنری خود را از دست داده  فرسوده دیگر شاعران، نمونه
( و تلخی عمر )اقلیت، 15( پایان تلخ )ضد، ص 87اند. ترکیباتی چون ذاق تلخ )آنها، ص  و به حوزه زبان وارد شده

 ( از این مواردند.57ص 
 حس میزی در غزلیات نظری از لحاظ ساختاری به دو گروه زیر قابل تقسیم بندی است:

الف(مواردی که در آنها یکی از عناصر یا تعابیر مربوط به حواس پنج گانه در قالب ترکیبی اضافی و یا در قالب 
 گزاره به یکی از عناصر مرتبط با حواس ظاهری نسبت داده شده است:
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 ویی جوووابم کوون بووه قهوور گوو گوور جوووابم را نمووی 

 

 (103)آنهوا، ص تر اسوت   گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین 
 

 تشووونه لبوووی سووورب رفتوووه اسوووت بوووه میووودان    

 

 (71ایوون خبوور سوورب نوواگوار مبووادا )اقلیووت، ص      
 

ها نیز صناعت حس میزی بر پایه تشبیه بنا شده است. در این تصویر، به جهت تعلق مشبه و مشبه به،  در برخی نمونه
دو حس متفاوت، کشف شباهت میان دو سوی تصویر دشوارتر و دیریابتر می شود و کوش  ذهنی بیشتری را از  به

سوی خواننده میطلبد و البته بدیهی است پس از درک شباهت دو سویه تشبیه لذت بیشتری نیز نصیب خواننده می 
که ناشی از  پی  از آن»رسد: ها به نظر میگونه تشبیهات یا تصویر شود. در مورد ارزش هنری این نوع تشبیهات این

دقت در خصوصیات و صفات اشیاء و جستجوی توام با تامل شباهتها باشد حاصل شهودی ناگهانی است و استغراق 
در احوال شاعرانه و تمرکز مجذوبانه همه نیروهای ذهنی بر اندیشه و عاطفه که شاعر را از خودآگاهی عادی و 

 (204: ص 1374نامداریان، ر پو«. ) طبیعی ربوده است

 اند: متاسفانه در شعر نظری این نوع حسامیزی اندکیاب است. سه نمونه زیر از این جهت قابل توجه
 قصوووه انگشوووتری بوووی موووثلم اموووا بوووی نگوووین  

 

 (63دوستان از دست من شرمندگیها میکشند )اقلیت، ص 
 

 تفاوتهووای مووا بووی  از شباهتهاسووت بوواور کوون    

 

 (71ای من تلخی زهرم )ضود، ص   کهنهتو تلخی شراب  
 

 مثوول نوووری کووه بووه سوووی ابوودیت جوواری اسووت  

 

 (11ایی با تو شد آغاز که پایان نگرفوت )ضود، ص    قصه 
 

های  ب(مواردی که عناصر و تعابیر مربوط به یک حس ظاهری به امور انتزاعی نسبت داده شده است. در سروده
 ه اول چشمگیرتر است:نظری فراوانی این نوع حسامیزی نسبت به دست

 سووبزی سووجده مووا را بووه لبووی سوورب فروخووت     

 

 (17عقل با عشق کنار آموده میبینوی کوه )آنهوا، ص      
 

 زنوووودگی سوووورب و موووورگ سوووورب مبووووارک    

 

 (73بهوار مبوادا )اقلیوت، ص     دشت پور از اللوه بوی    
 

 بوووووه مسوووووجد آمووووودم و ناامیووووود برگشوووووتم

 

 (63هوای امپراتوور،    دل از مشاهده تلخی ریا بیزار )گریه 
 

 از دورویووی تلختوور در کووام اهوول عشووق نیسووت        

 

 (95تا دلت با من دورنگی کرد شیرین شد فراق )ضد،ص 
 

 کنایه
های متعدد این صناعت ،کنایه از  برخی از کوششهای هنری نظری در قلمرو کنایه قابل مالحظه است. در میان گونه

های این نوع کنایه نیز کنایه از نوع  است و در بین نمونهفعل به لحاظ فراوانی نسبت به دیگر انواع قابل مالحظه 
ای با میانجیهای اندک و مالزمه آشکار بیشتر مورد توجه شاعر قرار گرفته است. فراوانی این نوع  ایماء یعنی کنایه

سازد و  کنایه گویای این مساله است که شاعر نخواسته است شعر خود را با ارائه تصاویر بسیار پیچیده، دشوار فهم
لذتی را که از رهگذر سخن ساده و صمیمی نصیب خواننده میشود از او سلب نماید. همین مساله موجب شده است 
تا توجه شاعر به گنجینه کنایات رایج در زبان محاوره معطوف شود. این نوع تصاویر اگرچه جنبه ادبی و زیبا 

صرفا نق  ارتباطی دارند اما از سویی صمیمیت شاعر را  اند و به عنوان عناصر زبانی شناختی خود را از دست داده
های قاموسی با فراب دستی عمل کرده است. ابیات  نمایانند. نظری در کاربرد کنایه های شخصی خوی  می با تجربه

 های مردمی است: هایی هستند که زیبایی و صمیمیت آنها مرهون استفاده از عناصر فرهن  عامه و کنایه زیر از نمونه
 راه تردیوووود مسوووویر گووووذر عاشووووق نیسووووت      

 

 (53ها، ص  های دل بی هدفم )آن چه کنم با چه کنم 
 

 عقل منطوق داشوت حورف  را بوه کرسوی مینشواند        

 

 (33)ضد، ص دل سراسر دست و پا میزد ولی بیهوده بود  
 

 کووه گفتووه اسووت کووه موون شوومع محفوول غووزلم       

 

 بووه آب و آتوو  اگوور میووزنم بووه خوواطر توسووت     

 

 (49های امپراتور، ص  )گریه                                                                                             
های  هایی از نوآوری نیز در قلمرو این آرایه مشاهده می شود. کنایه های قاموسی، رگه اما در کنار استفاده از کنایه

 ت. نمونه زیر یکی از تصاویر شخصی است:ابداعی در شعر نظری اندکیاب اس
 



 73/      بررسی سبکی اشعار فاضل نظری 

 در راه عشوووق تکیوووه بوووه تووودبیر عقووول خووووی  

 

 (45با چتر زیر سایه بهمن نشستن است )آنهوا، ص   
 

را به تصویر می  «ای است که مفهوم کار بیهوده کردن ای کنایه در مثال فوق با چتر زیر سایه بهمن نشستن، جمله
 به کار رفته است:«اقدام کردن به خودکشی   »در معنای کنایی«آویختن طناب از سقف »کشد.در بیت زیر نیز جمله 

 ای توورس تووو را شووکر کووه بووا ایوون همووه تردیوود     

 

 (27بار نیاویختم از سوقف طنوابی )اقلیوت، ص     یک 
 

کردن قله فتح  »به ترتیب به معنای«غبار بر سن  »و  «بودن پرچم بر قله »همچنین است ابیات زیر که در آن جمالت
 را نشان می دهد: «فراموش شدن»و 

 آن قلوووه قوووافی کوووه میگوینووود عشوووق اسوووت      

 

جایی که تا امروز بر آن پرچموی نیسوت )ضود، ص     
65) 

 

 تور بوه روی سوینه ا کواش      از فراموشی چه سونگین 

 

 کردی غبواری را کوه بور سون  مون اسوت        پاک می 

 

 ( 77های امپراتور، ص )گریه                                                                                       

 پارادوکس
این صناعت که از تکنیکهای بسیار مهم شعر معاصر است در شعر نظری نیز مجال حضور یافته است. بیت زیر یکی 

 از همین آرایه نشات گرفته است:های موفقی است که زیبایی آن  از نمونه
 ای ازآفتوووواب بوووور رویوووو    نشسووووته سووووایه 

 

 (91بر روی شانه طوفان رهاست گیسووی  )آنهوا، ص    
 

جمع نقیضین تلقی می شود زیرا حضور یکی از دو سوی عبارت موجب « ایی از آفتاب سایه»در زبان هنجار عبارت 
متناقض، تصویری هنری را در شعر خود به وجود آورده است. عدم دیگری است اما شاعر با کاربرد این دو پدیده 

 های این آرایه هستند: دو نمونه زیر نیز از دیگر جلوه
 ای ناگهووووان مبوووواش چشووووم انتظووووار حادثووووه 

 

 (45با مرگ زندگی کون و بوا زنودگی بمیور )ضود، ص       
 

 پرسووومت از مسووواله دوری و عشوووق   بووواز موووی 

 

 (9هوای امپراتوور،    )گریههاست  و سکوت تو جواب همه مساله 
 

 16نمونه این آرایه،  25که از مجموع « آنها»آرایه پارادوکس را در تمام دفاتر شعری نظری میتوان یافت اما مجموعه 
آنی »نمونه را در خود جای داده از این جهت حائز اهمیت است. ابیات زیر از یکی از اشعار همین مجموعه با نام 

ده است. نظری که با رویکردی شاعرانه به جهان نگریسته محاالت و تناقضهایی را در برگزیده ش« من و آنی او
 هستی کشف کرده و سپس مکاشفات دشوار درونی خود را اینچنین بر زبان جاری کرده است:

 مووون پلوووک بوووه دیووودن توووو بسوووتم   

 

 بینووووواتر از ایووووون شووووودن چگونوووووه ا   

 

 پنهوووووان شوووووده در تمووووووام ذرات    

 

 چگونوووووه اپیوووووداتر از ایووووون شووووودن   

 

 ای بوووا هموووه مثووول سوووایه هموووراه     

 

 تنهووووواتر از ایووووون شووووودن چگونوووووه ا  

 

 عاشووووق شوووودم و کسووووی نفهمیوووود  

 

 (65هوا، ص   رسواتر از این شدن چگونه ا )آن 
 

 محدودیت عناصر سازنده صور خیال
های  گمان یکی از ویژگیهایی که به عنوان نقطه قوت نظام تصویری هر اثری مطرح است کاربرد عناصر و پدیده بی

ای که به عنوان یکی از  مساله;متعدد و متنوع و مهارت سراینده در تصویرسازی و ایجاد ارتباطی خیالی با آنها است 
(شاعر خالق، تیزبینانه به 112-113 :1380عی کدکنی،شفیوجوه انقالب ادبی نیما در شعر معاصر مطرح است. ) 

زندگی پیرامون خود می نگرد و با درنوردیدن سنن ادبی، مظاهر نو و تازه ای از طبیعت و جهان اطراف را به فضای 
 شعر وارد می کند و به این ترتیب حوزه عناصر خیال خود را گسترش می دهد.

هایی هستند  ی دهد عناصر سازنده تصاویر او محدود و عموما پدیدهبررسی اشعار نظری، از این رویکرد نشان م
اند. به عبارت دیگر نظری در این زمینه سخت از جدول  که از طریق نظام تصویری کهن به شعر او وارد شده
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امکانات قدما متاثر است و با پذیرفتن و پایبند بودن به عناصر ثابت شده کهن، کمتر در جهت گسترش حوزه 
های شاعرانه از نظر عناصر اصلی کوشیده است. این گونه است که خواننده اشعار نظری به ندرت در فضای تصویر

های زندگی پیرامون خود را می یابد. به عنوان مثال عناصری چون نسیم، رود، ماهی، اشک، شمع،  شعر او، پدیده
های  بسامد شعر نظری هستند. دقت در پدیده های مورد عالقه و پر آینه، برکه، مهتاب، غنچه، آت ، شب و کوه واژه

مذکور که عموما از جهان طبیعی هستند صرفنظر از اینکه تعلق شاعر را به طبیعت و پیوند محکم شعر او را با دنیای 
توجهی به  طبیعی نشان می دهد نمایانگر فاصله گیری ذهن شاعر از زندگی شهری معاصر نیز هست. همین بی

ناصر و عدم دادن جواز به دیگر مظاهر زندگی امروز برای ورود به شعر موجب شده است ذهن استعمال مکرر این ع
شاعر در دایره محدود میراث گذشتگان بماند و راه هرگونه نوآوری را در جهت استخدام عناصر جدید و نو ببندد، 

اطر خواننده می شود. ای که فضای شعر نظری را تن  و محدود کرده و در مواردی حتی موجب مالمت خ ویژگی
 در اینجا برای تبیین بیشتر  این مساله مثال هایی ذکر می شود:

شمع یکی از عناصر تقریبا ثابت اشعار کهن است. شئ مذکور در فضای رمانتیک شعر نظری به دفعات وارد شده 
 ها در زیر آمده است: است. برخی از نمونه

 شووومعی کوووه در فوووراق بسووووزد سوووزای اوسوووت  

 

 (37تو سوراپا هودر شوود )ضود، ص      عمر بیبگذار  
 

 اگرچووووه شوووومعی و از سوووووختن نپرهیووووزی     

 

 (37هوا، ص   نبینمت که غریبانه اشک میریزی )گریه 
 

 زیبووواتر از ایووون چیسوووت کوووه پروانوووه بسووووزد    

 

 (39هوا، ص   شمعی به طواف آمده پرپرزدن  را )آن 
 

 سوی تصویر قرار گرفته است:یکی از دو « شب»ها  های زیر که در آن همینطور است نمونه
 ای موووووی پریشووووان تووووو دریووووای خروشووووان  

 

 (49بگذار مرا غرق کند این شب اموواج )ضود، ص    
 

 بیوووا کوووه در شوووب گووورداب زلوووف مواجوووت      

 

 (49به غیر گوشه چشم تو ناخدایی نیست )ضود، ص     
 

دقت نظر شاعر در استفاده البته آنچه در اغلب همین تصاویر تکراری میتوان به عنوان نقطه قوت تلقی کرد. 
های نهفته  های تصویر ساز است. فاضلی این توانایی را دارد که بتواند از تمام قابلیت های بن مایه حداکثری از ظرفیت

عناصر تصویری خود بهره ببرد و آنها را از زوایای مختلف بررسی نماید و با استعدادها و قوتهای متفاوت و 
ای دستگاه تصویری او را از ابتذال مصون  اضر کند. این تکنیک توانسته است تا اندازهدیگرگونه بر صحنه اشعارش ح

به عنوان بن مایه تصویر قرار داده شده بررسی میشوند. پدیده « موج»هایی که در آنها عنصر  نگه دارد. در اینجا نمونه
های متعددی از تصاویر نظری  مونهمذکور به عنوان عنصری پر بسامد مکررا مورد توجه شاعر قرار گرفته و در ن

گمان بیت زیر را می توان یکی از ابیات زیبای شعر نظری  دستمایه خیال ورزیهای هنرمندانه او قرار گرفته است. بی
 ای را متلذذ و محفوظ می کند: دانست که هر خواننده

 سوووواحل جووووواب سوووورزن  موووووج را نوووودارد    

 

 (27ص گاهی فقط سکوت سزای سبکسری است )آنها،  
 

 تصویری دقیق و بدیع از ارتباط شاعر با معشوق ارائه شده است:« موج و سن »در نمونه زیر نیز با دو پدیده 
 مووووجم و جووورات پوووی  آمووودنم نیسوووت مگووور   

 

 (105بردل سن  تو از من نرسد آزاری   )آنها، ص  
 

 این پدیده را به نمای  می گذارد:ای دیگر از تجربه تخیلی شاعر در ارتباط با  تصویر درخشان زیر نیز صحنه
 موون شووورو شوور موووج و تووو سرسووختی سوواحل    

 

 (63روزی که به سوی تو دویدم تو چه کردی )ضود، ص   
 

ای به خود گرفت و شاعر  چنانکه مالحظه شد تصویر موج هر بار که بر صحنه کالم ظاهر شد نق  و جلوه تازه
علی رغم کاربرد مکرر آن توانست با مهارت و برخوردی تخیلی و هنری، صفات جدید و متنوعی از این پدیده را به 

یر بیفزاید اما تکرار این عنصر تصویرساز در نمای  بگذارد و به این ترتیب تا حد زیادی بر تاثیر و غنای تصو
غزلهای بعد تا حد زیادی از توان تصویر می کاهد و آن را بیرمق و کم تاثیر می سازد. به طوری که دیگر حتی 

 مضمون آفرینیهای دقیق شاعر نیز نمی تواند خواننده را مکدر و ناراضی نسازد. 
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 زیر بوار عشوق قاموت راسوت کوردن سواده نیسوت        

 

وجهووا بووواری گوووران بوور دوش دریوووا موووی کشوووند    م 
 (63)اقلیت،ص

 بووا شووور و شوووق میرسووم و طوورد مووی شوووم      

 

 (69ام  )ضود،ص   موجم به هر طرف که بیایم زیادی 
 

نیز از دیگر عناصر دستفرسود نظری است که هر بار با اتصاف به صفاتی جدید در دنیای تصویری « فواره» عنصر 
« گریه کردن»و « فروتن بودن»آثار نظری ظاهر می شود. چنانکه شی مذکور در دو بیت زیر با دو صفت تخیلی 

 توصیف شده است: 
 اعتبوووار سوووربلندی در فوووروتن بوووودن اسوووت      

 

 (83هوا،   فواره وقتی بر سر خط پا گذاشت )آن چشمه شد  
 

 جووز خووودم هوویگ کسووی در غووم تنهووایی موون      

 

 (111مثل فواره سر گریه به دامون نگرفوت )ضود، ص    
 

اگرچه توصیف این عنصر از زوایای گوناگون و با قابلیتهای متنوع صورت پذیرفته اما چنانکه مشاهده می شود 
 بارزی از قوت تصویر می کاهد:کاربرد مکرر آن در ابیات زیر به نحو 

 مثوول یووک فووواره حکووم سوورنگونی بووا موون اسووت    

 

 (89شوورمها از شوووقهای ناگهووانی داشووتم )آنهووا، ص 
 

 فوووواره وار سووور بوووه هووووایی و سووور بوووه زیووور    

 

 (45چون تلخی شراب دل آزار و دلپوذیر )ضود، ص   
 

 وابسووووووته افالکووووووم و پابسووووووته خوووووواک    

 

 (69صای بوووین زموووین وآسووومانم )آنهوووا،  فوووواره 
 

نظری در برخورد با تلمیحات و کاربرد آنها در تصاویر شعری نیز همین محدودیت را برای خود قائل است. داستان 
بار تکرار شده  16دفتر شعری او مجموعا  4یوسف یکی از داستانهای مورد عالقه نظری است. به طوری که در 

داستان است. البته شاعر توانسته است هر بار بنا به  است و از این نظر بیشترین بسامد تلمیحات مربوط به همین
اقتضائات سخن، داستان مذکور را از زاویه خاصی بنگرد و مضمونی جدید با آن بیافریند. چنانکه در بیت زیر نگاه 

 تناسب و شباهتی کشف کرده است:« لبخند یوسف به سفر رفته»و « غنچه»خالق شاعر بین 
 هوور غنچووه ای کووه سوور زنوود از خوواک بعوود از ایوون 

 

 لبخنووود یوسوووف بوووه سوووفر رفتوووه مووون اسوووت     

 

 (81)آنها، ص 
 و یا در نمونه زیر شاعر، تنهایی خود را با تنهایی یوسف به نحو موثر و زیبایی بیان کرده است:

 قوورآن بووه اسووتخاره ورق خووورد کیسووتم 

 

 ام بووین بوورادران خووودم هووم زیووادی    

 

 (21های امپراتور، ص )گریه  
اما پایبندی وسواس گونه به داستان مذکور این انتقاد را بر کار نظری وارد می کند که نتوانسته یا نخواسته از گنجینه 

 غنی تلمیحات بهره ببرد.
 بوووه یوسوووف تووووهزاران عزیزدسوووت بوووه دامووون  

 

 (33تو مثل برده فروشان به فکر سود و زیانی  )اقلیوت،   
 

 عشووق بووا موون نووابرادر بووود چووون عاقوول شوودم     

 

 (33 یوسف خود را به دست خود به چاه انداختم )آنهوا،  
 

 زبان
گمان یکی از رازهای زیبایی و موفقیت آثار نظری عدم تقید به قواعد و انضباط زبانی حاکم بر شعر کهن است.  بی

را می دهد و این در حالی است که قالب غزل  ها و اصالحات مردمی اجازه ورود به شعرش نظری به بسیاری از واژه
در مقابل پذیرفتن لغات تازه بسیار مقاومت می کند و سرودن شعری در این قالب به این صورت که از نظر زبانی 

( با این حال توجه 115، 1:ج 1382حال و هوای امروزی داشته باشد دشوارتر از قصیده و مثنوی است. ) فرشیدورد، 
امکانات زبان محاوره و استخدام لغات ساده و رایج برای تبیین احساسات شاعرانه، فضایی ساده و ویژه شاعر به 

صمیمی را بر شعر گسترانده و در تاثیرگذاری شعر او سهم بسزایی داشته است. برخی از لغات، افعال و ترکیباتی که 
 ر است:اند به شرح زی رن  امروزی دارند و در زبان شعری نظری نیز نفوذ کرده
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( 59( خمیازه )ص 59آبرویی )ص  ( بی29های دیواری )ص  ( ساعت15( نردبان )ص 15ضد : بادبادک )ص 
( خوره )ص 89( گالیه کردن )ص 83( اسباب بازی )ص 79( سرپیری )ص 69( شیشه عطر )ص 61قطار )ص 

 (41( چمدان )ص 15( واکرد )ص 95( اجاق )ص 93
( سر بزنگاه 49( درددل کردن )ص 97( پلک )ص 111بی سروپا )ص  (67( گل چینی )ص 27آنها: گالیه )ص 

 (19)ص 
 (85( آبروداری کردن )ص 79( تقویم )ص 59اقلیت :نارنج )ص 

(، فنجان )ص 63(، ریه )ص 73(، جلد )ص 13(، چاقو )ص 13( شب بو )ص 9های امپراتور :کسل )ص  گریه
39) 

ه جمالت و ضرب المثلهایی است که در زبان مردم، رایج و ها، شب های زیر نیزمشتمل بر جمالت، کنایه نمونه
 زنده هستند:

 چووه جووای شووکوه اگوور زخووم آتشووین خوووردم     

 

 کوووه هووور چوووه بوووود زموووار در آسوووتین خووووردم 

 

 (31های امپراتور، ص  )گریه 
 ام سوووخنی غیووور از ایووون نبوووود بوووا بووورف پیوووری

 

 (11منت گذاشتی به سرما خوش آمودی )ضود، ص    
 

 زبانبوووازم و مغووورور بووود خلقوووم و بووود عهووود   

 

 (15ها، ص  پشت سر من حرف زیاد است مگر نه ا )آن 
 

 سوواقی همووه بخشوووده یووک گوشووه چشووومیم !     

 

 (27آنجا که تو باشی چه حسابی چه کتابی ا!)اقلیت، ص 
 

های جدید نیز توجه نشان داده است. این سنت که در ادب گذشته ریشه  نظری در حوزه زبان به آفرین  واژه
های  (شاعر جوان معاصر ما نیز با خلق واژه212: 1387پور،   شعر امروز هم جوانه کرده است ) علیداشته در 

ای در ادب گذشته نداشتند، توانسته است به نو شدن زبان شعر و توسعه زبان فارسی کمک کند.  مبتکرانه که پیشینه
ها آمده  ده است. در زیر این نوع نمونههای محدودی را در شعر نظری به خود اختصاص دا این نوع واژگان، نمونه

 است:
 کبوترانوووه: موووارا کبوترانوووه وفوووادار کووورده اسوووت

 

 آزاد کوووورده اسووووت و گرفتووووار کوووورده اسووووت  

 

 (85)آنها، ص  
 حیرت سنج:

 باید از بهتی که چشمم داشت قلوب  موی شکسوت   

 

 چشووم پوشووی کوون کووه ایوون آیینووه حیوورت سوونج    

 

 (59)اقلیت، ص 
 دنیووا سوونج: ز صووفحه اعووداد قلووب پوونج را چیوود    

 

 دسوووتی کوووه سووواعتهای دنیوووا سووونج را چیووود       

 

 (65)اقلیت، ص 
 غم پرور:

 همچوووون انوووار خوووون دل از خووووی  میخووووریم

 

 غوووم پوووروریم حوصوووله شووورح قصوووه نیسوووت   

 

 (31)آنها، ص  
بسزایی دارد. این موسیقی : ردیف یکی از عناصری است که در تکمیل قافیه و تقویت موسیقی شعر، نق  

ویژگی موجب شده است که این عنصر از دیرباز آمیزشی قدیمی و ارتباطی محکم با شعر فارسی برقرار کند.      
های شعر پارسی  ردیف یکی از ویژگ»(تا جایی که در این مورد گفته می شود: 133-134: 1384)شفیعی کدکنی،

 (221: 1384شفیعی کدکنی ، « ) یست.است و در ادب به هیگ زبانی به وسعت شعر فارسی ن
ساز غزلیات نظری حضور پررن  و موثرتر ردیف را در آثار او نشان می دهد. نظری با  بررسی عوامل موسیقی

های طوالنی سه جزئی و یا حتی چهار جزئی توانسته است آهن  دلنشینی را در شعر ایجاد کند و  کاربرد ردیف
 ود بدهد:تشخص و برجستگی خاصی به غزلیات خ
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 نووه چووون اهوول خطووا بووودیم رسوووا سوواختی مووارا    

 

 کوووه از اول بووورای خووواک دنیوووا سووواختی موووارا      

 

 (75)اقلیت، ص     
 وضووع مووا در گووردش دنیووا چووه فرقووی میکنوود      

 

 زنوودگی یووا موورگ بعوود از مووا چووه فرقووی مووی کنوود  

 

 (27)آنها، ص   
ای کامل و طوالنی را به عنوان ردیف  وی جملهتوجه نظری به این تکنیک تا حدی است که در برخی از موارد، 
 برمی گزیند تا جایی که بقیه مصراع نسبت به آن بسیار کوتاهتر است:

 لشکریم حوصله شرح قصوه نیسوت    بی

 

 فرمانبریم حوصله شورح قصوه نیسوت    

 

 (31)آنها، ص 
 شوووویداتر از ایوووون شوووودن چگونووووه   

 

 رسوووواتر از ایووون شووودن چگونوووه  

 

 (65)آنها، ص                          
 تصور کن بهاری را که از دسوت توو خواهود رفوت    

 

 خم گیسوی یاری را که از دست توو خواهود رفوت    

 

 (49های امپراتور، ص  )گریه                                                                                                  
غزل این  51به طور بارزتری دیده می شود. از مجموع « آنها»استفاده از ردیفهای طوالنی در مجموعه توجه به 
ها  غزل به بلندی یک جمله است. در زیر برخی دیگر از این نمونه 14غزل مردف و از این میان ردیف  36مجموعه، 
 های نظری آورده شده است: از مجموعه

   هرجوووا بهووواری در کفووون شووود شووود مبوووارک    

 

 هوور جووا نسوویمی بووی وطوون شوود شوود مبووارک       

 

 (41)اقلیت، ص       
 سرسوووبز دل از شووواخه بریووودم توووو چوووه کوووردی

 

 افتوووادم و بووور خووواک رسووویدم توووو چوووه کوووردی   

 

 (28)آنها، ص       
 دلوووم دریوووا بوووه دریوووا از تماشوووای توووو میگیووورد 

 

 دلووم دریاسووت امووا از تماشووای تووو مووی گیوورد       

 

 (35)آنها، ص         
 بعووود یوووک سوووال بهوووار آموووده موووی بینوووی کوووه 

 

 بووواز تکووورار بوووه بوووار آموووده موووی بینوووی کوووه     

 

 (17)آنها، ص              
فاضل نظری شاعری جوان است اما آثار او ظهور شاعری توانمند را نوید میدهد که قادر خواهد بود شعر را به 

 جایگاه رفیع تری سوق دهد و آن را به حقیقت زندگی نزدیکتر سازد.

 منابع
 (، سفر درمه . تهران ، زمستان 1374پورنامداریان ،تقی ،) -
 (، شعر بی درود ،شعر بی نقاب . تهران . علمی ،چاپ نهم1382زرین کوب ،عبد الحسین ،) -
 (، ادوار شعر فارسی. تهران. سخن1380شفیعی کدکنی، محمدرضا ،) -
 فارسی. تهران. آگه، چاپ ششم(، صور خیال در شعر 1375شفیعی کدکنی، محمدرضا ،) -
 (، موسیقی شعر. تهران.  آگه، چاپ هشتم1384شفیعی کدکنی، محمدرضا ،) -
 (، ساختار زبان شعر امروز.تهران. فردوس، چاپ سوم1387پور، مصطفی ،) علی -
 (، بالغت تصویر. تهران. سخن1386فتوحی، محمود ،) -
 قد ادبی. دو جلد. تهران. امیرکبیر، چاپ چهارم(،   درباره ادبیات و ن1382فرشیدورد، خسرو ،) -
 (، آنها .  تهران. سوره مهر، چاپ بیستم 1390نظری، فاضل ،) -
 (، اقلیت.  تهران. سوره مهر، چاپ بیست و دوم1390نظری، فاضل ، ) -
 (، ضد. تهران. سوره مهر، چاپ چهاردهم1393نظری، فاضل ،) -
 های امپراتور. تهران.  سوره مهر، چاپ بیست و هفتم (، گریه1392نظری، فاضل، )  -


