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چکیده
فاضل نظری از شاعران دهۀ هشتاد و نود است که هماکنون بهعنوان شاعری
جریانساز در ادبیات ایران فعالیت دارد ،پنج مجموعه شعر از او با عناوین آنها،
گریههای امپراتور ،اقلیت ،ضد و کتاب منتشر شده است .نگاهی به اشعارش
مشخص میکند ،او با زبان و عاطفه شاعر امروز سخن میگوید اما در اشعارش
تعهد به سنت را هم از دست نداده و دلیل موفقیت و محبوبیتش این است که
در ضمن توجه به شاعر زمانه بودن ،به سنتهای غزل کالسیک متعهد است ،در
این مقاله چهار مجموعۀ شعر او با توجه به مسئله سنتگرایی و سنتگریزی
بررسیشده است .این بررسی نشان میدهد :ویژگیهای غزل سنتی در مضمون،
واژگان و صورخیال در اشعار فاضل نظری برجسته است ،وی برطبق غزل
سنتی ،مضمون عشق و عرفان را انتخاب کرده و صورخیال و واژگان تخصصی
غزل عاشقانه و عرفانی را آورده است اما در نوع نگرش به مضمون و انتخاب
آرایهها و ارتباط زبان امروز و زبان گذشته ،سنتگریزیهایی هم انجام داده
است ،در نگاه سنتگریزی تعبیر تازه از عشق و عرفان ارائه داده است و از
تصاویر امروزی در صورخیال بهره برده است ،بدین ترتیب توانسته یک تلفیق
آسان میان غزل سنتی و نو ایجاد کند و از این لحاظ شعر او ادامۀ جریان
سنتگرای معاصر است.
کلیدواژهها :فاضل نظری ،سنت گرایی ،سنتگریزی ،غزل نو
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مقدمه
بعد از انقالب مشروطه و تحول در ساختارهای ادبی ،جریانهای مختلف شهعری بهه
وجود آمد و شعر سنتی در مقابله با ساختار نو کمتوان شد ،بههویژه کهه شهعر نهو بههعنوان
مهمترین جریان شعری ،موردتوجه قرار گرفت و شاعران بسیاری بهه آن گرویدنهد ،امها در
کنار نوگرایی ،وفهاداری بهه مبهانی شهعر سهنتی بهصهورت تلفیهق کهنهه و نهو در جریهان
سنتگرایان معاصر ادامه یافت ،این جریان با شهاعران شاخصهی چهون پهروین اعتصهامی،

فریدون مشیری ،محمدحسین شهریار ،نادر نادرپور ،هوشنگ ابتهاج ،سیمین بهبهانی ،حسین
منزوی و محمدعلی بهمنی ادامه یافت ،در سالهای پس از انقالب نیز شاعران در هر دههه
پیرو این جریان بودند ،عمدهترین قالب شعری آنها غزل است که با همان سهاختار سهنتی
ولی با تغییرات زبانی و مضامین جدید ادامه یافته است که از آن با عنوان غهزل معاصهر یها
غزل نو یاد میشود ،همچنین برخی این غزل را غزل نیمه سنتی یا شاعران غزل میانه لقهب
دادند (زرقانی ، 991 :1339 ،روزبه  )131 :1364غزل نو بعد از انقالب نوگراتر شد و این حرکت
نوگرایی در دهه  71و  61به اوج رسید (روزبه.)313 :1337 ،
یکی از شاعرانی که در دهۀ هشتاد به غزل گروید و اشعارش موردتوجه قرار گرفهت،
فاضل نظری است ،نظری متولد  1393در شهر خمین در استان مرکزی اسهت .وی سهرودن
شعر را در دهۀ هفتاد آغاز کرد و توانست در دهۀ هشتاد بهعنوان شاعری موفق در عرصهۀ
غزل مطرح شود که عالوه بر توجه جامعۀ ادبی و برگزیده شدنش بههعنوان شهاعر برتهر و
کسب افتخارات شعری ،از سوی مخاطب مردمی هم بسیار موردتوجه قرار گرفهت .تهاکنون
از این شاعر ،پنج مجموعه شعر گریههای امپراتور ،اقلیت ،آنهها ،ضهد و کتهاب چاپشهده
است .سنتگرایی در تمامی اشعار او آشکار است ،اشعار چاپشده او در قالب غزل است و
تنها یک شعر در قالب نو با عنوان پرواز در مجموعه اقلیهت دارد ،از او «بها عنهوان شهاعر
جریانساز دهه هشتاد تجلیل بهعملآمده است .قاعدتاً دلیل استقبال وسیعی که عنوان شاعر
جریانساز را برای او به ارمغان آورده است باید در ویژگیهای موجهود در شهعر او سهرا
گرفت» (فالح ،زارعی .)197 :1349 ،بررسهی اشهعار نظهری نشهان میدههد کهه او در سهبک
شعریاش ،تلفیقی میان غزل سنتی و نو ایجاد کرده است و توانسته یک شاعر جریهانسهاز
شود همانطور که «در اصل دو مقوله سنتپذیری و سهنتگریزی ،جریهان ادبهی را شهکل
میدهند» (علوی مقد  ،قلیزاده .)41 :1336،سهنتپذیری و سهنتگریزی او را در ویژگیههای
شعر او میبینیم .نظهری در گهرایش بهه سهنت ،شهاعری اسهت کهه سهعی دارد از تمهامی
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ویژگیهای شعر سنتی استفاده کند .وی مضامین ،صورخیال و واژگان تخصصی غزل سهنتی
را اساس غزل خود قرار داده اما در پرداخت مضمونی و تلفیق واژگان و صورخیال سنتی و
نو سنتگذار ظاهر گشته است؛ از همهین رو در سهنتگریزی او را شهاعری مهیبینهیم کهه
شعرش نزدیک به زبان مرد امروز است و عاطفهۀ سرشهاری دارد کهه مخاطهب را جهذب
میکند .در جریانشناسی شعر ،او با داشتن این ویژگیها ،ادامهدهنهده جریهان سهنتگهرای
معاصر است که توانسته با الها گرفتن از عناصهر فرهنگهی و اجتمهاعی جامعهه ،تهاریخ و
فرهنگ شعر سنتی را زنده کند و همین او را در مسیر ارج نهادن به هویت ملی شعر سهوق
داده است .در این مقاله ویژگیهای شعر نظری را در حوزه مضمون ،زبان و صهورخیال بهر
مبنای سنتگرایی و سنتگریزی بررسی میکنیم...

بیان مسئله
از میان قالبهای شعری سنتی ،تنها قالب غزل توانست خود را بها تحهوالت جامعهه
ایران معاصر منطبق کند ،چنانچه در هر دورهای قالبی موردتوجه بوده است و تا بهه امهروز
نیز شاعران برجسته دارد .بهطورکلی غزل در سیر تحول با توجه بهه تحهوالت اجتمهاعی و
سبکی به چهار گونه ادامه یافته  1ه غزل سبک خراسانی ،غزل سبک عراقی ،غهزل سهبک
هندی و غزل جدید (براتی ،فالح 39 :1333 ،ه  )39غزل جدید همزمان با مشروطه آغاز شد و
اولین تحولی که در آن صورت گرفت ،تغییر محتوایی آن از مضمون عاشهقانه و عاشهقانه-
عارفانه به مضمون اجتماعی بود که درخشش آن را در غزلهای فرخی یزدی میبینهیم .در
ادامه ،شاعران جریان سنتگرای معاصر به این قالب توجه کردند و ضمن تغییرات فرمهی و
زبانی و محتوایی توانستند غزلی را ایجاد کنند که گویی از دل شهعر نیمهایی برآمهده اسهت
«این نوع غزل تحت تأثیر شعر نیما به وجود آمده است .در این نوع غزل از امکانات شهعر
نو ،چه به لحاظ زبان و چه ازنظر مضمون استفادهشده است ،این غزل بهدی بههیچوجهه در
زبان فارسی مسبوق به سابقه نیست» (شمیسا .)216 :1363 ،شهاعرانی چهون رههی معیهری،
امیری فیروزکوهی و شهریار توانستند غزل سنتی را در راه جدیهد ادامهه دهنهد و شهاعران
جوانی چون منزوی ،بهبهانی ،ابتهاج و بهمنی ظهور کردند و شکل تازه غزل را ادامهه دادنهد
ازاینرو «اصطالح غزل نو از اواخر دهۀ چهل وارد ادبیات معاصر گردید و کمکم با استقبال
بسیاری از شاعران جوان مواجه شد بهگونهای که در چنهد دههۀ اخیهر از محبهوبتهرین و
پرطرفدارترین قالبها محسوب میشود» (محمدی و بشیری .)122 :1341 ،عمدهترین کاری که
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شاعران معاصر انجا دادند این بود که غزل را با اجتماع منطبق کردند ،فر و محتوای آن را
تغییر دادند؛ واژگانی که جزو واژگان غزلی نبود و باعث وسعت بخشیدن قلمرو غهزل شهد،
وارد غزل کردند ،مهمترین شاعر در این زمینه سیمین بهبهانی بود ،او در نهوآوری تها آنجها
پیش رفت که برخی از او با عنوان نیمای غزل یاد کردند (علی پور.)73 :1339 ،
با وقوع انقالب اسالمی همچنان قالب غزل استوار مانهد امها از مضهامین عاشهقانه و
اجتماعی دور شد و همزمان با جنگ تحمیلی و حوادث جامعه ،مضامین پایهداری بها ایهن
قالب بازگو شد که نمونۀ زیبای آن را در غزلهای قیصر امینپور مهیبینهیم کهه در وصهف
شهید و شهادت سروده است .با تما شدن جنگ ،غزل در دهۀ هفتاد ،با موضوعهای غهزل
نو معاصر با وجود شاعرانی چون بهمنی ادامه یافت و جریان افراطی دهۀ هفتاد نیز تغییهری
در آن ایجاد نکرد اما بهطورکلی «ادبیات دهۀ هفتاد هرچند در رونهد خطهی ادبیهات دههۀ
پنجاه و شصت بود اما به بلوغی زودرس دچار شد ،ازاینرو باعث ایجاد شکافی عمیهق بها
ادبیات پیش از خود شد» (یزدانپناه)199 :1336،؛ اما غهزل بهدون توجهه بهه جریهان تهازه،
همچنان راه خود را با وجود شاعران خهاص ادامهه داده و شهاعران جهوانی ایهن قالهب را
انتخاب کردند .فاضل نظری هم از گروه این شاعران غزلسراست که در گروه سهنتگرایان
معاصر کارش را آغاز کرد و در مدت کوتاهی اشعارش با استقبال مواجه شد ،وی به پیروی
از سنت ،مضمون عشق و عرفان را برگزید و صورخیال و واژگان تخصصی غهزل سهنتی را
استفاده کرد .همین باعث محبوبیت و موفقیت او شد و این نکته نشهان مهیدههد گرچهه او
«هنوز در شاعری جوان و میتوان گفت در کشاکش یافتن زبهان شهعر خهود اسهت امها از
پختگی دور هم نیست و سرودههایش بشارت میدهند که شاعری دیگر از راه رسیده است
که راه کمال را میپیماید» (حداد عادل .)37 :1334،در این مقاله چهار مجموعه از غهزل ههای
نظری به لحاظ سنتگرایی بررسیشدهاند.

فرضیههای تحقیق
 .1نظهری بها انتخهابی آگاهانهه غههزل سهنتی را انتخهاب کهرده و توانسهته در عههین
سنتگرایی ،سنتگذار هم باشد از همین رو جریان ساز است.
 .2ویژگیهای غزل سنتی در مضمون ،واژگان و صورخیال در اشعار نظری برجسهته
است.
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 .3نظری در غزل خود ،در نوع نگرش به مضمون و انتخاب آرایهها و ارتبهاط زبهان
امروز و زبان گذشته ،سنتگریزیهایی هم انجا داده است.
 .9نظری توانسته یک تلفیق آسان میان غزل سنتی و نو ایجاد کند ،از این لحاظ شعر
او ادامۀ جریان سنتگرای معاصر است.

پیشینۀ تحقیق
درباره بررسی شعرهای فاضل نظری ،تحقیقها اندک است ،با توجه به این کهه شهاعر
جوان در یک دهه مطرح شده و در آغاز راه است ،تحقیقها درزمینۀ شعر او نیز در اواخهر
دهۀ هشتاد آغازشده است ،اولین مقاله علمی در معرفهی شهعری او بها عنهوان «بهه همهین
سادگی که میبینی (سیری در شعر فاضل نظری)» از غالمعلی حداد عادل ،در سهال 1334
در نامه فرهنگستان چاپشده است ،همچنین در سه پایهاننامهه تحصهیلی نیهز بهه شهعر او
پرداختهشده است که عبارتنداز« :سبکشناسی غزل دورۀ انقالب با تمرکز بر سهگانه فاضل
نظری» از سیامک صدیقی در سال  1341در دانشگاه عالمه طباطبایی به راهنمایی محمود
بشیری و مشاوره علیاکبر عطرفی« ،بررسی جنبههههای زیبهایی شناسهی غزلیهات فاضهل
نظری» از محمد صالحی پارسا در سال  1342در دانشگاه اراک به راهنمایی فرو صههبا و
مشاورۀ محمدرضا عمران پور و «بررسی درونمایهها و سهبک غزلیهات فاضهل نظهری» از
محمد بیدخونی در  1343در دانشگاه شهید رجایی به راهنمایی علیاکبر افراسهیابپهور و
مشاورۀ رسول چهرقانی منتظر .جدیدترین مقالۀ منتشر شهده از غالمعلهی فهالح و مههرداد
زارعی با عنوان «هندیوارگی در اشعار فاضل نظری» در سهال  1349در مجلهۀ دانشهگاه
خوارزمی چاپشده است .با توجه به این پیشینه باید گفت کلیات ویژگیهای شهعر فاضهل
نظری بررسیشده است ،اما در هیچکدا تأکیدی روی ویژگیهای شعر سنتی و نو در شهعر
او نشده تنها در مقالۀ فالحی و زارعی توجهی به سبک هندی در شعر او شده است .در این
پژوهشها روند سنتگرایی و سنتگریزی او تحلیل نشده است .با توجه به این کهه ههدف
پژوهش در این مقاله مطرح کردن سنت در غزل نهو دههۀ هشهتاد اسهت ،لهزو تحقیهق در
ویژگیهای غزل سنتی و نو در شعر فاضل نظری بهعنوان شاعر برجستۀ این دهه ضهروری
به نظر میرسد.
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اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق در این مقاله بررسی اشعار فاضل نظری در دو حوزه سهنتگرایی
و سنتگریزی است ،در راستای این هدف ،اهداف فرعی ذیل نیز قرار دارد :بررسی اشهعار
فاضل نظری به لحاظ زبان شعری /بررسی اشعار فاضل نظری به لحاظ صورخیال /بررسی
اشعار فاضل نظری به لحاظ مضامین شعری

روش تحقیق
نگارش مقاله به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است ،بهاینترتیب ابتدا اشهعار
فاضل نظری با ابزار کتابخانهای و فیشبرداری مطالعه شد ،در مرحلهۀ دو بها دسهتهبنهدی
فیشها مهمترین مؤلفههای سنتگرایی و سنتگریزی در شعر او بهعنوان دادهههای تحقیهق
انتخاب شد ،سپس با روش توصیفی ه تحلیلی با تأکید بر دو مقولهه مهوردنظر ،فهیشههای
تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

بحث و بررسی
الف) سنتگرایی و سنتگریزی در زبان و واژگان شعری
ساختار زبانی غزلیات نظری امروزی است ،او زبان و بیان امروزی دارد .این بیهان را
میتوان آن را بیان طبیعی نامید که در ادبیات معاصر به آن تأکید شده است .بیان طبیعی یها
دکلماسیون یعنی خطابه و سخنی که لحن طبیعی ولی پراحساس و آهنهگدار داشهته باشهد
(جورکش )113 :1343 ،در شعر نو سعی شاعران در این بود که از پیچیدگیهای شهعر سهنتی
بکاهند بنابراین بر بیان طبیعی و نثروار تأکید کردند .نیما تأکید بر این نکته کهرده اسهت کهه
« شعر امروز ،شعری است که باید به حالت طبیعی بیان نزدیکی گرفته باشد» (یوشهیج:1373 ،
 .)226زبان طبیعی امروزی در شعر نظری دیده میشود و همین نکته باعث پذیرش مخاطب
است .الز نیست که مخاطب زبان فاخر ادب گذشته را بداند بلکه با اندک مایه آشنایی بها
شعر فارسی ،شعر او را درک میکند ،نظری از این نظر ،شاعر این زمانه است زیرا با زبان و
عاطفۀ مخاطب امروز شعر میگوید ،اما در مواردی گرایش بهه سهنت در شهعرش آشهکار
است ،ازجمله توجه او به پیچیدگیهای زبهانی سهبک هنهدی اسهت ،او سهعی دارد چهون
شاعران سبک هندی بهویژه با پیروی از بیدل مضمونیابی کند و ازاینرو بهه زبهان پیچیهده
روی آورده است« ،در غزلهای فاضل نظهری بسهیاری از ویژگهیههای سهبک هنهدی را
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میتوان مشهاهده کهرد ،بههعبارتدیگر ،سهبک شخصهی نظهری در شهعرهایش اسهلوب و
شاخصههای سبک هندی را دارد» (فالح ،زارعی .)196 :1349 ،هرچند پیچیهدگی شهعر او در
مقابل پیچیدگی شعر بیدل اندک است اما نمونههای قبل اعتنایی از این پیچیدهگویی در شعر
نظری دیده میشود ،بهعنوان نمونه در بیت زیر بهرای بیهان انهدوه خهود از تکهراری بهودن
زندگی جهانی ،مضمون خمیازه کشیدن غنچه را در اولین روز خلقت آورده است
ماللآورتهر از تکهرار رنجهی نیسهت در عهالم

نخستین روز خلقت غنچه را خمیازه میگیرد

(نظری)94 :1343 ،

اما مهمترین سنتگرایی او در زبان ،در انتخاب واژگان شهعری اسهت .دقتهی کهه در
انتخاب واژگان انجا داده است ،او را سنتگرا نشان میدههد ،از واژگهان امهروزی مبتهذل
رایج جامعه در شعر او خبری نیست مثالً در شعر او واژگان عامیانه یا بیگانه دیده نمیشود
او حتی در انتخاب واژگان رایج حساس است؛ مثالً همیشه بهجای واژۀ مرد از واژۀ خلهق
استفاده کرده است که سبب تشخص ادبی شعر او شده اسهت .همچنهین در کنهار واژهههای
امروزی سعی او این است که از واژههای تخصصی غزل نیز اسهتفاده کنهد .واژهههای؛ بهت،
گیسو ،زلف ،وصل ،فراق ،هجران ،رقیب از واژههای کلیدی غزل عاشقانه سنتی هسهتند کهه
در غزلهای عاشقانه نظری تکرار شده اند .در تمامی اشعار نظری حتی یکبار نمیبینیم که
بهجای گیسو یا زلف واژۀ مو به کار ببرد ،در ابیات زیر واژههای وصل ،زلهف و گیسهو ،بها
واژۀ امروزی جدایی آورده است
اینکه در آیینه گیسو میگشایی بهتر است
هرکسی را تاب دیدار سر زلف تهو نیسهت
کاش دست دوستی هرگز نمیدادی به مهن

آرزوی وصل از بیم جهدایی بهتهر اسهت
(نظری)23 :1343 ،

واژههای باطن ،ظاهر ،پیدا ،پنهان ،دریا ،ساحل ،مهاهی از واژهههای تخصصهی غهزل
عرفانی است که در شعر او بسامد دارد و فاضل عالوه بر این واژهها ،واژه تُنهگ را نیهز بها
نگاهی امروزی به این واژهها اضافه کرده است .ماهی نماد عارف است که در تنهگ (نمهاد
جهان) گرفتار آمده و طالب رسیدن به دریا (نماد حقیقت خداوندی) است .ایهن واژههها در
مجموعه ضد و مجموعه آنها بیشتر از مجموعههای دیگر آمده است .نظری در بیهت زیهر
دنیا را تُنگ دانسته است:
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ای خیره به دلتنگی محبوس در ایهن تُنهگ

این حسرت دریاست تماشا به چه قیمت
(نظری)91 :1343 ،

همچنین در غزل قلندرانه واژههای رند ،میکده ،سهاقی ،مسهتی ،بهاده ،شهراب جهزو
واژههای تخصصی است که در شعر او تکرار شدهاند ،در بیت زیر واژههای ساقی ،پیمانهه و
شراب آمده است:
مرنج از بیش و کم چشم از شهراب ایهن و آن بهردار

که این ساقی بهقهدر تشهنگی پیمانهه مهیسهازد

(همان)39 :1343 :

در بیت زیر از مجموعه آنها واژههای شراب ،رند ،خرقه ،جا را آورده است:
من آن رند که پنهان میکنم در خرقه جامم را
قنوتم را کف دست شراب انگاشتند امها
(همان)42 :1334 ،

ب) سنتگرایی و سنتگریزی در صورخیال
نظری طبق سنتگرایی در غزل ،چندان در بند تکلف زیباییشناسانه نیست همچنهان
که در شعر سنتی نیز شاعران در قالب غزل چندان صنعتسازی نمیکردنهد ،نظهری ههم در
حد معمول و بهدوراز تکلف از صورخیال استفاده کرده است .نمودار زیهر ،بسهامد تقریبهی
آرایههای مهم ادبی که در شعر او آمده است ،نشان میدهد
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با توجه به نمودار ،میبین یم اولهین و پربسهامدترین آرایهه در شهعر او تشهبیه اسهت،
بیشترین نوع تشبیه نیز تشبیه مفصل و مرکهب اسهت ،در کهاربرد تشهبیهات ،سهنتگرایی و
سنتگریزی متعادلی دارد ،سنتگریزی او را در انتخاب تصویر در مشهبهبه مهیبینیم ،او از
تشبیههای کلیشهای ادبیات سنتی استفاده نکرده است و سعی دارد از تصهاویر روز جامعهۀ
استفاده کند ،بهعنوان نمونه در بیت زیر لب معشوق را به میوۀ ممنوعه تشبیه کرده است کهه
در شعر سنتی نمونهای ندارد:
لب تو میوۀ ممنوع ولهی لهبههایم
هرچه از طعم لب سرخ تهو دل کنهد ،نشهد
(نظری)14 :1333،

ترکیب ماه و پلنگ در شعر سنتی وجود ندارد و زاییدۀ شعر معاصر و غزل نو اسهت و
نظری آن را با بسامد قابلتوجهی در اشعارش استفاده کرده و مضمونهای تهازهای سهاخته
است ازجمله در ابیاتی بهصورت تشبیه مضمر آن را استفاده کهرده اسهت .در بیهت زیهر بها
تمثیل به پلنگ و ماه خود را پلنگی میداند که به ماه (معشوق) عالقهه دارد و تنهها تماشها
برای او کافی نیست بلکه رسیدن به او را میخواهد:
من محال است به دیدار تو قان باشم
کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه
(همان)91 :

در بیت زیر با گسل و زلزله تشبیه مفصل ساخته که امروزی است:
مثل شهری که به روی گسل زلزلههاسهت
بی تو هرلحظه مرا بیم فروریختن است
(همان)4 :1333 ،
اما در مواردی نیز از تصاویر سنتی استفاده کهرده اسهت ،در بیهت زیهر عشهق را بهه
داروغه مانند کرده است که باج میستاند:
عجب داروغهای باج سر دروازه میگیرد
به روی ما بهشرط بندگی در میگشاید عشق
(همان)94 :1343 ،

یا ترکیب رهزن و کاروان را در بیت زیر بهکاربرده که تعبیری سنتی است.
ای رهزن دوباره به این کهاروان بیها
قلههب مههرا هنههوز بههه یغمهها نبههردهای
(همان)76 :1343 :
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در شعر نظری کنایه و استعاره با بسامدی نزدیک به هم آمده است .کنایهها در شعر او
ساده و از نوع ایما هستند که در ادبیات ما به فراوانهی تکهرار شهدهاند .نظهری از کنایهات
سخت و پیچیده شعر قدیم چندان استفاده نکرده است ،تنها در یک شعر از مجموعۀ اقلیهت
ترکیب ناخنخشک را کنایه از خسیس برای روزگار آورده است (همهان )72 :1339 ،کهه در
شعر سنتی بسیار متداول بود ،کنایههای دیگر در شعر نظری همگی سهاده هسهتند ،در بیهت
زیر دامن کشیدن کنایه از دوری کردن است که در ادب سنتی و امروز کاربرد دارد.
به حرف دوستان از دست من دامن مکش هرچند

به سهاحل گفتههانهد از صهحبت دریها بپرهیهزد

(همان)94 :1334 :

نظری در مواردی از کنایات امروزی استفاده کرده است ،مثل خهط کشهیدن کنایهه از
کنار گذاشتن است که امروزی است
از خود کشید دست و به خود نیز خط کشهید
خطی به روی دفتر خطهها و خهالهها
(همان)23 :1333،

یا در بیت زیر گفته است
ما رعیتها کجا محصول باغستان کجا

روستای سیبهای سرخ بیارباب نیست
(همان)67 :1339 ،

زندگی ارباب-رعیتی در دوران معاصر مطرح و به ادبیات وارد شهد .اربهاب داشهتن
روستای سیب کنایه از بیصاحب نبودن است که تصویری کامالً امهروزی اسهت و در شهعر
سنتی نمونه ندارد .در کاربرد استعاره نیز ،استعاره کنایی در شعر نظری بهصهورت تشهخیص
بسامد دارد و در مواردی نیز استعاره مرشحۀ مجرده آمده است .نظری در سهاخت اسهتعاره
مرشحه سعی کرده از سنتهای رایج عبور کند؛ مثالً در غزل سنتی پیوسته لعهل اسهتعاره از
لب سرخ است اما نظری در دفترهای موردمطالعه این مقاله ،هرگز از این واژه برای استعاره
استفاده نکرده است و همان واژۀ لب را بهکاربرده است:
قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند
کاروان غنچههای سرخ روزی میرسد
(همان)37 :1339 ،
ولی واژۀ «نرگس» را یکبار استعاره از چشم آورده است
نرگس آتشپرسهتی داشهت شهبنم مهیفروخهت

با همان چشمی که میزد زخم مرهم مهیفروخهت
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(همان)73 :

در مواردی میبینیم که نظری با عناصر تازه و متفاوت از شعر سنتی استعاره سهاخته
که امروزی است ،مانند نمونۀ زیر که سفال را استعاره از تن آورده است ،تن خود را به یک
سفال ترکخورده مانند کرده که هر رگش یک ترک سفال است.
منتظههر یههک اشههاره اسههت سههفالم
هر رگ من ردّ یک ترک شده بر تهن
(همان)17 :

بیشترین سنتگرایی را در شعر نظری در کاربرد تلمیح میبینیم .تلمیح با بسامد %32
در شعر او آمده است ،بیشترین تلمیحها مربوط به داستان پیامبرانی چون حضهرت یوسهف،
حضرت نوح ،حضرت موسی ،حضرت عیسی و اصحاب کهف است که از میان آنها داستان
حضرت یوسف پربسامدتر است .در غزل فاضل نظری یک نمونه تلمیح بهه چنگیهز (همهان،
 )99 :1333یک نمونه به داستان رستم و سهراب (همهان )31 :و چنهد نمونهه از داسهتانههای
غنائی لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد آمده است؛ بقیهه تلمیحهات در حهوزه داسهتانهای
پیامبران است .همچنین تمثیل و ضربالمثل با بسامد  %39در شعر او آمده است .نظهری در
این آرایه نیز نوآوری دارد و سهنتگریز اسهت امها نهوعی مضهمونیابی سهبک هنهدی در
تمثیلهای او دیده میشود که او را سنتگرا و پیرو سبک هندی بهویژه اشهعار بیهدل کهرده
است.
خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست

چه آسان ننگ میخوانند نیرنگ زلیخا را
(همان)72 :

پ) سنتگرایی و سنتگریزی در موضوع و مضمون
غزل از آغاز تا به امروز سه مضمون اصلی ،غنایی (عاشقانه) ،عارفانه و اجتماعی را
پشت سر گذاشته است ،اولین مضمون آن عشق است که واژۀ آن نیز از ایهن مفههو گرفتهه
شده است «کلمۀ غزل در اصل لغت به معنای عشقبازی و حدیث عشق و عاشقی و سخنی
است که در وصف زنان و عشهق آنهان گفتهه اسهت» (لؤلهؤئی )193 :1366،غهزل در سهبک
خراسانی با همین مضمون و مضامین مرتبط با آن خلق شده است اما در سهبک عراقهی بها
ظهور سنایی ،مضمامین عرفانی به آن راه یافت« ،سنایی اوّلین کسی است که معانی صوفیانه
را به طرز وسیعی در غزل و قصاید خود مطرح کرد .ایهن شهیوه بهوسهیله عطّهار و نظهامی
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تکامل یافت و توسط موالنا به اوج رسید»(شمیسا )43 :1363 ،در قرن هشتم غزل عاشقانه و
عارفانه با هم تلفیق شد که اوج آن را در شعر حافظ مهیبینهیم .ایهن دو مضهمون تها دورۀ
مشروطه ادامه داشت تا اینکه بعد از مشروطه بها توجهه بهه تحهوالت اجتمهاعی ،مضهامین
اجتماعی وارد غزل شد و بعد از انقالب نیز دفاع مقدس و مضامین آیینی به آن افزوده شد.
فاضل نظری از میان این مضامین به مضمون غنایی و عرفانی گرایش یافتهه اسهت و طبهق
سنت هزاران ساله غزل ،مضمون عشق و عرفان را برای سرودن غزل انتخاب کرده است.
نام مجموعه

تعداد غزل

مضامین
غنایی

مضامین عارفانه

مضامین اجتماعی و انتقادی

مضامین دینی

گریههای امپراتور

61

81

83

لللللللللللل

لللللللللللل

اقلیت

81

81

21

لللللللللللل

لللللللللللل

آنها

18

61

3

6

2

ضد

18

81

21

8

2

جدول شماره 1

با توجه به جدول ،مشخص است مضامین غنایی و عرفانی باالترین مضهمون شهعری
نظری است ،غنائیترین مجموعۀ او مجموعه آنها و عرفانیترین ،مجموعهه ضهد اسهت در
مجموعه گریههای امپراتور و اقلیت تناسبی نسبی میان عشق و عرفان دیده مهیشهود ،امها
مضامین اجتماعی و دینی در اقلیتند .در مضامین غنایی ،عشق مضهمون اصهلی اسهت ولهی
شاعر در مواردی به مضامینی مثل مرگاندیشی ،گالیه از اوضاع زنهدگی ،انهدوه و جفهای
فلک پرداخته است ،در چند غزل نیز مضمون دینهی در مهورد وصهف حادثهۀ کهربال دارد،
ازجمله در مجموعه آنها (نظهری 34 :1334 ،و  )41نمودار زیر بسامد مضامین شهعری چههار
مجموعه را نشان میدهد ،این نمودار با خوانش تمامی اشعار او بهدستآمده است
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نمودار شماره 1

با توجه به نمودار ،مضمون غنایی با  %33اولهین مضهمون شهعری اوسهت و مضهمون
عرفانی با  %69دومین مضمون اوست اما مضمون اجتماعی با  %11فاصهلۀ بسهیاری بها دو
مضمون غنایی و عرفانی دارد و مضمون آیینی نیز با  %9آمده است .بها توجهه بهه نمهودار،
نظری ادامهدهندۀ سنت مضمونی هزارساله غزل فارسی است .این نکتهه ههم درخهور بیهان
است که مضامین عاشقانه و عارفانهاش نیز بهنوعی تلفیقی است؛ چنانکه میتوان از مضمون
عاشقانهاش تعبیری عرفانی انجا داد ،این نشان میدهد «فاضل نظری در عین وفاداری بهه
زبان امروز بر آن است تا به میراث معنوی این مرزوبو نیز وفادار بماند و از همین روسهت
که شعرهای او حتی اگر پر از مضامینی تکراری باشد ،اصیل و ارزشمند و قابلتوجه است»
(یوسفنیا .)74 :1333 ،میتوان گفت نظری ،ظهور شاعر عشق و عرفان و زندگی انسان مدرن
است ،عشق و عرفان همان است اما احساس و نگرش او امروزی است از همینرو در ذهن
مخاطب مینشیند .او مضمون سنتی غزل را انتخاب کرده است بنابراین سنتپذیر است امها
در مواجههه بهها آن مضهمون ،اندیشههۀ نههو و بهه روز دارد و همههین باعهث سههنتگریههزی و
سنتگریزی او شده است.
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پ )1.عشق
نگاه کلی شاعر به مسئلۀ عشق همچون نگاه شاعران سنتی است ،تلفیقهی از مضهامین
عاشقانۀ سبک خراسانی ،عراقی و هندی را در شعر او میبینیم ،او ستایشگر عشق اسهت و
در همه حال آن را دوست دارد ،در نظر او عشق تما محهاالت را ممکهن مهیکنهد (نظهری،
 ،)23 :1333قدرت عشق بسیار است (همان ،)96 :بدون عشق زندگی نیست (همان،)94 :1343 ،
عشق حتی در سادهترین شکلش پیچیده است.
در سادهترین شکلی و پیچیدهترینهی
ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگوییم
(همان)96 :1334 ،

نظری برخی از سنتهای مضمونپردازی غنایی را در تما مجموعههایش حفظ کهرده
است ،یکی از مضمونهای کلیشهای او که پیوسته در ادبیات سنتی مطرح است ،تقابل عقهل
و عشق است که در هر چهار مجموعۀ او دیده میشود ،نظهری بها شهیوه شهاعران سهنتی،
پیوسته عقل را در برابر عشق ناتوان معرفی کرده اسهت ،در مجموعهۀ گریههههای امپراتهور
آورده است:
آری خبر از بیخبری خواسهته بهود
با عقل خود از عشق سخن گفتم و خندیهد
(نظری)76 :1333 ،

در مجموعۀ ضد با نگاهی عرفانی عقل را معاشاندیش (همهان )23 :1343،و ظهاهربین
(همان )14 :توصیف کرده و گفته است عقل از راهی که دل پیموده رفت و بازگشت.
عقل با دل روبهرو شد صبح دلتنگی بخیهر

عقل برمیگشت راهی را که دل پیموده بود
(همان)33 :1343 ،

در مجموعۀ آنها آورده است در راه عشق ،اعتماد کردن به تدبیر مثل این است که بها
چتر زیر بهمن بایستی:
با چتر زیر سهایۀ بهمهن نشسهتن اسهت
در راه عشق تکیه به تدبیر عقل خهویش
(همان)99 :1334 ،

سنتگریزی او را هم در این مضمون میبینیم که بهویژه در نگاه به معشوق با شاعران
سنتی متفاوت است و چون با دید شاعر عاشق امروز به رابطۀ عاشق و معشهوق نگریسهته
است و امروزی است ،از فراق مینالد و توان دوری ندارد (همان .)34 :1343 ،عاشق به دنبال
معشوق است و معشوق پیوسته جفاکار اسهت (همهان )14 :1334 ،امها مثهل شهاعران سهبک
خراسانی و عراقی که همچنان معشوق جفاکار را میستایند نیسهت؛ ماننهد شهاعران سهبک
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وقوع نیز به واسوختگویی روی نیاورده است او حالت طبیعی عشق را در جامعۀ امهروزی
وصف میکند و مضامینی دارد که در غزل سنتی نیست ،بهعنوان نمونه در غزلهی مهیگویهد
حتی خدا را هم جای معشوق نباید گذاشت.
جانشین تو در این سینه خداوند نشهد
هرکسی در دل من جای خهودش را دارد
(نظری)14 :1333 ،

تصور اینکه عشق ممکن است تما شود نگاه نو است که در شعر سنتی نیست امها در
غزل معاصر دیده میشود
گاه میماند و ناگاه به هم میریزد
عشق بر شانۀ هم چیدن چندین سنگ است
(نظری)16 :1333،

در غزل سنتی معشوق جفاکار چه زمینی باشد و چه آسمانی ،دور از دست است امها
در شعر معاصر معشوق از حالت کلی بیرون آمده و حضور اجتماعی دارد ،در شهعر نظهری
نیز چنین است ،معشوق در کنار او و در رابطۀ دو نفره حضهور ملمهوس دارد ،عشهق میهان
آنها عشقی میان دو نفر است که گاهی بیوفایی از معشوق و گاهی از طرف عاشق اسهت،
در این رابطه چون عشقهای امروزی امکان رسیدن و نرسهیدن اسهت ،در غهزل زیهر ایهن
مسئله با تصاویر و زبان سادۀ امروزی بیان کرده است
چنانکه از قفس هم دو یاکریم بهه ههم
به هم شبیه ،به هم مبتال ،به هم محتاج
من و توایم دو پژمرده گل میان کتهاب
شبیه یکدگریم و چقهدر دلگیهر اسهت
من و تو رود شدیم و جدا شدیم از هم
بیا شویم چو خاکسهتری رهها در بهاد

از آن دو پنجره ما خیره میشدیم به ههم
چنان دونیمه سیبی که هر دونهیم بهه ههم
من و توایم دو دلبسهته از قهدیم بهه ههم
شبیه بهودن گهلههای بهیشهمیم بهه ههم
من و تو کوه شدیم و نمهیرسهیم بهه ههم
من و تو را برسهاند مگهر نسهیم بهه ههم
(نظری)79 :1333،

عالوه بر عشق ،مهمترین مضامین غنایی در شعر نظری ،توجهه بهه حهاالت شخصهی
است ،شاعر از حاالت درونی خودش گفته است که البته تعابیر عارفانه هم میتواند داشت.
مهمترین آن مرگاندیشی ،تنهایی و سردرگمی اوست .گاهی مرگ بهرای او شهیرین اسهت
(همان ،)91 :1339 ،او مرگ را حق میداند (همان ،)62 :گاهی ناامیدانه بهه مهرگ مهیاندیشهد
(همان )63 ،گاهی تلخی عمر را با شیرینی مرگ حل میکند (همان )91 :و خود را غریهب در
پیراهن دنیا میداند (همان .)96 :1333،مسئله بیوفایی جهان و اندوه شاعران از جفای فلهک

□ 142

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارۀ ( ،2پیدرپی  )21تابستان 8631

در شعر سنتی بهوفور یافت میشود و در ایهن موضهوع نیهز نظهری را سهنتگرا مهیبینهیم
بهعنوان نمونه در بیت زیر اندوهش را از جهان آورده است.
حال میگویم جهان ،پیراهن تنگ من اسهت
گفته بود پیشازاین گلخانه رنگ من است
(نظری)66 :1333 ،

اما در بیت زیر مرگاندیشیای از سر ناامیدی است که نگاهی تازه و امروزی است.
جهههان مهههرا زودتهههر بگیهههر الههههی
حق مهن ایهن زنهدگی نبهود خهدایا
(همان)63 :1339 ،

پ )2.عرفان
در انتخاب مضمون عرفان هم سنتگرایی نظری آشکار اسهت ،اگهر بخهواهیم اشهعار
عاشقانه او را هم تعبیری عرفانی بکنیم باید او را شاعر عارف بنهامیم ،خهود او در شهعری
گفته است فاصلهای میان عشق زمینی و آسمانی نیست:
میههان عشههق زمینههی و آسههمانی نیسههت
درختههها بههه مههن آموختنههد ،فاصههلهای
بدون عشق جهان جای زندگانی نیسهت
بههه روی آینههه پههر غبههار مههن بنههویس
(همان)61 :

نظری چون شاعران سنتی در شعر عرفانی انسان را بهعنوان خلیفه خدا در روی زمین
میداند که باید در تالش باشد که به سمت خدا برود و از زمینی که در آن گرفتار است رها
شود .در نگاه سنتگرای او در برخی مضامین میبینیم که عشق خداوندی انسهان را بهاالتر
از افالکیان قرار داده است (همان .)14 :1343 ،او خود را عاشق میخواند کهه ایهن عشهق در
دیده زاهد کافری است ولی در دیدۀ خودش بر این کفر آفرین گفته است (همان .)49 :نظهری
در تعالیم عرفانی چون عارفان ،سعی دارد انسان زمینی را به خدا نزدیک کند لهذا خهود را
زندانی دنیا میدانهد (همهان .)61 :او مهرد را از درک حقیقهت خداونهدی عهاجز مهیبینهد
(همان )93 :1333،زاهدان ریاکار را سرگشته دین معرفی میکند (همان )96 :1334 ،و میگویهد
پدرانش همه سرگشته حیرت بودند و او نیز اگر راه بهجایی ببرد ناخلف است (همهان:1334 ،
 )93در باب معرفتشناسی سعی کرده است مخاطهب را بهه سهمت خودشناسهی و معرفهت
خداوندی سوق دهد که تالش شاعران سنتی نیز همین بوده اسهت .او مخاطهب را ترغیهب
میکند که از خاک ببرد و آسمانی شود (همان .)96 :1333 ،از نظر او گرچه انسهان در زمهین
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است باید بهسوی آسمان برود (همان )29 :1343 ،در این راه خودشناسی و گذشتن از خود را
قد اول عاشق شدن به خدا دانسته است (همان.)96 :1343 ،
در بیت زیر گفته است:
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست
به فکر هیچکسی جز خودت مبهاش ای دل
(همان)16 :

اما در نگاه سنتگریزی ،با نگاه امروزی به شروع سهلوک عرفهانی نگریسهته اسهت،
بهعنوان نمونه در بیت زیر در آغاز عشق خداوندی و سلوک عرفانی گفته است:
از جاده سهشنبهشب قم شروع شد
مستی نه از پیاله نه از خم شهروع شهد
(همان)71 :1333 ،

مهمترین اندیشۀ عرفانی او که در آن سنتگریزی دیده میشهود ،نگهرش او دربهاره
قصه بیرون آمدن آد از بهشت است ،موضوع هبهوط در ادبیهات فارسهی یهک نوسهتالژی
عارفانه است و عارفان از این امر شکایت دارند .بر پایه همهین نوسهتالژی عارفانهه ،سهفر
معنوی انسان از جهان خاکی بهسوی خدا آغازشده است و اصل عرفان ما درصهدد ارشهاد
انسان به این سفر و رسیدن به خداست «در تأویل تصوف شاعرانه ،با تبدیل این مهاجرا بهه
داستان سفر روح و مأموریت هستیشناسیک آد در رابطه پنهانی با خدا و نظر ویهژه خهدا
به وی ازاینجهت زمینۀ اصلی انسانشناسی صوفیانه در فرهنگ اسالمی فهراهم مهیشهود»
(آشوری .)179 :1341 ،در اشعار عرفانی نظری ،توجه اصلی او بر ایهن مسهئله اسهت .او نیهز
چون عارفان درصدد آشنا کردن مخاطب با سلوک و عرفان و رسیدن به خداست اما نگهاه
او به قصه بیرون آمدن انسان از بهشت ،تازه است ،این سهنتگریزی در چنهد مهورد دیهده
میشود ،او انسان را با واژه امروزی امپراتور خطاب کرده است که در شهعر سهنتی نیسهت،
انسان امپراتوری است که از آمدن از بهشت پشیمان است (همهان )96 :1339 ،همچنهین نگهاه
امروزی او را در انتخاب واژه سیب میبینیم ،در فرهنگ اسالمی میوه ممنوعه گند است اما
در مسیحیت سیب است( .پهلوان ،حسین زاده 36 :1333 ،و نصر)39 :1333،
تو سر فریب آری تو سر فریب داری
تو سراب موج گند  ،تو شراب سیب داری
(نظری)91 :1343 ،

تعابیر شطحگونه نظری از عشق میان انسان و خدا ههم نهوعی سهنتگریزی عارفانهه
است وی در مجموعۀ اقلیت توصیفگر عشق میان انسان و خداوند است ،در اینجها از خهدا
گالیه کرده و گفته است که الز نبود برای این عشق افسانه شود.
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کی سرخی سیب تو از آن جاذبهه افتهاد
یکبار نهان از همگهان دل بهه تهو بسهتم

کی در سر من غیرت فرزانه شدن بود
این عشق نه شایسته افسانه شدن بهود
(همان)36 :1339 ،

او برای خداوند دلتنگ است خدا گرچه گناه پدرش را نبخشیده اما شهاعر دلتنهگ
است و خاطره دوری را نمیتواند از یاد ببرد (همان .)99 :1339 ،مهمترین سهنتگریزی او را
در اعتراضهای عارفانهاش از خدا در خروج از بهشت میبینهیم ،او عهارفی اسهت کهه در
اساس از خدا گالیه دارد ،ناراحتی او این است که خهدا انسهان را از عهالم بهاال دور کهرده
است:
خلیفهای که از آغاز تاجوتخهت نداشهت
مههنم خلیفههه تنهههای رانههده از فههردوس
(همان)93 :1333 ،

اعتراض نظری اعتراض انسان گرفتار در بند دنیا است و از خداوند میپرسد که چهرا
او را به این دنیا آورده است .او خود را در نزد خدا زیادی میداند که به این دلیهل از عهالم
برین دور انداختهشده و به زمین آمده است (نظری )21 :1333 ،او آزرده خلقت است در شعر
آزردگان از مجموعه اقلیت میگوید:
نه چون اهل خطا بودیم رسوا سهاختی مها را
مالئک با نگاه یأس بر مها سهجده مهیکردنهد
که باور میکنهد بااینکهه از آغهاز مهیدیهدی
بهههظاهر ماهیههانی نههاگزیر از تنههگ تقههدیریم
بهجای شکر گاهی صخرهها در گریه میگویند

کههه از اول بههرای خههاک دنیهها سههاختی مهها را
مالئک راست مهیگفتنهد امها سهاختی مها را
که منکر میشویم آخر خودت را ساختی ما را
تو خود بازیچهه اههل تماشها سهاختی مها را
چرا سهیلیخور امهواج دریها سهاختی مها را
(همان 64 :1339 ،ه )31

در ابیات زیر گفته است نمیتواند با یقین توبه کند به این دلیل که حتی نمیداند میهوه
را در بهشت بهیقین خورده باشد
من از بهشت مگر میوه با یقهین خهورد
ز مههن مخههواه کنههون بهها یقههین کههنم توبههه
همینکه در قفست پر زد  ،زمین خورد
قفهههس گشهههودیا و اختیهههار بخشهههیدی
(همان)31 :1333،

او گالیه میکند که چرا خدا او را بهسوی بهشت نمیبرد درحالیکه در اندیشه عارف
سنتی ،خدا هیچوقت انسان را بهسوی جهنم نمیخواند بلکه انسان است که با کار ناشایست
به جهنم میرود اما نظری در بیتی شطحآمیز گفته است:

سنتگرایی و سنتگریزی در غزلیات فاضل ...برات محمدی ،مریم حداد خانشان


با نیت بهشت اگر آفریده است



صص 149 □ 811-831

میراند بهسوی جهنم چرا خدا
(همان)61 :1333 ،

پ )3.اجتماعی و انتقادی
مهمترین بخش سنتگرایی نظهری در ایهن مضهمون اسهت ،درصهد پهایین مضهامین
اجتماعی و انتقادی گویای آن است که نظهری سهعی دارد خهود را از هیهاهوی سیاسهت و
اجتماع کنار بکشد ،او راه عشق و عرفان و معرفتشناسی را انتخاب کرده است که مضمون
اصلی شعر سنتی است ،در بیتی بهصراحت گفته است که اهل سیاست نیست:
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیسهت
دل از سیاست اهل ریا بکن ،خهود بهاش
(همان)16 :1343 ،

بیشتر نمونههای انتقادی که در شعر او دیده میشود ،در شعر عرفانی مها نیهز وجهود
دارد و چیز تازه و نویی نیست .نظری در راستای تعالیم دینی و عرفانی انتقاد کهرده اسهت،
در شعر «شهر  »2از مجموعه گریههای امپراتور از ریاکاری و خداگریزی مرد انتقاد کهرده
است (همان )73 :1333 ،در شعر چهارآینه از مجموعه آنها با همین مضمون به بیدینی مرد
و زاهدان ریاکار انتقاد کرده است (همهان .)91 :1334،نظری در شهعر حلقهه دوزخ در تهالش
است از ریاکاری زاهدانه دوری کند (همان )94 :در شعر عاشقان  2از مجموعۀ ضد با بیهان
اینکه اما حسین(ع) را هم مسلمانان کشتند ،به خداگریزی مرد انتقاد کرده است
قبله را میجوید اما از خدا برگشته است
داد از این طرز مسلمانی که هر کس در نظهر
آه معنای حقیقت تا کجها برگشهته اسهت
خیمههه خورشههید را دیندارههها آتههش زدنههد
(همان)44 :1343 ،

در ابیات زیر با اقتباس از شعر موالنا به دنبال آدمی است و میگوید عشق به خداوند
امروز فتح نشده است
انسان فهراوان اسهت امها آدمهی نیسهت
چشمی حقیقتبین کنهار کعبهه میگفهت
جایی که تا امروز بر آن پرچمهی نیسهت
آن قله قافی که میگوینهد عشهق اسهت
(همان)79 :1343 ،

سنتگریزی در مضمون اجتماعی در شعر او دیده نمیشود .او در چند نمونه اندک ،از
عشقهای سست و ارزان امروزی و بیوفایی دوستان گالیه کرده است ،بههعنوان نمونهه در
ابیات زیر آورده است:
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،چهار مجموعۀ شعری فاضل نظری با عنهاوین گریههههای امپراتهور،
اقلیت ،آنها و ضد به لحاظ سنتگرایی و سنتگریزی بررسی شد .نتایج بررسی نشهان داد
که فاضل نظری عالقه به سنت دارد و مهمترین سهنتگرایی او انتخهاب مضهمون عشهق و
عرفان برای غزل است .او در پیروی از شاعران سنتی سبک خراسهانی و عراقهی غزلیهات
عاشقانه و عارفانه دارد و کمتر بهسوی غزل اجتماعی معاصر رفته است اما در نوع نگهرش
به مضامین سنتگریز است به این صورت که نگاه امروزی و متفهاوت از شهاعر سهنتی بهه
عشق و عرفان دارد بهویژه در مضامین عرفانی ،قصۀ بیهرون آمهدن انسهان از بهشهت یهک
مضمون کلیدی شعر اوست که در آن تابوهای شعر سهنتی را شکسهته و از خداونهد گالیهه
میکند که چرا او را از بهشت بیرون انداخته است .درمضمون عشق نیز با حفهظ سهنت ،بهه
عشقهای امروزی پرداخته است .در حوزه صورخیال نیز روش غزل سنتی را حفظ کرده و
کمتر به فکر آرایهپردازی است اما از آرایههای متداول استفاده کهرده کهه بیشهترین بسهامد
آنها را تشبیه دارد .در تصاویر شعری تعادل میان سنت و نو دارد و از آرایهه سهنتی و نهو
باهم استفاده کرده است .در حوزه واژهها نیز سنتگرا است او بها حفهظ زبهان امهروزی از
واژههای تخصصی غزل غنایی و غزل عرفانی و قلندرانه استفاده کرده اسهت .بههطور کلهی
موفقیت و محبوبیت نظری را در سنتگرایی او باید دانست او به سنت شعر سهنتی اهمیهت
داده و با حفظ سنت از آن عبور کرده و سنتگریز شده است.

سنتگرایی و سنتگریزی در غزلیات فاضل ...برات محمدی ،مریم حداد خانشان




صص 146 □ 811-831

منابع
الف .کتابها
.1
.2
.3
.9
.9
.7
.6
.3
.4
.11
.11
.12
.13
.19
.19

آشوری ،داریوش( )1341عرفان و رندی در شعر حافظ ،تهران :مرکز
جورکش ،شاپور( )1343بوطیقای شعر نو ،تهران :ققنوس.
حافظ ( )1331دیوان ،به اهتما محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران :ارمغان طوبی.
روزبه ،محمدرضا ( )1337ادبیات معاصر ایران (شعر) ،تهران :نشر روزگار.
هههههههههههههههههه ( )1364سیر تحول غزل فارسی (از مشروطیت تا انقهالب اسهالمی) تههران:
روزنه.
زرقانی ،سید مهدی ( )1339چشمانداز شعر معاصر ایران .تهران :نشر ثالث.
سنایی ،ابوالمجد مجدود بنآد ( )1333دیوان ،به سعی و اهتما محمدتقی مدرس رضوی ،تههران:
سنایی
شمیسا ،سیروس ( )1363سیر غزل در شعر فارسی ،تهران :فردوس.
مولوی ،جاللالدّینمحمد بلخی ( )1333مثنویمعنوی ،براسهاس نسهخه رینولهد نیکلسهن ،تههران:
ماهرنگ.
نصر ،سیدحسین ( )1333قلب اسال  ،ترجمه سید محمّد صادق خرازی ،تهران :نی
نظری ،فاضل ( )1339اقلیت ،تهران :علمی و فرهنگی.
ههههههههه ( )1333گریههای امپراتور ،تهران :مهر.
ههههههههه ( )1334آنها ،تهران :مهر
هههههههههه ( )1343ضد ،تهران :مهر
یوشیج ،نیما ( )1373درباره شعر و شاعری ،گردآورنده :سیروس طاهباز ،تهران :دفترهای زمانه.

ب .مقاالت
 .17براتی ،محمود ،نافلی ،مریم (« )1333حماسه در بز غزل بحثهی پیرامهون غهزل حماسهه در ادب
انقالب و دفاع مقدس» ،ش  23 :1ه 91
 .16پهلوان ،منصور ،حسهینی زاده ،سهید عبدالمجیهد (« )1333درخهت ممنوعهه در متهون یههودی و
اسالمی» مجله ادیان و عرفان ،ش  24: 1ه 91
 .13حداد عادل ،غالمعلی (« )1334به همین سادگی که میبینی (سیری در شعر فاضل نظهری)» ،نامهه
.14
.21
.21
.22

فرهنگستان ،ش (2پیاپی  23 :)92ه 37
علوی مقد  ،مهیار ،قلی زاده ،رضا (« )1336بازشناخت جریانشناسی شهعر مشهروطیت» ،مجلهه
ادب پژوهی ش  34 :9ه 117
علی پور ،محمدکاظم (« )1339غزل معاصر و زمینههای شکلگیری آن» ،نشریه شعر ،ش 71 :97
ه 77
فالح ،غالمعلی ،زارعی ،مهرداد («)1349هندیوارگی در اشعار فاضل نظری» مجله زبان و ادبیات
فارسی (دانشگاه خوارزمی) شماره ( 23پیاپی 197: ،)63ه 177
لؤلؤئی ،کیوان (« )1366درآمدی بر قالب غزل در قرن هفتم» ،نشریه شعر ،سال  ،3ش  193 :9هه
193

□ 143

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارۀ ( ،2پیدرپی  )21تابستان 8631
 .23محمدی ،علی ،بشیری ،علیاصغر (« )1341غزل نو و پیشزمینههای آن» ،پژوهشنامه ادب غنایی،
ش  121 :13ه 199
 .29یزدان پناه ،پیمان (« )1336جریان شناسی ادبیات دهه هفتاد» ،نشریه قال و مقهال ،ش  192 :2ه
192
 .29یوسفنیا ،سعید (« )1333تندباد آسمانی شعر :یادداشتی بر سه مجموعه شعر فاضل نظری» ،نشریه
شعر ،ش  73 :73ه 61

