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Abstract  

Symbolism is a major trend in contemporary Iranian poetry. 

Knowledge of a poet’s literary identity provides valuable insights into 

his or her style. Decoding the symbols in a poem could shed light on 

the poet’s mental semantic network. Symbolism has manifested itself 

in mystic and spiritual contexts in the works of some post-Revolution 

poets. Fazel Nazari is an Iranian poet who gained considerable 

popularity in the 2000s. His poems are imbued with mystic, moral, 

and social ideas and the only poetic form in his works is ghazal. As 

other modern ghazal-composers, he uses colloquial tone and 

revitalizes archaic words, expressions, and symbols but his works are 

ideologically different from the neoclassical tradition. He tries to 

convey spiritual ideas and stimulate the audience to search for the 

truth in an innovative, artistic manner. This paper attempts to answer 

the following questions: Does Nazari make extensive use of 

symbolism in his poems? What is the thematic orientation of his 

symbolic language? What are the hackneyed, innovative, and other 

types of mystic symbols in his works? And how does symbolism 
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evolve in his books Gerye-haayeEmperaatoor (The Emperor’s Tears), 

Aghaliyyat (Minority), Aanha (They), Zed (Against), and Ketaab 

(Book). Our findings suggest that he makes use of official Sufi 

symbols (26%) and other symbolic words and expressions (74%). The 

symbols belong to several semantic domains including religion (32%), 

nature (26%), objects (15%), wine drinking (12%), animals (9%) and 

parts of body (6%). Symbolism is highest in "Zed" (22%) and lowest 

in "Ketaab" (18%). 

Keywords: style, mysticism, symbol, modern ghazal, Fazel Nazari. 
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 یفاضل نظر ۀعارفان ینمادپرداز

 ایران رازی،کرمانشاه، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه دکتری رشته دانشجوی شیرین امینی 
  

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران  وحید مبارک 
  

 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مهدی شریفیان

 چکیده
به خاطب با رمزگشایی نماد . مهای مهم شعر دورۀ معاصر استپردازی از جریاننماد

-پی میو سبک او یابد وبه هویت ادبی میراه شبکۀ معنایی اندیشۀ شاعر

ازجمله فاضل نظری اسالمی در آثار برخی از شاعران پس از انقالبنمادپردازی برد.

 .استپیداکردهنمود 

عرفانی، اخالقی،  شیهاسرودهمضامین فاضل نظری شاعر پر مخاطب دهۀ هشتاد، 

 پردازان چون غزلنظری .ستاومایۀ شعری. غزل، تنها دستاستاعی و ... اجتم

کردن آمدها، نمادهای کهن و روزها، ترکیبصمیمیت لحن و استفاده از واژه،نوین

ها ها و نمادهای او با نئوکالسیک؛ اما به لحاظ فکری بسیاری از غزلرا بکار بردهآنها

-های مبتنی بر عرفان و حقیقتنه، اندیشهبا شگردی نو و هنرمندا و متفاوت است

 .استنمودهجویی را به مخاطب القا 

در آثارش پردازی : فاضل نظری به نماددادهشدهپاسخ این جستار به این سواالت در 

است؛ ؛ گرایش عمدۀ زبان نمادین او به چه موضوعی اختصاص یافتهاستپرداخته

عرفانی در آثار او نواع نماد اوسایر  تکراری، ابداعیهای عرفانی در بخشنمادهای 

، «اقلیت»، «های امپراطورگریه» هایکتابپردازی عرفانی درکدامند و سیر نماد

چگونه است. بر اساس این پژوهش نمادهای عرفانی شامل: « کتاب»و « ضد»، «آنها»

ر ( در آثار فاضل نظری بکا%74( و الفاظ و لغات نمادین )%26رسمی و علمی صوفیانه )
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(، 32%های دینی و مذهبی )است. الفاظ و لغات نمادین به ترتیب بسامد در حوزهرفته

( بکار %6( و اعضای بدن )%9(، جانوران )%12(، خمریّه )%15(، اشیاء )%26طبیعت )

( کمترین %18« )کتاب»( بیشترین و %22« )ضد»در پردازی نماداست. گرفته شده

 .استمیزان 

 ان، نماد، غزل نو، فاضل نظری.سبک، عرف:هاواژهکلید



 

 

 
 مقدمه. 1

در زبان عربی است. نماد « رمز»در اروپا و «سمبل»نماد در زبان فارسی اصطالحی معادل، 

نماید، کلمه یا عبارتی گنگ ومبهم است که بر شبکه معنایی گسترده، ورای آنچه ظاهر می

ر کامل توضیح داد. هر توان مشخص نمود و بطوداللت دارد. معنی دقیق آنرا هرگز نمی

است. ظاهر نماد به دنیای مادی و مفهوم آن به نماد از دو جزء ظاهر و مفهوم تشکیل شده

 (1393، عالم ناپیدای پنهان و عالم غیب مربوط است. )یونگ

شناخت ارزش و اهمیت زبان نمادین در اعصار گوناگون موجب بازتاب نماد در آثار 

گیری اروپا منجر بشکل ادبیات معاصرکه درطوریاست. بادبی و هنری جوامع بشری شده

( آنچه در غرب اتفاق افتاد 1394)پرهام،  .شد( 1850- 1920)«مکتب ادبی سمبولیسم»

با سمبولیسمچنانکه(1375کرد. )پورنامداریان، سرنوشت ادبیات فارسی را نیز متحول

سمبولیسم فرانسوی همچون متاثر از شعرای و  در شعر معاصر ایران آغاز گردیدنیمایوشیج 

بعد از .کرد وارد شعر فارسیراسمبولیسم مکتب های بعضی از ویژگیماالرمه و رمبو بودلر، 

و  در موضوعات سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسیدیوشیج نمادپردازی نیما

اسالمی ادامه های بعد از پیروزی انقالبپردازی تا سال( روند نماد1381، )پورنامداریان

 فت. یا

ای بین عرفان و شعر وجود در ادبیات پس از انقالب که پیوند عمیق و صادقانهنماد 

دینی، »های و مسیر خود را با رویکردورد ای در شعر و نثر به وجود آداشت، فضای تازه

پیوند های مکتب اسالم با باورهای عمیق و ارزشکه  شاعران  و باز نمود« حماسی و عرفانی

ها و گیری از اندیشههایشان سرشار از عناصر اعتقادی و بهرهودند، سرودهکرده ببرقرار 

از قرآن وسیرۀ بودکه  اسالم ناب واقع همان این باورهادرشد. « مذهبی و عرفانی»مضامین 

 (1390، . )کاظمیگرفته بوده سرچشماهل بیت)ع( 

سل جوان دهۀ سرایان معاصر ایران و از تاثیرگذارترین شاعران نفاضل نظری از غزل

در مقایسۀ با گرفته و های مذهبی و عرفانی در آثارش بهره از اندیشههشتاد به بعد است که 



 

 

ای است. وی در شهرستان خمین دیگر شاعران دارای شهرت، محبوبیت و موقعیت ویژه

متولد شد. تحصیالت اولیه خود را در شهرهای خمین و خوانسار گذراند و برای ادامه 

. او رفتاسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق)ع( به تهران های معارفتهتحصیل در رش

تحصیالت خود را تا مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. دبیری سه دوره 

المللی فجر و عضویت در شورای علمی گروه جشنواره فیلم صد، دبیری علمی جشنواره بین

و ادب فارسی از عناوین ادبی، هنری و علمی  اسالمی فرهنگستان زبانادبیات انقالب

(، 29چاپ «)ضد»(، 38چاپ «)هاآن»(، 45چاپ «)های امپراطورگریه»اوست. آثار او 

شعر او به دلیل ( 1392)صالحی پارسا، باشد. ( می17چاپ «)کتاب»( و 32چاپ «)اقلیت»

تازی است که های ممهای فکری و ادبی)مضامین و نمادهای عرفانی( حائز شاخصهویژگی

 ها بررسی شود.شایسته است این ویژگی

ای و با رویکرد تحلیلی و توصیفی به این کتابخانه - این پژوهش به شیوه اسنادیدر

که: آیا فاضل نظری به بیان سخن غیر صریح و رمزگونه در  شودداده میسوال اصلی پاسخ 

زبان نمادین است؟ هپرداختد نماکدامیک از انواع به ؟ اگر چنین است استپرداخته آثارش

دالیل کاربرد زبان به باشد؟ نویسنده در این جستار ابتدا اشعار او حاوی مضامین عرفانی می

، سپس به نماد عرفانی در ادبیات پرداختهآوری به نماد در شعر معاصرعوامل رویو  نمادین

به این ترتیب  آن ندیبارائۀ دستهو  در شعر فاضل عرفانی به بحث نمادفارسی و پس از آن 

الفاظ -2اصطالحات رسمی و علمی صوفیانه -1نمادهای عرفانی آثار فاضل: : استپرداخته

و لغات نمادین و رمزی شامل: الف: خمری ب: اعضای بدن پ: طبیعت ت: دینی و مذهبی 

از حیث تکرار: نمادهای غیر تکراری )ابداعی یا عرفانی ماد . نج: اشیا ح: عناصر جانوری

صی( و نمادهای تکراری شامل: الف: نمادهای تکراری با مفهومی منطبق با اشعار کهن شخ

 یا معاصر ب: نمادهای تکراری با رویکرد تازۀ مفهومی.

 پیشینه پژوهش.1-1
،  انیپورنامداراند: آثاری را نگاشتهو نماد و نماد پردازی نویسندگان در مورد فاضل نظری 

صالحی پارسا ند. اقرار دادهبررسی  مورددر شعر معاصررا نماد . (1391) یشاکر ورادفر، 



 

 

ای کوتاه به پرداخته و اشاره« های زیباشناسی غزلیات فاضل نظریبررسی جنبه»( به 1392)

بررسی درونمایه و »( در 1393است. بیدخونی )بحث نماد در اشعار فاضل نظری نموده

-نظری پرداخته« غزل»یه سبک در به مطالعه و بررسی درونما« سبک غزلیات فاضل نظری

در  (1394و زارعی ) فالحاست. دهرا بررسیکرموالناشعار اینمادها .(1394) ی.نیتاجداست. 

به بررسی سبک فاضل نظری و دنباله روی او از « وارگی در اشعار فاضل نظریهندی»مورد 

 استسبک هندی پرداخته

 ضرورت انجام پژوهش.2-1

ساحت واقعیت به جهان آرمانی شاعر است. از این رو رمزگشایی  ازی برای عبور ازدنمادپر

شود. ابهام هایی از جهان آرمانی و اندیشه شاعر منتهی مینخاز نمادهای یک اثر به یافتن سر

-نماید؛ پس گرهموجود در نمادهای عرفانی در اکثر موارد، فهم شعر را با اشکال روبرو می

 رای درک عمیقتر یک اثر عرفانی است.گشایی از نمادهای موجود، راهی ب

 

 دالیل کاربرد زبان نمادین.2
معتقد است  (1393) اند: یونگنظران دالیلی را برای کاربرد زبان نمادین بیان نمودهصاحب

ورای فهم  وتوان وجود اشیاء و مفاهیم غیر قابل درک مین با استفاده از اصطالحات نمادی

و امور نمادها برخی از مفاهیم انتزاعی  روشنتربه بیان  د.آشکارنموانسانی را به طریقی 

شوالیه و و  نمایدتا حدی قابل درک میراگنجد الطبیعه را که در ظرف زبان نمیاءماور

بر آنند که نماد پیوند بین عوامل معین جهان است و از طریق آن به انسان  (1379) گربران

ستاری . در نگاهاز کل جهان نیستند شود که آنها موجوداتی جدامیاین احساس داده

ای برای ایجاد نمادپردازی را موجب رهایی از وابستگی محض به واقعیات و وسیله( 1392)

 .ستهاارتباط میان انسان و مافوق انسان

 عوامل گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین.1-2
فضای سیاسی و  از عوامل اساسی تمایل شاعران به زبان نمادین در دوره معاصر، تحول

های شعری های مستبد حاکم، آشنایی شاعران با جریاناجتماعی جامعه، اختناق شدید نظام



 

 

غرب و مکتب سمبولیسم، خلق فضایی مبهم و چند الیه برای تاثیر بیشتر در ذهن مخاطب و 

نویسنده بدینوسیله از صراحت در گاهی ای که به گونه است.ایجاد جذابیت در شعر بوده

باگام نهادن در وادی غیر صریح نماد از رمز گشایی متلذذ و مخاطب است گریختهمکال

 (1391)پورنامداریان و همکاران، شود. می

 

 یفارس اتیدر ادب ینماد عرفان.2-2

و  شاعراناستیداشتهاژهیو گاهیجا یعرفان اتیادب ژهیبه و یدر آثار ادب یپردازنماد و نماد

را به  ینیپنهان و جمال مطلق حق، الفاظ مع قتیحقترسیم یو عارف برا یصوف سندگانینو

 یقیرمز به طر یروینیاری ربا را به عقل یمعان نیتا بتوانند ا بیان کردندصورت رمز 

 یو شعر تغزل یکهن ادب راثیکه در می را اصطالحات مختص عشق انسان کنند. آنانانیب

 قیحقا انیبالفاظ و لغات برای  شت با استفاده از امور محسوس ووجود دا یو عرب یفارس

-ینم یمعمول راتیلحظات ناب مکاشفات که در الفاظ و تعب فیو توص ی،عشق اله

خاص زبان تصوف هستند به دو دسته نمادهای الفاظ که  نیا بکار بردند.،گنجد

 :اندشدهمیتقسیکل

شد؛ هایی که در متون آموزشی صوفیان بکار برده میاصطالحات رسمی و علمی:واژه -

مربوط به کرامت، شوق، انس، عشق، رضا، تسلیم و ... است که عموماً اسم معنی هستند و 

در تفسیر معنا و مفهوم این گونه لغات و ترکیبات چندان اختالف نظری میان عرفا وجود 

 است.نداشته

های الفاظ و لغات نمادین و رمزی:الفاظ و لغات نمادین و رمزی شامل: عناصر و پدیده -

یعی، اعضای بدن، اشیاء، دینی و مذهبی، عناصر جانوری، اصطالحات خمریه و ... است طب

رفت. صوفیه برخی از این الفاظ را میکه ابتدا در زبان معمولی و شعر غیر عرفانی نیز بکار

از ادبیات غنایی و عاشقانه برگزیدند و برای بیان مقصود خود در معنای مجازی بکار بردند. 

، جام، خد، خال، بوسه، ساقی و ... که چون ربطی به زبان شریعت و طریقت مانند: باده



 

 

نداشت و از مرتبه درک و فهم ظاهر بینان و عوام خارج بود، موجب اتهام صوفیان به کفر و 

 (1369شد.)غنی، زندقه می

ذکر کرده از نماد بندی باالکه دکترغنی اساس دستهبر تاحدودی  نویسندهدر این پژوهش 

 ست.های بعدی شرح آن آمدهاست که در بخشش خود را بنیان نهادهپژوه

 نمادهای عرفانی شعر فاضل نظری.3
سبک : در سبک می پردازیم به جایگاه نمادابتدا نظری برای تبیین بحث نماد عرفانی فاضل 

انتخاب الفاظ و و در اصطالح ادبیات روش خاص بیان افکار و ادراک به وسیلۀ ترکیب 

فکر )معنی( و شکل )شیوۀ بیان( است )بهار،  :بنابراین شامل دو موضوع .ر استطرز تعبی

؛ عالوه بر معنای ظاهری طیف معنای می باشد( و نماد نیز که بخشی از علم بیان 69

ی ازویژگی سبکی تکند. براین اساس نمادپردازی قسمای را به خواننده القاء میگسترده

 گردد.محسوب می

-تلفیقی سبک عراقی، سبک هندی و سبک امروز را به نمایش گذاشتهنظری در غزلیاتش 

های سبک هندی، ایجاد تصاویر نو و مضامین خالقانه و است. استفاده از نمادها ونشانه

( به بیان روشنتر 1393)بیدخونی، .های وی استگرایش به حافظ از جمله هنرمندی

زل نوست. فاضل در آثارش صمیمیت نمادپردازی در آثار فاضل از جهاتی مانند پیروان غ

آمد کردن آنها را با حفظ ها و نمادهای کهن و روزها، ترکیبدر لحن و استفاده از واژه

از حسین منزوی )از پیروان غزل نو یا ونیز در بکارگیری نمادهای ابداعی استقالل 

های او با لحاظ فکری بسیاری از غزلیات و نماد به. اما 1نئوکالسیک( پیروی نموده است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نئوکالسیک حاصل تلفیق غزل سنتی و شعر نو نیمایی است. پس از پیدایی شعر نو در راستای همگامی شعر 1.

کالسیک با اقتضائات زمانه به وجود آمد و در به کارگیری امکانات زبانی و بیانی شعر نو در قالب غزل اهتمام داشت، 

-اد و نمادپردازی در غزل نئوکالسیک اشارهکرد که به دو نوع عمدهاست: بهرهگیری نمتوان به بهرهاز آن جمله می

های غزل گیری از نماد شعر کالسیک با رویکردی تازه، یکی از خصیصهگیری از نمادهای تازه و ابداعی و بهره

دیگر  نئوکالسیک است. ثبت روحیات و عواطف فردی، درونیتر شدن و غلبه احساس یاس و ناامیدی و پوچی بر

احساسات شاعر و در نهایت غلبه حس بر اندیشه، از دیگر خصوصیات غزل نئوکالسیک است. در حوزه اندیشه نیز 

های عمیق فلسفی، عرفانی، تاریخی، رواج مضامین اجتماعی و سیاسی در زبان نمادین و توان به فقدان اندیشهمی



 

 

بینی عرفان ناب اسالمی و منزوی متفاوت است. اندیشه حاکم بر اشعار فاضل بازتاب جهان

 ۀای از تفکرات، جهان بینی و عقاید آرمانی اوست که هستشعری فاضل مجموعه ۀاندیش

است. در بسیاری از غزلیاتش از نام آنها گرفته تا اجزاء و مرکزی آن را عرفان تشکیل داده

اصلی آنها دارای مفاهیمی نمادین و ناظر بر حقایقی برتر و واالتر از معانی تحت عناصر 

او با استفاده از نمادهای علمی و رسمی صوفیانه و الفاظ و لغات  الفظی و ظاهری است.

و نمادین)شامل:نمادهای طبیعت، جانوری، اعضای بدن، اشیاء، خمری ودینی مذهبی( 

تاحدودی منطبق با پردازدکه ای مینمادپردازی عارفانه بهنمادهای تکراری و غیرتکراری 

 :داده شدشرح که پیش از این بندی دکتر غنی است تقسیم

 نمادهای علمی و رسمی صوفیانه .1-3

 عقل میخواهد که من هرگز نفهمم چیستم جای استدالل نیست مقامات تحیردر 

 ب ( 1395)نظری،  

و یکی از مقامات عرفا و حالتی شبیه جهل است. نماد  مقامات تحیردر این بیت عبارت 

اند. در معنی نموده« گم کردن»دانند و آن را اهل عرفان حالت تحیر را از لوازم معرفت می

است. ای که داشت دیگر با او نیست و گم شدهکند که اندیشهمقام تحیر عارف احساس می

های قبلی که ن است که اندیشهعلمی و در مقام حیرت، عارف بر این گماجهل، بمعنی بی

( فاضل با نگاهی 1393، سجادیاست. )بود را گم کردهدر دریای معرفت الهی کسب کرده

ای جدید به توسعه مفهوم تحیر پرداخته و برای همین با استفاده از غیر معمول و از زاویه

درک  ، عقل را که«خواهد که من هرگز نفهمم چیستمعقل می»صمیمیت لحن در عبارت 

پردازی است را تشخص بخشیده و اندیشه عارف به آن وابسته و در این وادی شاه کلید معنا

                                                                                                                                        
در شعر نئوکالسیک اغلب زمینی بلکه شهری است و همچنین گسترش مضامین عاشقانه رمانتیک اشارهکرد. معشوق 

 (1379)روزبه، رود. عشق رمانتیک به این معشوق از جهان مدرن فراتر نمی



 

 

ی خودشناسی است. شاعر معتقد است که در مرحلهدست زده« تحیر»و با دیدی نو به تفسیر 

 .1استبه تحیر رسیده

 کردن دیر نیست توبه کن! هرگز برایتوبه  در پشیمانی چراغ معرفت روشنتر است

 ب ( 1395)نظری،  

دقت و و در اینجا نماداست.  نام یکی دیگر از مقامات عارفان و صوفیان« توبه»اصطالح 

وسیله در دام شود و بدین« توبه»تشخیص نویاب شاعر بجای آنکه مستقیماً متوجه تعریف 

بارت تکرار بیفتد، با استفاده از مفهوم توبه که وام گرفته از گذشتگان است؛ با کاربرد ع

که آشنا و مطابق سلیقه و خواست « توبه کن! هرگز برای توبه کردن دیر نیست»روزمرۀ 

 است.دعوت نموده« توبه»ذهنی مخاطبانش است؛ آنان را به وادی 

 ریخته منزل به منزلگفت خون عاشقان  ای خالی ز دریا بازگشتزاهدی با کوزه

 الف ( 1395)نظری،  

یا مقام « منزل»نماد است. مراحل سیر وسلوک عارفان را  در این بیت« منزل به منزل»

است. او با پر نموده« منزل به منزل»مینامند. فاضل در این بیت نگاهی دقیق و تازه به مفهوم 

که برای خوانندگان امروزی از ترکیبات « خشک مذهب»رنگ کردن نقش منفی زاهد 

که همان « منزل به منزل»و تعریف  آشنا و روزمره است از مواجه مستقیم با مفهوم اصلی

پردازی کوتاه و مراحل سلوک یا مقامات عرفانی است، امتناع کرده و به مدد یک تصویر

نه تنها به شرح منازل عرفانی پرداخته بلکه « خون عاشقان منزل به منزل ریخته»نو در عبارت 

های عارفان تظاهر به دیمستقیم در پی القاءاین مفهوم است که در منازل و وابا بیانی غیر

زند. رنگی، عشق و از جان گذشتن موج میزهد نه تنها جایگاهی ندارد بلکه در آنجا یک

-را با مهارت و استادی مطابق زبان مخاطب امروزی بیان کرده« منزل به منزل»شاعر نماد 

 است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

برخی از عرفا معتقدند که حیرت درابتدای معرفت عارف دست میدهد و برخی دیگر حال تحیر را آخرین مرتبه از 1.

 (1394، د.پور جوادیآیمراتب معرفت پدید می



 

 

 اش از انفاق استگنجی است که افزونی عشق امدگر آموخته قناعتبعد یک عمر 

 الف ( 1395)نظری،  

های اهل عرفان است. قناعت به معنی نام دو مرحله از مقام« عشق و قناعت»در این بیت 

اند که قابل شناخت راضی کردن نفس به حداقل نیاز از هر چیز است. در تعریف عشق گفته

( موضوع محوری 1393سجادی،تواند آن را تجربه و احساس کند. )نیست اما هر کسی می

ثار فاضل نظری عشق است. او فراز و فرودهای عشق را از جمالت کاربردی روزانه بیرون آ

پیوند داده و کلمه قناعت « امبعد یک عمر قناعت دگر آموخته»پسند کشیده و به جملۀ عامه

آمیزی نو در پنجره را با رنگ« قناعت و عشق» را در قلب آن نشانده و با مهارت، نمادهای 

ویخته و خواننده را به مفاهیم آسمانی و ماورایی مورد نظرش رهنمون نگاه مخاطب آ

است. در جایی دیگر از لحن صمیمی مورد استفاده در جامعه امروز بهره گرفته و نموده

 است.ای نو بیان کردهرا با کلماتی در دسترس از زاویه« خوف و رجا»مفاهیم متعالی 

 قدم دلهره دارم، دو قدم دلتنگمدو  رو به تو میگردم خوف و رجاحال، در 

 الف ( 1395)نظری،  

اضطراب و امیدهای « دو قدم دلتنگم»و « دو قدم دلهره»های شاعر با گزینش ترکیب

تلفیق کرده و بیتی جذاب « خوف و رجا»پردازی نوین برای نماد جاری در جامعه را با معنا

 است.را خلق نموده

 الفاظ و لغات نمادین .2-3

نماد و رمز ز دیرباز در سخنانشان و برای شرح مفاهیم و مطالب غیر قابل وصف از عرفا ا

های غیر قابل حس را با بیان رمزآمیز در قالب حس ریخته و به اند. آنها تجربهبهره برده

 (1381اند. )پور نامداریان، مخاطب عرضه نموده

و ... مفهوم ماورایی « گل»، «هما»، «آفتاب»شاعر به کمک اجزاء طبیعت مثل: ت: نماد طبیع -

 است.را که در ذهن داشته به مخاطب القا نموده



 

 

 .تتکرار اشعار فاضل اسهای پراز واژه« ماه»

در اینجا ( 1394تاجدینی،) در ابیات کالسیک نماد خداوند و جلوه های اوست.« ماه»

های الهی بالیا و امتحان« سنگ انداختن در آب»نماد عارف است. منظور فاضل از « آب»

 است.نشده 1است و این بالیا موجب نسیان و فراموشی پیمان الهی

 ب از شوق آزادی کاله انداختمچون حبا آفتابروبر مرداب سر برون آوردم از 

 (1394)نظری،  

نماد خدای متعال است. « آفتاب»حرکتی، آلودگی و نماد سکون، بی« مرداب»

 (1394)تاجدینی، 

گیری سمبولیک از تصویر از محسوسات و پیوستن به حقیقت را با بهره« تجرید»شاعر 

نمایان کرده و اوج شادی  «بیرون آمدن از مرداب و تعالی یافتن به سوی آفتاب حقیقت»

است. البته از آن جهت که در سراسر دنیا نشان داده« کاله انداختن»خود را با عبارت کنایی 

 است.مرسوم شده، به صورت نماد در آمده« کاله انداختن برای شادی»

الله »ها از آن بعنوان نماد داغداری است که در بعضی فرهنگدر ابیات زیر« شقایق»

( معنای نمادین شقایق در شعر فاضل 1377است. )دهخدا و همکاران، ز یاد شدهنی« خودرو

با داستان داغدار بودن انسان به سبب جدایی از بهشت و همجواری قرب الهی در ارتباط 

به داستان رانده شدن انسان از بهشت اشاره « حوصلگیاز سر بی»است. شاعر در غزل 

 است:کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

است. در این میثاق خداوند از ثاق اول یا میثاق ذر پیمانی است که خداوند در عهد الست بر وحدانیت خود گرفتهمی1.

تمام ذریه آدم پیمان بندگی و اطاعت از خود را بر آنها عرضه کرده است و چون انسان ظلوم و جهول بود با طوع و 

 (1386. )مجلسی، هادرا بر زبان راند و سر بر خط عاشقی ن« بلی»رغبت فریاد 

 هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت نتوانست فراموش کند مستی را

 را میشود از حافظه آب گرفتماه  کی به انداختن سنگ پیاپی در آب

 د ( 1395)نظری،  



 

 

 که زخمهای دل خون من عالج نداشت احتیاج نداشتنه اینکه فکر کنی، مرهم 

 که آنچه داشت شقایق به سینه کاج نداشت تو سبز ماندی و من برگ، برگ خشکیدم

 ای که از آغاز تخت وتاج نداشتخلیفه منم خلیفه تنهای رانده از فردوس

 د ( 1395)نظری،  

الهی ج دوری از جوار قربعالهای بیاللهی خود و زخمشاعر با دلتنگی به مقام خلیفه

نمودار « گل شقایق»کند و این مالل از دوری را با ترسیم خشکیدن تدریجی اشاره می

 است. کرده

پیوند میان عرفان و طبیعت و حضور آید چنین برمیاز بحث درمورد نمادهای طبیعی 

ار فاضل دو رنگ عناصر طبیعی در گستره نمادهای عرفانی، لطافت و دقت معانی را در آثپر

 نماید.چندان می

 نمادهای جانوری -

 دل کندن آسان نیست! آیا میتوانم هراسان قناریهاقفل قفس باز و 

 (1394)نظری،  

نماد نفس اماره و « قفل»و « جسم انسان»نماد دنیا، « قفس»نماد رشد عقالنی، « قناری»

ران است که بشر به های نفسانی قفلی گ( خواهش1394هواهای نفسانی است )تاجدینی، 

اهلل به داد او تنهایی قادر به باز کردن این قفل نیست، مگر اینکه خداوند رحم کند و اولیا

است. پرداخته« تجرید»برسند. در این بیت فاضل به شرح یکی از مراحل عملی عرفان بنام 

تعلق »ب قناری که نماینده رشد عقالنی شاعر و سایر وارستگان است با آنکه از مرحله صع

پرسد توان گذر کرده اما باز هم نباید از نفس پر تزویر غافل شود. شاعر از خود می«دنیا

 غلبه بر دشمن نفس و تمایالت آنرا خواهد داشت.

 پس کی به آن دریای آبی رنگ میخوانند؟! افتاده در ُتنگ تماشا را ماهیاین 



 

 

 (1394)نظری،  

دنیا، بیقرار رسیدن به دریای وحدت است. نماد خود شاعر است که در تُنگ « ماهی»

توحید یکی از مبانی نظری و اصول اعتقادی همه ادیان است و آنرا رهایی و تجرید دل از 

ذهن « ماهی»(. فاضل با توجه به معنی سمبلیک 1382کنند. )گوهرین، اهلل تشریح میسویما

کنار هم قراردادن تنگ و دریا مخاطبش را به انتظار شاعر برای رهایی از رهنمون کرده و با 

 است.و استفاده از تقابل آنها، حس بیقراری شاعر را بیشتر به ذهن مخاطب نزدیک نموده

شونده و از در شعر فاضل یک نماد تکرار« ماهی»آنچه شایان ذکر است آن است که 

اهی شود: معناصر مهم شعر اوست و با صفات و ترکیباتی از این قبیل توصیف و تصویر می

 1395ب (، ماهی سرگردان )نظری،  1395(، ماهی دلمرده )نظری، 1394دلتنگ )نظری، 

(، ماهی اقیانوس  ج 1395 ،ینظرطاقت )(، ماهی کم ج 1395 ،ینظرج (، ماهی عاشق )

 الف ( و ... . 1395 ،ینظرالف (، ماهیهای تنگ ) 1395 ،ینظر)

 باشدغ خانگی قفسمرچگونه در  که آسمان با اوست عقابینظر بلند 

 ( ج 1395 ،ینظر) 

پیام آور آسمان و سمبل آگاهی معنوی و هدایتگر زندگی درست و حقیقی « عقاب»

پروازی بلند»( در اینجا عقاب نماد خود شاعر است. او 1379است. )شوالیه و گربران، 

یا و ، که نماد دن«خانگیمرغ»و « قفس»را در تقابل با « عقاب و آسمان )نماد قرب الهی(

 است.قرار دادهاست،  و هدف متعالی خود را به دست فراموشی سپرده انسان ترسوست

 روشناییهای آن خورشید نامحسوس را کورسوهای چراغ عقل مردم منکرند

 گوش ماهیها چه میفهمند اقیانوس را از صدای موج سرشارند و با ساحل دچار

 را طاووسی رنگارنگ آن سایۀ پرها نسل در نسل زمین گشتند تا پیدا کنند

 د ( 1395)نظری،  



 

 

پرهای »نماد نفسانیات، سرشت حیوانی، جاه و مقام است و « طاووس»در ادبیات کهن 

 (1394گری است. )تاجدینی، سمبل عجب و جلوه« این حیوان

اما در این بیت از شعر فاضل مفهوم نماد طاووس و پرهای آن دچار تحول معنایی شده 

« سایۀ پرهای رنگارنگ طاووس»محض، اوج زیبایی و خداوند متعال و و سمبل حقیقت 

طلب را اشتباه دانسته و عمل انعکاس و تجلی خداوند متعال است. او تکیه بر عقل معاش

نسل در نسل دانشمندان و اهل استدالل را که با کمک عقل فقط به تفحص در مورد 

پردازند و به وجود خداوند توجهی موجودات و مخلوقات )سایۀ پرهای رنگارنگ ...( می

است. مگر نه اینکه تمامی هستی محضر خداوند و آیت وجود اوست و ندارند را رد کرده

دید پس چرا دانشمندان با اگر کسی به چشم دل بنگرد آن حقیقت الیتناهی را خواهد

 اند؟پرداختن به جزئیات از واقعیت اصلی غافل مانده

 ی(:نماد اعضای بدن )اندام -

 است و کافر توستتو را دیدهچشم کسی که  همان بس است که با سجده دانه برچیند

 د ( 1395)نظری،  

( فاضل در این 1394نماد انبیاء و اولیاء الهی )انسان کامل( است. )تاجدینی، « چشم»

بیت کسانی دیدن پیامبران و انکار حق، دیدن چشم و انکار زیبایی معشوق ازلی است. 

کنند است که به طمع پاداش عبادت میسی را مرغ دانه چین و کافر ناسپاس دانستهچنین ک

را که جامع اسماء و صفات خدایی « اهللولی»این افراد  بیان نموده کهرا کافر شمرده و 

 اند ولی باز هم به درستی به خدا ایمان نیاورده و به عبادت ظاهری مشغولرا دیده 1است

 .اندشده

قواعد »نماد تجلیات جمالی و جاللی حضرت حق است. در کتاب « سوگی»و « زلف»

غیب هویت حق را گویند ... و »است در مورد زلف چنین آمده« العرفا و آداب الشعراء
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

های انسان کامل، در حقیقت به معنای تجلّی تام و تمام ذات و صفات الهی و نشأه عنصری کالبد خاکی انسان1.

است. چنین شخصی، همچون ای است که وجود نوریشان قبل از پیدایش کثرت، در پیشگاه حق حاضر بودهبرگزیده

خدادادی، )« واسطۀ او به سایر موجودات و کثرات فیض میرساند... گر شده و بهتعالی در او جلوهای که حقآینه

1397) 



 

 

زلف اشارت به تجلی جاللی است در صورت مجالی جسمانی ... و بعضی زلف را به 

ست اگر پرده کثرت بردارند دار روی وحدت ااند به جهت آنکه پردهکثرت تشبیه کرده

 (1374)ترینی قندهاری، « عین وحدت معاینه شود.

 دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست

 میگشایی بهتر استگیسو اینکه در آیینه  تو نیست زلفهر کسی را تاب دیدار سر 

 ب ( 1395)نظری،  

تجلیات حق است از آنجا که مخلوقات توان دریافت  در شعر فاضل نیز زلف رمز

مستقیم تجلیات خداوندی را ندارند، پس آیات وجود خداوند در گسترۀ آیینۀ هستی، 

 نمایان است.

 نماد اشیاء: -

ها برای بیان باورهایش هیچ ابایی نداشته و حتی از اشیاء برای فاضل از بکاربردن واژه

ها و نماد امور محسوس، وابستگی« چینیگل» است.درک بهتر مقاصدش سود جسته

ساز است که برای تزیین اشیاء از جمله حاشیه چینی نوعی گل دستمادّیات است. گل

شود. فاضل افسوس خورده که کل های اخیر از آن استفاده میآیینه کاربرد دارد و در سال

ت و دیگر خود آیینه نمودی اسچینی )نماد مادیات( پر شدهها از گلگون انسانوجود آیینه

 ندارد تا قابلیت انعکاس، نور ازلی داشته باشد:

 آه از این جلوههای تزئینی گل چینیپر شد آیینه از 

 (1394)نظری،  

 در کنار معانی غیر نمادی در سه معنی نمادین بکار رفته است:« آیینه»

 امپراطور: هایاز کتاب گریه« آهو»نماد صداقت و یکرنگی است. در شعر  -1

 من مایه رنج تو هستم، راست میگویی گو باشدخیلی هم نباید راست آیینه

 د ( 1395)نظری،  



 

 

 جز رنگ ریا هیچ نماندست به رخسار گرفتم یینهدر وقت قنوتم به کف آ

 د ( 1395 ،ی)نظر 

 نماد معشوق است: -2

 وز همانیمیبینم و هنآیینه  تو را در میبینی و هنوز همانم آیینهمرا در 

 الف ( 1395)نظری،  

 را روبرو مکنآیینه  با یکدگر دو نهایت استدیدار ما تصور یک بی

 د ( 1395)نظری،  

حافظۀ »های امپراطور در غزلی بنام نماد دل و وجود انسان است. در کتاب گریه -3

 «:آب

 رفتکه تصویر تو را قاب گ آیینهآه از  دیدن روی تو در خویش زمن خواب گرفت

 د ( 1395)نظری،  

با مفهوم کلی دل انسان و در معنای اخص، قلب انسان کامل بکار « آیینه»در این جا 

است. قلب انسان کامل از جهت آنکه مظهر خداست مظهریت تامه دارد. انسان کامل رفته

 خلیفه خدا بر روی زمین است. بنابراین قادر است فیض بیواسطه را از حق تعالی دریافت و

( اساس آشفتگی و 1387ای آنرا به سایر مخلوقات منعکس کند. )بهنام فر، خود چون آینه

است و نیز در حسرت رسیدن به این « آینگی»خوابی فاضل در این بیت برای کسب مقام بی

 است. مقام آه و ناله سر داده

ا به نماد تفکر و دانش عارف است.کتاب فرهنگ نمادها صندوقچه را سر ی« صندوقچه»

 (1379است.)شوالیه و گربران، آمیز خأل درونی بیان کردهطور ضمنی نماد راز

 یک آه کشیدیم و به معراج رسیدیم یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم

 را که رها گشته در امواج ایصندوقچه یک بار دگر کاش به ساحل برسانی



 

 

 ب ( 1395)نظری،  

این مقام از علم، دانش و عرفان تهی است در شاعر وجود خود و دیگران را که در 

الهی از خداوند، خواهان موهبتی بکار برده و در طلب انوار لطف« صندوقچه»معنی نمادین 

-است که نه به سبب ریاضت بلکه از سر لطف خاص، شامل حال برخی از بندگان می

بیش « های ابداعینماد»رسد فاضل برای خلق . در بررسی آثار فاضل چنین به نظر می1گردد

 است.نظر داشته« اشیاء»از سایر نمادها، به نماد 

 نمادهای خمری:  -

 این و آن بردارشراب مرنج از بیش و کم و چشم از 

 به قدر تشنگی پیمانه میسازدساقی که این 

 ب ( 1395)نظری، 

نماد انسان کامل، اولیاءاهلل و پیر است. او قابلیت « ساقی»الهی است و نماد عشق« شراب»

شناسد و برای هرکدام بر حسب توانشان شراب عشق الهی و ظرفیت مریدان را به خوبی می

 ریزد.را در پیمانۀ وجودشان می

 به دعاگویی من مشتاق استساقی لب  دارم ساغربیش از آن شوق که من با لب 

 الف ( 1395)نظری،  

 آنجا که تو باشی چه حسابی چه کتابی؟ همه بخشوده یک گوشۀ چشمیم ساقی

 ( الف 1395 ،ینظر) 

شود. منظور از نماد دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده می« ساغر»و « میخانه»

گوید ارتباط عاشقانه من و مرادم چنین ( شاعر می1393)سجادی،  .پیر یا ولی است« ساقی»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

والیت وهبی: بدون کسب و تنها به واسطه جذبه و کشش خداوند است، والیت ارباب قلوب و واصالن به مقام قرب 1.

آشتیانی، قام هستند. )نوافل و فرایض که فانی در حق و باقی به اویند. همه اولیای واصل و انبیاء و رسوالن دارای این م

1375) 



 

 

ت: اشتیاق پیر و مرشد به دعاگویی من بیشتر از شوقی است که به سبب انوار الهی در اس

است. در اینجا فاضل به مسأله شفاعت که یکی از مباحث اعتقادی شیعیان دلم پدیدآمده

اطهار است که هنگام محاسبه اعمال به اذن الهی است و ساقی نماد ائمهاست، اشاره کرده

ها نادیده گرفته های برخی انساناسطۀ آن بسیاری از خطاها و لغزشگردند و به وشفیع می

 شود.می

نماد دینی و مذهبی: نمادهای دینی در ادبیات، آن دسته از عناصری هستند که شاعر  -

-بخشیدهمعارف دین و مذهب خاصی گرفته و به آنها ماهیت نمادین  ۀیا نویسنده از گنجین

اسالمی نمادهای دینی و مذهبی به مسائل ز انقالب( در شعر پس ا1395. )فتوحی، است

رنگ تشیع مانند: مفاهیم انتظار و امام زمان )عج( و عاشورا و امام حسین)ع( اساسی و پر

 است.توجه شده

 یار سراغ یار دگر رفتۀ من است به سفر رفتۀ من است یوسفخوشبخت 

 سفر رفتۀ من استبه  یوسفلبخند  ای که سر زند از خاک بعد از اینهر غنچه

 (1394)نظری،  

است. نماد روح انسان است که در چاه دنیا اسیر شده مولوی یوسف در مثنوی

را در مفهوم نمادین امام زمان )عج( استفاده « یوسف»فاضل در اینجا اما ( 1394)تاجدینی، 

-ه نمودهتحول معنایی ایجاد و از آن صاحب الزمان را اراد« یوسف»است. او در نماد کرده

 .است

 است.را در مفهوم نمادین امام حسین )ع( قرار داده« یوسف»فاضل در جایی دیگر  

 که باد از دل صحرا میاورد بویش مجروح پیرهن چاکم یوسفکجاست 

 کسی چنانکه به مذبح برید چاقویش کسی بزرگتر از امتحان ابراهیم

 روی پهلویشکسیکه دست گرفته به  است کنارش کسی که میگریدنشسته

 (1394)نظری،  



 

 

اش بیان فاضل به شاعران هم دوره« نماد اشیاء»و « نمادهای دینی و مذهبی»در دو بحث 

است. بدین معنی که کارکرد نمادهای دینی و مذهبی بیشتر و تحول معنایی نزدیکتر شده

ی اشیاعی که فاضل با بکارگیر« نماد اشیاء»های انتظار و عاشوراست و در بحث آنها در مایه

 است.اند سخنش را تازه و روزآمد نمودهاز قبل موجودیت نداشته

 

 تکرار: ثیاز ح نماد.3-3

و  نظریدسته از نمادها مختص شعر  نیا :(یو شخص ی)ابداع یتکرار ریغ ینمادها -

 یدر دو معن نینماد ریغ یکنار معاندرکه « تنگ»و ابتکار اوست. مانند واژه  شهیحاصل اند

 است:بکار رفته نینماد

 :ایتنگ نماد دن -الف 

 دارم ایغم در سمیبنو ییبا چه رو تو تماشا دارم یبرا نگتُکه در  من

 (1394نظری، ) 

 «یماه»ۀبار در آثار او همراه واژ 13که  است تکرار شونده شعر فاضل یهاواژه تنگ از

با استفاده و  بکاربرده یای دنمعن بهتنگ را « هاآن» ازکتاب«یماه»شاعر در غزل  .آمدهاست

. تنگ استپرداختهشیباورها انیبه ب ی(کرانگیوب تیتقابل محدود)«ایدر»و « تنگ»از تقابل 

خود را مستحق  ،پسشاعر را به خود سرگرم کردهاست ،( با وجود حقارتایدن اد)نم

مت به پر از ندا یبا زبان کرده وغم غربت و اسارت را با گله از خود همراه  دیده وسرزنش 

از آنجا  یول استایاز دن ییشوق رها شدلمشغول شده است. در با معبود خود  ازیراز و ن

 ست.گین اشرم ییشده،ایکه گرفتار زخارف دن

 :تنگ نماد عشق -ب 

حضور  ،«عشق»ی معنابه « تنگ»واژه ، «ضد»کتاب  از«یآزاد»و « تکرار»دو غزل  در

 . استپیدا کردهنینماد

 دریاستگرشیکه نام د ینگتُرمرا افکنده د جمع هم تنهاست نایدل تنها م داندینم



 

 

 (ب  1395نظری، ) 

ور غوطه یعشق اله یایدر در ییبه تنها شده، ها حاضردر جمع انسان کهیشاعر در حال

 است.نمودهاستفاده  نینماد یرا در معنا «ایدر»و « تنگ» تیب نیدر ا .اواست

 بازگردان شیخو نگتُبه  یخواهیمرا آزاد م دانسرگر یهایماه ندیجویچه م ایدر نیا در

 (ب  1395نظری، ) 

 ها،دیق تمامی از «آزاد»را  «یعشق الهسیر ا»فاضل  «یآزاد» غزلِدر این بیت از 

 است.یقدانستهعال و هایوابستگ

 :اندشدهمی:به دو دسته تقسیتکرار ینمادها

: در این مبحث فقط به دو معاصر ایمنطبق با اشعار کهن  یبا مفهوم یتکرار ینمادها -الف 

 است:اشاره شده« شیر»و « خورشید»واژه نمادین 

 نامحسوس را خورشیدروشناییهای آن  کورسوهای چراغ عقل مردم منکرند

 د ( 1395)نظری،  

ها اگر خورشید خدا نیست، مظهر الوهیت است. )شوالیه و در باور بسیاری از ملت

منطبق با مفهوم اشعار کهن  ،ن بیت از فاضل، نمادی تکراری( خورشید در ای1379گربران، 

اند. قرار داده« ذات احدیت»است. عرفا نیزخورشید را نماد « معشوق ازلی»مظهر  و و معاصر

 و عرفا نماد وجود انسان است.  نعراادر اشعار فاضل همچون دیگر ش شیر( 1393)سجادی، 

 

 نیست شیر اگر همسفره کفتار باشد شیر استوقتی در پی مردار باشد مرده شیر

 د ( 1395)نظری،  

مقصود اصلی خلقت انسان رسیدن به اهداف متعالی است نه اینکه به گاه امتحان، مقصود 

خواری، تنزل مطلوب پیدا دادن به ذلت و جیفهاصلی خود را بدست فراموشی بسپارد و با تن

 است.کرده و به همسفرگی با کفتار نفس پرداخته



 

 

با استفاده از خالقانه نمادهاشاعر ایندر تازه: مفهومی کردیبا رو یتکرار ینمادها -ب 

 رییال به تغذاز ابت یریجلوگ یاند براعام شده ونیو با فرهنگ عج یکه تکرار یینمادها

 است.دهکرحفظ را جاذبه و ابهام شعر و کلمات یی،معنا دیو با کاربرد جد پرداختهآن  یمعن

 (1395فتوحی، )

 اینو بهار تا به ابد جاودان ب یا که در سر هر شاخه فکر توست یالحظه یا

 ایجان ب مهین نیا دنیمن به د یسایع عشق زنده کنۀ را به معجز دیص نیا

 (1394نظری، ) 

در آثار  که ع( را)«یسیع»، شده)عج( سروده یحضرت مهد که برایغزل  نیشاعر در ا

و با  دادهقرار  «صاحب الزمان»وجود مبارک ماد ن. است ینماد روحبخش کهن و معاصر

 .بخشیده استبه آن  جدیدییمعن نموده ،جادیا ینماد تکرار نیکه در ا ییتحول معنا

جان نماد خود شاعر و تکراری بدون دگرگونی نماد صاحب الزمان و نیمه «نو بهار »همچنین

 :استگفتهگرید ییدر جا معنایی است و

 ستین یروزگار کاف نیا یبخت دیسپ دیرویم دیسپ دشت به دیسپ گل

 ستین یهمه چشم انتظار کاف نیا یدعا انتظار سر برسد نیبخواه که ا خودت

 (1394نظری، ) 

جامعه است. )فرهنگ نمادها، شوالیه و  نماد دشتعشق و هماهنگی و  نماد گل

قرار  «(امام زمان )عج»شده  یسینماد دگرد نجایدر اگربران: ذیل گل و دشت(گل را 

 بکار «صالح ۀجامع»نینماد یمعناستو در با سپید همراه کرده را«دشت»فاضلو  استگرفته

است. منظور شاعر این است که تا یکی از مقدمات ظهور حضرت مهدی)ع( که برده

بوجود آمدن جامعۀ صالح است، فراهم نشود موعد ظهور نخواهد بود. بنابراین دست به دعا 

 است که ایشان هم برای ظهور دعا کنند.رت طلب نمودهبرداشته و از آن حض

 



 

 

 گیریجهینتبحث و .4

 انیب یبرا پردازی¬به نماد توجه نشان داده و از نماد یادب یهاهیآرا ریدرکنار سا فاضل

و  «یابداع» ینمادها ن،ینماد ریتصاو میترس یاست. او براخود بهره برده یهاشهیاند

 تیبا قابل یستیسمبول یمعناگراست و دارا فاضلشاعری .است¬را بکارگرفته «یتکرار»

و ...، عارفانه است. حضور  یاسیس ،یاخالق ،یاز مسائل اجتماع شیاو ب اشعاراست.  یعرفان

کهن و  ینمادها ها،بها،ترکی¬در لحن و استفاده از واژه تیمیصم

 یرده ولک کی( نزدیمنزو نی)به خصوص حس هاکآمدکردنآنها،شعراورابهنئوکالسی¬روز

حاکم بر اشعار فاضل  شهیاند رایزمتفاوت است.  ها¬کیکامال با نئوکالس یاز نظر فکر

 یو علم یاست. او با کمک اصطالحات رسم اسالمی¬عرفان ناب ینبی¬بازتاب جهان

و ...( عالوه بر عمق  اءیاشاندام انسان،  وانات،یح عت،ی)طب نیو الفاظ و لغات نماد انهیصوف

 ریتفس حویخود را در قالب نماد تشر یعرفان یهاشهیو اند دی، عقابه شعرش دنیبخش

 .است¬نموده

او با  پردازی¬نماد مشوی¬یاثرش دور م نیآثار فاضل هر چه از زمان انتشار اول در

طرف و لحن  کیکم شدن بسامد از  نیب ورابطهمعناداری¬تر شدهشاعران معاصرش همسو

در شعر او به وجود  گرید یاز سو یامروز پردازی¬و فرم زبان و مضمون تیمیو صم

 یهایژگیو است.شدهدر آثار او مطابق هم عصرانش  ینمادپرداز کهبطوری. است¬آمده

و پژوهش صورت گرفته به  یبراساس بررس یو انواع آن در آثار فاضل نظر ینماد عرفان

الفاظ و نسبت به  یتعداد و تنوع کمتر انه،یصوف یو علم یاست که نماد رسم ای¬گونه

 (. 1است. )نمودار یحائز بسامد کمتر نیدارد. بنابرا نیلغات نماد
 در آثار فاضل نیو الفاظ و لغات نماد انهیصوف یو علم یاصطالحات رسم سهمقای.1 نمودار

 



 

 

 عت،یطب ،یو مذهب ینیبسامد به: د نیشتریب بیبه ترت نیبخش الفاظ و لغات نماد در

 (. 2 بدن تعلق گرفته است. )نمودار یعضاو ا یعناصر جانور ه،یخمر اء،یاش
 در آثار فاضل نیدرصد کاربرد انواع الفاظ و لغات نماد. 2نمودار

 
عرفان و  نیب قیعم وندیو پ اسالمی¬انقالب یروزیپس از پ یهاسال پردازی¬نماد روند

و  یحماس ،ینید» های¬کردیدر شعر و نثر به وجود آورده که رو ای¬تازه یشعر، فضا

خورده و باعث کاربرد  وندیفاضل پ یاسالم یو ارزشها قیعم یبا باورها «یعرفان

 پردازی¬نماد نیباالتر عتیطب یشده است. نمادها شدر آثار یو مذهب ینید ینمادهاشتریب

. است¬بخود اختصاص داده یو مذهب ینید یبخش الفاظ و لغات را پس از نمادها

و در  رنظی¬یب یمتنوع، با انعطاف یترا که محسوسا عتیشاعر عناصر طب رسدبهنظرمی

رقت و  عت،یطب وعرفان  وندیقرار داده و با پ برداری¬مورد بهره یدسترس است را به خوب

 است.لطافت سخن را افزوده

 یو برا کتراشنزدیدوره¬شاعران هم انیبه ب نیالفاظ و لغات نماد یریدر بکارگ فاضل

در  زین هنمادخمری. است¬داشته اءیر به نماد اشنمادها نظ ریاز سا شیب یابداع یخلق نمادها

 یآسمان میطالبان مفاه یبرا ییمعنا یهاهیال جادیو ا تیو جذاب ریتاث شیشعر او سبب افزا

 است.شده

و  نیشتریب« ضد»است که  ای¬کاربرد نماد در آثار پنجگانه فاضل به گونه بیترت

روند  رسدبهنظرمی( . 3نمودار. )اند¬را به خود اختصاص داده زانیم نیکمتر« کتاب»

تا « امپراطور یهاهیگر»کاربرد نماد در آثار فاضل با توجه به سال انتشار آثار از  یصعود

. در باشدیاو م یفکر ۀبا شاعران معاصرش و کم بودن مشغل یهمسو شدن و انگریب« ضد»



 

 

 های¬ل و پستمشاغ لیبدل ینسبت به آثار قبل شتریشاعر با توجه به تجربه ب« کتاب»اثر 

. است¬آثارش کمتر شده رینسبت به سا زین شپردازی¬متعدد عمق کالم و نماد ییاجرا

شاعر محدود  تیخالق یتکرار یهاو در بحث نماد یکمتر از تکرار اریبس یابداع نمادهای

 است. یتکرار ینمادها ینو برا میمفاه جادیبه ا
 یدر آثار فاضل نظر یکاربرد نماد عرفان. 3نمودار

 
واژه در آثار اوست، سبب باال بودن  نیکه پر بسامدتر« عشق»شاعر به واژه  ادیز توجه

الفاظ و لغات  ماتیاز تقس کینسبت به هر  انهیصوف یو علم یبسامد اصطالحات رسم

 انهیصوف یو علم یکاربرد اصطالحات رسم نیشتردرآثارفاضلبی( . 4 است. )نمودار نینماد

 رسدی. به نظر مدهدینشان م« ضد»کاربرد را در  نیشتریب زین«عشق»است و واژه« ضد»در 

« ضد»کتاب منظور از  نیشاعر در پشت جلد ا حیصر ۀاست که طبق اشار نیامر ا نیا لیدل

. در داندیم «یعشق اله»از نفس را  ییواژه عشق، راه رها ینفس است. شاعر با بسامد باال

 زانیو م پردازدیاست، م اهلل¬فهیکه خل ساننا یهایقراریبه ب شتریب« امپراطور های¬هیگر»

 کمتر است. انهیصوف یو علم یاصطالحات رسم ریکاربرد عشق از سا
 یدر آثار فاضل نظر انهیصوف یو علم یو اصطالحات رسم« عشق»کاربرد واژه .4نمودار

 



 

 

است که در  1382سال  فیاثر فاضل و تال نیامپراطور: اول های¬هیگر -

بسامد و تکرار  نیکهن، همچن یهره جستن از نمادهاب ،پردازی¬مضمون

 نیاست. در ا گریاز چهار اثر د شتریب تیدر سطح تک ب پردازی¬هابامضموننوونماد¬واژه

و  ینید انه،یصوف یو علم یرسم اتاز اصطالح یبسامد نزول بیاثر کاربرد نمادها به ترت

 (. 5ن است. )نمودار بد یو اعضا یبه عناصر جانور اءیاش ه،یخمر عت،یطب ،یمذهب
 امپراطور یها هبسامدکاربردنماددرگری.5 نمودار

 
 یهایژگیکتاب و نای. است¬منتشر شده 1385اثر فاضل که در سال  نی: دومتیاقل -

)استفاده از نماد کهن( را داراست  یذکر شده در بند باال از نظر مضمون، بسامد و نمادپرداز

 اتیخصوص نیطور اامپرا های¬هیبا گر سهیاما در مقا

اثر کاربرد  نی. در ااستنشان داده شدهیصعود رنگترشدهوازنظرتعدادنمادروندی¬کم

 عت،یطب ،یو مذهب ینید انه،یصوف یو رسم یاز اصطالحات علم ینزول بینمادها به ترت

 (. 6 بدن است. )نمودار یبه اعضا اءیو اش هیخمر ،یعناصر جانور
 تبسامدکاربردنماددراقلی.6 نمودار

 



 

 

اثر فرم و  نی. در ااستهافتیانتشار  1388اثر فاضل است که در سال  نیها: سومآن -

و شد دهید شتریدر شعر او ب اءیو اش یو مذهب ینید ینمادها ژهیروزآمد به و ینمادها

 ،یو مذهب ینیاز د ینزول بی. کاربرد نمادها به ترتاستشتریب اتیاب یانسجام مفهوم

بدن به عناصر  یو اعضا هیخمر اء،یاش عت،یطب انه،یوفص یو علم یاصطالحات رسم

 (. 7 است. )نمودار یجانور
 ها¬بسامد کاربرد نماد در آن.7 نمودار

 
 نیو مضام یاثر روند نمادپرداز نیدر اه منتشر شد 1392کتاب در سال  نیضد: ا -

از  یزولن بی. نمادها به ترتاستشدهتر¬یو ساختار و فرم، امروز رسیدهبه اوج  یعرفان

به  یعناصر جانور عت،یطب اء،یاش ،یو مذهب ینید انه،یصوف یو علم یاصطالحات رسم

 (. 8بدن است. )نمودار یو اعضا هیخمر
 بسامد کاربرد نماد در ضد. 8نمودار

 
و با وجود آنکه توجه  یاثر زبان شعر او امروز نیدر ا هافتینشر  1395کتاب: در سال  -

نماد  یکمتر و روند صعود یعرفان نیاست نمادها و مضام شتریب یادب یهاهیفاضل به آرا

امر  نی( موجبات ایشغل یها)مشغله یعوامل فرد رسدی. به نظر ماست¬افتهیادامه ن یپرداز



 

 

و  یو مذهب ینید انه،یصوف یاز رسم ینزول بی. کاربرد نمادها به ترتاست¬را فراهم آورده

 (.9نمودار است. ) هیبدن و خمر یعضابه ا یعناصر جانور اء،یاش ه،یخمر عت،یطب
 بسامد کاربرد نماد در کتاب.9نمودار

 
، «های امپراطور گریه»به نامهای  فاضل نظریپنج اثر  نماد عرفانی در بر اساس بررسی

به نماد ازحیث تکرار توجه داشته و دونوع تکراری و غیر «کتاب»، «ضد»،«اقلیت»، «آن ها»

همچنین دونوع نماد علمی و رسمی صوفیانه و الفاظ  و شدتکراری در اشعارش مشاهده

و کمترین آن به  «ضد»که بیشترین بسامد نماد عرفانی در است ادقیولغات نمادین دارای مص

 .اختصاص دارد «کتاب»

فکری نمادهای عرفانی فاضل به لحاظ ظاهری با نئوکالسیک ها شباهت واز لحاظ 

 شعار با تکیه بر اسالم ناب است.کامال متفاوت است زیرا اندیشۀ حاکم بر ا

و ایجاد فرصتی برای « عمق و جذابیت»هدف نظری از کاربرد نماد عرفانی در آثارش 
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