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چکیده: بغ���ض دیرسال من، نخستین مجموع���ه شعر سیدصابر 
که سی غ���زل از این شاعر جوان را درب���ر دارد. نویسنده در  موس���وی است 

مقال���ه حاضر با بررسی زبان، اندیشه و محتوای اشعار این شاعر، سعی در 
گی ه���ای سبکی و محتوایی شعر وی ب���ا غزل سرایان برجسته  مقایس���ه ویژ
پیشی���ن دارد. عالوه بر این، نویسنده اشعار وی را از ابعاد زیبایی شناسی و 
گرایش به غزل سنتی و مدرن، وزن، ردیف و قافیه مورد مداقه قرار می دهد.

کتاب شع���ر، نقد و  کلی���دی: بغ���ض دیرسال م���ن، صابر موس���وی،  گ���ان  واژ
بررسی شعر.

نݡی غزل های قر آ
نگاهݡی به مجموعه شعر بغض دیرسال من

دانشجوی دکتری زبان و مهدی فیروزیان
ادبیات فارسی دانشگاه تهران

نقـد و بـــرریس کتــاب

بغض دیر سال من
سرودۀ سیدصابر موسوی؛ تهران: فصل پنجم، 1390

اشاره
بغ���ض دیرسال من، نخستین مجموعه شعر سیدصابر موسوی )1365( 
بر دارد. موس���وی با چاپ  ک���ه سی غ���زل1 از این شاعر ج���وان را در اس���ت 
ای���ن دفت���ر، خود را غزلسرای���ی می شناساند که خواه ناخ���واه، بد و خوب 
یار، سای���ه، سیمین و منزوی  کار او باید ب���ا بزرگان غزل امروز، شهر شی���وۀ 
ک���ه در بخش ه���ای چندگان���ۀ ای���ن جستار  سنجی���ده ش���ود. بدانس���ان 
ک���ار این غزلسرای���ان برجسته در غزل  یژگی هایی از   برخواهی���م رسی���د، و
ن )یا  که شیوۀ خود را مدر موس���وی دیده می شود و او مانن���د غزلسرایانی 
گسست از پیشینیان نشده، اما در   ن( می نامند، دچار  حتی پست م���در
گیر، او را پی���رو هیچ یک از بزرگان غزل امروز نمی توان دانست  نگاهی فرا
که با  و موس���وی را نی���ز باید در شمار نسل دیگر غزلسرای���ان امروز دانست 
که  گاه ستودنی، از روزگار اوج غزلسرایی �  یژگی های  هم���ۀ توانایی ها و و

گویی با حسین منزوی به پایان رسید � دور شده اند.

بان و اندیشه ز
زب���ان شاع���ران نسل موسوی در غ���زل، کمابیش دستورمن���د و ساده و به 
ی اس���ت. این سادگی از  گونه گونی دستور گونه پیچیدگ���ی و  دور از ه���ر 
سوی���ی شعر را به زبان مردم نزدیک می کند و از سویی برای زبان پارسی 
ک���ه جابه جایی پذی���ری اج���زای جمل���ه در آن، بسیار چشمگی���ر است � و 
یژگی  بخ���ش برجستۀ هنر بزرگانی چون سع���دی را در بهره گیری از این  و
یانبار به شمار می رود. در این  گسستی ز آن می توان دانست � شکست و 
یز از  گر کمتر تالش���ی برای  ی نم���ود چندانی ندارد و  شی���وه، برجسته ساز
ی زبان )de-Automatization( دیده می شود. بی آنکه  روان���ی و خودکار
یکرد شاع���ران به زبان ساده  یژگ���ی و انگیزه های رو آهن���گ بررسی این و
را داشت���ه باشیم، موس���وی را از این دید می توان پی���رو زبان نسل خویش 
که از دی���د توانمندی نحوی زب���ان، جایگاهی چندان  در شع���ر دانس���ت 
فروت���ر یا فرات���ر از غزلسرایانی چ���ون فاضل نظری، محمدسعی���د میرزایی 
ین���ی و چیرگی بر  ی���م جعف���ری آذرمانی ن���دارد. اما از دی���د توان واژه گز و مر
واژگ���ان، موسوی در جایگاهی پایین ت���ر از غزلسرایان نام برده می ایستد؛ 
ی���زی واژگانی � یا هم���ان قاعده کاهی  گذشت���ه از اینک���ه از هنجارگر ی���را  ز
گست���رۀ واژگانی او نیز چشمگیر  فرمالیست���ی � در واژگان بهره ای نمی برد، 
نیس���ت. در شعر امروز مرز میان واژگان شعری و دیگر واژگان زبان در هم 
شکسته ش���ده است. نیما در شعر نیمایی و من���زوی در غزل، راهگشا و 
که در  نماین���دۀ این نگرش به واژگان هستن���د و در شعر اینان، هر واژه ای 
ی با پیام و ساختار شعر باشد، شایستگی  به کارگرفته شدن دارد؛  سازگار
که از آن سخن رفت �  ی � ب���ه معنایی  که در نحو زبان، امروز ام���ا موسوی 

ی آنها پرداخته است. ی بر غزل های خود نامی ننهاده و به شماره گذار  1. موسوی به شیوۀ منزو
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ین در پای���ان غزل نیز از نمونه های تک���رار جمله به شمار  تک���رار مص���راع آغاز
که در غ���زل هف���ت، 23 و 29 نمود یافت���ه است. غزل ن���وزده برای  م���ی رود 
نشان دادن گونه های تکرار غیرهنری در شعر موسوی، بهترین نمونه است 

که سخن از تکرار در شعر موسوی را با بررسی این غزل به پایان می بریم:

کس��ی ام را به رخم می کشی ای دیوار ب���ی 
خسته و ب�ی حوصل���ه ام سر به سرم مگذار

بی�اب�ان����م ب���ه  رو  پنج�����ره ای  از  خسته ت�����ر 
خست�ه ت���ر از پنج���ره ای مان���ده پ����س از آوار

حی��ران���م آین���ه ای خی������ره به خ����ود م�انده
تص�وی����ری در نظ�����رم نیس���ت مگ���ر تک����رار

گی�رد ه���م نفس��ی هس���ت آی�ا ت����ا خب�����ری 
از دل تنگ����م ت������و فق����ط ب�اخب���ری انگ���ار

هیچ کم از زخم زبان نیش سکوتت نیست
کن دست از س���ر بی حوصله ام ب�ردار بس 

کت و آرام است هم��دم من مثل خ�ودم سا
دی�����وار  ه�منفس�����م  بی کس�����ی ام،  آین�����ۀ 

)ص 50-49(

تک���رار واژگانی چون دی���وار )بی���ت 1 و 6(، بی کسی 
)1 و 6(، خست���ه )1 و 2(، بی حوصل���ه )1 و 5(، آین���ه 
)3 و 6(، خب���ر )دو مص���راع بی���ت4( و تکرار بخشی 
که در بی���ت دوم دیده می شود: »خسته تر  از جمله 
از پنج���ره ای« و نی���ز همسان���ی دو مص���راع: »خسته 
کن  و بی حوصل���ه ام س���ر ب���ه س���رم مگ���ذار« و »بس 
دس���ت از سر بی حوصله ام بردار«، این سخن شاعر 
ک���ه می گوید: »تص�وی����ری در نظ���رم نیست مگر تکرار« استوار می دارد و  را 
که  گفت هرچند تکرارها در این غ���زل برای رساندن بهتر پیام شعر  بای���د 
کار رفته اند و از این دید، شاید برخی  خستگی و به ستوه آمدن است، به 
برده���ا را ترفن���دی هنری بتوان دانست، گست���رش چندسویۀ تکرار  کار از 
در سراس���ر یک شعر، پسندی���ده نمی نماید و گویی شاعر هیچ هدفی جز 
نشان دادن خستگی خ���ود و در پی آن خسته کردن خوانندۀ غزل دنبال 

نمی کرده است. 

گست���رۀ واژگ���ان در شع���ر موس���وی، از سوی���ی ب���ا اندیش���ه و  بسته مان���دن 
جهان بینی او نیز در پیوند است. نمود جهان بینی موسوی را نخست باید 
در موض���وع غزل های او جست. غ���زل موسوی عاشقانه نیست. در سراسر 
یخ ادب پارسی گرایش چیره، به غزل عاشقانه بوده است و نام غزل نیز  تار
ب���ر پایۀ همین گرایش بر ای���ن قالب شعری نهاده شده است. در کنار غزل 
که پیشینۀ بسیار دارد، در ادب امروز  عرفان���ی )یا با حال و هوای عرفانی( 
غزل های اجتماعی و سیاسی نیز جای خود را در میان گونه های موضوعی 

می نمای���د، در این زمینه بیشتر پی���رو پیشینیان است و به واژگان شعری 
یژگی های  که از و کن���ار »تکرار«  پایبن���دی نشان می دهد. این نکته را در 
آشک���ار شیوۀ موس���وی است، در تنگ ساختن دامن���ۀ به کارگیری واژگان 
در غزل او اثرگذار باید دانست. چنان که در بخش های دیگر این جستار 
آشک���ار می ش���ود، موسوی از قرآن � و نیز ادعیه � اث���ر بسیار پذیرفته است و 
بین باشی���م، در زمینۀ تکرار نی���ز او را پیرو ق���رآن و ادعیه می یابیم.  گ���ر تیز ا
ی از ادعیه � تکرار واژه  یژگی ه���ای برجسته در قرآن � و نیز بسی���ار یک���ی از و
الء  که برای نمونه می توان از تک���رار 31 بارۀ جملۀ »فبأّی آ و جمل���ه است 
بان« در سورۀ الرحمن و تک���رار واژۀ اهلل در همۀ آیه های سورۀ 

ّ
رّبکم���ا تکذ

که برای نمونه  مجادله و تکرار چندبارۀ آن در برخی از آیات همین سوره � 
کرد. تک���رار واژه در غزل موسوی  در واپسی���ن آی���ه به پنج بار می رس���د � یاد 
برد  کار نم���ودی آشک���ار دارد و جز اینک���ه در سراسر غزل ه���ای او واژگانی 
بیشت���ر یافته ان���د، در دل هر غزل نیز می توان تک���رار یک یا چند واژه را پی 
یکرد هنری  گرفت؛ اما در برخی نمونه ها تکرارهای او، به دور از هرگونه رو
کارگی���ری واژگان و  و ادب���ی اس���ت و بیش از ه���ر چیز ناتوانی شاع���ر در به 
ساخت���ن تصویر و فضای ت���ازه را می نماید؛ برای نمون���ه در همۀ بیت های 
کار رفته )در بی���ت چهارم، دو  یا« ب���ه  ین���ۀ آن، واژۀ »در غ���زل ده، ج���ز آغاز

بار( و »این« شش بار )در بیت سوم، چهار بار( آمده 
و اف���زون بر این، سه واژۀ »خورشی���د« و »ابر« و »روز« 
در بی���ت دوم و چه���ارم، »آسم���ان« در بی���ت سوم و 
پنجم، »ام���ا« در بیت نخست و پنج���م و »نیست« 
کنار  که در  در بی���ت دوم و سوم و پنجم تک���رار شده 
کرد( در بیت دو و چهار  تکرار قافیۀ »جدا« )جدایم 
ک���رد( در بیت نخست و پنجم،  و »ص���دا« )صدایم 
ی و م���الل آور در این غزل  فضای���ی سخ���ت تک���رار

پدی���د آورده اس���ت. به همین س���ان در غزل های دیگر نیز ی���ک یا دو واژه 
که به نظر  تک���رار می شون���د و واژگان مکّرر، چنان بر فضای شع���ر چیره اند 
می رس���د تمام غزل دربارۀ همین واژگان  سروده شده است؛ برای نمونه 
که در بیت های یک، سه و پنج آن  غ���زل هفت، دارای پنج بیت اس���ت 
»پ���ر« و در بیت های یک، دو و چه���ار آن )در بیت چهارم دو بار( »قفس« 
یا نام نهاد  تک���رار شده است. غ���زل دوازده را هم می توان غزل م���وج و در
یا« آمده  ین آن »م���وج« و در دو بی���ت پایانی اش»در ک���ه در سه بیت آغاز
اس���ت. ی���ک نمونه از تکرار جمله را در غزل س���وم دفتر بغض دیرسال من 
که مصراعی در دو بیت پیاپی تکرار شده )و واژۀ نگذاشت نیز  می یابیم 

در مصراع دوم هر دو بیت آمده(:

در حیرتم از غیرت این بغض که نشکست
گل��وی���م زد و نگذاشت بنالم چنگ����ی ب���ه 

در حیرتم از غیرت این بغض که نشکست
گ�ل آل������ود ش����ود اش���ک زاللم  نگذاش���ت 

)ص 17(

شاعران نسل موسوی در 
غزل، مکابیش دستورمند 
و ساده و به دور از هر گونه 

پیچیدیگ و گونه گوین دستوری 
هستند.
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سجده کن تا پس از آن، این همه سنگت نزنند
کب����ر خ���ود را بشکن ورن���ه ت���و را می شکنند 

کن ش����أن رفی���ع���م را انس���انم م���ن سج���ده 
گ�����رد م�نن���د  آی ابلی���س اس�اتی���د ت�����و ش��ا

)ص 57(

گاه���ی نیز به نظر می رسد پیوند شاعر با جهان گسسته 
ش���ده و او هیچ چی���ز را بیرون از چنب���رۀ تنگ باورهای 
یدادهای روزگار  خوی���ش نمی بیند. هیچ نشان���ی از رو
ی در  زندگ���ی شاعر یا پدیده ه���ا و ساختار جامعۀ امروز
گر ه���م اندک نشانی هست،  شع���ر او دیده نمی شود و ا
که باز همان  ی و محکوم کردن اس���ت؛  در زشت انگ���ار
ی می کند و نه چیزی  نگ���رش سادۀ دوقطبی را ی���ادآور
که در بازخوانی اسطوره  یر  بی���ش؛ برای نمونه در بیت ز
و نوک���ردن چشمزد )تلمیح( تالش���ی ارجمند است، از 
دید بررس���ی جهان بینی شاعر بسی���ار سطحی است و 
ی  کنار دیگر سخنان او می نشیند، چنان پیش بینی پذیر و تکرار چون در 
گیرایی خود را از دست می دهد و حتی مالل آور می نماید: که  می نماید 

عشق نایاب است اینجا گرچه لیلی های شهر
کنند  یب رن���گ می خواهن���د مجنون���م  ب���ا فر

)ص 69(

ای���ن دیدگ���اه بسته، موس���وی را از پویایی اندیشه باز داشت���ه، بیش از هر 
ی را در شع���ر او نمود بخشیده است  چی���ز اندوه و حت���ی خستگی و بیزار
یژگ���ی ناپسندی برای شاعر به شم���ار نمی روند، اما  ک���ه به خودی خود و
رف و نگاه ن���و، اندک اندک، رنگی از یکنواختی و مالل  در نب���وِد اندیشۀ ژ
که برخاست���ه از تکرارش���دن مفاهیمی  یکسان و  ب���ه شع���ر او بخشیده اند 
که بیشینۀ  دگرگونی ناپذی���ر در ذهن و ضمیر شاعر هستند؛ از این روست 
گزارشی دیگرگونه  سخنان او پیش بینی پذیر و ساده هستند؛ نه همراه با 

از حس درون یا نگاهی دیگرگونه به جهان برون.

واژگ���ان و زب���ان، با اندیش���ه و باور شاع���ر در پیوندی است���وار هستند � و از 
که  کنون  کنار ه���م بررسیدیم � ا همی���ن روی م���ا زبان و اندیشۀ شاعر را در 
جهان بین���ی شاعر روشن ش���ده است، با نگاهی ب���ه دفتر بغض دیرسال 
م���ن، همانندی واژگانی شعر موس���وی و متون دینی بیش از پیش آشکار 
یم: خلیفه  ی از این واژگان را در اینجا می آور می ش���ود؛ برای نمونه شمار
)ص22(،  ی���ح  ضر )ص18(،  مذه���ب  )ص15(،  معص���وم  )ص13(، 
یارتگاه )ص22(، ندبه )ص23(، نماز )ص23(، وضو )ص23(،  دعا  ز
)صص23 و 34(، دخیل بست���ن )ص25(، لبیک )ص30(، شهادتین 
ئکه )ص58(، ساترالقبیح )ص62(،  )ص34(، سّجیل )ص55(، مال

کرام الکاتبین )ص69(. مسلمان )ص62( و 

گونه ای  کردند. »سایه« تا اندازه ای و »سیمین« به  غ���زل، بیش از پیش باز 
گسترده، به مفاهیم اجتماعی و سیاسی روی آوردند. غزلسرایان امروز در 
گیر یا مانند شهریار و عماد، عاشقانه می سرایند یا در  یک دسته بندی فرا
گرایش  پ���ی غزل اجتماعی و سیاسی هستند؛ برخی نیز مانند منزوی )با 
بیشت���ر به غ���زل عاشقانه( در ه���ر دو زمین���ه ذوق می آزماین���د، اما موسوی 

در هیچ ی���ک از ای���ن دو دست���ه و نی���ز در دست���ۀ 
فراموش ش���دۀ غزلسرای���ان عرفان���ی نمی گنجد. 
ک���ه پژوهشگ���ر ب���رای شناخت و  در اینجاس���ت 
دسته بندی درست غزل موسوی از دید موضوع 
و اندیش���ه می باید به پذیرش گونه ای دیگر با نام 
غ���زل قرآن���ی یا غزل دین���ی تن در ده���د؛ گونه ای 
که هرچند نمی ت���وان شاعری برجسته را در نگاه 
گیر، نمایندۀ راستین آن دانست، نمونه هایی  فرا
از آن را در سروده ه���ای بسی���اری از غزلسرای���ان 
ام���روز، از جمله شهریار و منزوی و شاعران جوان 
همنس���ل موسوی می یابیم. برخی نیز مانند قادر 

طهماسب���ی )فرید( در این زمینه تالش های���ی درنگ برانگیز از خود نشان 
داده ان���د، اما هرگز نتوانسته اند این شیوه را به جایگاهی واال در ادب امروز 
که با درنظرگرفتن سال های درازی  گام نهاده  برسانند. موس���وی در راهی 
که در پیش روی اوست، شاید با پیگیری و تالش او و نیز پشتیبانی هایی 
ک���ه از س���وی بسیاری نهادها در ای���ن زمینه انجام می ش���ود، در سال های 
آینده در دسته بندی غزل امروز، به نماینده ای برجسته و نیز پیروانی توانا 
رف تالش هایی از  دس���ت پیدا کند و این روی نمی دهد، ج���ز با بررسی ژ
کوشش شاع���ر در شناخت سره و ناس���ره و از میان برداشتن  ای���ن دست و 
کاستی ها و افزودن توانایی ها. این شیوه تا امروز بیشتر بر پایۀ برخوردهای 
حس���ی و رویک���رد ستایشگرانه یا سوگمندانه استوار ش���ده است و کمتر از 
پایه ه���ای اندیشه ای بهره من���د شده است. این آف���ت در شعر موسوی نیز 
دی���ده می ش���ود. جهان بینی او بسیار س���اده و سطحی اس���ت و تحلیل او 
از چارچ���وب تنگ خی���ر و شر، حق و ناح���ق )باطل( و یا فرشت���ه و ابلیس، 
گفته جایگاه شاعر در یک���ی از دو سوی آن  ک���ه نا درنمی گ���ذرد؛ دو قطبی 
گزیز می باید چشم در راه ستیز و پرخاش  آشکار است و از همین روی به نا
شاعر در برابر قطب دیگر � که همان سیاهی و باطل است � باشیم. ستیزی 
ک���ه پیش بینی پذیر و س���اده است و مانن���د داوری سطحی شاع���ر دربارۀ 
عناص���ر هست���ی و گنجاندن آنه���ا در دو دستۀ خوب و ب���د، اندیشمندانه 
رف نگری و نگاه���ی دیگرگونه به هستی نیس���ت. نمونۀ این  و هم���راه ب���ا ژ
سطحی نگ���ری را در برخ���ورد شاع���ر با نم���اد قطب منفی، ابلی���س و دادن 
که به جای داشت���ن نگاهی شاعرانه یا  کودکان���ه به او می بینیم  پیشنهاد 
اندیشمندانه بیشتر به دست جنباندن پدری سختگیر برای هشداردادن 
یگوش یا نافرمان می ماند )تکرار »سجده کن«، و شعاری و  ب���ه کودکی باز

غیرشاعرانه بودن مفاخرۀ بیت دوم نیز جلب توجه می کند(:

چنان که در خبش های دیگر 
این جستار آشاکر یم شود، 

موسوی از قرآنـ  و نزی ادعیه 
ـ اثر بسیار پذیرفته است و 
اگر تزیبنی باشمی، در زمینۀ 
تکرار نزی او را پریو قرآن و 

ادعیه یم یابمی.
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ید میان »بال« و »وبال«: جناس زائد مز

کن از خودم کدام بال و پر؟! بگیر و راحتم 
خست���ه ام  بال ه���ای  منن���د  شان���ۀ  وب���ال 

)همان: 25(

برد نغز و دوگانۀ  کار کنار  که در  جناس تام میان دو »دل« )قلب، درون( 
ی شایسته به جای دو بار، یک بار  که با ایجاز گذرای »گرفتن« �  گذرا و نا
برد  کار گرفتِن دل )دلگرفتگ���ی( و دیگربار در  در شع���ر آمده � یک  ب���ار در 

یبایی بیت افزوده است: گرفتن، بر ز کسی را  کنایی چشم 

که چشم���م را تو گرفته س���ت  دل���م آنق���در 
کاس���ۀ پرخ���ون ت���ا تو   پ���ل زده از دل ای���ن 

)ص 27(

جناس قلب بعض میان »مرگ« و »مگر«:

در سین���ه ام نمان���ده امیدی مگ���ر به مرگ
کشی���د  دیگ���ر به���ار نی���ز از ای���ن خان���ه پ���ا 

)ص 42(

ایهام تناسب »اسیر« و »بیدل« با »شاعر«:

اسی���ر و بیدل ای���ن اشک ه���ای در به درم
یم  چه شاعری ش���ده ام، بیت ناب می گر

)ص 63(

ک���ار بدیع موس���وی، در تضمین و اش���اره به آیات  بخ���ش چشمگی���ری از 
بردها و برداشت ها را  کار قرآن���ی و ادعیه است. او خود پنج نمون���ه از این 
ب���ا آوردن جمله )آیه، دعا( در تارک غزل خود آشکار ساخته است: غزل 
کمیل، غ���زل دو با جمل���ه ای از دعای ندبه،  ی���ک با جمل���ه ای از دعای 
غ���زل هج���ده با آیۀ 94 سورۀ بقره، غزل 22 با چن���د آیه از سورۀ فیل، غزل 
23 ب���ا آیۀ 54 سورۀ آل عمران. در پانوشت بیت سوم از غزل یازده هم به 
بردهای دیگر  کار برداشتی از آیۀ سوم سورۀ قدر اشاره شده است. برخی 
که شاعر از آنها یاد نکرده و ما چند  نی���ز برگرفته از قرآن و حدی���ث هستند 

یم: نمونه را در اینجا می آور

را خست���ه  مل���ک  از  -خلیف���ۀ  م���را  بشن���و 
که داد می زن���د »این المفر« منم  ک���س  آن 

)ص 13(

«  )قیامه: 10( َمَفّرُ
ْ
ْیَن ال

َ
نَساُن َیْوَمِئٍذ أ ِ

ْ
 ال

ُ
برگرفته است از: »َیُقول

گذاشت لب به لبم پس دمید تا روحش
گ���ره حلق م���ن، هاله���ل شد گذش���ت از 

 )ص 46(

یبایی شناسی ز
کهن را نیز در پی  یبایی شناسی شعر  گرایش به ز گرای���ش به غزل سنتی، 
ن به شمار  یکرد موسوی به غزل ن���ه مدر ک���ه رو خواه���د داشت و از آنجا 
کهن  یبایی شناس���ی شعر  م���ی رود و نه یکسره سنت���ی، نشانه های���ی از ز
که  را در شع���ر او می یابی���م و ای���ن نشانه های ن���ه چندان پررن���گ، از آنجا 
ی سخن او  کار نرفته اند، ب���ه اثرگذار گونه ای ساختگی در شع���ر او به  ب���ه 
کرده اند. غزل موسوی از دید بدیع���ی آرایه پردازانه نیست، اما در  کم���ک 
که به یادکرد  گرفت  گون سراغ می ت���وان  گونا جای ج���ای آن از آرایه ه���ای 

چند نمونه بسنده می کنیم:

ایهام تضاد میان »حرامی« و »حالل«:

برگشت���ه ام از مذه���ب ای���ن ق���وم حرام���ی
حالل���م  خ���ون  ش���ود  پام���ال  ک���ه  بگ���ذار 

)ص 18(

ایهام تبادر به »بال« در »ببالم«:
یک عم���ر به جز دام و قف���س هیچ ندیدم
ببال���م  ک���ه  بمی���رم  آنگون���ه  ک���ن  تقدی���ر 

)ص 18(
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ک����رم خورده و ه���م سک�ه ها سی��اه هم سیب 
گ���ل و سب���زه ناام�ی����د ه���م حاف���ظ از نبی���د و 

 )ص 41(

گذشته از  این شعر حافظ: که 

ک���ه آمد به���ار و سب���زه دمید رسی���د م���ژده 
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید 

)حافظ، 1320، ص 161(

که ب���ه پیشواز حافظ س���روده شده نیز  ین���ۀ این غ���زل »سایه«  ی���ادآور آغاز
هست:

نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید
که بی رخ تو رسید  ی  چه بی نشاط  به���ار

)ابتهاج، 1371، ص 157(

از ب���س قلم ه���ا غ���رق مش���ق آب و نانن���د
دیگر تم���ام عاشق���ان بی داستانند 

)موسوی، 1390، ص 53(

ک���ه »عاشق���ان بی داست���ان« در آن پیشت���ر در شع���ر 
منزوی آمده است:

افسانه ه���ا می���دان عش���اق بزرگن���د
بی داستانی���م کوچ���ک  عاشق���ان  م���ا 

 )منزوی، 1388، ص 393(

ی���ک خانه بی فروغ، ی���ک دست بی چراغ
گ���ور تر  ه���م چشم  ه���ای م���ن ه���م چش���م 

)ص 68(

که بویژه با آمدن واژۀ »فروغ« این شعر فروغ را به یاد می آورد:

گ���ر به خانۀ من آم���دی برای من ای مهربان چراغ بی���ار )فرخزاد، 1379،  ا
ص 368(

وزن
گونه گون���ی موسیقی بیرونی را در این دفت���ر به خوبی ارج نهاده  موس���وی، 
ن  ن بهره ب���رده است. از این می���ان، ده وز و در س���ی غ���زل، از چه���ارده وز
ن برجای مانده،  کار رفته و بیست غزل دیگر در چهار وز تنه���ا یک بار ب���ه 
برد دیوان حافظ  ن پرکار ن ها، همان چهار وز ب���رد یافته است. این وز کار
هستند )ر.ک به: شمیس���ا، 1386، ص 39�40(. این نکته نشان دهندۀ 
کهن  یبایی شناسی سخنوران  ن نیز پیرو ز که موس���وی، در وز این است 
یژگی را در غزلسرای���ان برجستۀ همروزگار ما،  ی���ژه حافظ است. این و به و
که  ن، چیزی  ی���ار، سایه و منزوی نی���ز می بینیم. در زمین���ۀ وز مانن���د شهر
گرایش او  یار و سایه جدا و به منزوی نزدیک می سازد،  موس���وی را از شهر

وحی« )حجر: 29 و ص: 72(. اشاره دارد به: »َنَفخُت فیه ِمن ر

رسی���ده جان ب���ه لبم ی���ا مح���ول األحوال
 نق���اب خن���دۀ م���ا را ز روی ج���ان ب���ردار 

)ص 47(

 الَحول و األحوال«.
َ

اشاره دارد به دعای تحویل سال: »یا محّول

ک���رام الکاتبین بگ���ذر از خی���ر حساب���م ب���ا 
کنند  کنونم  ک���ن فکری ب���ه ح���ال زار ا امر 

)ص 69(

کاتبین« )انفطار: 11(.  
ً
اشاره دارد به: »کراما

کندیم و حاصل هیچ یک عمر جان 
هر روز و شب جز دور باطل هیچ

 ما سعی« را برد مانده ست تنها »لیس لإلنسان« )ص 70(
ّ

تقدیر »اال

 ما َسعی« )نجم: 
ّ

برگرفت���ه از: »و أن لیس لإلنس���ان ال
.)39

در برخی بیت ها هم شاعر پیوندی با شاعران دیگر 
کرده اس���ت و از آن جمله اند این چند نمونه  برق���رار 
که خود به آنها اشاره کرده است: تضمین مصراعی 

از حافظ در غزل یک، اشاره به بیتی از حافظ در غزل نه، برداشتی از یک 
ی در غزل بیست و اشاره به بیتی از حسین منزوی در  بیت اقبال اله���ور

غزل سی. چند نمونۀ دیگر را نیز ما یادآور می شویم:

به طوطیان بی خبر بگو که حال من خوش است
پ���ری شکست���ه را ب���ه میله ها دخی���ل بسته ام 

)ص 26(

رگان )مول���وی، 1363، ص 98-95(  اش���اره ای به داستان طوط���ی و باز
دارد.

مث���ل نسیم هستی اش از رفتن است موج
گذشته است  ک���ار از سلوک و سیر من���ازل 

)ص 35(

ی را فرایاد می آورد: که شعر نامدار اقبال الهور

گفت م���وج ز خود رفت���ه ای تیز خرامی���د و 
نیست���م  ن���روم  گ���ر  م���ی روم،  گ���ر  ا هست���م 

ی، 1370، ص236( )اقبال الهور

این هفت سین که طعنه به من زد رسید عید
ی���ک عمر هی���چ خی���ری از این عیده���ا ندید

خبش چمشگریی از کار بدیع 
موسوی، در تمضنی و اشاره 
به آیات قرآین و ادعیه است.
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13. مستفعل���ن فع���ل، مستفعل���ن فع���ل: از خانه های پیش ق���دری نمورتر 
.)28(

14. مستفعل���ن مستفعل���ن فع ل���ن، مستفعل���ن مستفعل���ن فع ل���ن: دیگر چه 
می خواهید از جانم؟ ای بغض های خشک بی درمان )30(.

قافیه و ردیف
گرای���ش دارد. هفده غزل از  موس���وی به غ���زل مرّدف و ردیف ه���ای فعلی 
که تنها سه تای آنها اسمی هستند  س���ی غزل این دفتر، دارای ردیف اند 
)غزل ه���ای شم���ارۀ 2، 8، 13( و دیگ���ر غزل ه���ا، ردیفی فعل���ی و اسنادی 
دارن���د. در غزل های یک، پن���ج و 25 با آمیزه ای از اس���م و فعل روبروییم. 
ردیف ها چنین هستن���د: منم )1(، او )2(، شب ها می گریست )5(، شد 
ک���رد )10(، ب���ود )11(، گذشت���ه اس���ت )12(، مرا )13(،  )6 و 17(، ت���و )8(، 
آتش زند )14(، نیستم )20(، است )22(، نیست )24(، مرا مخواه )25(، 

کنند )29(. می گریم )26(، 

که بیشت���ر آنها با  شاع���ر از قافیه ه���ای آس���ان و روان 
مص���وت بلن���د ساخته شده ان���د، بهره می ب���رد و به 
که ب���ا تنگ کردن  س���وی التزام و قافیه ه���ای هنری 
را  سخن���ور  پ���ای  و  دس���ت  واژه،  ین���ش  گز گست���رۀ 
می توانن���د بست، نم���ی رود. در 23 غ���زل، هجای 
ک���ه از این میان،  قافی���ه دارای مصوت بلند است 
برد یافته  کار »آ« پان���زده ب���ار و »ای« و »او« چهار ب���ار 
است. همخوان ه���ای »ن« )8بار(، »ر« )6بار(، »ل« )4بار(، »ک« )1بار(، 
»ه« )1ب���ار(، »س« )1ب���ار(، »س+ت« )1بار(، »د« )2ب���ار(، »ب« )1بار( در 
ب���رد همخوان ها در قافیه ها  کار ک���ار رفته اند. هرچند  هجاه���ای قافیه به 
ی در این دفتر یکنواخت و خسته کننده  چشمگیر نیست، موسیقی کنار

گونه گون در آن دیده می شود:  نشده و نوزده هجای قافیۀ 

 ،)5( »آه«   ،)4( ک«  »آ  ،)13 و   3( »آل«   ،)6 و   2( »او«   ،)16 و   1( »َار« 
»اس���ت+ه« )7(، »آ« )8، 10 و 20(، »َاس« )9(، »اید+ه« )11(، »ِال« )12، 
17(، »ای���ن« )14(، »ای���د« )15(، »آر« )18، 19(، »آن« )21، 24، 25، 27 

و 30(، »ایر« )22(، »َان« )23(، »آب« )26(، »اور« )28(، »اون« )29(.

تک���رار قافی���ه در شعر موس���وی چشمگیر است و در یک س���وم شعرهای او 
)ده غ���زِل شم���ارۀ 4، 5، 7، 10، 12، 13، 15، 19، 23 و 29. در غ���زل 10 دو 
گرفتن  نمونه تکرار قافیه دیده می شود(  قافیه تکرار شده است. با در نظر 
اینک���ه غزل ه���ای موسوی کوتاه هستند و میانگین شم���ار بیت ها در آنها 
گزینش و بهره گیری از قافیه  میان پنج و شش است،2 می توان گفت او در 

کم توان است.

که در 165 بیت س���روده شده اند و میانگین بیت ها در   2. بغ���ض دیرس���ال من دارای سی غزل است 
ز، روایی دارد و برای نمونه  کوتاه در میان غزلسرایان جوان ام���رو ه���ر غزل 5/5 اس���ت. سرودن غزل 

بیشینۀ غزل های فاضل نظری پنج یا شش بیتی هستند.

کم  که او می کوشد دست  بردتر و بلندتر است  کم کار ن های  برد وز کار به 
در یک غزل آنها را بیازماید.

گر منم  گنهکار ا که  کن عذاب را  1. مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: بس 
گلوی  کو جز تو همنفس )9(، یک بغض در  ک���و همدم���ی به غیر تو؟   ،)1(
گذشته است )12(،  زمی���ن آرمیده ب���ود )11(، از خیر بازگشت به ساح���ل 
که آب  که طعنه به من زد رسید عید )15(، این روزها  ای���ن هفت سین 
گذشته ست از سرم )16(، از این دروغ خسته ام اینسان مرا مخواه )25(، 

که جان به لب از ماست آسمان )27(. حاال مبین 

2. فاعالت���ن فاعالت���ن فاعالتن فاعلن: ماه امش���ب کامل است و آسمان 
گیسوی او )2(، غربت خورشید خود را ماه، شب ها می گریست )5(، باز 
که بر دنیا و دین آتش زن���د )14(، هرچه می گردم نمی یابم  شد چشم���ت 
خودم را... نیستم )20(، باغ ها در خویش می خواهند مدفونم کنند )29(.

3. مفاعل���ن فعالت���ن مفاعلن فعل���ن: یکی ست باغ 
و قف���س، عرش و فرش، حال م���را )13(، غروب اول 
ک���ن و ما را از  کامل ش���د )17(، عنایتی  م���رداد م���اه 
کفر و  ای���ن جه���ان بردار )18(، ب���ه جز نگاه ت���و معیار 
ایمان نیس���ت )24(، به یاد مستی چشمت خراب 

یم )26(. می گر

آنق���در  دل���م  فعل���ن:  فعالت���ن  فعالت���ن  فعالت���ن   .4
گرفته س���ت که چشمم را تو )8(، سجده کن تا پس 

از آن این همه سنگت نزنند )23(.

5. مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن: بی رحم ترین دشمنم آمد به جدالم )3(.

ک )4(. 6. مفتعلن فاعالت مفتعلن فع: ساقی من این منم تکیده ترین تا

7. مستفعل���ن مستفعالتن مستفعلن مستفعالت���ن: بی اشک عمری ندبه 
کردم، آخر نمازم بی وضو شد )6(.

8. مفاعل���ن مفاعلن مفاعلن مفاعلن: پری شکست���ه را به میله ها دخیل 
بسته ام )7(.

گرم پیدا شد،  9. فاعالت���ن فاعالتن فع، فاعالتن فاعالتن فع: با سالمی 
کرد )10(. یبی نو صدایم  با فر

10. مفتعل���ن مفتعل���ن مفتعل���ن فع لن: بی کس���ی ام را به رخ���م می کشی ای 
دیوار )19(.

11. مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع: از بس قلم ها غرق مشق آب و نانند )21(.

ک و چشمم از خلق  12. مستفعل���ن مستفعل���ن مستفعلن فع لن: پایم ز خ���ا
زمین سیر است )22(.

برای شناخت و دسته بندی 
درست غزل موسوی از دید 
موضوع و اندیشه یم باید به 
پذیرش گونه ای دیگر با نام 

غزل قرآین یا غزل دیین تن داد.
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