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 نگارنده: داوود جمالی

 

 

شاعران فارسی ی ب شعر فارسی است که از دیرباز تاکنون مورد استفادهغزل یکی از مهمترین و فراگیرترین قوال

بعد از ظهور نیما و تاثیرات آرا و آثار او بر ادبیات پسانیمایی به خصوص در دهه هفتاد تا . زبان قرارگرفته است

هایی چون شهریار، سیمین بهبهانی ، حسین منزوی ، حدی غزل نویسی به حاشیه رانده شده بود که وجود چهره

س عر سنتی ست که پترین قالب شغزل مقبولمحمدعلی بهمنی باعث شد تا چراغ غزل همچنان روشن بماند . 

 ( 126، ص 1395تحوالت بسیاری را تجربه کرده است . )عالی ،  از انقالب

 

 1399 سال در غزل 2۸ با را "صدابی دست این" عنوان با خود غزل یمجموعه چهارمین 1359 متولد صفا حسین

ی از غزل به شکل "منجنیق"و  "وصیت و صبحانه"شعرهای پیشین خود با نام  او در مجموعه .است کرده منتشر

. غزل صفا عالوه بر اینکه مورد استقبال جموعه شکل کاملی از آن تجارب استاین م نویسی پرداخته است که

 همچون نویسانغزل ترجوان نسل کارهای در تاثیر شیوه غزل نویسی او عمومی شعر قرارگرفته است بلکهمخاطبان 

 مجموعه) جمالی داوود ،(1399، "زاویه" و مجموعه 1397،"تشریح هایانگشت زیر" مجموعه) رسولی اهللرحمت

-کرم، علیرضا الیاسی )(1397،ترنزدیکآزادی، میدان بعد ایستگاه) محمدتقی مهدی ،(1397ایهام،،"ریختهازهم"

 .است مشهود نیز...  ( و139۸،ایجازچالگی،

حتوا و که مچرا  دهدموسیقی کالم نشان میشکل بیرونی و این تاثیرپذیری اما بیشترین نمود خودش را در 

گیراست که  . بار موسیقایی غزل صفا چنانقل از صفا و مستقل از یکدیگر استمست انی هر کدام از شاعردغدغه

وانده شده ها توسط محسن چاووشی خمورد توجه اهل موسیقی نیز قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از این غزل

کالم حسین  ترین آثارش مدیون استفاده ازان داد که موفقتوان نشاست و در بررسی کارنامه این خواننده می

 صفاست.

 



  ِنویسیغزل هایویژگی مورد در اییبررسی اندمشغول ادبی هایپدیده بررسی کار به که آنان و منتقدان متاسفانه

 از بعد غریب غزل" نام با یادداشتی در مقاله این ینگارنده ،در بررسی شعر صفا پیش از این. اندنداده صورت صفا

 .است کرده اشاره صفا غزل هایویژگی از برخیبه  منجنیق یمجموعه چاپ از بعد (هنرآنالین,1397) "غزل غریب

 شر شده استتمن (مجله آنالین وینش،139۸) "انه به غزل، از تصویر به فرماز تر"ای از هادی عیار نیز با عنوان مقاله

حسین صفا چه در  های آثار. با توجه به ظرفیت کندکه ارتباط بین شعر محاوره و فرم غزل صفا را بررسی می

  های بیشتری بر آثار این شاعر صورت بگیرد.امید است بررسی ،زمینه شعر محاوره و غزل و چه در زمینه شعر سپید

 

 

راری که صفا در از غزل با اص این شکل .اندشده نوشته لتیشش با ابیات غزل 23 "صدااین دست بی "در کتاب 

به صفا  لتی را منسوبشش ی غزلت چنانکه برخمی او تبدیل شده اسهای فریکی از شاخصهنوشتن آن دارد به 

چون حافظ ی همی مطولی در ادبیات دارد. از غزلهای قدمای شعر فارسکنند حال آنکه این شکل از غزل پیشینهمی

جاست که صفا با ، محمدسعید میرزایی و ... . اما نکته ایناز جمله سیمین بهبهانی ا معاصرانت و بیدل و موالنا

 ،باشد توانست داشتهلتی( چنین بسامدی نمیششی که شاید جز در این شکل از غزل )هایاستفاده از تکنیک

 .کنددا میشده جدهد که به طور کامل غزل او را از آنچه پیش از او نوشته میبافتی را ارائه می

 

 

 موسیقی درونی

 

 کلمات در هامصوت و هاصامت تضاد و تشابه یا وحدت رهگذر از که هاییهماهنگی مجموعه یعنی درونی موسیقی

نویس معاصری را بشود سراغ داشت که مانند صفا به شاید کمتر غزل (3۸9،ص1376کدکنی،).آیدمی پدید شعر

این دست "موعه در مج .الینفک غزلهای صفاست ءدرونی جز. قافیه داشته باشد لش تاکیدسیقی درونی غزمو

حرف و مصوت است را به وضوح  ایه تکرار که در بدیع شامل تکرارِ جمله، کلمه، هجا،توان استفاده از آرمی "صدابی

های غزل ها نیست بلکه خود یکی از شاخصهدر میان سایر آرایه صفا صرفا یک آرایه تکرار در غزلهای اما دید.

 صفاست

 



 :تکرار جمله

 

 را هوایت و پریممی خواب در

 آرامی به چریممی خواب در

 

 آرامی؛ به چریممی خواب در

 را دعاها که چنانآن آرام؛

 میآمیزند خیس دستمالِ با

 هرشب جهان دارهایزندهشب

 (5غزل یک بیت )

 

 جذابی که ببین را خودت خواب و بخواب

 ...آبی...گلبهی...سرخ: ببین رنگ خوابِ و

 ببین رنگ خوابِ توی ،ببین رنگ خوابِ و

 آهوها اندآبی و گلبهی و سرخ که

 (بیت آخر 5)غزل

 

 :تکرار کلمه

 

تبدیل شده است . چنانکه هیچ غزلی از صفا در این  غزل او عد از فرماین شکل از تکرار در شعر صفا به یک بُ

از کتاب صفا اوج استفاده از تکرار در  25غزل ات بارها شنیده نشوند. برای مثال مجموعه نیست که در آن کلم



رسد خوانش کامل این غزل جایگاه این تکنیک ست اما به نظر میاگرچه طوالنیست که ساخت فرم روایی غزل او

 دهد.را در غزل صفا بهتر نشان می

 :"صدااین دست بی"از کتاب  وپنجبیستغزل 

 

 چوپان از دشت از

 قصاب از آب از

 کن پروا مرگ از

 

 است ناامن زنگوله

 فورا   را زنگوله

 کن وا گردنت از

■ 

 !مأمن وستتپ ای

 

 چاقوها جمله ای

 !دشمن پوستت با

 

 باشی پوستین تا

 شأنِ  در پوست یک

 کن پیدا دوست یک

■ 

 !بره ای! بره ای



 ذرهیک ذرهیک

 آور؛ یاد به را خود

 

 ستچراگاهی دنیا

 مهیای را خود

 کن دنیا نشخوار

■ 

 ضامن گوشتت ای

 !را هاخورش طعم

 !تنهایی مذبوحِ

 رنگینت خون با

 را قربان اعیاد

 کن واراگ ما بر

■ 

 تلخ هاییگله ما

 دنیاییم کام در

 

 قربانی نیز ما

 تنهاییم نیز ما

 

 بنشین خود خون در

 کن تماشا را ما



■ 

 خورد را ما عُمرْ این

 خوردیم را تو هم ما

 !بره ای! بره ای

 درد این با که ما چون

 ییممدارا اهل

 کن مدارا ما با

■ 

 ...افسوسی نه دیگر

 ...فانوسی نه دیگر

 !امّیدبی خورشیدِ

 !خورشیدبی امّیدِ

 کن کم غمی ما از

  کن وا دری ما بر

■ 

 چاقو از بارانی

 پایین زا باردمی

 

 چاقو از پایینی

 باال از باردمی

 

 را پایین و باال



 کن باال و پایین

■ 

 باد از ترچاالک

 هیچ از بپر باال

 

 باد از ترچاالک

 هیچ از بیا پایین

 

 هیچ از آبشخوری

 کن پیدا هیچ در

■ 

  و تیز مانگوش ما

 است ناامن زنگوله

 !بره ای! بره ای

 باشی امان در تا 

 حتما  را زنگوله

 کن وا گردنت از

 

است . اما در غزل  مدرن بسیار مورد استفاده قرارگرفتهایست که از شعر سنتی تا مدرن و پستی تکرار آرایهآرایه

تر نیما نزدیکبیشتر از آنکه به سیاق شاعران سنتی نزدیک باشد به سیاق شاعران اصطالحا پساصفا این استفاده 

 است. چنانکه در مثالهای بعدی این مهم بیشتر روشن خواهد شد.

 



 موسیقی بیرونی

 

ت این دس"نیز در مجموعه  (3۸9،ص1376کدکنی،)، است ]درقوالب سنتی[ شعر عروضی وزن که بیرونی موسیقی

 اند. وزن متفاوت سروده شده 15در این مجموعه غزلهای  مورد توجه صفا بوده است. کامال "صدابی

 

 مفاعیلن مفعول فاعالت :23غزل  - 21غزل  - 7غزل  -15غزل  - 1غزل

 فاعلن مفاعلن فعل :2غزل 

 مفاعلن فعالتن : 19غزل  - 6غزل  - 3غزل 

 مفاعلن فعالتن فع :24غزل  – 4غزل

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن :5غزل 

 فعالتن فعلن :۸غزل 

 مستفعلن مفاعیلن :27غزل  -9غزل 

 فعالتن مفاعلن فعلن :10غزل 

 مستفعلن فعلن :25غزل  -11غزل 

 مفعول فاعالت فعولن :26غزل  -12غزل 

 مستفعلن فعلن مفاعیلن :13غزل 

 فاعالت مفاعلن فعلن :2۸غزل  -17غزل  - 14غزل 

 مفاعلن فعلن :20و غزل  16غزل 

 مفعول فاعلن :1۸غزل 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن :22غزل 

 



درونی  از توجه به موسیقی ترکمدر این مجموعه  نیز تنوع موسیقی بیرونی توجه به همانطور که مشخص است

ر تکرار یک محتوا دکه متناسب با  22نبوده است. تمام اوزان نوشته شده مختلف االرکان هستند . جز وزن غزل 

چرخش  ،اژگانیی از تکرار ودر آن عالوه بر استفادهفضای موسیقی و سماع که  ست باروایتی این غزلرکن است . 

توجه به  ز بااین تناسب محتوا و وزن انتخابی نی رکنی در موسیقی بیرونی تناسب دلنشینی ایجاد کرده است.تک

 ست .تفاوت اوزان قابل بررسی

 

 موسیقی کناری

 

 مصراع یا تبی سراسر در آن ظهور ولی دارد تاثیر شعر موسیقایی نظام در که ستعواملی یهمه کناری موسیقی 

د حال آنکه کننانگارانه با این وجه موسیقایی شعر برخورد میبسیاری ساده (3۸9،ص1376کدکنی،)نیست رویت قابل

موسیقایی  وجهاین  تواند ریشه در نگاه و برخورد شاعر بابسیاری از ظرائف و تمایزات شعری می ،بنا به این تعریف

 شعرش باشد .  از

از یک شعر  یک شعر یا بخشی که ام: من تجربه کردهگویدای چنین میتی اس الیوت  شاعر آمریکایی در مقاله

، 13۸3، و مهاجر )موحد.ن پدیدار شود سپس جامه لفظ بپوشدممکن است نخست به صورت ریتم مخصوصی در ذه

ه برای صفا های صفا آنچبه ویژه توجه به موسیقی کناری در غزل رسد با توجه به نقش موسیقیبه نظر می (1۸ص

 .استی الیوت افتد چیزی شبیه گفتهدر نوشتن شعر اتفاق می

-آوایی نمودِر شان د. صفا کلمات را بر مبنای نقشزبان صفا را توجیه کندتواند چندگانگی همین امر است که می

لزاما )نه ا تون کهنمزبان  -بان محاورهز -زبان معیار ،یک بیتاز این رو در کند. گزینش می معنایی قطعه

 شان .با هم حضور دارند. نه تنها به صورت کلمه که گاه با شکل دستوری آرکاییک(

 

 

 کوچک شب از گالیه

  کودک شیوه به نق و

 مبارک حزن است بس



 (بیت آخر 3غزل )

 

 یا

 

 شد بدل رودخانه به دردی

 ریخت گلو به شد روانه رودی

 را اشخستگی چالند ابری

 ریختفرو دستپاچه بارانِ

 

 شد قلم خوشنویس اندوهِ

 رفت فرو گریه هایلیقه در

 بود شعرشدن مستِ که روحی

 ریخت سبو درون را خیام

 (2و  1بیت  12غزل )

 

 هایغزل از بسیاری در که کندمی ایجاد کالم درلحنی  یا چالندن و لیقه و سبو با هم حزن کنار در نق یاستفاده

 ادبیاتب شود طنین شعر صفا هم به گوش مخاطب زبان محاوره و هم مخاطو باعث می خوردمی چشم به صفا

 کالسیک خوش بنشیند.

 

 سوزدهان زبانِ! پدر

 بگویم چگونه را تو

 نیست؟ تویی که این کفیلْ 



 

 ببخشم؟ چگونه را تو

 خار فقط تو از که را تو

 رفت پسر هایچشم به

 (6بیت  19غزل )

 

ببخشم که شکل  استفاده شده است اما با آوردن تو را چگونه "چگونه به تو بگویم"به جای  "تو را چگونه بگویم"

شود . میمتوجه تفاوت دستوری این دو سطر نبدون مداقه و در برخورد اولیه امروزی همان جمله است مخاطب 

به  اطب راصفاست با تردستی ذهن مخ هایشگرداز  شان کهچرا که شکل موسیقایی این دو سطر و تکرار واژگانی

های صفا لسطر دوم را ناشی از ضرورت رعایت وزن بدانیم اما با خواندن غز ممکن است شکلِ. دست گرفته است

گرفتن یه قرارنای در تنگنای وزن یا قافشویم که تغییرات صفا بر مبو نوع برخورد این شاعر با وزن متوجه می

 نیست .

 تاثیرپذیری صفا هایغزل لحن در که است این کندمی متمایز نویساناز دیگر غزل ویژه شکل به را صفا غزل که آنچه

با شکلی  –اند ه ویژه شاعرانی که ارتباط چندانی با قوالب عروضی به ویژه غزل نداشتهب- معاصر شاعران شعر از

 سطح در ...و تلمیح و تضمین یآرایه مثل چیزی که نیست چنان تاثیرپذیری این. شودمی دیدهمنحصر به فرد 

 آن مستقیم طور به تواننمی که شده صفا لحن به تبدیل چنان تکوینی فرآیند یک در که ستتاثیری بلکه. باشد

  .داد نسبت شاعری به را

 

 سطربندی

 

-پاره شش ای تلَ شش از بیتهر  ست "صدابی دست این" کتاب هایغزل اکثر شکل که لتیشش هایغزل در

 ابیات حد از شبی بلندی تواندمصاریع می تهایلَ نوشتنهم زیر دالیل از یکی اگرچه .است شده تشکیل مصرع

 یک از نشان هک است شده حفظ رویه همین هم هستند رکنی دو و کوتاه هاتلَ که هاییغزل در حتی اما باشد

  دارد. چیدمان این در تعمد

 



 چهارتایی دوتایی،/ دوتایی  را هالت شودمی -ایمدیده سپید اشعار سطربندی در که همانگونه - چیدمانی چنین در

 .چید...  و تایی6/  تاییسه تایی، تکی،دو/ تاییسه/

 ستضرورتی صفا بیان و زبان نوع به توجه با اما اندازدمی اشسنتی شکل از را قالب ریخت چه اگر چیدمان این

 هم و کند جدا را بیت یک در هشد ساخته ردِ خُ فضاهای نحوی به هم تا کرده استفاده آن از درستی به صفا که

سطرها در خوانش اثر  گذاری بیناز طرفی سکوتی که این فاصله. کند ترآسان را شعرش روایی ِشکل فهم و خوانش

 .گیردا شکل میهبندی غزل با همین فاصلهو به عبارتی میزان شعر است.کند کامال در خدمت صدای کلی ِایجاد می

 :زیر بیت در

 نانی یتکه یا

 درویشی دستِ در

 

 کوچک ایوصله یا

 شوالیی دوشِ بر

 

 زخمی ایشانه یا

 تبرزینی  زیرِ

 (۸بیت  11غزل ) 

 

تر اینکه همین باند. جالضرب همسان شده 3گذاری تبدیل به  با یک فاصلهشوند، آغاز می "یا"بند که هر سه با  3

 که چرا. است گرفته صورت بیت روایی شکل مبنای بر کامال طربندیس .نیز به این شکل است 2مان در بیت چید

این فاصله  از طرفی .شدمی گسسته کامال به لحاظ معنایی میانی سطر گرفتمی قرار تایی3 معمول حالت به اگر

نشان  اعرشکند تا هم روایت های درون یک بیت را با یک فاصله گذاری برای خواننده معین میگذاری ما خرده

را  وانش خریتمِ  هم مخاطب در خوانش غزل ه است ودهد که آگاهانه فضاهای متفاوت را در یک بیت درگیر کرد

  .و به عبارتی شعر را چنانکه در ذهن شاعر نقش بسته ببیند گم نکند

 



. برای است ر دیگر غزلهای صفا نیز مشهودد این چیدمان این شکل از چیدمان در غزل صفا تصادفی نیست چرا که

 و نیز : طور کامل از صفا آورده شده است در باال بهکه  مثال در غزل بیست و پنج

 

 کوچک شب از گالیه

 کودک شیوه به نق و

 مبارک حزن است بس

 

 نیز غمت بلند شبت

 نیز شبت خیر به غمت

 

 !حسابی مرد است شب

 

 صدایی هک گویی. است کرده ایجاد نمایشی لحن هم پایانی لت کردن جدا و صورت این به بیت این در بندی سطر

 یوتسک به دعوت همان نوعی به این !حسابی مرد است شب گویدمی اعتراض به نیست مشخص آن صاحب که

طنین را  جنس دیگری از ،و از طرفی نمود نمایشی لحن دارد وجود اثر کلیت در هم و بیت این در هم که است

 کند.شود و اصطالحا صدا را افکتیو میدر ذهن خواننده مصور می

 

 فضاسازی

 

 است قطار که من روان روزی

  پایین به کرد سقوط پل از

 آنگاه من مسافران روح

 باال به کرد سقوط من از



 کرد حرکت هم قطار روح

 دیگر آخر به آخری از

 (6بیت  7 غزل)

 

 گراحجم شاعران شعر در که انتزاعی و هندسی سازیفضا. آیدمی چشم به بسیار صفا شعر در هاییفضاسازی چنین

 هایظرفیت کشف من ارکگوید : دانند میرا نماینده شعر حجم می یداهلل رویایی که بسیاری او  شودمی دیده بسیار

 است بیت این مرکزی یهسته که "باال به کردن سقوط" و" روان بودن قطار"(  50ص ،1379رویایی،) است لغت تازه

 قطار و د انسان()به معنای بخشی از وجو روان هبَشَوجه.  باشد رویایی یجملههمین  از مصداقی تواندمی

که عرف و أجلی باشد تا غرض از تشبیه مشخص شود؛ بنابراین از آنجاییأ بهشبه باید در مشبهوجه  چیست؟

شبه معموال  ساده و آسان به محسوس، دریافت وجهشبه در امور حسّی آشکارتر است، در تشبیهاتی با مشبهوجه

سادگی ممکن شبه بههها دریافت وجها معقول است و در آنبه آناست، برخالف تشبیهاتی که مشبه

 در آنها ( وجه شبه نزد شاعران مدرن بیشتر از جنس معقول است که دریافت وجه شبه1397نگاه،)کردبچه،نیست

 برای مثال : .پذیردصورت نمیبه سادگی 

 

 من روی آهنِ شاد 

 شادی ِ آهن می شوم 

 (37، ص 1371)رویایی، 

 

 

 با باد

 من از درخت 

 باالمی افتم

 (41،لبریخته1369)رویایی،

 



 نتوانستم بگویم: اسب مهنوز نمی

 ممن فقط سفیدی اسب را گریست

 داسب مرا درو کردن

 (1350گریستم،)احمدرضا احمدی، من فقط سپیدی اسب را 

  

 و حرکت  (57ص ،1379 رویایی،) کنیم چیزها شباهت جانشین را چیزها حرکت باید ماگوید رویایی در جایی می

 اینجا که است مرگ از شکلی سقوط. شودمی منجر را روان بودن قطار خلق که است روان تِسیالیّ با قطار، روندگی

 نویسدمی شاعر پس رودمی باال به مرگ با روح  .بگیرد شکل فضایی تا کرده استفاده سقوط از مرگ جای به شاعر

از طرفی صورت ظاهری کلمه روان، تناسبی با روندگی در قطار  .باال به کرد سقوط من از آنگاه من مسافران روح

 ه ایجاد تناسبی دور اما ظریف و هوشمندانه است . کند کایجاد می

 گزینش بهگرایش زیادی  های برجسته موج نواز چهره احمدی احمدرضا ،شعر فارسی مدرنِ  در میان شاعرانِ

 اندازچشم در و جا یک در ربطبی ظاهر در گاه و متعدد تصاویر و عناصر گردآوردن و منظرفراخ یا شاتالنگ تصاویر

 یا نزدیک تصویرهای به بسیار یعالقه رویایی یداهللو چهره سرشناس شعر حجم  (77،ص13۸6شیری،). دارد متن

ی مجموعه در غزل صفا به تدریج از  (7۸،ص13۸6شیری،)دارد آنها پنهان و آشکار جوانب و ابعاد در کاویباز و کلوزآپ

از   جامعصحبتِ اق این دو شاعر است.رفتار زبانی صفا متاثر از سبک و سی "صدااین دست بی"ی دوم تا مجموعه

برای اینکه نشان داده شود که  طلبدفرآیند تاثیرپذیری صفا از شاعران شعر مدرن در غزلش خود مجالی دیگر می

موسیقی و نمود آوایی  ،اگر بپذیریم هر سبک شعری اما .ی تلفیق است نه تقلیدتاثیرپذیری در شعر صفا از جنبه

صدایی در غزل معاصر ایجاد کرده است که در نوع خود  ات،خود را دارد خواهیم پذیرفت که این تاثیرات و تلفیق

 آغاز اینچنین ،لطیف تصویری با استهمین غزل  به متعلقنیز  باال بیتِ که 7غزل مثال برایمنحصر به فرد است . 

 :شودمی

 

 از لب پرتگاه با لذت

 کردمرو به پایین صعود می

 

 تو شتابان تمام پایین را



 -برای ابرشدن -رو به دریا

 دواندی مرا که با دریا می

 زیر تابیدنت بخار شوم

 

و ای سقوط استفاده شده( صعود به ج ،)که برای معناسازیپرتگاه سقوط از لب صویرهای منبسط در این بیت ت

 انقباض و انبساط این منقبض شده است.  ستدرونی وگویکه نوعی گفت در یک رابطه دریا با دویدن و بخار شدن

 .  است تلفیق همین از ایگوشه شودمی ایجاد روایت در که

گویی پارهاین پاره (. 77، ص13۸6)شیری، ستاصلی اساسی ،در روایتگویی و پراکندگی پارهموج نو پارهدر فرم شعر 

با  هر فضادر غزل صفا د. اشاره به این موضوع از این حیث است که خورَ تقریبا در اکثر غزلهای صفا به چشم می

اما در میان این تکرارهای کالمی همراه است  ،متفاوتی را بسازد موقعیتهر تکرار به نحوی که کلمات تکرار 

ایجاد  نیز های ظریفی را در ریتم شعرتفاوت ین شکل از فضاسازیا خورند.فضاهای تصویری متفاوتی به هم گره می

 کند . می

 کنند:با تفاوت فضا آهنگ متفاوتی پیدا می کنید که توجه انددو بیت زیر که از یک غزلبه برای مثال 

 

 صحرا؟ چیستم؟ من

 صحرا در که این یا

 شِنبادی؟ جوالن

 

 دریا؟ چیستم؟ من

 دریا در که این یا

 دلفینی پرواز

 (3بیت  11)غزل

 



 خونسرد مردمی با

 خیابانی شاید

 راهبندانی در

 

 ولگرد سگی شاید

 پردرد ایزوزه با

 ماشینی زیر در

 (7)همان بیت 

 

تر است در حالی که در تر و بلنددر کلمه صحرا کشیده "آ"با منتهی شدن به هجای بلند  3ضربآهنگ بیت 

از طرفی این ریتم صرفا  تر دارد.ضربآهنگی کوتاه ،حرف دالو سکون ِ "درد"تم شدن به قوافیِ با  خ 7بیت ،مقابل

شود صداهای آن وقتی فضایی در ذهن در قامت یک تصویر ساخته می. تاثر از بلندی و کوتاهی هجا نیستم

ی کودک را نیز در هی یک کودک ناخودآگاه صدای خند. دیدن تصویر خندهشودتصویر نیز در ذهن ایجاد می

. تا اینجا هر شعری با ساخت فضا این صدا را همراه خود خواهد داشت. آنچه به نظر نگارنده کندذهن ایجاد می

کند . ست که صفا تناسب آن را در محور افقی و عمودی شعر حفظ میاییدر شعر صفا برجسته است هارمونی

ای که این ریتم را بهم بزند، چنانکه در با هجاهای کشیده بدون حضور کلمه مناظر وسیع 3فضای طبیعی بیت 

ین صداهای کند . و در نهایت همی با هجاهای کوتاه که تراکم و فشار موقعیت را تداعی میفضای شهر 7بیت 

در  3از طرفی هجای بلند در بیت  کنند .که با ریتمی همگون صدای کلی شعر را ایجاد میاست  بلند و کوتاه

و فشردگی  7کوتاه بیت هجاهای طبیعی آزادی و فراخ بال انسان در مناظر طبیعی و میان تصاویری از مناظر 

 در شهر است .  آدمی هایی فشردگیمتبادر کنندهتصاویر 

 

 

ام یک شعر گوید : من تجربه کردهای چنین میدر مقالهی الیوت را دوباره نقل کنم که دانم گفتهالزم میدر پایان 

 ن پدیدار شود سپس جامه لفظ بپوشدشعر ممکن است نخست به صورت ریتم مخصوصی در ذه یا بخشی از یک

البته های ریتمیکِ ذهن صفا که کنم غزل صفا عبارت است از تداعیچرا که فکر می  (1۸، ص13۸3)موحد و مهاجر، 



ها تولید هاست یا صدایی که این تداعیتصویر کردن این تداعیارجحیت با  در بنای غزل صفا گفت کهتوان نمی

  کنند.می

ها را این تجربهآنچه . گرا ساخته استای تجربهرفتارهای فرمی حسین صفا از او چهرهغزل صفا و های جذابیت

در این شود. و نگاه مدرن به شعر فارسی ایجاد می سنتیست که در غزل صفا بین نگاه پیوندی کندمحل تامل می

 .مند مورد اشاره قرار بگیردای مخاطب عالقهبر ای از این پیوندها و رویکردنوشتار کوتاه سعی بر آن بود گوشه
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