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  سرشك. م بندي در شعرِ هاي پايان نگاهي به شيوه

  *مسعود روحاني

  چكيده
شعر نيز از اين ويژگي جـدا  . بندي در تمام هنرها اهميت بسيار دارد  پايان ةنحو

بندي آن است كه عـالوه    چگونگي پايان در ساختار شعرْ مهمنيست و از موارد 
ثير موسيقايي، در استحكام و انسجام بخشيدن به ساختار شـعر نيـز دخيـل    أبر ت

اين بخش از شعر توجه  بهگوناگون هاي   شاعران در دوره سبب،به همين . است
 شـعر در تـر   بـيش ي و مانـدگار  ريتـأث  باعـث  آن، آراستن با اند  دهيكوش كرده و

ـ  كيكالسـ  شـعر  بندي در  پايان .شوند خواننده ةشياند ـ  ه ب كـارگيري   هصـورت ب
 شعر در .است افتهي نمود غيره و ،تخلص ،مقطع، شريطه حسن هايي مانند  آرايه

 روانشيـ پ و مـا يالبتـه ن  و شدهي ا  ژهيو توجهي بند  انيپا چگونگي به زين معاصر
 ةاز شاعراني كـه شـعرش از نظـر نحـو     .اند  هادد ارائه زمينه نيا دريي ها  ينوآور
گونـاگون  هـاي    شـيوه  ةبا ارائاو . استسرشك . م داردهايي   بندي نوآوري  پايان

هـاي    بندي اشعارش داشته اسـت؛ از شـيوه    سعي در ايجاد فرمي جديد در پايان
برگردان، انتخاب عنوان از پايـان شـعر، طـرح    : ند ازا شاعر عبارت ةمورد استفاد

هـاي    نوآوريرغم   به  .غيره و ،نيافتگي پايان ،حالت انتظار، خالف انتظارپرسش، 
در تعداد اندكي از او شود،   بندي شعر شفيعي ديده مي  پايان ةفراواني كه در شيو
بندي مانند شريطه و حسن مقطع نيز اسـتفاده    هاي سنتي پايان  شعرهايش از روش

ادبيـات كالسـيك و   بـا  توان ناشي از شناخت كامل شاعر   كه البته اين را ميكرده 
  .با آن دانست مؤانست

 بندي، شعر معاصر، طرح پرسـش،   هاي ادبي، برگردان، پايان  برجستگي :ها  واژه ديكل
  .سرشك. م عنوان شعري،
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  مقدمه .1

چه بـه   آن. گذارد  ميتأثير از عوامل زيباشناختي در هر شعري فرم آن است كه در زيبايي آن 
چـه مربـوط    و آنشود   ميامور بنيادي و اساسي شعر مربوط است در بخش ساختار بررسي 

چـه در   البته خود فرم به دو گونـه اسـت؛ آن  . به امور صوري و زيبايي است، در بخش فرم
چه در محور عمـودي در   و آن ،افتد فرم بافتاري  ها اتفاق مي  محور افقي در سطرها و مصرع

  ).128- 127: 1387، ترابي ←( افتد فرم ساختاري است  ق ميكليت شعر اتفا
آن است كـه عـالوه بـر    » بندي  پايان«گيري فرم ساختاري شعر   از عناصر مهم در شكل

از طرفي، . موسيقايي، در استحكام و انسجام بخشيدن به ساختار شعر نيز دخيل است تأثير
شـده   توجه  غيره  و ،سينما، تئاتر، نقاشيمانند گوناگون ي هنرها دري بند  انيپاي چگونگبه 

هـر سـاختار   «: گويـد   ايگليتون مـي . شود  ديده مي هم شعر چنين توجهي در سرودن. است
 »گرانيگاه اصلي يا سـطح مسـلط داشـته باشـد    نقطة بايد يك ...)  شعر يا داستان يا(هنري 

زيرا از  ؛اياني آن استگرانيگاه شعر بخش پنقطة رسد   و به نظر مي). 37: 1368 ايگليتون،(
بـه آن  و كـرده  توجـه  بـه آن  شعر فارسـي  گوناگون هاي   طي دورهشاعران هايي كه   بخش

 تـأثير بـه زيبـايي و    خودي ها  سروده در ربازيد از شاعران .پايان آن استاند  ورزيدهاهتمام 
ـ  تـأثير  موجـب  آن آراسـتن  با اند  دهيكوش و   داده تياهم خود از شعر اين بخش  و تـر  شيب
شـكل اسـتفاده از    بـه  توجه نيا ك،يكالس شعر در .شوند خواننده ةشياند درآن ي ماندگار
تـر   است و شاعران كم افتهي نمود غيره و ،تخلص ،مقطع، شريطه حسن هايي همچون  آرايه

 ةنحـو  بـه  زيـ ن معاصـر  شعر در .اند  شعري را بدون توجه به اين ساختارها به اتمام رسانده
 نيـ ا در نيـز  ييهـا   ياند نـوآور   سعي كرده روانشيپ و ماين و شدهي ا  ژهيو توجهي بند  انيپا

بـه  كنـد    سـعي مـي  هـاي متفـاوت و جديـد      شاعر معاصر با اتخـاذ شـيوه   .كنند ارائه زمينه
زدايـي، ذهـن     هاي تكراري گذشته دست بزند تـا بـا بـروز آشـنايي      ساختارشكني در شيوه

  .كندمخاطب را به شعرش معطوف 
 در بندي در شعر كالسيك و معاصر بايد اذعان داشت كه گرچه هاي پايان  بررسي شيوه با
ي ريكارگ هب شكل به توجه نيا شده، اريبس توجه شعري بند  انيپاي ها  روش به كيكالس شعر
 بـه  .خـورد   ينم چشم چنداني به ينوآور ها آن ةارائ در و بودهي تكرار وي ا  شهيكليي ها  هيآرا

 حسـن  شـكل  به آن بروز وي سنت شعر در اشعار ةانيپا بهي كم توجه وجود با« ،گريد عبارت
ي هـا   وهيشـ  و كـالم  انيـ پا بـه ي فيك توجه... و ،طهيشري دعا ردالمطلع، ،)ختام حسن( مقطع

  .)104: 1388، يميمق و منش  كين( »است مشهود تر شيب نو شعر در آني ساز  برجسته
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 وي تصـنع  رفتـه   يم كاره ب كيكالس اشعار انيپا در كهيي ها  هيآرا است آن بر خود ماين
 كيـ  مـا  ميقـد  اشعار تمام در«: است برآمده نهيزم نيا دري نوآور درصدد و بودهي تكرار
 افتـه ي را حالـت  نيـ اي قيموسـ  با خودي وستگيپ و اديانق واسطة به كه استي تصنع حالت
 تـأثير  مينيب  يم م،يكن  يم سوا خود نظمي بند  قالب از راي شعر وقت هر كه است نيا. است

 رونيب وحشتناك ديق و حبس نيا از راي فارس شعر كه ام  كرده را كار نيا من. داردي گريد
ة شـد  هـاي ارائـه    در اين مقاله تـالش شـده شـيوه    .)63- 62: 1368 ج،يوشي ماين( »ام  آورده
، از شـاعران معاصـر،   )سرشـك . م(محمدرضـا شـفيعي كـدكني    در شـعر  بندي شعر   پايان

بنـدي اشـعارش     در پايانگوناگون از جهات او هايي كه   كارها و نوآوري و راه شودبررسي 
هاي شـاعر در    دادن شيوه  به زباني ديگر، هدف اين جستار نشان. شودبه كار گرفته، تبيين 

  .دهي به بخش پاياني شعر است  فرم
  

  پژوهش روش. 2
 دنيرسـ ي بـرا  .است شده استفادهي ا  خانه كتاب روش و محتوا ليتحل از ،جستار نيا در
  بـدين . و بررسـي شـده اسـت    ليـ تحل سرشك از جهت فرم و شـكل . شعر م هدف، به

هايي را كه شاعر در انتهاي   سازي  و برجسته ،ها، مباحث زباني  هي، آرايلفظ عيصناترتيب، 
بنـدي شـعر     هـا بـر پايـان    آن تأثيرهاي   به شيوه و كرديم كار گرفته استخراجه اشعارش ب

  .دست يافتيم
  

  پژوهش ةنيشيو پ قلمرو. 3
دوم  ةهـزار ي هـا   سرشك در مجموعـه . تمام اشعار كالسيك و نيمايي مبه پژوهش اين در 

موضـوع ايـن    بـارة هاي ادبي، در  در پژوهش. شدتوجه  اي براي صداها  آيينهو  كوهي آهوي
صورت نگرفتـه اسـت و   تحقيقي سرشك، تاكنون . بندي در شعر م  پايان ةيعني شيو ،جستار

هاي خـود    نگارنده در بررسي. دشو مياين پژوهش، نخستين جستار در اين زمينه محسوب 
آن اسـت  كنندة  بيانموضوع اين  1.شعر قيصر برخورد كرده استمورد  در   فقط با يك مقاله

كه البته با توجـه   شدهتر توجه  كم ،معاصر ةخصوص در دور هبندي شعر، ب  بحث پايانبه كه 
انجـام  ــ    هاي سـاختمان هـر شـعر     از بخشـ   هاي آن  و شيوهبندي   پايانبه اهميت موضوع 

  .نمايد  تر ضروري مي هاي بيش  ها و بررسي  پژوهش
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  )سرشك. م(كدكني    محمدرضا شفيعي. 4
ايـم محمدرضـا شـفيعي كـدكني       اشـعارش پرداختـه   يشاعري كه در اين جستار به بررس

عالوه بر تدريس در است و استاد زبان و ادبيات فارسي او . است» سرشك. م«متخلص به 
تـالش  ها  سالهاي گوناگون ادبي پرداخته و حاصل   به تحقيق و پژوهش در زمينه   دانشگاه

 ادوار شـعر ، موسـيقي شـعر  ، صور خيال در شـعر فارسـي  مندي چون  هاي ارزش  كتاب او
 مفلـس كيميـافروش  و  هاي سلوك  تازيانه، شاعري در هجوم منتقدان، ها  شاعر آينه، فارسي
و دارد اي   تصحيح متـون و همچنـين ترجمـه آثـار ارزنـده      ةدر حوزشفيعي كدكني . است

آهوي  دوم ةهزارو  اي براي صداها  آيينه   به ناماو ها، دو مجموعه از شعرهاي  عالوه بر اين
بعدي است كـه از زوايـاي گونـاگون     سرشك شاعري چند. م. شده استنيز منتشر  كوهي
  .توان به شعرش پرداخت  مي

  
  سرشك .بندي در شعر م هاي پايان وشر. 5

بندي اشعارش استفاده كرده   هاي گوناگوني در پايان  سرشك از روش. م ،كه گفته آمد چنان
و  دوم آهـوي كـوهي   ةهـزار هـاي    كه پس از بررسي دقيق تمام شـعرهاي مجموعـه  است 
سرشـك دسـت    .بنـدي در اشـعار م   هاي پايان  ها و گونه به اين روش ،براي صداها اي  آيينه

  .شود  ميها اشاره  يافتيم كه در ادامه بدان
  
  2برگردان 1.5

شـاعر بـا   . آغازين شعر در پايـان آن  )بندو  ،مصرع، بيت(برگردان يعني تكرار سطور 
آوردن مصرع يا بيت آغازين در انتهاي شعر باعـث تقويـت موسـيقي و بـروز نـوعي      

اي يـادآور يكـي از صـنايع بـديع       اين شيوه به گونه. شود  ميوحدت در ساختار شعر 
شود و مخاطب را   راني در شعر ميواست كه موجب حركتي د» ردالمطلع«سنتي به نام 

تر شعر   كند براي درك عميق  دهد و از او دعوت مي  به آغاز شعر ارجاع ميستقيم م غير
بـه پايـان   «عبـارت  » پـژواك «مثالً در شعر . بخواندآن را به آغاز آن بازگردد و دوباره 

در آغاز و پايان شعر تكرار » نكرديم پرواز/ فرو ريخت پرها/ رسيديم اما نكرديم آغاز
ه باعث شده است مخاطب در پايان شعر هنـوز شـعر را   ك 3)514- 512/ آ( شده است

  .يافته نبيند پايان
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كردن كليت شعر در ذهن  سازي در آغاز و پايان شعر، با حاضر  اين شيوه عالوه بر قرينه«
 »شـود   وحـدت و انسـجام شـعر مـي    مشـاهدة  از او خاطر  شنونده يا خواننده، باعث انبساط

برگردان در شعر معاصر كاربرد فراواني يافته است  ةشيو .)107: 1388 منش و مقيمي،  نيك(
تـرين كاركردهـاي بالغـي     مهـم «: اند  كردهاز آن استفاده گوناگون و نيما و پيروانش به طرق 

: توان به طـور خالصـه چنـين برشـمرد      برگردان در شعر نيما و ديگر نوپردازان را مي ةشيو
سازي به ياري نمادپردازي پاياني   تهآفرينش موسيقي تكرار، وحدت بخشيدن به شعر، برجس

و نقشي كه پايـان شـعر در رسـيدن بـه فـرم و شـكل ايفـا         ،بخشي به شعر در شعر، انسجام
از دهـد كـه     نشـان مـي   گرفتـه  صـورت هاي   بررسي .)110- 107: 1384 منش،  نيك( »كند  مي

و شـاعر بـا    اسـت شيوة برگردان كدكني در شعر شفيعي بندي   هاي پايان پركاربردترين شيوه
   ةشـعر از مجموعـ   27بندي تعداد   به طوري كه در پايان؛ اهتمام فراوان از آن بهره برده است

از روش برگردان  اي براي صداها  آيينه ةشعر از مجموع 27و تعداد  كوهي دوم آهوي ةهزار
ر و د دوم آهوي كوهيهزارة از اشعار درصد  06/11در  ،به عبارت ديگر. استفاده شده است

كـار رفتـه كـه ايـن بسـامد بـاال       ه روش برگردان ب اي براي صداها  آيينهاز اشعار درصد  12
تكرارها بـه   ةنوعي از مجموع برگردان به ةشيو. رويكرد شاعر به اين شيوه استدهندة  نشان

بدون شك تكرار يكـي از  «كاربرد فراوان دارد؛ كدكني آيد و تكرار در شعر شفيعي   حساب مي
 اين شاخصه عامل مهمي در انسجام بخشيدن به شعرهاي. شفيعي است يِسبك هاي  شاخصه

 ةنكتـ ). 247- 246: 1378 فتـوحي، ( »نمايد  نميزائد اوست كه بسيار زيبا و بجا نشسته و ابداً 
 .اسـت كـدكني  برگـردان در شـعر شـفيعي     ةتنوع شيو زمينه اهميت داردديگري كه در اين 
  .ها اشاره خواهد شد ناگوني دارد كه در ذيل بدانسرشك انواع گو. برگردان در شعر م

  تكرار قسمتي از بيت آغازين 1.1.5
گونه كـه قسـمتي از مصـرع     بدين ؛كار گرفتهه ب» از مزامير ماني«شاعر اين روش را در شعر 

  :ابتدايي شعر را در سطر پاياني شعر آورده است
ـــو را اي    سـتايمتـو را مـيستايم،تو را مي:مطلع ــيتــ ــنا م ــه روش ــتايمهم  س
 ستايم  تو را ميستايم   كه از جان تو را مي   هـاشرهاييم ده از تن و تيرگـي:مقطع

  )48- 47/ ه(

را در مطلع و مقطع شـعر  » از رهسپاران كن مرا«شاعر بخش » بدرودخطابة «يا در شعر 
  :استكرده تكرار 
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ــتن     دانم كه؟ ـ باران كـن مـرا     چون بميرم اي نمي: مطلع ــير خويشـ ــرا در مسـ ــن مـ ــپاران كـ  از رهسـ
 از رهســپاران كــن مــراهــر چــه خــواهي كــن ولــي    خوش ندارم زير سنگي جاودان خفتن خموش: مقطع

  )494- 493/ ه(

نيز اين نوع از برگردان ديده  اي براي صداها  آيينهمجموعة از » گرمي افسانه«در شعر 
  :شود  مي

 گرمـــي افســـانة منـــيگـــري و افســـون   نشـين خـاطر ديوانـة منـيخلـوت: مطلع
ــه      جا كه سرگذشت غم شاعران بودآن: مقطع ــو را ك ــازم ت ــي  ن ــانة من ــيِ افس  گرم

  )39- 38/ ه(

معـراج  «؛ 56/ آ: »تو مرو«؛ 37/ آ: »خرمن سوخته« ؛26/ آ: »يك مژه خفتن«: ها  ديگر نمونه
  ...و؛ 368- 367/ آ: »زمزمه«؛ 316- 315/ آ: »ديباچه«؛ 78/ آ: »فنا

  تكرار بيت يا سطر آغازين 2.1.5
يـك بـار   «شود كه عبـارت آغـازين     ديده مي» مرغان ابراهيم«اين شكل از برگردان در شعر 

ايـن  ). 36- 33/ ه( در پايان شعر نيز آمـده اسـت  » اي ديگر  اي در پرده  ديگر آزمون كن نغمه
در ايـن  «در شـعر   ،همچنـين . كند  شعر تشويق مي ةنوعي شاعر را به خوانش دوبار تكرار به

  عِبيت مطل» سال دمشقي قحط
 جـــوانمرد يـــارا جـــوانمرد يـــارا   كالمــي برافــروز از نــو خــدا را

  .)94/ ه( در اتمام شعر نيز تكرار شده است
شاعر بـا  شود نيز   آغاز مي» ها جواني ما بود  آن لحظه«كه با عبارت » ها  آن لحظه«در شعر 

). 110- 109/ ه( كنـد   پايانش را به خواننده القا مي  وه بيآوردن اين عبارت در پايان شعر، اند
  :نيز چنين اتفاقي رخ داده است» مرثيه«در شعر 

ام   كه فرو مانده/ ز اندوه/ ژرفاي وجودم/ چنان سوخته آن/ دود/ آيد  دود از پيراهنم بيرون مي
  )245/ ه( دود/ آيد  دود از پيراهنم بيرون مي/ شنود و از گفت

دعاي «: ند ازا ها از اين نوع برگردان استفاده شده عبارت از اشعاري كه در آنبرخي ديگر 
آرايـش  «؛ 195- 194/ ه: »هـاي دريـا    نوشـته  مـوج «؛ 186/ ه: »پرسـش «؛ 115- 114/ ه: »باران

: »صداي اعماق«؛ 305- 303/ ه: »نكوهش«؛ 211- 210/ ه: »خوشا پرنده«؛ 201/ ه: »خورشيد
  : »بهـار تـذكرة  «؛ 440- 439/ ه: »چرخد اين تسبيح  مي«؛ 401- 400/ ه: »حفره«؛ 391- 389/ ه
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: »سـبز  كيمياي عشق«؛ 466- 465/ آ: »اي براي صداها  آيينه«؛ 98/ آ: »براي باران«؛ 487- 486/ ه
  ... و؛ 777- 476/ آ

  تكرار بند آغازين 3.1.5
براي نمونـه در شـعر    .بارها ديده شده استكدكني اين نوع از برگردان نيز در شعر شفيعي 

  بند» جمآيينة «
تـا  / بار دگر اي موبد آتشگه خاموش/ جم راآيينة پيوند آن  آن جام جان/ در گردش آور باز

  )124- 123/ آ( ياران رستم را/ بنگرم در ژرفناي اين حصار شوم

  .در پايان شعر نيز آمده استاين نوع از برگردان 
  شاعر بند آغازين شعرِكه  ،»دوم آهوي كوهيهزارة «يا در شعر 

چشم از ديدن و لب نيز ز / ماند  جا كه فرو مي تا بدان/ برد اين نقش به ديوار مرا؟  تا كجا مي
  گفتار مرا

  .)21- 18/ ه( است كرده را عيناً در پايان شعر تكرار
  :بند ابتدايي شعر در انتهاي آن آمده است» به طيان ژاژخاي«يا در شعر 

  .)86/ ه( گسارد  و اندوه مي/ بارد  مي/ نم نم/ بم باران به روي باروي 

ها در اين اشعار  هاي ديگري هم دارد كه برخي از آن  سرشك نمونه. تكرار بند در شعر م
/ ه: »ها  پشت دريچه«؛ 174- 173/ ه: »غليواژها«، 113- 112/ ه: »قرص خواب«: شود  ديده مي

/ آ: »آواز بيگانـه «؛ 215- 211/ آ: »شـب بـه خيـر   «؛ 197- 196/ آ: »قصد رحيـل «؛ 388- 387
  ... و؛ 325- 323/ آ: »جرس«؛ 218- 216

  تكرار مصرع پاياني يك بند در انتهاي شعر 4.1.5
 اي بـراي صـداها    آيينـه  شـعر  از دفتـر » مرد ايستاده است«توان به شعر   براي نمونه مي

  :اشاره كرد
در آفتاب از پس / در ساحت وقوف به زيبايي حيات /نماز نور /در ساحت حضور نسيم و

/ در رهگـذار خـويش  / خواهـد   نمي/ مرد ايستاده است و/ مرد ايستاده است/ باران، كنار راه
 /كنـد   لـرزه مـي    دم /علـف سـاقة  اقاقي يا خوشة با  /كه/ آرامش موقّر سنجابي را/ برهم زند

در  /كـرد   تا چند روز پيش چه مي /ن مردكاي/ كند كسي از من  باور نمي /هرگز!/ آه/ دانم  مي
  .)500- 499/ آ( مرد ايستاده است /كنار راه /در آفتاب از پس باران /دست شرق دور
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كه در پايان بنـدها  » ها  ها و عاشق  حيف آن شقايق«عبارت » زمستاننامة   مهمان«در شعر 
در مورد » جشن نيلوفر«يا در شعر  ؛)146- 144/ ه( ذكر شده، در انتهاي شعر نيز آمده است

 فرماسـت  نيز چنين حالتي حكـم » برد با خويش  نيلوفري در زير باران آسمان را مي«عبارت 
  ).243- 242/ ه(

  برگردان معكوس 5.1.5
تـوان آن    شود كه مي  اي ديده مي  سرشك، شيوه. هاي ايجاد برگردان در اشعار م  در ميان شيوه

هـاي بيـت يـا بنـد آغـازين را        شكل كه شـاعر، مصـرع    بدين. ناميد» برگردان معكوس«را 
 اي را در شـعر   چنين نمونه. صورت برعكس تكرار كرده استه جا و در انتهاي شعر ب جابه

  :بينيم  مي» ماه زنگاري«
ــداري   هاي سـپيدار و مـاه زنگـاريدرخت: مطلع  طلســم وحشــت مــن در حصــار بي
 هــاي ســپيدار و مــاه زنگــاري   درخــت  يداريطلسم وحشت من در حصار ب: مقطع

  )253- 252/ ه(

  :بينيم  چنين مي» از پشت اين ديوار«يا در شعر 
كـه بـا منقـار    / در بـرگ زيتـوني  / كشتي فرود آيدعرشة بر  /مرغانخستة بگذار بال : مطلع

  .بينم  واري را نمي  آرامش نزديك/ خونين كبوترهاست
واري را   آرامـش نزديـك  / منقـار خـونين كبوترهاسـت   كـه بـا   / در برگ زيتوني: مقطع

  .)234- 229/ آ( كشتي فرود آيدعرشة بر  /مرغانخستة بگذار بال / بينم  نمي

يـا بنـد در    ،بينيم كه تكرار يك سطر، بيـت   ميشد، كه ارائه برگردان، گوناگون در اقسام 
پايان شعر، حركتي دبـه آغـاز شـعر    مسـتقيم    غيرو مخاطب را كند  ايجاد ميراني در شعر و

از سـوي  . تر شـعر آن را دوبـاره بخوانـد     خواهد براي درك عميق  دهد و از او مي  ارجاع مي
ديگر، تكرار يك عبارت كانوني در پايان شعر، خواننده را با توقف ناگهاني شـعر در جـايي   

ذهنـي بـراي    پذيري شعر با عبـارت مكـرر، نـوعي خـأل     پايان؛ زيرا كند  رو مي هحساس روب
 شود خواننده در غياب شاعر به فعاليت ذهني بپردازد  آورد كه باعث مي  خواننده به وجود مي

  .)138: 1383بيرانوندي، و  نيكوبخت ←(
  
  بندي  نقش عناوين شعري در پايان 2.5

هـا و اسـامي     هاي بررسي يك متن و جريان فكري حاكم بر آن تحليل و نقد عنـوان   از شيوه



 47   مسعود روحاني

  

تطـورات و تحـوالت   نشـانة  ممكـن اسـت   دروني آن در معناي فراگير است كه  هاي  بخش
فكري حاكم بر يك متن از يك سو و فضاي كلي انديشگاني حـاكم بـر خـالق آن مـتن از     

مـتن ارتبـاط   شـاكلة  ميان عنوان و مقدمات هر جـزء هنـري و ادبـي بـا     . سويي ديگر باشد
و محتـوايي بـه    ،محورهاي زباني، سـاختاري تنگاتنگي وجود دارد كه كشف اين ارتباط در 

تـدقيق در   ،بنـابراين ). 80: 1388 گرجـي و همكـاران،   ←( نجامـد ا مـي تحليل واقعي متن 
 ،بنـدي شـعر    پايـان  چون،  شعريگوناگون دهي به اركان   ها در فرم عناوين شعري و نقش آن

  .توجهي به همراه خواهد داشتدرخور نتايج 
برگـردان اسـت،    ةشيو ةنوعي زيرمجموع كه به ،شفيعي كدكنية گرفت كار ههاي ب از روش

اين شـيوه در شـعر شـفيعي    . در مصرع يا بيت يا سطر انتهايي شعر است» عنوان شعر«بيان 
شـعري اشـاره    »عنوان«او در پايان بسياري از شعرهاي خود به  .بسيار متداول استكدكني 

بندي شعر از نظر شاعر است؛ زيـرا    پايان ةاهميت بخش پاياني و نحو دهندة كند كه نشان مي
و  ،هدف، احساس ةكنند مضمون اصلي آن شعر و ارائه ةهاي شعري دربردارند  معموالً عنوان

اهميتي نشانة دهد   شاعرند و وقتي شاعري عنوان شعر را در بخشي از شعر جاي مي ةانديش
مـورد از   53دهد كـه در    بررسي آماري نشان مي. قائل استاست كه او بدان بخش از شعر 

، دوم آهوي كوهيهزارة  ةمورد از اشعار مجموع 80، و اي براي صداها  آيينهشعر  اشعار دفترِ
عنـوان شـعر از بخـش پايـاني شـعر       ،به زبان ديگر .عنوان شعر در پايان آن ذكر شده است

از درصـد   32و  اي بـراي صـداها    آيينـه از اشعار درصد  23/25يعني  كه انتخاب شده است
كارگيري ايـن   هبسامد باالي ب كهكنند   مياز اين قانون تبعيت  دوم آهوي كوهيهزارة اشعار 

  :ند ازا اشعار عبارت قبيلاين . دهد  سرشك را نشان مي. شيوه از سوي م
؛ 29- 28: »چراغـي ديگـر  «؛ 27- 24: »زنديق زنـده «: دوم آهوي كوهيهزارة مجموعة از 

؛ 57- 55: »ها و باران  از ميان روشنايي«؛ 44- 42: »جوي نشابور و در جست«؛ 32- 30: »شهر من«
بـاران پـيش از   «؛ 99- 98: »شب خارايي«؛ 64- 63: »هاي ابيانه  پنجره«؛ 62- 60: »وزن جهان«

ــتخير ــه«؛ 107- 105: »رس ــا  آن لحظ ــواب«؛ 109- 108: »ه ــرص خ ــفير «؛ 113- 110: »ق ص
اگـر  «؛ 138- 137: »هـا   قاصـدك « ؛136- 135: »در فصل سرد اگرهـا «؛ 123- 122: »چكاوك
؛ 163: »تار عنكبـوت «؛ 162- 161: »نما قطب«؛ 160- 159: »قهرمان بي ةحماس«؛ 142: »مردي

بـه  «؛ 179- 178: »غـزل كـالغ  «؛ 172- 171: »زنگ شتر«؛ 165- 164: »در خم دهليز گردباد«
خوشـا  «؛ 209» :دامـن آفتـاب  «؛ 187: »طوفـان  ةدر سوگ آن عصار«؛ 182: »برگ گل سرخ

؛ 237- 236: »آيينـه «؛ 225- 224: »بـاز   شـعبده «؛ 222: »ديـدار  ةدر لحظـ «؛ 211- 210: »پرنده
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؛ 244: »درخت رگ بي«؛ 243- 242: »جشن نيلوفر«؛ 241: »چتر ديو«؛ 239- 238: »سپيداران«
 ؛256: »از ميـان دفتـر نقاشـي اطفـال    «؛ 255- 254: »واژه شعر بي«؛ 253- 252: »ماه زنگاري«
طاووسـي  «؛ 264- 263: »مثل نقاشي كودكـان «؛ 259- 258: »سوگواران سوگواران در ميان«

هالل و گـل   ةدر حلق«؛ 280- 279: »ها  پرده«؛ 269- 268: »سيماي صبح«؛ 266- 265: »اميد
 :»بانـگ نـاي  «؛ 300- 229: »هـا   گنجشـك «؛ 286- 285: »تا لب حيرت«؛ 284- 283: »سرخ
؛ 329- 327: »زمين و آسمان ةتران«؛ 322- 321: »طوقي«؛ 320- 319: »الشخورها«؛ 302- 301

ـ «؛ 333- 332: »در پايان كـوي «  ؛340- 339: »صـبح ماهـان  «؛ 338- 337: »رسـتگاري  ةتران
: »بري كه بر ابـري ببـارد  «؛ 349 :»صاعقه«؛ 348- 347: »نام بزرگ« ؛345- 344: »سياه ةجعب«

مي به سال«؛ 367- 366: »صنوبرها و باورها«؛ 361- 360: »در چشم كبوتران من«؛ 355- 354
 ؛399- 398: »سـه نهـان ازلـي   «؛ 376: »در ماتم تو روح بباريم نه اشك«؛ 371- 370: »دماوند

 ؛411- 410:»آن من كه سـرايد «؛ 409- 408: »جادوي جاودانه«؛ 407- 405: »درخت هستي«
 ؛430- 429: »در من و بـر مـن  «؛ 428- 427: »من و نسيم«؛ 422- 421: »بدرود ذات و سايه«
 ؛440- 439: »چرخـد ايـن تسـبيح    مـي «؛ 436: »ربا دژ هوش«؛ 435- 434: »كران بر كران بي«
ة لحظـ «؛ 459: »شـگرف  ةزان پنجـر «؛ 456: »رسـتگاري «؛ 442- 441: »جنگ برون و درون«

  .492- 491: »عبور گندم از زمستان«؛ 475- 474: »اكنون جاودانه«؛ 467- 464: »ناب سرودن
 :»گرمـي افسـانه  «؛ 30: »مشـكل عقـل  «؛ 15: »آرزو«: اي براي صداها  آيينهمجموعة از 

 ؛52: »مپسـند «؛ 45: »همـت بلنـد  «؛ 44: »ها  آيينه ةسپيد«؛ 43- 42: »كمينگاه جنون«؛ 39- 38
 ةقص«؛ 71- 70: »هاي نگاه  گل«؛ 67- 66: »دولت بيدار«؛ 58: »مگذر از من«؛ 57- 56: »تو مرو«

: »كـاروان «؛ 99-96: »زادگـاه مـن  «؛ 88-87: »بـرق  ةشـرمند «؛ 86-85: »خورشيد و گـل 
 ةآيينـ «؛ 122: »كدامين انتظاري«؛ 115- 113: »سيمرغ«؛ 106- 105: »باغ خودرو«؛ 104- 102
راسـتي  «؛ 147: »شـايد «؛ 142-140: »شبخواني«؛ 130-129: »كوهبيد«؛ 125-123: »جم
؛ 192: »تنهــايي ارغــوان«؛ 175-174: »هــا  در چــارراه رنــگ بــازي«؛ 171-170: »... آيــا

نمـاز  «؛ 200- 198: »بـراي بـاران  «؛ 195: »در حضـور بـاد  «؛ 193: »سـربي  ةخاموشي گلول«
ـ  «؛ 218- 216: »آواز بيگانـه «؛ 215- 211: »خيره شب ب« ؛205- 201 :»خوف : »خيـر ه سـفر ب
نگـر  «؛ 265: »دريـا «؛ 253- 250: »از بودن و سـرودن «؛ 249- 247: »فصل پنجم«؛ 243- 242

هاي صـاعقه در    كبريت«؛ 270- 269: »و آتشآن مرغ فرياد «؛ 268- 266: »بيني  جا چه مي نآ
؛ 331- 330: »آبـي «؛ 293: »حتي نسـيم را «؛ 292- 290: »اي دوباره  پيمانه« ؛285- 282: »شب

؛ 428- 427: »السحر باطل«؛ 420- 418: »در كجاي فصل«؛ 412- 411: »دير است و دور نيست«
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: »بـودن «؛ 456- 455: »با سبزناي گنـدم چنگيـز  «؛ 452- 451: »در بادهاي امشب و هر شب«
كيميـاي عشـق   «؛ 466- 465: »اي براي صداها  آيينه«؛ 462- 461: »هويت جاري« ؛460- 459
  .503- 502: »نور زيتوني«؛ 500- 499: »مرد ايستاده است«؛ 477- 476: »سبز

سرشك وجـود  . بندي اشعار م  ها با پايان  ارتباط عنوان بارةقابل اعتناي ديگري كه در ةنكت
اند، پايانشان نيز به   صورت استفهامي طرح شدهه ها ب شعرهايي كه عنوان آن دارد آن است كه

. شاعر به مقطع اشعارش اسـت  ةتوجه ويژدهندة  نشانكه  استصورت استفهامي و پرسشي 
  :گونه آمده است بينيم كه پايان شعر بدين  مي ،»راستي آيا« پرسشيِ نِدر شعري با عنوا مثالً

  راستي آيا
  در مدح توان شعري  مي

  )170/ آ( ها خواند؟  شقايق                    

تـوان بـه ايـن شـعرها       شعر مـي    بندي با پايان  عنوان طاين نوع ارتبا هاي ديگرِ  از نمونه
جـا چـه    نگـر آن « ،194/ آ: »چـه بگـويم  « ،178/ آ: »تر  شب در كدام روي سيه«: اشاره كرد

 انـد   شكل استفهام پايان يافتهبه كه همه » پرسش«و چندين شعر با عنوان ، 226/ آ: »بيني  مي
  ).186/ و ه ؛482 ،480 ،438 ،282 ،151/ آ(

  
  طرح پرسش 3.5

» طـرح پرسـش  « سرشـك . بندي شعر م  سازي در پايان هاي برجسته  ترين شيوه  شايد از شايع
خوش نشان داده و در چندين مورد، شعرش را با بياني اسـتفهامي   باشد كه شاعر بدان رويِ

  .استكرده پاسخي مناسب، با خود همراه  يافتنبه اتمام رسانده و خواننده را در پي 
پـل  / روي چـه ايسـتاده  «سـؤال  شاعر، خواننده را بـا   ،»پل خواجو«مثالً در انتهاي شعر 

  ).77- 76/ ه( استكرده تنها رها » در زير آسمان؟/ خواجو
  :استشده چنين پرسشي مطرح » از دور در آينه«يا در پايان شعر 

در / اعجـاز دسـتان تـو را   / هرگـز / پشت حصير ساكت پـرده / هاي سرد افسرده  آن ساقه ...
  )173/ آ( ديدند؟  خواب مي

هزارة  ةشعر از مجموع 22آن است كه تعداد كنندة  بيانسرشك . نگاهي آماري به اشعار م
بنـدي    با طرح يك پرسش پايان اي براي صداها  آيينهمجموعة شعر از  29و  كوهيدوم آهوي 

 ةدهنـد  شود و نشان  سرشك را شامل مي. مدرصد از كل اشعار  12اند كه اين آمار حدود   شده
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هـا در انتهـاي     اين پرسش ةالبته شاعر از ارائ. اوستبندي اشعار   اهميت اين ساختار در پايان
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد  ها مي كرده كه از آن  را دنبال مياگوني گونشعر، معاني 

  :استفهام مفيد افسوس
 گاهـت  بـه  كجا شد نگه گاه!اي برق   بر خرمن اين سوختة دشت محبت

  )54/ آ(

  :استفهام مفيد ترحم
/ شكوفه كه افسردشاخة اين / اما/ بيند ز ابر و باد نوازش/ گيرم خدا نخواست كه اين شاخ

  .)151 /آ( آيا چه كرده بود؟/ ـ كبودگونة با / از سردي بهارـ 

  :استفهام مفيد استهزا
 تو خواهيش به مقامي ز ساز خويش سرود؟   جهــان بــه خيمــة خيــام خــود مقــام نكــرد

  )130/ ه(

  :استفهام مفيد تعجب
كدام رشته / زين ده ويران؟كنند چرا كوچ   نمي/ ست؟  شان خستهجا روانْ مگر نه زندگي اين

  .)133/ آ( ست؟  بدين مشت خاكشان بسته

  :هايي ديگر از اين اشعار  نمونه
: »كـدامين انتظـاري  «؛ 106/ آ :»باغ خودرو«؛ 101/ آ :»ترديد«؛ 80/ آ: »هاي شوق  گل«

؛ 268/ آ: »بينـي   جـا چـه مـي    نگـر آن «؛ 208/ آ :»مناجـات «؛ 170/ آ: »راستي آيـا «؛ 122 /آ
ـ «؛ 113/ ه: »قـرص خـواب  «؛ 287/ آ: »ديـدار «؛ 274/ آ: »مرثيه«    :»زمـين و آسـمان   ةتران
  ... و؛ 455/ ه: »زمان وجودي«؛ 386/ ه: »هديه« ؛329/ ه

او كند و   مي ايجاددر ذهن مخاطب  ييه صورت استفهامي خألبه هر روي، اتمام شعر ب
 سرشـك بـراي وادار  . مهـاي    و شـايد يكـي از روش  كند   ميمضمون شعر  درگيرتر  بيشرا 

  .مضمون شعرش است بارةتر در بيشانديشة كردن مخاطب به 
  
  خالف انتظار 4.5

ـ كدكني گاهي خواننده در انتهاي بعضي از شعرهاي شفيعي  شـود كـه     رو مـي  هبا چيزي روب
  :بعد از آوردن اين سطور» تار عنكبوت«انتظار آن را نداشته است؛ مثالً شاعر در شعر 
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جويد براي كشتي او / خورد به زهره و مرّيخ تا مگر  كه مي/ ديگر و بال كبوتريطوفان نوح 
  /جاي لنگري

  :دهد  ناگهان چنين ادامه مي
  )163/ ه( جواني، اين تار عنكبوتچهرة بر / وينجا در اين سكوت

تـر در سـاختار    سرشـك بـيش  . دهد اين خالف انتظارهـا در شـعر م    ها نشان مي  بررسي
هـا ايجـاد كـرده كـه       داده و شفيعي تغييراتـي در سـاختار برخـي از اسـطوره    ها رخ   اسطوره

بيـان   و البته در پسِ ايـن تغييـرات در پـيِ   . استداده توجهي به شعرش درخور برجستگي 
سياوش، مدعيان پـاكي و   ةمثالً با استفاده از ايجاد تغيير در اسطور. هاي خويش است حرف

  :تاسكرده چنين رسوا  پاكدامني را اين
/ زان سو/ رفت و/ سياووشي در آتش:/ دلم خون شد، دلم خون شد/ ها  زين شگفتي!/ خدايا

  .)97/ ه( خوك بيرون شد

  :اي ديگر در شعر خود نمايانده است  داستان نوح پيامبر را نيز به گونه» نوح جديد«در شعر 
ــر در كشــتي ــد ايســتاده ب ــوح جدي  كشتي او پر ز موش و مار و صحاري   ن

 ...ليك در آن نيست جاي بهر قنـاري     در آن نيسـت جـاي بهـر كبـوترليك
 تنــدي تنــدر گسســته كــار ز هنجــار    سـت و كشـتي پربـارميغ عذاب آمده

! كشـــتيِ او، كاغـــذي ميانـــة رگبـــار   طوفـــان، طوفـــان، راســـتين دمنـــده
  )120/ ه(

خالف انتظـار نشـان   از داستان ايوب پيامبر تصويري جدي و » هاي زرين  ملخ«در شعر 
  :دهد كه با اصل داستان منافات دارد  مي

ديد ...  /بر مشت كرمي در كنار راه/ اما نه بر ايوب/ آري/ زرين ملخ باريد/ اين بار هم ناگاه
  .)368/ ه( جا نيست انبوهي از كرم است و ايوبي در آن/ يعني:/ اي دريغا هيچ پيدا نيست

هاي   برخي محققان زمينه .شود  سرشك ديده مي. عر منيز در شگونه موارد ديگري از اين 
باعث تغيير ساختار و اوست كه مبتني بر ذهنيت اومانيستي را كدكني ذهني و فكري شفيعي 

  ).102- 85: 1387، پور و همكاران  حسن ←( دانند  هاي پيشين مي  كاركرد اسطوره
اي كـه او بـراي فهـم      گونـه ه بكند؛   گير مي را غافلدادن به شعر خواننده   گونه پايان اين

ايـن امـر،   . كنـد تـري   آن را بازخواني يا به مضامين پنهـان آن توجـه بـيش    دباي  بهتر شعر، 
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شعر معاصر در پي تحميل هدف يـا  . رهاند  مخاطب را از استبداد معنايي شعر كالسيك مي
اسـت تـا مخاطـب    جوي امكاني و معنايي خاص از جانب نويسنده نيست، بلكه در جست

وقفـه در كـار خوانـدن مـتن، معنـا را        تبديل شود؛ يعني بي) و شاعر(اثر، خود به نويسنده 
  ).10: 1366، بنيامين ←( بيافريند

  
  نيافتگي پايان 5.5

. اسـت » نيـافتگي  پايـان «كـدكني  بخشـي شـعرهاي شـفيعي      در پايـان  ي ديگـر ها  از نوآوري
بلكه خواننـده را   ،بخش آن نيست  ن  رود كه پايا  كار ميه گونه كه عبارتي در پايان شعر ب بدين

كـه بـا عبـارت     ،»چرخد اين تسـبيح   مي«؛ مثالً شعر كند  ميگاه متحير و گاه بدون پاسخ رها 
اتمـام  بـه  بـا همـين عبـارت     ،شود  آغاز مي» چرخد اين تسبيح و دستي هيچ پيدا نيست  مي«

در انتظار شاعر با تكرار عبارت آغازين در انتهاي شعر، مخاطب را  .)440- 439/ ه( رسد  مي
گونه كاربرد، نوعي ساختار باز را در شعر ايجاد كرده است كه به   اين. كند  ميشعر رها ادامة 
. باز گذاشته اسـت ) هاي شخصي  برداشت(متعدد هاي   تأويلاي دست مخاطب را براي   گونه

 »بسـت اسـت    آوا و بـن  خـط، تـك   زايـا و تـك   غيـر  كسـاختار شـعر كالسـي   «كه  حال آن
نمونـة  . گـذارد   و جايي براي تخيل خواننده نمي) 167: 1388 شكيب و صحرايي،  خسروي(

  :وجود دارد» آرايش خورشيد«بندي در شعر   گونه پايان  ديگر از اين
  /شد چيد  هر آواز ميبه / كه از باغ صداي تو!/ هايي  چه گل!/ هايي  چه گل/ شد صدا را ديد  اگر مي
  )201/ ه( ... شد صدا را ديد  اگر مي

 گذاشـته  مخاطـب  ةشعر را بر عهد ةبينيم كه گويي شعر ناتمام رها شده و شاعر ادام  مي
تري اسـت بـر همـين     بيشتأكيد در انتهاي شعر نيز (...) نقطه  سهدادن عالمت  است و قرار

ذكر است در بعضي از اشعاري كه پاياني استفهامي دارند و در صفحات قبل  شايان. موضوع
  .شود  نيافتگي ديده مي اشاره رفت نيز چنين حالت پايان ها بدان

  
  انتظار 6.5

گيرد كه خواننـده را منتظـر و     اي شكل مي  سرشك، آغاز شعر به گونه. در برخي از اشعار م
. انجامـد   انتظار در سطر يا بيت انتهايي به پايان ميكشد و اين   جوگر در پي خود ميو جست

  :بينيم  مي» آبي«را در شعر  يچنين حالت انتظار
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/ اي روشـن و   لحظه/ ابرهاي شناورلحظة / آبي صبح اسفندلحظة / نابلحظة / خوبلحظة 
جذبه را تا صـنوبر  / هايت  اي كه در آن خنده  لحظه/ آبجملة حاصل معني  /ژرف و جاري

  )331- 330/ آ( روشن و نغز ديدارلحظة / باغ بيدار آبيِلحظة  /رسانيد

هـا را    واژه و در اين شعر، مخاطب از ابتداي شعر منتظر شنيدن كالم اصلي شاعر اسـت 
بـرد    كه در سطر آخر پي مـي  افزايد تا اين  بر اين انتظار مي» لحظه« ةتكرار واژ .كند  تعقيب مي

كـه   سرشك و اين. بخشي در شعر م  اين نوع پايان. استبوده » ديدارلحظة «كه منظور شاعر 
كـه   گنجاند، خود دليلي است بـر ايـن    شاعر حرف و پيام خود را در سطر پاياني شعرش مي

  .يده استگرانيگاه شعرش برگز ةنقطمنزلة شاعر، بخش پاياني را به 
  
  هاي ادبي  برجستگي 7.5
اند مبدع جرياني در شعر فارسي باشند بسـامد    تر شاعراني كه توانسته توان ادعا كرد بيش  مي

اصـول   ةهـا كـه در حيطـ     سازي  اين برجسته. تر است هاي ادبي در شعرشان بيش  برجستگي
گونـاگون  هـاي    دهد در صورت  رخ مي) غيره و ،زبان ،صور خيال، موسيقي(ساختاري شعر 

كنند از   ح شعر ايجاد ميهايي كه در سط  شكني  خود ابزاري در دست شاعران بوده تا با عادت
  .اي شدن آن بپرهيزند  كليشه

بيـان جلـب    ةاي كه شـيو   كارگيري عناصر زبان به گونه سازي عبارت است از به  برجسته
كـه يـك     هنگـامي . سازي انحراف از زبان معيار است  برجسته .متعارف باشد نظر كند و غير
كنـد    مـي خاطبان را بـه خـود جلـب    رود و توجه م  خالف معمول به كار مي عنصر زباني بر

سـعي دارد كالمـش از   گونـاگون  هاي   كارگيري روش هشاعر با ب. دهد  سازي رخ مي  برجسته
يابد   تر نمود مي ها بيش  سازي  كه اين برجستهمواردي از . آور دور شود  حالت تكراري و مالل
چه اين بخـش از   هر ،بنابراين. شود  مينوعي اوج كار شاعر محسوب  پايان شعر است كه به
در . تري در ذهن مخاطب خواهد داشت بيش تأثيرتري برخوردار باشد  شعر از نوآوري بيش

هـاي ادبـي اسـت؛      كارگيري آرايـه  هها ب  هاي خلق اين برجستگي سرشك يكي از راه. شعر م
نـدي شـعر ايفـا    ب  در زيباسازي پايانمؤثري هايي كه با قرارگرفتن در انتهاي شعر نقش   آرايه
  :شود ميها اشاره   در ادامه به برخي از اين آرايه. كنند  مي

  پارادوكس 1.7.5
ها به لحاظ منطقـي   كه دو طرف آناند  تصاويري) paradoxical images(نما   تصاوير متناقض

در ادبيـات  ) پارادوكس(نما   از اين تصاوير متناقضگوناگوني انواع  .كنند  ديگر را نفي مي يك



 سرشك. م بندي در شعرِ هاي پايان نگاهي به شيوه   54

  

رونـد و گـاهي ايـن تنـاقض ميـان        كه برخي به صورت يك تركيب به كار مي شدهاستفاده 
  .ديگر شود و گاهي بين اجزاي دو جمله با يك  عناصر يك جمله ديده مي

از نفـوذ زبـان قـراردادي     كنـد و  مـي هاي وارونه طبيعـت زبـان را آزاد     استفاده از نشانه
هـاي زبـاني بهـره      ن در آثار خود از چنين تعـارض بسياري از شاعرا ،ترتيب  بدين. كاهد  مي

بخشـي برخـي از اشـعار      دهد كه او در پايان  نشان مي كدكني بررسي شعر شفيعي. اند  جسته
  :خود از اين آرايه بهره برده است

 سـت   انتظاري  وگر كار صدف چشم   اگر ساحل خمـوش و صـخره آرام
ــز ــاييم هرگـ ــا نياسـ ــن و دريـ  ســت  قــراري  بــي قــرار كــار مــا بــر   مـ

  )417/ ه(
:/ گفـت   با باد مـي / تند/ زير لب/ از تگرگ سحرگاهي آن برگ/ غلتيددر زماني كه بر خاك 

  .)463/ ه( !مرگ بر مرگ!/ مرگ بر مرگ/ زندگاني/ زنده بادا

  تلميح 2.7.5
تر خواننـده در مضـامين مـورد نظـر      هايي است كه باعث تعمق بيش  تلميح از آن گونه آرايه

در پايان بعضي از . افزايد  كاربرد آن در شعر بر بار معنايي كالم مي ،از اين رو. شود  ميشاعر 
 ،»هـاي شـوق    گـل «؛ مثالً در شـعر  استفاده شده استصنعت تلميح از سرشك  .شعرهاي م

د بـه ديـدار   هايش پرداختـه و شـوق و ذوق خـو     شاعر كه در طول شعر به وصف دلدادگي
سـعي در  » شـيرين و فرهـاد  «اي زيبا به عشق   ، در بيت پاياني با اشارهكند  ميمعشوق را بيان 

  :نمايد  نمايي عشق خود مي  برجسته
 ام؟  بسته  شمايل از چه رو تهمت بر آن شيرين   !من شهيد تيشة فرهـادي خويشـم سرشـك

  )80/ آ(

  :بخشي دارد  خضر، آرزوي نجات ةيا در انتهاي شعري ديگر با اشاره به اسطور
بـر ايـن گـروه مـرده     / ققنوسـي را خجسـتة  خاكستر / پوش صحاري  اي خضر سرخ ...

  )294/ آ( بيفشان

  :ديگر از تلميحنمونة 
انبوهي از كـرم  :/ يعني/ ديد اي دريغا هيچ پيدا نيست/ كه هفت اندام خود را جست  چندان

  .)369/ ه( جا نيست است و ايوبي در آن
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  طرد و عكس 3.7.5
شـده  توجـه   بـه آن  سرشك. سازي كالم پاياني در شعر م  برجستهزمينة هايي كه در   از آرايه

در ادب سنتي، طرد و عكس يعني مصرعي را به دو پاره تقسيم و آن  .است» طرد و عكس«
سرشـك  . اي را در شعر م  مشابه چنين آرايه. دو پاره را در مصرع ديگر برعكس تكرار كنند

  :هايي از اين آرايه  اينك نمونه. توان ديد  نيز مي
زان كـه بـر ايـن    / كاهم؟  در گريز از خويشتن پيوسته مي/ داني چرا چون موج  هيچ مي ...

 خواهم  بينم نمي  چه مي آنو / بينم  خواهم نمي  چه مي آن/ اين خاموشي نزديك/ تاريكپردة 
  .)295/ آ(

شـاديش ز  يـا كـه    /آوازخوان شد ز شاديشايد  /ست  كس چه داند كه رازي نهاني ...
  .)200/ ه( ست  آوازخواني

  .)407/ ه( ست هستي  درختي/ ست هستي  درختي/ ز باال به پستي/ ز پستي به باال ...

تـر،    چـه جاودانـه   كـان / با هزار گونـه خامشـي دهـد خبـر    / هاي محو در گذر  لحظه ...
  .)409/ ه( تر  جاودانهتر،   چه جادوانه آنو/ تر  جادوانه

  تمثيل 4.7.5
سرشك جـاي گرفتـه و پايـان    . هايي است كه در انتهاي برخي از اشعار م  تمثيل نيز از آرايه

بـودن در ذهـن و     افتـاده  از يك سو، تمثيل بـه دليـل جـا   . استرا برجسته كرده كالم شاعر 
و از سوي ديگر، حضور تمثيل در بخـش پايـاني    داردفراواني  تأثيرمخاطب قدرت  ةانديش

  :هايي از اين اشعار  نمونه. آن افزوده است تأثيركالم شاعر، بر 
 كردند بـه داس كهنـة خـود دروش      اين مدعيان كه هر چه ديدند نـوش
 شبهه بـز لنـگ شـود پيشـروش    بي   آري گله را چو روي واپـس آرنـد

  )177/ ه(

رو اندر بازگشتن گـردد آري    پس«: مثل معروف فارسي است از اينمأخوذ كه اين بيت 
  ).666: 1352، دهخدا ←( »رو  پيش

ــتباه آوردم    آن لحظه كه من روي بـه راه آوردم ــه اش ــما ب ــوي ش  رو س
 وانگـــاه بـــه نـــاودان پنـــاه آوردم   شـتابنـم بـاران بـهبگريختم از نم

  )180/ ه(



 سرشك. م بندي در شعرِ هاي پايان نگاهي به شيوه   56

  

 ←( »از بـاران سـوي نـاودان آمـديم    «: ذكر شده اسـت  گونه اينالمثل   كه اين ضرب
  ).891: همان

 دوم آهـوي كـوهي  هزارة مجموعة از » دامن آفتاب«ها در شعر   گونه مثل ديگر اين ةنمون
  .)209/ ه( شود  ديده مي

  تشبيه 5.7.5
فراواني  ةتشبيه از اركان مهم شعر است كه چه در شعر كالسيك و چه در شعر معاصر بهر

كارگيري تشبيه در ساختار يـك شـعر بـراي هـر      هاهميت ب ،بنابراين. از آن برده شده است
شود كـه ايـن     زماني دوچندان مي تأثيراما اين اهميت و  ؛شاعري مشخص و مبرهن است
سرشـك نيـز كـه شـعري تصويرگراسـت      . شـعر م . نشيند  آرايه در بخش پاياني كالم مي

سو، تشبيهاتي نو و ابداعي را شاهد هسـتيم   از يك. تازه است و هسرشار از تشبيهات كهن
اي ابداع كرده اسـت    كه شاعر از تجربيات خويش در خلق تصاوير استفاده و تصاوير تازه

پذيري شاعر از ادبيات تأثير ةديگر حضور برخي تشبيهات كهنه و تكراري نشان و از سوي
تشـبيه در  وجـود  هـايي از    نمونـه  .ران استادبي اي ةاز پيشيناو كهن زبان فارسي و آگاهي 

  :سرشك. هاي شعر م  بندي  پايان
ــي    تهــي افتــاده اينــك آشيانْشــان... ــه ســان پيكــري ب ــدگاني  ب  زن

ــد ــرواز كردن ــه پ ــا هم  بــه رنــگ آرزوهــاي جــواني   كبوتره
  )137/ آ(

 نگرســتنآهــوي وحشــي و در چشــمه روشــن    سوي اشكم نگهت گرم خراميد و چه زيباست... 
  )370 /آ(

پيمـودن آن مسـافت   / تا آستان روشني روز آمدن/ اي تلخ و تيره است  تاريخ سطل زباله ...
  .)37/ ه( وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن/ دشوار با اميد

  تصويرسازي 6.7.5
شعر بدون تصوير در بهتـرين حالـت    .تصويري بودن آن است هاي ذاتي هر شعرْ  از ويژگي

در شـعر  . دهـد   نشان مـي گوناگون به صور خود را تصوير در شعر . خود نظمي بيش نيست
در تـر   بلكـه بـيش   ند،نيستفشرده عمدتاً در يك مصرع يا يك بيت تصاوير ، كدكني شفيعي
تصوير  استني گفت. كشد به رخ مياي   تصوير تازهد و گاه شعر در كليت خو ندا پراكندهشعر 
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حضـور  ). 104: 1378 رحيمـي، ( تـر عمـودي اسـت تـا افقـي      بيشكدكني در شعر شفيعي 
به زيبايي و استحكام فرم شعر كدكني تصاويري ناب و زيبا در پايان برخي از اشعار شفيعي 

تصـوير از    ايـن » چين عبـور پرنـدگان    نقطه«است؛ مثالً در پايان شعر كرده او كمك شاياني 
  :شود مي ارائه پرواز پرندگان
  .)257/ ه( در پرواز/ سپيده/ سرد/ سربي/ به روي/ پرندگان غريب... 

  :توان ديد  مي »ها  پرده«ديگر تصويرسازي را در پايان شعر نمونة 
دريچة يك نيمه از / كنند  تقسيم مي/ شب را ميان روشني و ظلمت/ باغحاشية گردوبنان ... 

  .)280/ ه( ها  پرده/ چو در باد/ هاي ابر  با لكّه/ مشرق گشوده است
  :سازي را ديد  تصويراين توان   نيز مي» بهار عاريتي«در شعر 

بر قامت  /و افكنده طيلسان بلندش را /اين پيچكي است رسته و باليده /گمان  بي /نه،/ اما... 
  .)361/ آ( نژند سپيدار

  تكرار 7.7.5
از اهداف سازي در جهت مثبـت باشـد و     برجستهخواه اين «سازي است؛   برجسته تكرار

كردن   مشخصوسيلة در هر دو حال، تكرار بهترين  ،خواه به منظور تحقير و ابراز نفرت
اي   است و بهترين وسيله تأثيرترين عوامل   تكرار از قوي«). 507: 1354، متحدين( »است

شـعر معاصـر    در ).89: 1378، پـور   علـي ( »است كه عقيده يا فكري را به كسي القا كند
شود و شاعران اين دوره توجه شاياني به اين آرايـه    هاي فراواني از تكرار ديده مي  نمونه
تـر از روش تكـرار    رسد يكي از داليلي كه شـاعران معاصـر بـيش     به نظر مي«. اند  داشته

هـاي    هـاي آرايـه    اند، ساده بـودن ايـن روش و دوربـودن آن از پيچيـدگي      استفاده نموده
كه پـا جـاي پـاي گذشـتگان نهنـد، پرهيـز        زيرا شاعران اين دوره، از اين ؛است تصنعي

ارچوب موسـيقي و سـنت و همچنـين    هـ نمودند و دوسـت نداشـتند خـود را در چ     مي
از ايـن  . هاي صوري محدود نمايند و توجه چنداني به آراستن كالم خود نداشـتند   آرايه
تـرين   معاصر است كـه بـه يكـي از مهـم     ةپركاربردترين آرايه در شعر دور ‘تكرار’ ،رو

آفريني در شعر اين دوره تبديل شده است؛ تكرار در سـطوح مختلـف در     عناصر زيبايي
و جمله  ،توان آن را در سطح واك، هجا، واژه  شعر شاعران معاصر نمود يافته است و مي

ركردهـايي  كا و البته حضور اين تكرارها با .)150- 149: 1390، روحاني( »يا عبارت يافت
  4.تنيز همراه بوده اس
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اند و شاعر از   بندي بعضي از اشعار شفيعي كدكني واژگان يا جمالتي تكرار شده  در پايان
ايـن نـوع    ةبه هـر روي، نتيجـ  . كيد يا بيان اهميت موضوع بهره گرفته استأاين امر براي ت

  :تكرارهاهايي از اين   نمونه. بندي ايجاد برجستگي در كالم است  پايان
 !نماز خوف/ بخوانيم نماز خوف/ ست  عذاب خشم الهي/ ترسم  دار مي  دنبالهستارة من از  ...
  .)205/ آ(

بر ابليس جـا  / كه اين كفر در زير هفت آسمان هم نگنجد/ مرا آتشي بايد و بوريايي ...
  .)487/ آ( رها كن مرا/ رها كن مرا/ جا ست آن  تنگ گشته

  .)104/ ه( ستها  سالو  ها  سالو  ها  سال/ دهد  ميرودخانه را فريب  ...

از مزاميـر  «: تـوان در ايـن شـعرها ديـد      بندي را مي  هاي اين نوع پايان  از ديگر نمونه
: »باغ خـودرو «؛ 324/ ه: »شب خيام«؛ 249/ ه: »پژواك«؛ 115/ ه: »دعاي باران«؛ 48/ ه :»ماني

  ... و؛ 262/ آ: »آيا تو را پاسخي هست«؛ 104/ آ
هـا بهـره    بنـدي اشـعارش از آن    سرشك در پايـان . اي كه م  هاي نسبتاً تازه  عالوه بر شيوه

بنـدي كـه در شـعر      هـاي پايـان    گاهي از برخـي روش او اشاره شد، ها  به آنو  ه استگرفت
است كه در ادامه بـه  كرده نيز استفاده  ،مانند حسن مقطع و شريطه ،رفته  كار ميه كالسيك ب

  .شود  ميها اشاره  آن
  
  )حسن ختام(حسن مقطع  8.5

ادباي قديم عقيده داشتند كه بيت مطلع و مقطع غزل و قصيده بايد زيباتر و شيواتر از سـاير  
چه در شعر و چه در مقاله و خطابه و سـخنراني، بخـش آخـر     ،ها آنعقيدة به . ها باشد  بيت

در ضمن سخن، بيتي نـاخوش يـا عبـارتي     ها باشد تا اگر  بخشبقية بايد دلپذير و زيباتر از 
رغم   به ). 290: 1385، ميرصادقي( شودزائل ناپسند به كار رفته است، اثرش از روح شنونده 

در اتمام برخي از اشعار او شود،   سرشك ديده مي. بندي شعر م  هايي كه در فرم پايان نوآوري
سان بر زيبايي شعرش افزوده است  بدينخود از بيت يا بندي زيبا و پرمحتوا استفاده كرده و 

؛ مثالً در بيت پاياني شعر ذيل، شاعر كند  مينوعي كاربرد حسن مقطع را به ذهن متبادر  كه به
كار برده كه در القاي مفهـوم شـعر   ه ب داردرا كه بار معنايي بااليي » درخت  برگ بي«عبارت 
  :افتاده استمؤثر بسيار 

 يا كرخت از سورت سرماي سخت  بـرگ شـدگر درختي از خزان بـي
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ــرودين ــر ف ــه اب ــدي ك ــرّ بخــت بــرگ   هســت امي ــدش از ف  هــا رويان
 !درخــت  واي بـر احـوال بـرگ بـي       برگي چـه غـم؟بر درخت زنده بي

  )244/ ه(

  :گونه زيبا به اتمام رسانده است را اين» شقايق   نامة  زندگي«يا شعر 
آنان / در بارش تگرگ/ هاي پريشان برگ برگ  جامهخونينه / اي زندگان خوب پس از مرگ

به هـر  / تاريخ سرفراز شمايان/ دان  رويش سرشته/ پويش و/ شور و/ از نور و/ كه جانتان را
بـر  «/ به كـوه و دشـت  / زيرا كه سرگذشت شما را/ شود  تكرار مي/ در گردش طبيعت/ بهار

  .)433- 432/ آ( اند  نوشته/ به خون شقايق/ برگ گل

؛ 182/ ه: »بـه بـرگ گـل سـرخ    «: سرشك. هاي ديگري از حسن مقطع در شعر م  نمونه
  .265/ آ: »دريا«؛ 307- 306/ ه: »غوكموعظة «؛ 211- 210/ ه: »خوشا پرنده«

  
  شريطه 9.5

شـد و    بندي بود كه در قصايد سـنتي ديـده مـي     اي از پايان  شريطه يا دعا براي معشوق گونه
به زير و بـم  كدكني آشنايي شفيعي . آمد  قصيده به حساب مياجزاي ضروري جزء نوعي  به

شاهد حضور اين صنعت ادبـي  اشعار او تا در بعضي از شده ادبيات كالسيك فارسي باعث 
اين صـنعت را در   كدكني نمايد آن است كه شفيعي  حائز اهميت مي چه آن. سنتي نيز باشيم

هاي باالي  شناخت باالي شاعر از ظرفيت ةدهند كار گرفته كه نشانه چند شعر نيمايي خود ب
تلفيق ادب كالسـيك   ةخوبي از عهد ادب فارسي است و همين شناخت باعث شده كه او به

شـعري شـفيعي   تجربـة  مهمي كه در نكتة «: بايد اذعان داشت ،از همين رو. و معاصر برآيد
كاميابي اوست در ادبيات براي نسل امروز اهميت دارد دربارة هاي نظري او  كدكني و ديدگاه

  ).75: 1376 جعفري جزي،( »تلفيق سنت و تجدد
سروده، بيـت پايـاني را   » حافظ«كه در ستايش  ،»اي هرگز و هميشه«مثالً شاعر در شعر 

  :آورده استاو با دعايي در حق 
 ات مبـاد كـه فريـاد ميهنـي    خاموشي   آفاق از چراغ صداي تو روشن است

  )54/ ه(

  :كند  براي محبوبش چنين آرزو مي» گون اقاقي  هاي مهتاب  نور گلدر «يا در انتهاي شعر 
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  از دولت بخت شيرين
  در اين شب شاد قدسي

  )128/ آ( پيمان خورشيد چشم تو جاويد بادا

و ؛ 54/ ه: »اي هرگز و هميشـه «؛ 99/ آ: »زادگاه من«: گونه شعرها هاي ديگر اين  از نمونه
  .203/ ه: »دخترم در آينه«

  
  گيري نتيجه. 6

شـعر  گونـاگون  هـاي    در دورهشـعر  گذار تأثيرهاي مهم و   يكي از بخشمنزلة پايان شعر به 
در كانون توجه شـاعران بـوده و تمـام تـالش خـود را بـر آن       معاصر، كالسيك و فارسي، 
در . و زيبـايي آن بيفزاينـد   تأثيراند تا با آراستن و استحكام اين بخش از شعر خود، بر   داشته

، چگـونگي  شـد هايي كه در موسيقي و سـاختار شـعر ايجـاد      پاي نوآوري شعر معاصر، هم
خوش تغييراتي شد؛ رويكرد شاعران  بندي كالم نيز دست  هاي پايان  بخشي شعر و شيوه  پايان

بـا ايجـاد   بندي شعر است تـا در ايـن زمينـه نيـز       هاي جديد در پايان  معاصر توجه به شيوه
كالم بيفزايند  تأثيراي بتوانند بر   هاي تكراري و كليشه  زدايي و دوري گزيدن از روش  آشنايي

  .خود كنندو خواننده را مجذوب هنر شاعري 
او در اشـعار خـود از   . اسـت از ايـن شـاعران   ) سرشـك . م(رضا شفيعي كدكني  محمد

تـرين    است؛ از عمده   شعر استفاده كردههاي متفاوتي براي ايجاد نوآوري در فرم پاياني   شيوه
است كه شاعر در آن، سطر يا بيت يا بند آغازين را در انتهـاي  » برگردان«ها روش   اين شيوه

از اهـداف ايـن   . دارد  مي شعر وا ةسان مخاطب را به خوانش دوبار  كند و بدين  شعر تكرار مي
  .است روش جذب مخاطب و تحريك او به دقت مجدد در مضمون شعر

طـرح  «بندي با   پايان ةسرشك كاربرد بسيار دارد شيو. هاي ديگري كه در شعر م  از شيوه
جوي يافتن پاسخ، با خـود همـراه   و وسيله خواننده را در جست    شاعر بدين. است» پرسش

هـاي ايجـاد برجسـتگي ادبـي       شفيعي همچنين در بخش پاياني شعرهايش از روش. كند  مي
هاي ادبي در پايان شعر،   شكل كه با آوردن بعضي صناعات و آرايه  بدين استفاده كرده است؛
تشبيه، تلميح، پارادوكس، : ند ازا ها عبارت  اين آرايه. استكرده سازي كالم   سعي در برجسته

  .غيره و ،تمثيل ،عكس ،طرد
شـعرش كمـك گرفتـه    كـردن   برجسـته سرشـك از آن بـراي   . هاي ديگري كه م از راه
كه شاعر حـرف اصـلي    عناوين شعرها از سطر يا بيت پاياني است و اين يعني اينانتخاب 
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توجـه در ايـن بخـش آن اسـت كـه      نكتـة درخـور   . خود را در پايان شعر گنجانده اسـت 
اند كـه ايـن خـود      صورت استفهامي به اتمام رسيدهه اشعاري كه عنواني استفهامي دارند، ب

رابطـه بـا   سرشك همچنـين در  . م. نظر شاعر استاهميت اين بخش از شعر در كنندة  بيان
نيـافتگي،    ايجاد حالت انتظار، پايان هاي ديگري مانند بندي از روش  همين نوآوري در پايان

نوعي ذهن خواننده را درگير شـعر و مضـمون آن    خالف انتظار بهره گرفته كه هريك بهو 
بنـدي اشـعارش از آن بهـره      اندر پايـ كدكني هايي كه شفيعي   با وجود نوآوري. استكرده 

هـاي    آن است كـه ايـن شـاعر از روش   كنندة  بيانبرده است، تدقيق در بعضي از اشعارش 
اهميت . استفاده كرده است ،هرچند اندك ،نيز بندي مانند شريطه و حسن مقطع  سنتي پايان

. م شود كه بدانيم ايـن ابزارهـاي سـنتي در اشـعار نيمـايي       اين موضوع زماني مشخص مي
  .اند  كار گرفته شدهه سرشك ب

از او و دارد بـراي شـفيعي كـدكني بسـيار اهميـت      » پايـان سـخن  «كـه   سخن پاياني آن
  .سازي اين بخش از اشعارش بهره برده است  هاي نو و گوناگوني براي برجسته  شيوه
  
  ها نوشت پي

مـنش و فاطمـه     مهدي نيـك  ةنوشت ،»پور  بندي در شعر قيصر امين  روش پايان«اين مقاله با عنوان . 1
  .منتشر شده است پژوهي  ادب ةدر مجل ،مقيمي

فـرم  «گونـه از تكـرار را     ايـن  ،در بررسي شعر شـاملو  ،بامدادي ديگرضياءالدين ترابي در كتاب . 2
  .)136: 1387، ترابي ←( ناميده است» اي  دايره

سرشك ذكـر  . نمونه از دفترهاي شعري م رايبدادن اشعاري كه   رعايت اختصار در ارجاعبراي  .3
يعني برگرفتـه از  ، »آ«و حرف  دوم آهوي كوهي ةهزار شعر يعني برگرفته از دفتر، »ه« شد، حرف

  .اي براي صداها  آيينه
  .1390روحاني،  ←كاركردهاي تكرار  بارةدر. 4
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