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  چكيده
شاعران همواره براي اينكه جذابيت و قدرت تأثيرگذاري كالم خود را افزايش دهند، از انـواع  

هـا كـه سـطح هنـري شـعر را      يكي از اين شيوه. هاي شاعرانه بهره ميگيرندشگردها و شيوه
پيدايي خصيصة سبكي ميشود، توجه به روشهاي افزايش ميدهد و بسامد آن در كالم، باعث 

حميد مصدق از جمله شاعران معاصـر اسـت كـه توجـه بـه شـگردهاي       . اختتام سخن است
اي كه هاي پايانبندي كالم در شعر وي بخوبي مشهود است؛ بگونههنري بويژه توجه به شيوه

ده شـده اسـت   در اين مقاله كوشي. يكي از خصوصيات بارز سبك شعر وي را تشكيل ميدهد
هاي اختتام سخن در شعر مصدق، اين ويژگي برجسـتة  با بررسي، ارائة بسامد و تحليل شيوه

  .سبك كالم وي، فراروي خوانندگان قرار داده شود
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  مقدمه
د، توانسـته  روي تخيل خوصاحب سبكي است كه با ني حميد مصدق از جمله شاعران معاصر

بخش اعظمي از مخاطبان شعري را بسوي خود جلب نمايد و در ذهن و ضمير  است ذهنيت
دنيـا   در شهرضا، از توابع اصـفهان، بـه   1318در سال «اين شاعر توانمند . آنان ماندگار شود

ــد ــال داشــت  . آم ــي حضــور فع ــاي ادب او . در دوره دبيرســتان شــعر ميســرود و در انجمنه
» درفش كاويان«: آثار شعري او عبارتند از. حقوق از دانشگاه تهران است التحصيل رشتة فارغ

ــي، خاكســتري، ســياه«، )1341( ــاد«، )1343(» آب » از جــداييها«، )1347(» در رهگــذار ب
انداز شعر معاصر ايـران،  چشم(» به چاپ رسيده است 1369كه در سال » سالهاي صبوري«و ) 1358(

وي در . آخرين مجموعـة شـعري اوسـت   ) 1376(» شير سرخ«تني است كه گف ).635ص : زرقاني
  .در گذشت 1377سال 

حميد مصدق گرچه در برخـي از مسـائل كلـي سـبكي بـا ديگـر شـاعران هماننـديها و         
مشابهتهايي دارد ولي تقريباً از جمله شاعراني است كه داراي سـبك و بيـانِ هنـري خـاص     

وري از كنايـات   بهـره ... أنوس و اصطالحات پيچيده نداشتن كلمات مهجور و نام«. خود است
  » ...هاي لفظـي و هنـري و   عدم اصرار بر كاربرد آرايه 1عامة رايج، استفاده از تركيبات سنتي،

در اين ميان يكـي  . ق استاز جمله ويژگيهاي سبكي شعر مصد )199ص : در هاي و هوي باد، ابومحبوب(
شناسـي  ايد آنرا در حوزة فـرا زبانشناسـي سـبك   از بارزترين خصوصيات سبك شعر وي كه ب

) پايانبندي(هاي هنري اختتام كالم قرار دهيم، توجه بسيار حميد مصدق به شگردها و شيوه
بعنـوان اصـطالحي   ) Ending(پايانبنـدي  «. است كه بسامد آن در شعر او چشمگير اسـت 

و بررسـي نشـده    خاص براي شيوة پايانبخشي شعر، تاكنون در پژوهشهاي ادبـي مـا مطـرح   
است؛ و اگرچه پيشتر اين تركيب بر زبان و قلم نوپردازاني چون نيما و اخـوان ثالـث جـاري    

سـراغ داريـم؛ امـا منظـور     » پايانبنـدي شـعر نيمـا   «شده و يا چند مقالة كوتـاه در موضـوع   
» در شعر نيمايي بوده است) قافيه(نويسندگان از اين اصطالح، چند و چون موسيقي كناري 

در اين شيوة هنري، شاعران ميكوشـند  . )103ـ   102ص : منش و مقيميپور، نيكپايانبندي در شعر قيصر امين روش(
آنـان  . اي به پايان برسانند كه بيشترين التذاذ مخاطب را در پـي داشـته باشـد   كالم را بگونه

طنين كالم، ماندگاري شعر و تأثيرگذاري آنـرا در ذهـن مخاطـب خـود     «تالش ميكنند كه 
اين كار بصورتهاي گوناگوني در اشـعار مصـدق بازتـاب يافتـه     . )103ص : همان(» دوچندان كنند

                                                 
اصطالح نوقدمايي كه آقاي شمس لنگرودي دربارة او بكار ميبرد سخن دقيقي . در اشعار سنتي خود اصالً نميتواند از بيان سنتي دور شود«مصدق  .1

  ).188ص : در هاي و هوي باد، ابومحبوب(» است
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در ادامـه،  . است و از جمله عواملي است كه برجستگي خاصي بـه كـالم وي بخشـيده اسـت    
  .مهمترين شگردهاي اختتام كالم در شعر مصدق بررسي و تحليل ميشوند

  
  پيشينة پژوهش

است، بررسي شگردهاي پايانبندي كالم، موضوعي نوپا و تـازه   همچنان كه پيشتر گفته شده
هـاي  در اين ميان، يكي از مقاله. است و در اين زمينه پژوهشهاي زيادي صورت نگرفته است

نوشتة دكتر » پورروش پايانبندي در شعر قيصر امين«ارزنده و كارآمدي كه ميتوان نام برد، 
اي مستقل، انواع شگردهاي اختتام كالم را ونهمنش و فاطمه مقيمي است كه بگمهدي نيك

شايان ذكر است كه با وجود تحقيقاتي كه در سـالهاي اخيـر   . انددر شعر قيصر بررسي كرده
دربارة حميد مصدق و اشعار وي صورت گرفته است، تاكنون پـژوهش مسـتقلي بـه بررسـي     

نخسـتين گـام در   شگردهاي پايانبندي كالم وي اختصاص داده نشده است و جستار حاضـر  
  .اين زمينه است

  
  هاي اختتام كالم در آثار كالسيك فارسيدرآمدي بر گونه

آرايـش كـالم   «توجه به پايان كالم براي بهتر بازنمودن آن، مختص شعر معاصر نيست بلكه 
. )103ص : همـان (» هاي مختلف بـوده اسـت  در نقطة پاياني آن، همواره مورد توجه شاعران دوره

انـد، در  بيـان كـرده  » پورروش پايانبندي در شعر قيصر امين«يسندگان مقالة همچنان كه نو
مـورد توجـه   » رد المطلـع «و » حسن مقطع«شعر كالسيك فارسي، پايانبندي كالم بصورت 

اي از را نيـز گونـه  » تخلص در غـزل «و » شريطه و دعا«البته ايشان . )103ص : همـان (بوده است 
به نظر ميرسد از آنجا كه آوردن نام شعري . )104ص : همان(اند شگردهاي پايانبندي كالم دانسته

شاعر در پايان كالم در بخش اعظمي از مجموعة شعر فارسي از ديرباز تا كنون معمول بـوده  
را در » تخلـص «گونه شده است، نميتوان وجود علت فراواني بسامد، تكرارياست و درواقع به

عر به حساب آورد؛ هرچند كه موجود بـودن آن در  شعر معاصر از شگردهاي هنري اختتام ش
  .  شعر، به كالم برجستگي ميدهد

  
  شگردهاي اختتام كالم در شعر حميد مصدق

ظرافتها و خالقيتهاي خاص حميد مصدق در عرصة شعر فارسي، به كالم وي تشخصي ويژه 
شـاعر  از بررسي ساختار شعري مصدق اين نكته بروشني دريافت ميشود كـه ايـن   . ميبخشد

انديش براي هرچه بيشتر زيباتر كردن كالم خـود و نيـز افـزايش تأثيرگـذاري آن بـر      باريك



                                                                         1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 218

                        

 

هـاي متعـدد از هنريتـرين    وجـود نمونـه  . مخاطب، توجهي ويژه به پايـان اشـعار خـود دارد   
در اين بخش از مقالـه،  . پايانبنديهاي كالمي در شعر وي، اين موضوع را بخوبي نشان ميدهد

ن اختتام كالم در شعر مصدق تحـت سـه عنـوان كلـي بررسـي و تحليـل       شگردهاي گوناگو
  :ميشوند

  
  هاي كالسيكـ توجه به شيوه1

هاي معمول شعر فارسي عنايت داشته است و حميد مصدق در موضوع اختتام كالم، به شيوه
  .اي شايسته بهره برده استاز آن شگردها بگونه

  
  رد المطلع. 1ـ1

هايي كالم در شعر كالسيك است كه در شعر حميد مصدق نمونههاي معمول اختتام از گونه
در برخي از اشعار، مصراعي از مطلـع شـعر در مقطـع    «: انددر تعريف رد المطلع نوشته. دارد

حميد مصدق نيز از ايـن  . )88ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا(» تكرار ميشود كه بدان رد المطلع گويند
  .ه استفاده كرده استشيو

/ كه هر صـبح / غروريست در من«: كالم اينگونه آغاز ميشود» غروريست در من«عر در ش
و  )539ص : مجموعـة اشـعار، مصـدق   (» درودي شگفتانه گويند بر مـن / پروازشان سينة آسمانها ،عقابان

/ كه يك شب بـه مـن شـربت مـرگ را ميچشـاند     / غروريست در من«: اينچنين پايان مييابد
  .)541 ص: همان(» غروريست در من

/ چشم او بـر راه / دختري استاده بر درگاه«: در آغاز كالم ميگويد» چشم بر راه«در شعر 
بـاز  «: و در پايان كالم ميگويـد  )515ص : همان(» ستدر ميان عابران چشم انتظار مرد خود ماند

  ). 516ص : همان(» چشم او بر راه/ دخترك استاده بر درگاه/ فردا

 )634ـ   632ص : همـان (» تبـر حادثـه  «و در شعر  )385ـ   382ص : همان( »غزلواره«همچنين در شعر 
 چهـار بر اساس بسامد، اين شـيوه  . كاربرد اين شيوة پايانبندي، در كالم مصدق ديده ميشود

-نمونة آن براي ايجاد فضايي غمـĤلود و حـزن   سهبار در شعر مصدق استفاده شده است كه 

از ايـن رو  . حالتي از شادي در كالم پديد آورده اسـت نمونه  يكانگيز بكار رفته است و تنها 
ميتوان گفت كاركرد شيوة رد المطلع در كالم مصدق، برانگيختن احساسات عاطفي خواننده 
براي همدردي با گويندة كالم يا قهرمان شعر است؛ موضوعي كه در علـم معـاني جايگـاهي    

  .بس ويژه دارد
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تتام كالم در شعر مصدق كه ميتوان مسامحتاً آنرا هاي اخيكي از زيباترين و هنريترين شيوه
زيرمجموعة رد المطلع به شمار آورد، اين است كه مصدق گـاهي شـعر خـود را نـه بـا آغـاز       

اي از اين عمل شاعر كه ميتواند گونه. همان شعر؛ بلكه با آغاز شعر ديگري به پايان ميرساند
نمونة بسـيار  . از شعر وي دوچندان ميكندبازگشت به گذشته به شمار آيد، التذاذ خواننده را 

وي در پايان ايـن شـعر   . ديده ميشود» تصوير در قصيده«زيباي اين نوع پايانبندي، در شعر 
   مـن قامـت بلنـد تـو را در     / تخـدير ميكـنم  / اعصـاب خـويش را   /با سكرِ بيخيـالي «: ميگويد
يبايي اين شعر و هنري بودن ز. )437ص : همـان (» تو تصوير ميكنم با نقش قلب سنگ/ ايقصيده

اختتام آن زماني آشكار ميگردد كه خواننده به ياد ميĤورد كه مصدق بلندترين شعر مجموعة 
با نقشِ قلبِ سنگ تو / ايمن قامت بلند تو را در قصيده« : ديوان خود را اينگونه آغاز ميكند

  .)57ص : همان(» تصوير ميكنم
به پايان شعر چه در آن دسته از اشعار كالسـيكي   نكتة مهم در اينجا اين است كه توجه

كه مصرع يا بيت آغازين شعر در پايان تكرار ميشود و چه در آن بخش از اشعار معاصـر كـه   
بند يا عبارتهايي از آغاز شعر در پايان سروده نيز ميĤيد، براي ساختمند كردن فضاي شعري 

در نتيجـه،  . اي نزديكتر ميشـود  رهاست كه بدين شگرد، شعر از حالت خطي آن، به شكل داي
شعر از لحاظ روساخت، داراي شكل و ساختاري منسجمتر ميگردد و ماندگاري آن در ذهـن  

  .و ضمير مخاطب بهتر مجسم و تبيين ميشود
  
  حسن ختام. 2ـ1

 )186ص : نگاهي تـازه بـه بـديع، شميسـا    (حسن ختام يا حسن مقطع يكي از مسائل نقد ادبي قديم است 
در اين شـيوه، شـاعر ميكوشـد تـا     . هايي از آن ميتوان مالحظه كردر مصدق نمونهكه در شع

در «از منظومـة   16در شـعر شـمارة   . شعر خود را به بهترين صورت ممكن به پايان برسـاند 
شاعر با ايجاد فضايي احساسي بر شعر، كالم را بطرزي غمĤلود و در عـين حـال   » رهگذار باد

اي با پاسخ دادن به پرسشي كه خود مطرح ميكند، سخن را بگونهاو . جالب به پايان ميرساند
ايـن راه صـعب را همـه    / ديگر براي ديدن او نيست؛ اينكه من«: تصويري به فرجام ميرساند

او مـرده اسـت در مـن و    / او مرده اسـت / هموار ميكنم/ بر جانِ خويشتن/ شب تا به صبحدم
/ اينـك / بر باد رفته اسـت / آنهمه شبها و روزها در من تمام/ از ياد رفته است/ ديگر وجود او

امـا  / همـوار ميكـنم  / بر جان خود تمامي اين راه سخت را/ من با عصاي پيري خود در دست
سـيماب  / ديـدم / رفتم/ ديدار ميكنم/ من از مزار عهد جواني خويشتن/ هرگز/ براي ديدن او؟

مالحظـه  . )175ـ   174ص : عة اشعار، مصـدق مجمو(» ريخت/ مي/ فرو/ از قلّة بلندترين كوهها/ صبحگاهي
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ميشود كه شاعر، كالم را با عباراتي يأسĤلود آغاز ميكند، سپس يأس را به اندوه بدل ميكنـد  
و فضاي شعر را غمĤلود ميسازد، آنگاه در اختتام كالم، با طرح پرسـش و پاسـخي تصـويري،    

   1.ساندكالم را از حالت عادي خارج ميكند و هنرمندانه به پايان مير
  
  سازي در پايان شعرـ برجسته2

همچنان كه پيشتر گفته شده است، شاعران با انواع شگردهاي بياني سعي ميكنند كالمشان 
سازيهاي بياني را برجسته نمايند؛ زيرا اگر زبان شعر برجسته نباشد و شاعر دست به برجسته

در همين ارتباط اسـت  . داشت نزند، ديگر زبان شعر با زبان معمولي يا خبري تفاوتي نخواهد
سازي زبان شعر از نهايت برجسته«: ، يكي از صورتگرايان چك، معتقد است 2كه موكارفسكي
سازيهاي ها، برجسته يكي از مهمترين اين شيوه ).36ص : از زبانشناسي به ادبيات، صفوي(» برخوردار است

در . گـر ميشـود   اعران جلوههاي مختلف در كالم ش است كه به شيوه» در فرجام شعر«بياني 
  :ذيل، بخشي از مهمترين شگردهاي پاياني در شعر مصدق بررسي و تحليل ميشوند

  
  )پرسشگري(استفهام . 1ـ2

هاي اختتام كالم در شعر حميد مصدق، پايانبندي شـعر بـا پرسـش    يكي از جالبترين شيوه
سـت كـه سـطح    اين عمل شاعر كه خود بصورتهاي مختلفي بروز كـرده باعـث شـده ا   . است

در آثـار كالسـيك و معاصـر    . هنري كالم افزوني يابد و التذاذ مخاطب از كالم بيشـتر شـود  
رو ميشويم؛ آنگونه كه بخش مهمي از علم معاني مواره با انواع پرسشهاي هنري روبه فارسي،

يكي از مختصات آثـار  «بطور كلي . به بررسي جمالت پرسشي در كالم اختصاص يافته است
، ابهام است؛ زيرا در ادبيات دقايق و اعماق مسائل عاطفي و روحي و فلسفي مورد خالق ادبي

طرح اينگونـه مسـائل معمـوالً بـا جمـالت پرسشـي صـورت        . دقت و موشكافي قرار ميگيرد
ميگيرد؛ زيرا اوالً خود نويسنده نسبت به ماهيت اصلي موضوع و مسأله، علم و اطـالع كـافي   

و ثانيـاً جمـالت پرسشـي توجـه خواننـده را بـه ماهيـت         ]يكنداطالعي ميا اظهار بي[ندارد 
بدين ترتيب در . موضوع جلب ميكند و او را از سوي گوينده به تفكّر و تعمق دعوت مينمايد

از جمـالت  ) مـؤثرتر (طرح مسائل مبهم و قابل تأمل، بيان موضوع با جمالت پرسشي بليغتر 
ادبيـات پيشـرو معاصـر، بسـامد بـاالي       خبري است و از اين رو يكي از مختصـات نگارشـي  

                                                 
از اين رو، رد المطلع . ختام باشدزيبايي آن شود، ميتواند زير مجموعة حسن اين نيز اضافه ميشود كه هر روشي كه باعث برجستگي اختتام كالم و .1

 .اي از حسن ختام نيز به حساب آيندبندي ديگر ميتوانند گونهو همچنين عناويني كه در ادامة بحث آورده ميشوند، در يك تقسيم

2.mukarovsky  
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حميـد مصـدق نيـز بـا اسـتفاده از روش      . )188ص : بيـان و معـاني، شميسـا   (» جمالت پرسشـي اسـت  
  .پرسشگري در پايان كالم، ذهن مخاطب را دربارة موضوع مورد بحث به تفكر واميدارد
ميشـود،   از آنجا كه تعيين نوع و رسالت جمالت پرسشي، در علم معاني بررسي و تحليل

در اينجا نيز آن دسته از پرسشهاي هنري كالم حميد مصدق كه در پايان اشعار وي مندرج 
مقاصد مجـازي جمـالت پرسشـي كـه نهايتـاً      . است، با استفاده از علم معاني بررسي ميشود

زيبايي و برجستگي كـالم را افـزايش ميدهنـد، بسـيارند؛ مـثالً اسـتفهام انكـاري، اسـتفهام         
  ... .و آرزو، بيان تعجب و حيرت، اظهار بيتابي وتقريري، تمني 

  
  استفهام تقريري   . 1ـ1ـ2
حميـد  . )180ص : همـان (» در استفهام تقريري مخاطب به صـحت قـول گوينـده اقـرار ميكنـد     «

اي ظريـف و دلپـذير، بـه    مصدق با استفاده از اين نوع پرسشگري، برخي اشعار خود را بگونه
دلـم  / آه، اي عشق تو در جان و تن من جاري«: »حيرت«شعر  پايان رسانيده است؛ مثالً در

مجموعة اشعار، (» !آري؟/ چه شنيدم؟ تو چه گفتي؟/ وعدة ديداري؟/ با تو آيا دارد/ آن سوي زمان

در روزگار بودنِ من / سوگندها غليظتر از شهد كندوان«: »سوگندها«يا در شعر . )399ص : مصدق
از / زنبور پركشـيد / كندو شكست و ريخت/ سنگ حادثه ناگاه ديدي به/ پيمانِ جاودان/ با تو

پـاره شـد و   / امـا چـه بيـدوام   / هـاي بافتـه  اين رشـته / و رشتة مودت ما/ آن آشيان گريخت
  ).618ـ  617ص : همان(» نيست؟/ ايستافسانه/ ولي باور/ باور نداشتيم/ گسيخت؟

  
  بيان حسرت و اندوه. 2ـ1ـ2

با پرسش در شعر مصدق، بيان حسرت و انـدوه اسـت كـه در     يكي از مقاصد پايانبندي كالم
 يـازده ميان انواع اغراض پرسشگري در پايان اشـعار وي، بيشـترين بسـامد را دارد و حـدود     

آبـي، خاكسـتري،   «منظومـة  » درآمـد «در بخـش  . نمونه از آن در شعر وي ديده شده است
را ميتوان مشاهده كـرد  » پرسش پايانبندي شعر با طرح«هاي يكي از زيباترين نمونه» سياه

تو به من «: كه البته غرض شاعر از طرح پرسش در پايان اين شعر بيان حسرت و اندوه است
باغبـان از پـي   / سيب را دزديدم/ من به چه دلهره از باغچة همسايه/ و نميدانستي/ خنديدي

زده از دسـت  سيب دنـدان / آلوده به من كرد نگاهغضب/ سيب را دست تو ديد/ من تند دويد
خش خش گامِ / آرام/ سالها هست كه در گوش من آرام/ و تو رفتي و هنوز/ تو افتاد به خاك

/ خانـة كوچـك مـا   / كه چرا/ غرق اين پندارم/ كنانو من انديشه/ ميدهد آزارم/ تو تكراركنان
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بروشني مالحظه ميشود كه پايانبندي كـالم بـا طـرح يـك     . )56ـ   55ص : همـان (» سيب نداشت؟
  1.برانگيز، تا چه اندازه مطلوب افتاده استآميز و حسرترسش حسرتپ

  
  استفهام انكاري . 3ـ1ـ2

در اين پرسش، پاسخي كه داده ميشود، منفي است و يا گوينده انتظار دارد پاسـخي منفـي   
: بيـان و معـاني، شميسـا   (» مفاد اين جمالت استبعاد و متعذر بـودن اسـت  «. به پرسش او داده شود

  :وقتي حافظ ميپرسد. )180ص
  كجا دانند حال مـا سـبكباران سـاحلها            شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل

  )5، بيت 1ديوان غزليات حافظ، غزل (                                                               
  .داندمراد او اين است كه كسي حال ما را نميداند و يا بعيد است كه كسي ب

ايي ويژه بـر كـالم حـاكم    مصدق در پايان يكي از اشعار خود با طرح چنين پرسشي، فض
بـر  / تو بر تمام بلندانِ بـاغ بالنـده  / تو اي بلندتر از سروها و افراها/ تو اي برازنده«:كرده است

نظـر تـواني   / بر اين ز مهرِ تو محـروم / بر اين كويرنشين/ اين اسيرِ به غربت گذر تواني كرد؟
پاسخي كه مخاطب پس از خواندن اين عبارات ميدهد منفي . )292ص : مجموعة اشعار، مصدق(» كرد؟

خير، بعيد است كه بتوان نظـر  «: است و يا به سخن بهتر گوينده در ذهن خود پاسخ ميدهد
يكي از مزيتهاي پايانبندي كالم بدينگونه، اين است كه اثرِ شعر را در ضمير مخاطـب  . »كرد

  .خشد و التذاذ مخاطب را از شعر افزايش ميدهدتداوم ميب
  

  بيان حيرت و سرگرداني. 4ـ1ـ2
پرسشي مطرح كرده است كه نشانگر سرگرداني وي در  حميد مصدق در پايان برخي اشعار،

انگيـز، سـطح هنـري شـعر را متعـالي      اين پرسشهاي زيبا و خيال. باب موضوعي خاص است
اي سـخت  آغـاز رنـج تفرقـه   / پايـان آشـنايي  «: ار ميگويدميسازند؛ مثالً در پايان يكي از اشع

توفان و سـيل  / آغاز ميكنم؟/ من از كدام نقطه/ سنگين و سهمناك/ هر سوي سيل/ دردناك
  ). 110ص: همان(» سوي ستارة سحري باز ميكنم؟/ من با كدام جرأت/ اينك دريچه را/ و صاعقه

در «: ز سرگرداني و حيرت ميگويـد همچنين در پايان يكي ديگر از اشعار خود درحالتي ا
بـا  .../ پرداختم تـو را / پرورِ منتنديسِ دست/ اي مرمر بلند سپيد/ اين شبانِ تيره و تار اينك

اي خود تو آفريـده  / نه/ اي آفريدة من/ اما/ ساختم تو را/ در معبد خيالي خود/ هاي نابواژه

                                                 
، )505ص : همان(، )389ص : همان(، )253ص : همان(، )211ص : همان(، )185ص : مجموعة اشعار، مصدق. (ك.ها ربراي ديدن ديگر نمونه .1
  ).755ص : همان(و ) 747ص : همان(، )744ص : همان(، )699ص : همان(، )625ص : همان(
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نان كه از عنوان اين بخـش برميĤيـد،   همچ ).236ـ   235ص : همـان (» با من چه ميكني؟/ اينك/ مرا
  .طرح اين پرسشها، فضايي غمĤلود به شعر ميخشد

  
  اظهار بيتابي. 5ـ1ـ2

بـه ايـن   «. در شعر مصدق، پايانبندي برخي اشعار با طرح پرسش، براي اظهار بيتـابي اسـت  
ص : ابيان و معاني، شميس(» وجه در كتب سنتي استبطاء ميگويند به معني كند گذشتن و دير آمدن

كـدام سـاعت   / آه اميد،/ اميد،«: در شعر مصدق از اين نمونه يك مورد ديده شده است. )185
خـواهم  / ورم در سرشكبه چشم غوطه/ ـ آن صعود صبح سخي ـ را / سپيدة سحري/ سعدي
بيتابي شاعر براي ديدن صبح و پرسشي غمĤلود از غير انسان . )357ص : مجموعة اشعار، مصدق(» ديد؟

  .پايان كالم را دلنشين كرده است، )اميد(
  

  بيان منافات و استبعاد. 6ـ1ـ2
: در اين نوع پرسش، شاعر امكان اتصال يا قرابت دو امر را نفي ميكند و يا آنرا بعيـد ميدانـد  

شـراب نـور   / شـبي بـدين شـادي   / مگر به خواب ببينم/ دوباره آزادي؟/ دوباره با تو نشستن«
در اين شـعر، شـاعر خـود را تشـنة صـبور ميدانـد و        ).295 ص: همـان (» تشنة صبور كجا؟/ كجا؟

خـود  (فاصله ميان تشنة صبور : آنگاه با طرح پرسش ميگويد. ممدوح يا معشوق را شراب نور
مالحظه ميشود كه كالم چگونـه بـا پرسشـي    . بسيار زياد است) معشوق(و شراب نور ) شاعر

  .ي جالب به پايان رسيده استازيبا كه بر پاية تشبيه بنا نهاده شده است، بگونه
  
  پرسش و پاسخ. 2ـ2

نمونه از ايـن   دو. هاي پايانبندي كالم در شعر مصدق ايجاد فضاي گفتگو استاز ديگر شيوه
در اين نـوع پايانبنـدي كـالم، گفتگـويي ميـان شـاعر و       . شگرد در شعر وي ديده شده است

در . الوگهاي پرسشي هسـتند شخص ديگري شكل ميگيرد كه البته هر دو ديالوگ، از نوع دي
شعر مصدق، در گفتگوي نخست، از شاعر سؤال ميشود و در گفتگوي دوم اين شـاعر اسـت   

در ديالوگ نخسـت، مصـدق بـا اسـتخدام آرايـة      . كه در مقام پرسشگري ايفاي نقش ميكند
شعر را بـه سـطح وااليـي از    » خنديد«جناس ميان دو واژة لول و ملول، و اتمام كالم با واژة 

بي / :پرسيد/ پرسنده در نگاه من آويخت/ آنگاه خيره خيره، نگاهش«: نري بودن ميرسانده
  .)173ص : همان(» خنديد /ملول/ :گفتم/ اي لول؟من چگونه
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/ پرنـده؟ : گفـتم «: در نمونة دوم نيز كالم اينگونه با پرسش و پاسـخي هنـري پايـان مييابـد    
درون چشـم تـو   : گفتم/ لب به خنده نيست اينجا گلي كه باز كند/ اينجا پرنده نيست:/ گفت
اينجا بجز سـكوت، سـكوتي گزنـده    / ديگر نشان ز بادة مستي دهنده نيست:/ گفت/ ؟...ديگر

  ).193ص : همان(» نيست
موضوع مشترك در هر دو نمونة مذكور، اين است كه حاصل و نتيجة پرسشها و پاسخها، 

وع اسـت كـه ذهـن مخاطـب را پـس از      پديدآورندة فضايي غمĤلود است و اتفاقاً همين موض
خواندن شعرها، براي مدتي به تفكري ناگزير واميدارد و اين يكـي از وجـوه مقبوليـت شـعر     
است كه سخن را از كالم غير ادبي و يا شعري كه خصيصة حسن پايان در آن رعايت نشـده  

  .   است، متمايز ميسازد
  
  تلميح. 3ـ2

از شيوة تلميح، تشخصي ويژه به شعر خود بخشيده  مصدق در پايان برخي اشعار، با استفاده
تلميح به داستانها يا حوادث گذشته ميتواند بنا بـه داليـل متعـددي باشـد كـه البتـه       . است

درنـگ  . برخي از اين داليل را ميتوان با تأمل در احواالت زندگي شاعر تـا حـدودي دريافـت   
ته بوقوع پيوسته يا بـر زبانهـا جـاري    شاعر در اختتام كالم، بر حادثه يا داستاني كه در گذش

بوده است، خود بروشني نشانگر اين است كه شاعر ميكوشـد ذهـن مخاطـب را بـه بهتـرين      
شكل ممكن بار ديگر به آن داستان يا ماجرا  متوجه سازد؛ چراكه اختتام كالم معموالً همان 

دق اگرچـه  در شـعر مصـ  . اي است كه شاعر بخش اعظم انديشة خـود را بـروز ميدهـد   نقطه
سـروده ديـده ميشـود؛ امـا      پـنج اي ندارد و در كاربرد تلميح در پايان اشعار بازتاب گسترده

همين تعداد اندك نشانگر درگيري ذهن و توجه مصدق به داستانها و ماجراهايي اسـت كـه   
در آغـاز  » در رهگذار باد«از منظومة  24مثالً در سرودة شمارة . بار معنايي بسيار قوي دارند

زيـرا بـر   / در بيستون مراد نميجويـد / فرهاد/ ديگر زمان، زمانة مجنون نيست«: م ميگويدكال
آنگاه در پايان شعر . )196ص : همان(» اي به دست، كنون سر سپرده استتيشهبي/ آستانة خسرو

از خـاطرات خفتـه   / تا داسـتان كهنـة فرهـاد را   / اي دست من به تيشه توسل جو«: ميگويد
اعـالم  / من اختتام قصـة مجنـون رام را  / در من طلوع كن/ تياق مرگاي اش/ برانگيزي
در اين شعر ميتوان بخوبي حسرت شاعر را از نابودي گوهري همچون  ).198ص : همـان (» ميكنم

عشق مالحظه كرد و از اين روست كه ميكوشد تا با يادآوري داستان عاشـقان سـختكوش و   
ايـن توجـه   . و عشـق را در دلهـا زنـده كنـد    صادقي همچون فرهاد و مجنون، بار ديگر شوق 
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مصدق به داستان فرهاد و مجنون بيگمان ناشي از زوال يا كمياب شدن عشقهاي آتشـين و  
  .حقيقي در جامعه است

بــا يــادآوري جانفشــانيها و » از جــداييها«از منظومــة  29همچنــين در ســرودة شــمارة 
ها بـه پـا   كنون شما همة كاوه«: كنددالوريهاي كاوه، نوع بشر را به قيام عليه ستم دعوت مي

/ به ريشـة سـتم و ظلـم   / كه تا براي هميشه/ و با گسسته بند دماوند جمله بستيزيد/ خيزيد
» نشان ظلم و ستم خفته به، به سينة خـاك / پيكر ضحاك/ و قعر گور گذاريد/ ها بزنيدتيشه

از تولد ظلم و ستم در جهان،  در اين سروده نيز ميتوان دلتنگي و اندوه شاعر را ).349ص : همان(
بنـدها  / ان به كوه دماونـد سچ«: د در آغاز همين سروده ميگويدمشاهده كرد بويژه اينكه خو

   ).347ص : همان(» سان گسترد؟اساس سطوت بيداد را چ/ فرود آمد سانچ/ گسست
بخش پاياني كـالم خـود را بـه يـادآوري داسـتان      » در رهگذار باد«منظومة » درآمد«در 

و در  )96ص : همـان (انگيـزد  د اختصاص ميدهد و مخاطب را به نبرد با همكيشانِ وي برمـي شغا
براي نشان دادن صداقت و پـاكي خـويش، خـود را بـه سـياوش      » اسير صبح بناگوش«شعر 

بـرانگيختن شـاعر    ).451ص: همـان (زنندگان را، به سـودابه ماننـد ميكنـد    تشبيه ميكند و تهمت
و در كنار سياوش قرار دادن خود، » هاسودابه«، و نكوهش »شغادها«مخاطب را براي نبرد با 

مجموعة اين تلميحات ما را به اين نتيجـه  . ها و مكرها و نفاقهاستنشانگر نفرت وي از حيله
واسـتي  ميرساند كه احتماًال يكي از خواستهاي مصدق از كـاربرد تلمـيح در پايـان كـالم، خ    

بطور كلي اختتام كالم با بهره گرفتن از تلميح، بار هنري شـعر  . تعليمي ـ اخالقي بوده است 
  .مصدق را دوچندان كرده است

در اين نمونـه كـه از نظـر بـار معنـايي بـا       . است» قدرت و قلم«پنجمين نمونه، در شعر 
در دسـتهاي  / قلم/ پنداشت او«: هاي پيشين متفاوت است، شاعر در آغاز كالم ميگويدنمونه

: همـان (» ...اگـر رهـا كـنمش اژدهـا شـود     :/ ميگفت/ باري عصاي حضرت موساست/ مرتعشش

درپـاي چـوب   «: ميگويـد ) ع(آنگاه در پايان كالم بار ديگر با تلميح به داستان موسي . )481ص
در دسـتهاي او قلمـش اژدهـا    / موسي نبود او/ از صد گره، گرهي وا نشد/ هنگام احتضار/ دار
اي اشاره ميكنـد و بگونـه  ) ع(در اين شعر، شاعر اگرچه به داستان موسي  ).483ص : همان(» دنش

نهان، پيروزي وي را بر ساحران فرعون يادآوري ميكند؛ اما با طـرح شكسـت قهرمـان شـعر     
انگيز در شعر پديد ميĤورد و بطرزي ويژه شعر را به پايـان  خود، فضايي بسيار غمĤلود و حزن

  .ونه كه مدتي طوالني احساسات و ذهن خواننده را به خود مشغول ميكندميرساند؛ آنگ
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  حسن طلب. 4ـ2
در علم بديع معموالً تقاضاي صله و مال را از ممدوح به نحوي كه نخست بـه ذهـن ممـدوح    

اين شيوة هنري در هر جاي كـالم   ).159ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا( اندنرسد حسن طلب نام نهاده
حميـد مصـدق در   . باعث جذابيت سخن ميشود بويژه اگـر در اختتـام كـالم باشـد     كه باشد

پايانبندي اشعار خود به اين شيوه عنايت داشته است؛ اما با اين تفاوت كه به اقتضـاي شـعر   
مثالً در اختتام يكي از اشـعار  . معاصر، صله و مال جاي خود را به اموري ديگر و نوتر ميدهد

/ شـفاعت كـن  / بر نسيم صبح/ بر چناران بلند باغ حيدر/ نه بر من /ترحم كن«: خود ميگويد
شـفاعت  / به پيش قلة آتشفشانِ درد/ كه در چشم است/ به پيش خشم، اين خشم خروشانم

نكتـة جالـب    ).393ص : مجموعة اشـعار، مصـدق  (» ذوب ميگردد/ كوه خشم من با بوسة توكه / كن
اي بسيار ظريف و رندانه، با بيان ايـن موضـوع   توجه در اين عبارات اين است كه شاعر بگونه

كه خشمگين و خروشان است، در دو مصرع پاياني، از معشوق بوسه طلب ميكند؛ زيرا تنهـا  
اين كاربرد ظريف حسن طلب در پايـان  . كنندة كوه خشم خود ميداندبوسة معشوق را ذوب

  .اي جالب و بديع پايان يابدشعر، باعث شده است كه كالم بشيوه
  
  كنايه. 5ـ2

استفاده از كنايه در پايان شعر گاه باعث ميشود كه خواننده كل شعر را بارديگر با سرعت در 
. اين ويژگي در شعر مصـدق نيـز كـاربرد دارد   . ذهن خود مرور كند و از اين تكرار لذت ببرد

تـو آن  / شكوه دلپسـند مـن  / تو اي شكوهمند من« : وي در آغاز يكي از اشعار خود ميگويد
/ به مـن بتـاب  « : و در پايان شعر ميگويد )434ص : همـان (» كه مهر آسمان شدي/ ايستاره بوده

 ).435ص : همـان (» مرا هم آفتاب كن/ مرا به خويش جذب كن/ مرا ز شرم مهر خويش آب كن
منـد شـدن از محبـت    كنايه است از خواست شـاعر بـراي بهـره   » مرا هم آفتاب كن«عبارت 

  .ي كه اين موضوع را با برگشت به آغاز شعر، ميتوان دريافتمعشوق و يكي شدن با و
  
  جناس. 6ـ2

هاي خود، از ظرفيت جناس براي جذابتر كردن شـعر بطـرزي   مصدق در پايان برخي سروده
آفرينـي  بـا اسـتعانت از زيبـايي   » بوسة سرد«زيبا و هنرمندانه استفاده ميكند؛ مثالً در شعر 

انتظـارِ بوسـة سـردي    چشم/ اينك«: نه به پايان ميرساندعنصر جناس در كالم، شعر را اينگو
حتـي  / هـوي و هـاي  / و هياهوي/ هاي و هواز هرچـه  / و چشم بسته است/ نشسته است

هـوي و  «و » هـاي و هـو  «مالحظه ميشود كه جناس قلـب ميـان    ).683ص : همان(» پايصداي 
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كالم را افزايش داده زيبايي » هياهو«و » هاي و هوي«اشتقاق ميان و نيز جناس شبه» هاي
افزون بر ايجاد قافيه در انتهاي شـعر، عبـارات   » پاي«و » هاي«همچنين جناس ميان . است

  .پاياني را انسجام بخشيده است
/ تـا / پايـدار و / مـن / ام به خاك وطـن دلبسته«: ميگويد» دلبستة خاك«در پايان شعر 

» پايِ دار«و » پايدار«ركب ميان بخوبي مالحظه ميشود كه جناس م ).733ص : همان(» دار/ پاي
  . تا چه اندازه شعر را دلپذير و مطلوب كرده است

» در رهگذار بـاد «از منظومة  2اين شيوة پايانبندي كالم را ميتوان در پايان شعر شمارة 
آغـاز  / و مـن دوبـاره زنـدگيم را   «: نيز مشاهده كرد؛ آنجا كه شاعر در اختتام سخن ميگويـد 

  ).601ص : همان(» جام جم«نيز در شعر  ).104ص : همان(» ميكنم پرواز/ مميكن پر باز/ ميكنم

  
  هاي اختتام كالم در شعر مصدقـ ديگر شيوه3
  رد المفهومِ مطلع. 1ـ3

يكي از ويژگيهاي ممتاز شعر مصدق اين است كه گاهي وي در ساختار عمـودي شـعر و در   
گفته شده است اگر شاعر عـين  همچنان كه پيشتر . پايان كالم، به صدر سخن رجوع ميكند

عبارت يا مصراع آغازين شعر را در پايان كالم مندرج سازد، بـه نتيجـة عمـل او رد المطلـع     
در اينجـا بـه   . چند نمونه از رد المطلع در شعر مصدق پيشتر نشان داده شده است. ميگويند

ختاري ديگرگون شيوة ديگري اشاره ميشود كه اگرچه قرابت زيادي با رد المطلع دارد اما سا
اند بدينگونه است كه مصدق نام نهاده» رد المفهوم مطلع«اين شيوه كه نگارندگان آنرا . دارد

بخش » حاصل تصويرِ«و » مفهوم«بجاي تكرار مصراع يا عبارت آغازين كالم در پايان سخن، 
ضـايي  اي كـه ف نخستين شعر را با كلمات و عباراتي ديگر، در پايان كالم ذكر ميكنـد بگونـه  

تنها شعر را بار ديگـر بخوانـد بلكـه    خاص به شعر ميبخشد و خواننده را تشويق ميكند كه نه
: نمونة زيبا و بارز اين شيوة هنري را در اين شـعر مشـاهده ميكنـيم   . آنرا به ذهن نيز بسپارد

پلك گرانبار خـواب  / وقتي كه مهر/ آغاز ميكند/ گري رامهر سپهر، جلوه/ وقتي كه بامدادان«
/ خـاموش ميشـود  / در سـپيده دم / آنگه ستارة سحري/ با ناز و با كرشمه ز هم باز ميكند/ را

از يـاد روزگـار   / امخـاموش گشـته  / كه با طلوع گـرم تـو در زنـدگانيم   / اممن آن ستاره/ آري
آنچه در اين شعر به آشكارگي نمايان است اين است كه . )102ـ   101ص : همان(» امفراموش گشته

ناپديد شدن ستارة سحري بـه هنگـام   «آغاز كالم با بيان يك واقعيت؛ يعني همان شاعر در 
، تصويري ارائه ميكند، آنگاه در بخش پاياني كـالم، بـا تشـبيه معشـوق بـه      »طلوع خورشيد

اي كـه بـا طلـوع    خورشيد و تشبيه خود به ستارة سحري، بيان ميكند كه او هماننـد سـتاره  



                                                                         1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 228

                        

 

تصـوير  . هـا ناپديـد شـده اسـت    ا طلوع خورشيد يار از ديدهخورشيد از نظر ناپديد ميشود، ب
كـاربرد  . انـد بوجود آمده در آغاز و پايان اين شعر دقيقاً يكيست جز اينكه الفاظ تغيير كـرده 

ديدم در آن « : نيز ميبينيم» در رهگذار باد«از منظومة  8اين شيوة هنري را در شعر شمارة 
چهـرة درخـت از   / ابري رسـيد .../ يك سنگ رهگذرمحروم از نوازش / كوير درختي غريب را

آيـا دل سـياه تـو از آه مـن     !/ اي ابر، اي بشـارت بـاران  :/ دلشاد گشت و گفت/ شعف شكفت
آنگـاه  . )121ـ 120ص : همان(» بسوخت/ برقي جهيد و چوب درخت كهن/ غريد تيره ابر/ بسوخت؟

كـالم پديـد آورده اسـت،     در بخش پاياني شعر با بازگشت به مفهوم و تصويري كـه در آغـاز  
نكتة مشترك و قابل تأمل  ).121ص : همـان (» ...ام در كوير عمرچون آن درخت سوخته«: ميگويد

ميان اين دو شعر اين است كه مصدق با استخدام اين شيوة هنري، در هر دو سروده فضايي 
   . اي كه مخاطب را بشدت تحت تأثير قرار ميدهدتيره بر شعر حاكم ميكند بگونه

  
  تعليق و انتظار. 2ـ3

هاي معمول بيان انديشه، استفاده از روش ايضاح بعـد  در شعر كالسيك فارسي يكي از شيوه
در . شـمار ميĤيـد   اين شيوه كه در علم معاني بررسي ميشود، از انواع اطناب به. از ابهام است

و توضـيح   معنايي را نخست مبهم و فشـرده و سـپس بـا شـرح    «: اندتعريف اين شيوه نوشته
در اين بين، شنونده يا خوانندة مطلب از اينكه ميبيند جواب ابهام خويش را يافتـه  . ميĤورند

اين شيوة هنري در شعر مصدق نيـز بـه    ).81ص : زادهمقدم و اشرفمعاني و بيان، علوي(» است، لذت ميبرد
د؛ بدينصـورت  اقتضاي شعر معاصر و ابداعات امروزيِ شاعران در شگردهاي كهن، كاربرد دار

اي آغاز ميكند و به پيش ميبيرد كه خواننده يـا شـنونده دچـار    كه شاعر، گاه سخن را بگونه
گونه ميشود و در حالتي از تعليق گرفتار ميشود و سخت انتظار ميكشـد كـه هـر    نوعي ابهام

بـا   آنگاه با رسيدن به فرجامِ سـخن، . چه زودتر به پايان كالم برسد تا مقصود شاعر را دريابد
نمونـة جالـب   . رهايي از تعليق ذهني و دريافت مقصود شاعر، شعر برايش لذتبخش ميشـود 

/ اي شهيد جوان/ سوي مزار تو ميĤيم«: اين شيوه را ميتوان در اين شعر مصدق مشاهده كرد
مـن از  / تو و سـكوت؟ / در برهوت/ مزار تو چه غريبانه بود/ مهربانترين ياران/ عزيز گشتة من
نـه افسـانة شـبانة    / حماسه بـود / كفن، افسانه را مكرر كردشهيد بي/ مبهوت/ اين سكوت تو

مـن  / شكسته دل، مغموم/ غمين و سر به گريبان/ گلي كه پنجة بيرحمِ باد پرپر كرد/ خواب
ص : مجموعـة اشـعار، مصـدق   (» اي منِ مظلوم/ من از مزار تو ميĤيم/ اي غريب شهيد/ از مزار تو ميĤيم

ين شعر زيبا، خواننده پـس از انتظـاري طـوالني و گرفتـار شـدن در تعليقـي       در ا ).354ـ    353
گـويي درمييابـد و بـا    ذهني، در آخرين سطر شعر مقصود شاعر را از آنهمه ابهـام و پيچيـده  

  . خواننده متوجه ميشود كه مراد شاعر از شهيد، خود اوست. دريافتن آن، از شعر لذت ميبرد
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اين ديو، اين رها شده از / اين مرد خودپرست«: نيز ميبينيماين شگرد هنري را در اين شعر 
آيـا تـوان   / گفـتم بـه خويشـتن   / خيره در منست/ استاده رو به روي من و/ مست مست/ بند

قـد رو بـه رو   آئينـة تمـام  / ناگهـان دريـغ  / مشتي زدم به سينة او/ رستنم از اين نگاه هست؟
هنري بـودن ايـن شـعر و جالـب بـودن نحـوة       هيچ توضيحي بي ).498ـ   497ص : همـان (» شكست

نيز كاربرد اين شـيوة هنـري را   » مرگ برگ«در شعر . اختتام آن براي خواننده مشهود است
  ).500ـ  499ص : همان(: در كالم مصدق ميبينيم

ايسـت كـه باعـث    نكتة مشترك ميان اين سه نمونه اين است كه پايانبندي كـالم بگونـه  
  .ه در ضمير خواننده يا شنونده پديد آيدميشود احساسي از غم و اندو

  
  خالف انتظار. 3ـ3

اي متفـاوت بـا آنچـه در    هاي هنري اختتام كالم اين است كه شعر بگونـه يكي ديگر از شيوه
شاعر در اين شيوه از راهي وارد ميشود كه ابـداً خواننـده   «. ذهن خواننده است، پايان مييابد

از اين رو وقتي پايان كالم،  ).118ص : منش و مقيميپور، نيكر شعر قيصر امينروش پايانبندي د(» انتظار آنرا ندارد
اي از نوآوري بـه شـمار ميĤيـد؛ زيـرا شـاعر در      برخالف انتظار و خواست خواننده باشد، گونه

اي كالم را بر هم ميزند بلكه در اسلوب و سـاختار ذهـن   تنها روند كليشهحركتي ناگهاني، نه
  . ايجاد ميكند خواننده نيز تغيير

، با استعانت از ايـن شـيوة   »سالهاي صبوري«از منظومة » انتظار«حميد مصدق در شعر 
هنگام صبح جام / چون باز بركشيد سر از پشت كوهسار«: هنري، كالم را اينگونه آغاز ميكند

تـا بِسـتُرد ز نـامِ    / غرق سليح گشت و به ميدان جنگ رفت/ سوارآن گُرد تك/ بلورين آفتاب
آنگاه . )507ص : مجموعة اشعار، مصدق(» ...در انتظار/ دشتي سپاه چشم به راهش/ طن گرد ننگ رفتو

با ايجاد تصويري كه خواننده اصالً انتظار آنرا ندارد و يا نميخواهد انتظار آنـرا داشـته باشـد،    
يـك  / آمد سـوي سـپاه  / از دوردست دشت، ميانِ غبار راه/ برخاست گَرد راه/ ناگاه«: ميگويد

  ).508ص : همان(» يك اسب بيسوار/ اسب بيقرار
زده در دل وحشـت «: نيز كالم برخالف انتظار خواننـده پايـان مييابـد   » زنداني«در شعر 

ضـربة  / آي همساية زنـداني مـن  / دست من ضربه به ديوارة زندان كوبيد/ سينة من ميلرزيد
آنگـاه در پايـان شـعر     ).569ص : همـان (» ضربة دسـت مـرا پاسـخ نيسـت    / دست مرا پاسخ گوي

ضـربه  / اي كوفت بـه ديـوارة زنـدان دسـتي؟    ضربه/ چه صدايي آمد؟! راستي، هان«: ميگويد
در دل از وحشت تنهايي / ديده را ميبندم/ پاسخي ميجويد/ ميكوبد همساية زنداني من

پاسخي در اين شعر خواننده انتظار دارد شاعر كه مدتها در انتظار  ).570ص : همان(» او ميخندم
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مانده است، ضربة دست همسايه را پاسخ گويد؛ اما مشاهده ميشود كه وي بـرخالف انتظـار،   
  .سكوت ميكند و در دل به وحشت همساية خود ميخندد

» تا دامهاي دنيـا / از بامهاي دنيـا / امپرواز كرده/ من«: يا آنجا كه در پايان كالم ميگويد
رو به » اممن پرواز كرده«: دارد وقتي كه شاعر ميگويدخواننده يا شنونده انتظار  ).108ص : همان(

سوي مكاني بهتر از آنچه در آن واقع است پرواز كند؛ امـا مالحظـه ميشـود كـه در آخـرين      
معرفي ميكند و بدينگونه شعر » دام«سطر شعر برخالف انتظار مخاطب، مقصد پرواز خود را 

  .را يكباره از حالتي ايستا به اوج ميكشاند
نمونه از پايانبندي در شعر مصدق بروشني دريافت ميشـود ايـن اسـت كـه      سهدر اين آنچه 

شيوة مذكور در شعر مصدق براي ايجاد و القاي احساسي غمĤلود بكار رفته است؛يعني همان 
  .هاي اختتام كالم در شعر اين شاعر، تكرار شده استموضوعي كه در برخي ديگر از شيوه

  
  پايان نيافتگي. 4ـ3

داليلي هنرمندانه از ن شيوه، شاعر بدون آنكه كالم را بطور كامل به پايان برساند، بنا بهدر اي
 ]يـا شـعر  [داستان «در اين وضعيت . ادامة سرايش شعر انصراف ميدهد يا ابراز ماللت ميكند

پـور،  روش پايانبندي در شـعر قيصـر امـين   (» ناتمام ميماند و پايان اثر بر عهدة مخاطب اثر گذاشته ميشود

در شعر كالسيك فارسي، به اقتضاي دورة ادبي خاص خود و نيـز بـه    1.)120ص : منش و مقيمـي نيك
اقتضاي قوالب شعري، اين روش كاربرد نداشته است و ميتوان گفـت از خصوصـيات سـبكي    

البته به نظر ميرسد كه تالش براي سهيم كـردن خواننـده يـا شـنونده در     . شعر معاصر است
گويي و اموري از اين قبيل از ديرباز مورد تفاده از روش پايان نيافتگي يا كمجريان شعر با اس

يونـاني كـه يكـي از     2شناسي بوده اسـت؛ چراكـه مـثالً ديمتريـوس    توجه ناقدان علم سبك
-قديميترين كساني است كه دربارة سبك شعر سخن گفته است، وقتـي در يكـي از دسـته   

عادي و واال تقسيم ميكنـد، معتقـد اسـت كـه      بنديهاي مختلف سبكي، شعر را به دو سبك
گوينده نبايد به توصيف تمام جزئيات يك امر «هاي سبك واال اين است كه يكي از مشخصه

: كوبكوب و زريننقد ادبي، زرين(»بپردازد، بلكه ميبايد چيزي را هم به فهم و استنباط شنونده واگذارد

  ).  54ص 

                                                 
ميشوند،  اشعاري را كه با پرسش تمام» روش پايانبندي در شعر قيصر امين پور« ـ گفتني است كه مهدي نيك منش و فاطمه مقيمي در مقالة 1

اند، از اين رو را جداگانه يكي از انواع روشهاي پايانبندي معرفي كرده» طرح پرسش«اين درحالي است كه ايشان . اي براي اين شيوه ميدانندنمونه
پذيرند، ذيل عنوان نگارندگان اين سطور، اشعاري را كه با پرسش پايان مي. مرزي قايل شد» طرح پرسش«و » پايان نيافتگي«بنظر ميرسد بايد ميان 

 .قرار ميدهند و بررسي ميكنند» پايان نيافتگي«اند ذيل عنوان و اشعاري را كه بدون طرح پرسش ناتمام مانده» پرسشگري«

2. Demetrius  
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روش پايان نيـافتگي سـروده شـده اسـت و چنـدبار در      يكي از زيباترين اشعار مصدق كه با 
از قلّـة  / سيماب صـبحگاهي «: مجموعة اشعار وي، به داليلي تكرار شده است، اين شعر است

» ...برخيز و باز روشـني آفتـاب را  .../ برخيز و خواب را:/ گفتم/ فرو ميريخت/ بلندترين كوهها
كه شاعر با پايان ندادن به شـعر و آوردن سـه   بخوبي مشاهده ميشود  ).99ص : مجموعة اشعار، مصدق(

نقطه در فرجام كالم، زمينه را براي تفكر خواننده فراهم ميكند و بـه سـخن بهتـر مخاطـب     
. ميتواند بجاي سه نقطه و يا در ادامة سه نقطه، شعر را هرگونه كه ميپسندد به پايان برساند

و هـم بـا   » پيـام «اطب را، هـم بـا   تنها از سطح هنري كالم نميكاهد بلكه مخاين موضوع نه
  .شعر بطرزي شايسته پيوند ميدهد» ساختار«

/ نه به شبها/ انديشه ميكنم«: همچنين در اين شعر با شيوة پايان نيافتگي روبرو ميشويم
  ). 591ص : همان(» ...هنوز هم/ كه حتي/ باور نميكني تو/ باور نميكنند/ كه روز هم

نيز با آوردن سه نقطه كالم را بـدون پايـان دادن، رهـا     در پايان يكي ديگر از اشعار خود
اينچنـين  / هميشـه در دل مـن بـا تـو    / ميان سينة من مجمـري ز آتشهاسـت  «: كرده است
  ).604ص : همان(» ...كه هنوز/ بيا/ هميشه تا نفس آخرين/ نجواست

ه اي پيش ميبـرد كـه خواننـده درمييابـد كـ     شاعر كالم را بگونه» چه بگويم«يا در شعر 
سراينده عليرغم ميل خود و در واقع بدليل اندوهي كه بر اثر گزارش يك خاطره يا ماجرا در 

/ مـا بـاد را  / اي يار نـازنين «: ذهن و دلش پديد آمده است، ادامة سخن را ناگفته رها ميكند
اما / همت گماشتيم كه تا رويد از زمين/ ما بذر كاشتيم/ وفان درو كنيمطهرگز نكاشتيم كه 

.../ چـه بگـويم دگـر   !/ ناگه حراميـان / در آن بزمِ دلنشين/ ه جشن درو گرم گشته بودشبي ك
اين ابراز ماللت شاعر از ادامة سخن، و واگذاري كالم بـه خواننـده   . )606ـ   605ص : همـان (» همين

يا شنونده، بار تأثيرگـذاري شـعر را بسـيار افـزايش ميدهـد و برجسـتگي خاصـي بـه شـعر          
نيـز ميتـوان    )716ص : همـان ( و )56ص : همـان ( ،)312ص : همـان (ي شاعرانه را در اين ظريفكار. ميبخشد

  . مشاهده كرد
  
  انگيزپايان بهت. 5ـ3

اي پايان مييابد كه مستقيماً بهـت خواننـده يـا شـنونده را درپـي      برخي اشعار مصدق بگونه
ده يـا شـنوندة   ايست كه خوانندر شعر مصدق در پايان برخي اشعار، زمينة كالم بگونه. دارند

شعر، با شاعر احساس همدردي ميكند؛ يعنـي درحقيقـت شـعر طـوري پايـان مييابـد كـه        
خواننده يا شنونده، شاعر را همچون مظلومي ميبيند كه به اصطالح  همه چيز براي او تمـام  
شده است و با گزارش حال خود، گويي ميخواهد و يا دوست دارد كه خواننده يا شـنونده از  
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مشخصة بارز اينگونـه اشـعار مصـدق،    . ه شوند و با او در آن احساس، شريك شونددرد او آگا
شـب  «: تداوم سكوت و بهتي سخت متأثركننده در ضمير مخاطب است؛ مثالً در ايـن شـعر  

و صبح بـر  / در شب شرارتيست كه من گريه ميكنم/ مثل شب شرير و سياه است و پر ز درد
از / رخسـارة تـو را  / حتي خيال من/ ه خواب نميبينمديگر تو را ب.../ صداقت من رشك ميبرد

بـرده   /اي داد/ تصوير يادبود تـو را / ديروز طفل خواهرم از روي ميز مـن / ياد برده است
بخوبي مالحظه ميشود كه شاعر در تنهاييِ خود به يك  ).187ـ   186ص : مجموعة اشعار، مصـدق (» است

سه سطر پاياني شعر، كالم . م شده استبست رسيده است و گويي همه چيز براي وي تمابن
را به اوج خود ميرسانند و بهت و اندوه خواننده يا شنونده را برميانگيزند؛ آنگونه كه مخاطب 

  .با شاعر احساس همدردي ميكند
ايـن ويژگـي را در پايـان كـالم     » از جـداييها «از منظومـة   3همچنين در سرودة شمارة 
تو نور بـودي  / تو عطر بودي و نور/ ترا صدا كردم«: عرآغاز ش. مصدق بخوبي مشاهده ميكنيم

صـوت  / صـداي سـوت تـرن   / درون ديدة من ابـر بـود و بـاران بـود    / و عطر گريز رنگ خيال
تو رفتي و گـل و ريحـان   / ترا صدا كردم«: در ميانة شعر ميگويد ).269ص : همان(» سوكواران بود

ان شعر و در فضايي كه برانگيزندة بهت مخاطـب  آنگاه در پاي ).270ص : همـان (» تو را صدا كردند
/ صداي برگ درختـان «: است و البته شاعر، خود پيشتر به آن بهت گرفتار شده بود، ميگويد

ترن ترا / ترن ترا ميبرد/ نه ديدي و نه شنيدي/ نالة تمنا را/ سرشك ديدة من/ صداي گلها را
غروب غمزده در / هاي آهن راحصار فاصله فرسنگ/ و من/ به تب و تاب تا كجا ميبـرد؟ 

   ).271ص : همان(» نظاره ميكردم/ هاي رفتن رالحظه
همچنان كه از عنوان اين بخش برميĤيد، مصدق در اين شيوه از پايانبندي، سـخن را بـا   

  . آور به پايان ميرساندانگيز و حزنحالتي غم
  دقهاي اختتام كالم و بسامد آنها در اشعار حميد مصانواع شيوه جدول

  بسامد  شيوه بسامد شيوه
  4  جناس 4 ردالمطلع
  2  رد المفهوم مطلع )حداقل(1 حسن ختام
  3  تعليق و انتظار 18 انواع استفهام
  3  خالف انتظار 2 پرسش و پاسخ

  7  پايان نيافتگي 5 تلميح
  2  انگيزپايان بهت 1 حسن طلب

     1 كنايه
  53 هامجموع شيوه
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  نتيجه
بررسـي خصوصـيات   . هاي گوناگوني درخور تأمل و درنـگ اسـت  هشعر حميد مصدق از جنب

از ميان خصوصيات سـبكي نيـز بررسـي و تحليـل     . هاستسبكي كالم وي يكي از اين جنبه
در شعر وي، گامي است در جهت شناخت بهتر و بيشتر ) پايانبندي(شگردهاي اختتام كالم 

هاي پايانبندي سـخن  اين مقاله، گونهاز اين رو نگارندگان در . هنرورزيهاي اين شاعر توانمند
نتيجة پژوهش بدينگونه است كه مصدق توجهي . اندرا در شعر مصدق بررسي و تحليل كرده

ويژه به پايانبندي كالم دارد و همواره ميكوشد تا در فرجام سخن، به بهترين صورت ممكـن  
گونـاگوني بهـره   او براي ايـن منظـور، از شـگردهاي    . سطح هنري كالم خود را افزايش دهد

بر اساس بسامد، مصدق از ميان شگردهاي گوناگون اختتام كالم، بيشترين توجه را . ميگيرد
نيـافتگي، تلمـيح، ردالمطلـع و    همچنين اسـتفاده از شـگرد پايـان   . به جمالت پرسشي دارد

همچنين بر اساس بسامدها، بخش . اي داردجناس، بترتيب، در شعر وي بسامد قابل مالحظه
اً زيادي از شگردهاي پايانبندي كالم در شعر مصـدق، بـراي ايجـاد فضـايي غمـĤلود و      تقريب
بطور كلي بسامد باالي شگردهاي گونـاگون اختتـام كـالم در    . انگيز بكار گرفته ميشودحزن

هـا، مـا را   شعر مصدق و افزايش سطح هنري كالمِ وي با ابداع و به خدمت گرفتن اين شيوه
يكي از خصوصـيات بـارز سـبكي شـعر حميـد مصـدق، توجـه بـه         بدين نتيجه ميرساند كه 

  . پايانبندي اشعار است
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