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  138 8تابستان و  ، بهار8  و7 شمارة

  مقدمه. 1
اي زنده و پوياست و در اين پويـايي و زنـدگي،             آفرينش، پديده  ةاي از پيكر  شعر چون پاره  

ليكن در ميان انبوه شاعران، تنهـا كـساني    ناگزير از تحول و حركت به سوي كمال است؛
 و آگاهانـه در ايـن   اند از اين سير تكاملي شعر آگـاهي داشـته        كه اهل نبوغ و نوآوري بوده     

 . اندم برداشتهمسير گا
 :سو بـا عناصـر شـعري نـشان داد        توان هم      سير نوآوري و نوآفريني در قلمرو شعر را مي        

هـاي عـاطفي شـعر،      نـشيني، ظرفيـت   توجه به زبان و گسترة آن در دو محور جانشيني و هم           
 نوآوري در عرصة خيال، پرداختن به پيام شعر و استفاده از ظرف شعر براي به دوش كشيدن                

لت شعر، نوآفريني در ساحت موسيقايي شعر، و باالخره نقشي كه شكل يا فرم شعر در                رسا
هاي  ترديد جستجو در هريك از ساحتبي .كندقدرت القا و تأثيرگذاري بر مخاطب ايفا مي

  .تواند گامي ارزنده در حوزة نقد شعر به شمار رودشعر و بررسي سير تكاملي آن مي
  
  لة تحقيقأمس. 2

ترديـد يكـي از آنهـا توجـه         پور را برشمريم، بـي    يم چند شاخصة مهم شعر امين     اگر بخواه 
هـاي خـاص     هـا و ظرافـت     پور با دقـت   قيصـر امين . خاص شاعر به پارة پاياني اشعار است      

ويژه روحية خودانتقادي در اشعارش، اين نكته را دريافته بود كـه پايـان               شاعرانة خود و به   
خصوص در شعر نو و شيوة متفـاوت         ـ به  ل و القاي مطلب   شعر بيشترين رسالت را در انتقا     

اين توجه خاص او به پايان اشعار، اين فكر را در ذهن . ـ برعهده دارد آن با ادبيات كالسيك
  .تمام شعر براي طرح همين نكتة پاياني سروده شده است: كند كهخواننده تقـويت مي

السيك و مقايسة آن با شـعر       در شعر ك  » بنديپايان«اين مقاله ضمن بررسي شيوة      
پور به تبيين نگاه خاص شاعر بـه         بندي در شعر امين   ي از اين پايان   هاينو، با ارائة نمـونه   

ها براي افزوني كاركرد بالغي آن در القاي         اين شيوه و استفاده او از ترفندها و نوآفريني        
  .شعر پرداخته است

  
   پيشينة بحث.3

بخشي شـعر، تـاكنون     پايان طالحي خاص براي شيوة   به عنوان اص  ) Ending(بنديپايان
هاي ادبي ما مطرح و بررسي نشده است؛ و اگرچه پيشتر اين تركيب بر زبان   در پژوهش 
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 كوتـاه در     جاري شده و يا چنـد مقالـة        )2(  و اخوان ثالث   )1( و قلم نوپردازاني چون نيما    
سندگان از اين اصـطالح،     ور نوي ، اما منظ  )3( سراغ داريم » بندي شعر نيما  پايان«موضوع  
 وجــود ايـن، آرايـش       بـا . در شعر نيمايي بوده است    ) قافيه(چون موسيقي كناري    چندو

آنـان   .هاي مختلف بوده است    پاياني آن، همواره مورد توجه شاعران دوره       كالم در نقطة  
اي بيارايند كه طنين كالم، مانـدگاري شـعر و          اند تا پايان اشعار خود را به گونه        كوشيده

ايـن توجـه پايـاني در شـعر        . أثيرگذاري آن را در ذهن مخاطب خود دو چندان كننـد          ت
) حـسن ختـام   ( حسن مقطع    هاشود؛ يكي از اين شيوه     ديده مي  كالسيك به چند شيوه   

  .است
و در اصـطالح  ... محل قطـع   در لغت به معناي جاي برش،)Ending-verse(مقطع     

و حسن مقطـع يـا حـسن    ) ذيل مقطـع : 1375د، دا(  را گويندآخرين بيت غزل و قصيده 
اي تنظـيم كنـد كـه در خـاطر مخاطـب،            گونه عني اينكه شاعر پايان كالم را به      ختام، ي 

 آن احـساس لـذت و درك هنـري          ندگار شود و خواننده پـس از مطالعـة        تأثيرگذار و ما  
 را بـر     نُت پاياني بيشترين تأثير    گونه كه در موسيقي   همان. بيشتري از شعر داشته باشد    

وت، همچنان در ذهن و جان مخاطـب        د و تا لحظاتي پس از انقطاع ص       ذهن شنونده دار  
كـه ارتبـاط پيوسـته و    دارد، شعر نيز ـ  شود و او را در همان فضا نگاه ميانداز ميطنين

تواند  يـ همين تأثير را م     ناپذير آن است   جدايي عميقي با موسيقي دارد و هارموني جزءِ      
تر باشد، تأثير كل    به بيان ديگر، هرچه كالم پاياني شعر جذاب       . بگذاردبر مخاطب بر جا     

 ـ با يادآوري اعم  فنون بالغت و صناعات ادبيمؤلف . شعر بر مخاطب بيشتر خواهد بود
در انتخاب لفظ و معنـي مقطـع   «: نويسدبودن حسن ختام نسبت به حسن مقطع ـ مي 
، به لفظ فصيح و معني لطيف ختم شـود  بايد دقت و حسن سليقه به كار برند كه اشعار    

كـه اگـر در      شنونده اثر نيكو ببخشد و خاطرة شيرين در وي باقي بگذارد، چنـدان             تا در 
  ).95: 1367همايي،( »...فته است از خاطر فراموش گرددابيات سابق لغزشي ناخوش ر

بيـت يـا   شـاعر بـا آوردن  . هاي آرايش پايان شعر استالمطلع نيز از ديگر شيوه      رد 
مصراع آغازين شعر در پايان آن باعث ايجاد تكرار موسيقايي و بـه وجـود آوردن نـوعي                  

در اين شيوه گاه يك مصراع از بيت مطلـع و گـاه بيـت               . وحدت در شعر خود مي شود     
  .شودمطلع در مقطع شعر تكرار مي
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گي شريطه يا دعاي جاودانگي براي معشوق و ممدوح نيز بـه پايـان كـالم برجـست                     
ضرورت دعاي شريطه در قالب قصيده به حدي بوده كه آن را         . بخشيده است خاصي مي 

ترديـد وجـود   بـي . انـد شمردهيكي از اركان چهارگانه در ساختار اين قالب شعري بر مي     
دعاي جاودانگي در شكل قالب قصيده تأثيرگذار، و نوآوري در تصويرسازي اين بخش از 

  . ري آن مؤثر بوده استشعر در قدرت القا و تأثيرگذا
سـو  بـدين . ق. طور خاص از قرن ششم هــ       بندي شعر كه به    هاي پايان از ديگر شيوه       

هاي شـعر   رواج يافت، آوردن تخلص يا نام شعري و قرار دادن آن در كنار ديگر شاخصه              
با يادآوري اين دو نكته كه تخلص منحصر به قالب غزل نبوده و نيز به پايان                . بوده است 

هاي پاياني شـعر     ژگي  ندكي مسامحه آن را نيز از وي      توان با ا  شعار اختصاص نداشته، مي   ا
  .كالسيك برشمرد

بـديهي  . بندي از منظر فرم يا قالب شعري نيز قابل تأمل و بررسي است            نقش پايان      
در . لبدطمرسوم، پايان خاص خود را مي     هاي شعري    است كه هر قالب متناسب با سنت      

ها بـه چـشم    اي متفاوت با ساير قالب   مانند رباعي و قطعه، پايان شعر به گونه       هايي   قالب
در قالب رباعي، رسالت سه مصراع اول، ايجـاد بـستري بـراي تكامـل شـعر و                  . خورد مي

 گـاه دوبيتـي ـ     و مصراع چهارم در رباعي ـ . در مصراع چهارم است برجسته كردن معنا
اطب خـويش اسـت و البتـه        ايجاد ارتباط با مخ   نظر اصلي شاعر براي      حامل پيام و نقطه   

. شـود  شاعر و ارزشمندي رباعي با توجه به مصراع پاياني آن سنجيده مي            ذوق و قريحة  
. خـورد  ت يا دو بيت پايـاني آن بـه چـشم مـي             اصلي شعر در بي    در قالب قطعه نيز نكتة    

وضـوع  م«هاي اين قالب شـعري اسـت،         ين كه داشتن موضوع واحد از ويژگي      افزون بر ا  
 »ر يا مصراع آخر سخن بـه اوج برسـد         بايد در قطعه چنان پرورانده شود كه در بيت آخ         

  .)4( )179 :1378موحد،(
 اشعار در شعر سنّتي و بـروز آن بـه شـكل حـسن               ا وجــــود توجه كمي به پايانة     ب     

، توجـه كيفـي بـه پايـان كـالم و            ...، رد المطلع، دعاي شـريطه و      )و حسن ختام  (مقطع  
از سـوي ديگـر، ايـن       . سـازي آن در شـعر نـو بيـشتر مـشهود اسـت              هاي برجسته هشيو
صيده و دعاي تأبيد در ق) غالباً(ها در شعر سنّتي كه به شكل تخلص در غزل    بندي پايان

 رد المطلع ديده مي شود، با نوعي تصنّع و تقيد در كالم             و حتي صنعت آفريني با شيوة     
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در تمام اشعار قـديم  «: نويسده را دريافته بود؛ وي مي   خوبي اين نكت   بهنيما  . همراه است 
 انقياد و پيوستگي خود با موسيقي اين حالـت          يك حالت تصنّعي است كه به واسطة      ما  

كنـيم،  بندي نظم خـود سـوا مـي        ن است كه هر وقت شعري را از قالب        را يافته است؛ اي   
رسي را از اين حبس و قيـد        ام كه شعر فا   من اين كار را كرده    . بينيم تأثير ديگر دارد   مي

   ).62-63: 1368نيما يوشيج، (» ...اموحشتناك بيرون آورده
 تـا   1318هـاي     اشعاري كه در فاصـلة سـال       -ي عمر خود   پايان      نيما در شعر دو دهة    

نـشان داده   » برگـردان  «صي به آزمودن و جا انـداختن شـيوة        ـ توجه خا    سروده 1337
ردان در شعر نيما، همزمان با روي آوردن وي بـه           جالب توجه است كه بسامد برگ     . است

  ).104: 1384منش، نيك( تر فزوني گرفته استسوي سـرودن اشعار كوتاه
شـعر نيمـا و ديگـر نـوپردازان را           برگـردان در          مهمترين كاركردهاي بالغـي شـيوة     

  :طور خالصه چنين برشمردتوان به مي
سـازي بـه يـاري       شـعر، برجـسته    آفرينش موسـيقي تكـرار، وحـدت بخـشيدن بـه               

دن به  نمادپردازي پاياني در شعر، انسجام بخشي به شعر و نقشي كه پايان شعر در رسي              
  ).107-110 :همان (كندفرم و شكل شعر ايفا مي

شعر را پيدا » بندي پايان«تر ، پس از او شكل گستردهتوجه به برگردان در شعر نيما         
و شعر دوري   »  شهر سنگستان  قصة«بندي شعر پژواكي     ايد يادآوري پايان  كرده است؛ ش  

ادن توجـه شـاعران نـوگرا بـه          زيبا براي نشان د    ي اخوان ثالث بتواند دو نمونة     »كتيبه«
بندي شعر را در  ضمن بحث از اشعار         ه به پايان  توج. سازي پاياني در شعر باشد     برجسته

  .پور بيشتر و بهتر نشان خواهيم دادقيصر امين
  
  و بررسيبحث . 4

ان، نمايـشنامه و    هـاي شـعر، داسـت      اصطالحي است كه در حـوزه      )Ending(بنديپايان
هايي نو براي پايـاني زيبـا بـه اثـر بخـشيدن             نظور از آن انتخاب شيوه    سينما مطرح و م   

 هنـري شـايد همـان       بندي در اين چند حوزة    علت اشتراك مفاهيمي چون پايان    . است
درآمـدي بـر    نويـسندة كتـاب     .  باشـد  -واژگـان  -ن هنرهـا  اشتراك در جوهر اصـلي ايـ      

) Imitation, Mimesis( روش تقليـد  بـارة  بر بنياد سخن ارسـطو در نويسي نمايشنامه
داستان، شعر و نمـايش بيـان كـرد،         : توان به سه طريق   وضوع را مي  مبني بر اينكه هر م    
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 خميرماية. نشگرانه و تخيلي است   ادبيات و نوشتاري آفري    نمايشنامه از زمرة  «: نويسدمي
 ادبـي   ان، شعر و نمايشنامه كه سه گونة      ادبيات واژگان است؛ به همين سبب ميان داست       

  ).90: 1383ناظرزاده كرماني، (» اند از اين نظر اشتراك وجود داردبه شمار رفته
بنـدي در داسـتان را       پايـان هاي   اي چند امكان پذير است؛ روش     بندي به گونه        پايان

  :دانچنين برشمرده
بنـدي غيـر      غـافلگيري و پايـان     -2 رهاشدگي ماجراي داستان در پايــــان مـتن            -1

 توصيف  -5هاي پاياني     طراحي گفتگو در گزاره    -4المثل      استفاده از ضرب   -3منتظره  
-232: 1386پور عمرانـي،    مهدي( ادامه پيدا كردن داستان در پايان        -6و تصوير طبيعي    

227 .(   
بنـدي مخـصوص داسـتان نيـست و بـه دليـل همـان          هاي پايان  ترديد اين روش  بي     

هاي هنري نيـز     ايشنامه وجود دارد، در ديگر گونه     اشتراكي كه ميان داستان و شعر و نم       
  . قابل تعميم است

سواس هنـري او    روييم؛ و  هپور با اين نگاه ويژه نسبت به پايان شعر روب         در شعر امين       
ـ در پرداخت و پي  گواه تفكر بسيار - )5( هاي نيماست كه يادآور توصيهرايش پايان شعر 

اين نگـاه خـاص بـه پايـان شـعر، تـالش بـراي               . هاست شاعر براي يافتن بهترين فرجام    
چه بسا همة وسايل بجا بوده      «: گويدبارة آن مي  ما در يدن به شكل مناسبي است كه ني      رس

:  1368نيمـا يوشـيج،     ( »اثـر سـاخته اسـت     ولي نداشتن شكل مناسب همه چيز را خنك و بي         
اي اسـت   خصيصهبندي در شعر او بر اين كه پايان اشعار قيصر گواهي است     پايانة ).306

  .سبكي كه بسامد آن در اشعار پايان عمر او بيشتر شده است
  
    پور بندي اشعار امينهاي پايانگونه. 5

    :دهدبندي شعرش نشان ميبررسي اشعار قيصر، سه الگو را در پايان
  حسن ختام1-5

اي از اشعار خود ـ منطبق با  همان مختصاتي كه در بديع سـنتي   قيصر در پايان دسته
 كند  از بيت و مفهوم زيبايي استفاده مي- براي حسن مقطع يا حسن ختام تعريف مي شود

ـ و شعـر را با حسن ختام بـه پايـان مـي             اول  رد؛ ايـن روش بيـشتر در شـعرهاي دورة         ب
 عنوان قيصر در شعر زير با   . شود او مشـاهده مي   يهاي نو   نيز در غزل   پور و شاعري امين 
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در پايان هر مصرع، موسيقي خاصي بـه        » تو را دوست دارم    «با تكرار جملة  » عهد آدم «
، تمام هـستي را بـا     »تو را دوست دارم   «شعر بخشيده و در مصراع پاياني با دو بار تكرار           

  !تو را دوست دارمتو را دوست دارم، : كندآواز مي خود هم
  من از عهد آدم تـو را دوست دارم

  از آغاز عالم تـو را دوست دارم
  ها من و آسمان تا  دم صبح چه شب

  تو را دوست دارم: نمسروديم نم
  !نه خواب و خيالي! نه خطي نه خالي

  من اي حس مبهم تو را دوست دارم
  تر از غم نديدمسالمي صميمي

  رمبه اندازة غم تو را دوست دا
  بيا تا صدا از دل سنگ خيزد

  تو را دوست دارم: بگوييم با هم
  :جهان يك دهان شد هم آواز با ما

  )79: 1381پور، امين(تـو را دوست دارم، تو را دوست دارم 
  

 شيوة برگردان 2-5
 برگردان يا تكـرار آغـاز شـعر در          پور، استفاده از شيوة    شعر امين  بندي در  نوعي از پايان  

سازي در آغاز و پايان شـعر، بـا حاضـر كـردن               اين شيوه عالوه بر قرينه     .آن است پايان  
 وحـدت و     باعث انبساط خاطر وي از مـشاهدة       كليت شعر در ذهن شنونده يا خواننده،      

هاي نيما از تنـوع و       ردان در شعر قيصر، همچون برگردان     اين برگ . شودانسجام شعر مي  
  :نوآفريني برخوردار است

كـه در خـرداد     » ام از ايـن كـوير     خسته« مانند شعر    ،راع آغازين تكرار نيم مص   1-2-5
  : سروده شده است1369

  ام از اين كوير، اين كوير كور و پيرخسته: مطلع
  دليل، اين سقـوط ناگـــزير        اين هبوط بي

  دست خستة مرا، مثل كودكي بگير: ... مقطع
   )85-86: 1380پور، نامي(ام از اين كويرخسته         با خودت مرا ببر، 
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كه از دفتـر شـعر      » در سوگ خويش  «شعر  : مانند،  تكرار بيت يا سطر آغازين     2-2-5
  : اوست71 -67هاي  سال

  خوانم               من با دهان مرثيه مي: آغاز
  ماندند اي كاش عاشقان تو مي      
  خوانم               من با دهان مرثيه مي: پايان

  )127-128، همان(ماندند  عاشقان تو مي        اي كاش
ها شاعر با تكرار بند آغـازين در پايـان شـعر،             در اين نمونه   آغازين، تكرار بند  3-2-5

 كوتـاه،    ايجاد موسيقي، با افزودن يك جملـة       عالوه بر ايجاد وحدت موضوعي در شعر و       
ار عاشـقانه   بگـذ « ماننـد شـعر      .كنـد برداشتي تازه از مفهوم قبلي به مخاطب ارائه مـي         

  : سروده شده است1364كه در خرداد سال » بگويم
  : آغاز

   !پيشاني تو را بسرايم/ تنها / بگذار بعد از اين
  ...تقدير هركس«: گويندحرفي است عـاميانه كه مي

  :پايان
/ اين راز سر به مهر قديمي     / پيشاني تو سورة نور است    / تفسير لوح محفوظ  / پيشاني تو 

 :همـان ( !پيشاني تو را بـسرايم / تنها / بگذار بعد از اين / !ر اسـت  از دستبرد حادثه دو   
113-111 (  

ي در پايان شـعر بـه كـار         جاي هتواند با اندكي تفاوت يا كمي جاب      اين بند آغازين مي        
  :اوست 67-71هاي كه از دفتر شعر سال» روز مبادا«كه در شعر رود، چنان

  : آغاز
  ...ونان كه بايدند، نه بايدهاچ/ هاي ما نه هست/ وقتي تو نيستي

لبخنـدهاي  / عمري اسـت  / خورمبا بغض مي  / و حرف آخرم را   / مثل هميشه آخر حرفم   
/ هـاي تقـويم  امـا در صـفحه  !/ باشد براي روز مبادا: كنمدر دل ذخيره مي  / الغر خود را  

  / ... روزي به نام روز مبادا نيست
  : بند پاياني

  ...ان كه بايدند، نه بايدهاچون/ هاي ما نه هست/ وقتي تو نيستي
  )27: همان( !روز مبادا است/ هر روز بي تو
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طور كه بايـد     در نبودن تو هيچ چيز آن     « كه   شاعر در اين شعر با تكرار اين مضمون            
اي  نكتـة تـازه  » هر روز بي تو روز مبادا است«و با افزودن ناگهاني اين سطر كه     » نيست

يي كه مـا لبخنـدهاي الغـر خـود را بـراي آن ذخيـره       آن روز مبادا  :كند ادآوري مي را ي 
مباداست؛ حتي اگر كنيم، روزي است كه تو نباشي و حاال كه تو نيستي، هر روز روز  مي

  !هاي تقويم روزي به اين نام نباشد در صفحه
  .69 :، همان»نوبت«و شعر  66-67 :هاي ناگهانآينه ،»هنوز«شعر : نيز

 
 )بندي هنريپايان(ر سازي در پايان شع  برجسته3-5

قــدري   شـدة ادبـي، گـاهي بـه         هاي مألوف و شناخته   الفت و پيوند دائمي شاعر با شيوه      
امروزه استفاده . كند اي نو و حياتي تازه را طلب مي       وهشود كه شي  آور و تكراري مي   مالل

ير و معـاني    در خلـق تـصاو    » غافلگيري پاياني «ويژه   سازي در پايان شعر و به     ز برجسته ا
پـردازي، جـاي خـود را در سـاحت شـعر             تئاتر، سينما و داستان    ديد، افزون بر حوزة   ج

  .اي باز كرده استمعاصر نيز به شكل گسترده
اي در   گاه خـود را بـه شـكل گنجانـدن آرايـه           اين برجستگي پاياني در شعر قيصر،            

انه زيباست،  شناس تنهايي از منظر جمال     اي كه خود به   ان داده است؛ آرايه   پايان شعر نش  
هـايي از ايـن     نمونـه . چندان كـرده اسـت    اما نشاندن آن در پايان شعر زيبايي آن را دو         

  : هنرمندي

  طرد و عكس 1-3-5
  :چيني شده است چنين زمينه» هاي ديدارپرده«شعر 

  كه دعوت ديدارند/ ها؟ آيينه!اي دارنددر چشم ما جاذبه/ هاآيينه
/ اي شـفاف  ديوارهـاي شيـشه   / ديوارهـاي صـاف   / راز پشت هفت ديوا   / ديدارهاي كوتاه 

  ديوارهاي فاصله بسيارند/ ديوارهاي من/ ديوارهاي تو
  :گيري شده است و در بند پاياني اين چنين نتيجه

  !آه
  !اندديوارهاي تو همه آيينه

   )135-136 :همان (!هاي من همه ديوارندآيينه
  :»سوگند«و يا در شعر 
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  دهند ند ميسوگ/ تو را به خدا/ مردم همه
    )57 :همان( !دهم سوگند مي/ كه خدا را به تو/ اي تو آن هميشه/ اما براي من

  )66: 1387پور، امين(» رجز هجوم«بيت مقطعِ شعر : نيز   
  
  نما متناقض 2-3-5

دهد و در پايانـة اشـعار و        مينما، خود برجستگي بسياري به شعر       پارادوكس يا متناقض  
كنـد،   برقـرار مـي    - و حتّـي بـا عنـوان آن        - بـا كـلّ شـعر      ويژه به جهت پيوندي كـه      به

  :او چنين پايان يافته است» حسرت هميشگي«تر؛ شعر  اي افزونبرجستگي
  ...آي 

  !اي دريغ و حسرت هميشگي
  ناگهان

  چقدر زود     
  )48 :همان( !دير مي شود    

  : و يا

  كنار تو لنگر گرفت كشتي عشق                     
    )90، :همان( آرامشي است طوفانيو بيا كه ياد ت

  )16: همان (...  نيست  لباس خودبرهنگيجز   ما را به:نيز    
  
  تلميح  3-3-5

شـدن او از  توانـد خواننـده را ـ بـدون كنـده       شاعر از تلميح در پايان شعر، ميةاستفاد
و ها ببرد؛ دوباره به شـعر  برگردانـد و فرصـت تـأملي ديگـر       فضاي شعر ـ تـا دوردست 

اي است كـه    ، سخن از آبي   »هبوط در كوير  «در شعر   . چشيدن لذتي دوباره بدو ببخشد    
اي صاف و سـاده و شـفاف اسـت كـه         زرد شده؛ آفتابي است كه ابري و سرد شده؛ آينه         

 است كـه بـه حرمـان؛ و درمـاني           غرق غبار و گرد شده؛ قُربي است كه به فراق؛ آرماني          
بعـد هـم تبعيـد و    «. جي است كه فرد شده استاست كه عين درد شده؛  و باالخره زو 

معماي اين شعر و ايـن      . »عين مجنون از پي ليلي بيابانگرد شد      / زندانِ ابد شد در كوير    
  : شودحركت در سايه، تنها با خواندن بيت واپسين روشن مي
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  كودك دل شيطنت كرده است يك دم در ازل
    )50: 1386پور، امين(تا ابد از دامن پر مهر مادر طرد شد 

   )57 :همان(» شب اسطوره«شعر: نيز   
  
  هاي آنگونه ايهام و 4-3-5

. ايهام، سرگرداني خواننده در انتخاب يكي از دو يا چند معنـي موجـود در شـعر اسـت                  
شاعر با اين به حيرت واداشتن وي در مقطع شعر، امكان قطع نگاه خواننده را از شـعر                  

 شـعر ـ اگرچـه در    و بي مرور دوبـارة  داردــر واميگيرد؛ او را به تأمل دوباره در شعمي
نيمـة پـر   « مثالً در سطر پاياني شـعر  .دهدذهن ـ مجال انتخاب يك معني را بدو نمي 

  دريافت؟» در بين اين دو خط«توان منظور شاعر را از تعبيرِ آساني مي ، آيا به»ليوان
هرطـور و   / تـوانم و مي / من آزاد زيرا كه يك سطر در ميا     / شادم/ گذرداين روزها كه مي   

  )26 :همان(ـ در بين اين دو خط ـ / جوالن دهم/ كجا كه دلم خواستهر
  

 توانـد جمـه مـي  ام تناسـب و ايهـام تر  ايهـ : هاي ديگر ايهام، مانندگونهنيز كاربرد      
  :قيصر چنين است» بال كاغذي«مقطع شعر .  شعرخود كندخواننده را فريفتة پايانة
  صفابي   سعيدور باطل است،

  )60 :همان(ها تالشرقص بسمل است، اين 
  

  هاي كنايي تركيب 5-3-5
هاي كنايي، بيشتر صرف زنده نگاه داشتن و حـضور هـر دو      نگاه هنري قيصر به تركيب    

ر شـاعراني چـون     معني اول و دوم كنايه در شعر است؛ اين نگاه هنري پيـشتر در شـع               
ها در واپسين سطر شـعر       گونه تركيب  شود، اما زيبايي دوچندان اين     حافظ نيز ديده مي   

  :اين رباعي را بنگريد. است
  آييآيي؟               هردم به هواي دل ما مياي غم، تو كه هستي از كجا مي

          آييبه چشمم آشنا مي چون اشك  باز آي و قدم به روي چشمم بگـذار            
  )92: 1381پور، امين(                                                                  

   :و يا
  وقتي خطوط سربي... 
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  هاي مرا با شتاب سطح شقيقه
  زنندهاشور مي 

  توانم  ديگر نمي
  اين تارهاي روشن را

  آرام پشت گوش بيندازم
  ها را  خوب است حرف آينه

  اين بار     
  )65: 1380ور ،پ امين( پشت گوش بيندازم       

  
  نگري و بازي با واژگان واژه 6-3-5

 خاقاني و حافظ    - چون دو شاعر سترگ شعر كالسيك ما      قيصر از شاعراني است كه هم     
ها بسيار توجـه    ها و تأمل در معناي آن     دقيق واژه ـ به محور جانشيني در شعر و انتخاب         

. ن شعر به كار رفته باشدادهد كه در پاياين ويژگي زماني خود را بيشتر نشان مي      . دارد
  :   زير را ببينيدنمونة

  جهنم از ريشه جهانوقتي 
  عدم از آدمو 
  آيد  مييأس از ريشه سعيو 

  وقتي كه يك تفاوت ساده در حرف
   راكفتار

  كند تبديل مي  كفتربه  
  ها تفاوتي واژه بايد به بي

  طرفي  هاي بي و واژه
  مثل نان     
  دل بست      

  نان را
  نياز هرطرف بخوا  
  )75 :همان( !نان است      
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  جايي حروف بهجا 7-3-5
شـايد شـعر   . سازي پاياني، بازي با معاني حـروف اسـت   هاي برجسته يكي ديگر از شيوه   

عطار نيشابوري در ميان شاعران كالسيك ما، بهترين نمونه بـراي ايـن شـگرد شـعري                 
  : آفرين استجايي حروف شگفتيدر اين شيوه جابه! )6(باشد
          ...  

  بايد سوخت،: گفتيم
   دنيا بااما نه 

  !راكه دنيا 
  بايد ساخت،: گفتيم
   دنيابااما نه 

  )19: 1381پور، امين(! كه دنيا را
بـه مفعـول تبـديل     ه مـتمم و مـتمم   ب جايي حرف اضافه، مفعول     هدر اين شعر با جاب         
اوت را  نيايي متف شود، د ي حاصل مي  هايت مفـهومي كه از اين تغيير جزئ      شود و در ن    مي

  .كندپيش چشم خواننده ترسيم مي
  :و يا

  به اميد پيروزي واقعي«... 
   جنگ،درنه 
  )18: 1386پور، امين(» ! جنگبركه 
  

 طرح پرسش 8-3-5
 كـه اغلـب از نـوع اسـتفهام          -پور گاهي در پايان شعر با يك استفهام       در شعرهاي امين  

هايي كـه    اعر قصد دارد به هست    در طرح اين پرسش ش    . شويم مواجه مي  -انكاري است 
نبايد، و بايدهايي كه نيست، اشاره كند و با طرح ايـن پرسـش خواننـده را بـه تفكـر و                      

  :كشف وادار كند
  تلخ است؟/ و رنگشان/ اما چرا آهنگ شعرهايت تيره

/ شـود  نزديك مي/  به مسلخ تقدير ناگزيربا پاي خود/ آرام و سر به زير / ايوقتي كه بره  
   )23 :همان(دارد؟ / چه آهنگياش زنگوله
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  :و يا 
  هاي سال مردم من سال

  تا اينكه يك دم زندگي كردم
  تواني تو مي

  يك ذره
  يك مثقال       
  )30 :همان(مثل من بميري؟     
  

  تجسم بخشي 9-3-5
توان شعري را كه امكان تصوير و تجسيم امري ذهني را به شكلي عيني به خواننده                مي

هايي چند فراهم آيـد      تواند به گونه    تصوير و تجسيم مي    اين. اندبدهد، شعر تصويري خو   
كه در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست؛ ليكن تصوير و تجسم بخشي در پايان شـعر                 

حيرت القا شده در تجسم دهاني را كـه         . تأثير شگفتي بر خواننده برجا خواهد گذاشت      
  :يدببين» حيرت«در شعر » !پر واز! پرواز«: گفته باشد

  ...از رفتنت دهان همه باز 
  :انگار گفته بودند

  !                          پرواز
   )29 :همان( !پرواز                                  

  :را در تور تهي ماهيگير مجسم كنيد! ، تصوير دست و پا زدن مرگ»شكار«و يا در شعر 
/ در ميـان تـور خـالي      / ن برگـشت  شـادما / هايش را به دريا ريخت    طعمه/ مرد ماهيگير 

  )31:همان(زد دست و پا مي/ تنها/ مرگ
  

اي در  سازي در پايان اشعار كه بـه كمـك طـرح آرايـه            افزون بر اين روش برجسته         
هايي اسـت كـه قيـصر       از شيوه  بندي غيرمنتظره گيرد، پايان سطر پاياني شعر شكل مي    

منتظـره  بنـدي غيـر   پايان. ان داده است  بندي شعر نش  مندي خود را بدان در پايان     عالقه
يكي از اصطالحات ادبيات التـين اسـت كـه در قلمـرو داسـتان، نمايـشنامه و فـيلم و                     

 در اصـطالح  )Surprise Ending (بنـدي غيرمنتظـره  پايـان «. رودكار ميفيلمنامه به
 بنـدي،  در اين قسم پايـان    . مل داستان است  داستان، چرخش ناگهاني و دور از انتظار ع       
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-شـود، امـا ايـن پايـان غيـر         ور خواننده تمام مي   اي دور از انتظار و تص     داستان به شيوه  
از پايـان  ). 55: 1375 داد،(» سو است تظره در نهايت با منطق و درونماية داستان هممن
» گردش ناگهاني فرجـام حـوادث      پيچ و گريز در پايان داستان،     « به صورت    يرمنتظرهغ

اين شيوه معمـوالً از برخـي       و در   ) ، ذيل پايان غيرمنتظره   1380كادن،. اي. جي (نيز تعبير 
كبـاب  «هنري، موپاسـان فرانـسوي و داسـتان         .  امريكايي، اُ  هاي كوتاه نويسندة    داستان

  ).ذيل همين مدخل: 1377ميرصادقي، ( كنندد ميمحمدعلي جمالزاده يا» غاز
دسته اشعار روايي و اشـعار      توان در دو    بندي غيرمنتظره را مي         در شعر قيصر، پايان   
شوند؛ خواننده  قيصر در اشعاري كه با ساختاري روايي آغاز مي        . غير روايي او نشان  داد     

دهد و در نهايـت ذهـن او را بـا            قرار مي » ناگهاني از سكوت  «و  » داناگهاني از ص  «را در   
را كشد و مفهـومي جديـد         از ميان اين دو ناگهان بيرون مي       چرخش و تغييري ناگهاني   

اين چرخش معمـوالً در حـوزة معنـايي اتفـاق           . كندبه وي القا و او را وادار به تفكر مي         
كـه احـساس    اييشود؛ تا جافتد و ذهن خواننده از مفهومي متوجه مفهوم ديگر مي مي
كند بايد يك بار ديگر شعر را از ابتدا بخواند و در اين خواندن دوباره، با نگاهي تـازه   مي

  .م ذهني شاعر بگرددبه دنبال مفاهي
نه اشـعار، شـايد نزديـك بـه همـان           گو      فرايند ذهني مخاطب در هنگام مطالعة اين      

يندي ذهني باشد كه در استعاره اتفاق مي افتد؛ به اين صورت كه كلّ شعر شبيه به             فرا
قيقي آن دريافته شود؛ اين     اي دارد تا مفهوم ح     صارفه اي است كه نياز به قرينة     استعاره

 پاياني شـعر اسـت كـه ناگهـان مخاطـب            آيد و در پارة    صارفه در انتهاي شعر مي     ةقرين
  :يابدمنظور شاعر را درمي

  ام به باد تكيه داده
  ام  با عصاي استوايي

  روي ريسمان آسمان 
  ام ايستاده    

  بر لب دو پرتگاه ناگهان
  ناگهاني از صدا    
  ناگهاني از سكوت    

  زير پاي من 
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  دهان درة سقوط  
   مانده استباز    

  ناگزير
  با صدايي از سكوت

  تا هميشه
  روي برزخ دو پرتگاه 

  رومراه مي    
    )31-32: 1381پور، امين( !»سرنوشت من سرودن است«

  :نيز بنگريد» شدههاي گم تيادداش«اين ويژگي را در شعر 
  پس كجاست؟

  چند بار 
  هاي كيف باد كرده را خرت و پرت

  :زيرورو كنم      
  كار و كسر كار ي و گزارش اضافهپوشة مدارك ادار

  هاي اعتبار كارت
...  

  چند تا بليت تاشده
  چند اسكناس كهنه و مچاله

  چند سكة سياه      
  صورت خريد خواروبار
  ...هاي خانگي  صورت خريد جنس

  پس كجاست؟
   )51-52 :همان( هاي درد جاودانگي؟ يادداشت

 كننده، ناگهـان در جملـة       تهنده پس از جستجويي طوالني و خس      در اين شعر، خوان        
ريـزد و شـعر بـا    جاست كه توازن شعر به هم مي  اين. يابد كليد معماي شعر را مي     پاياني
افتاده، به شـعري فلـسفي و بـا فـضايي           پا  شي غيرمنتظره از سطحي عادي و پيش      چرخ

  .كندكامالً متفاوت ارتقا پيدا مي
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. شـود  غافلگيري پاياني مشاهده مي    پور نيز اين   ي امين در بسياري از اشعار غير رواي          
 ماننـد قالـب ربـاعي،    انـد، گونـه اً اشعاري كوتاه و طرحاين دسته از اشعار او ـ كه عموم 

اي از اين غافلگيري پاياني را در اشـعار           نمونه. اندگويي فقط براي پايان آن سروده شده      
  :غير روايي زير بنگريد

  گناهيم باري من و تو بي
  ارداو نيز تقصيري ند

  گمان اين كار پس بي
    )63 :همان( !شخص مجهول است كار چهارم

  :گويدمي» ...از اگر «يا در بند پاياني شعر  و
  راستي ...

   اگردر ميان اين همه 
  )71 :همان( !بايديتو چقدر 

اياني در شعر قيصر، از برخي الگوهاي خـاص بـراي ايـن             هاي پ   نگاهي به غافلگيري  
  :توان نشان دادبندي زير ميها را در دستهاين پايانه. دهدآفريني خبر ميپايان

   تعليق و انتظار4-5
كند و تنهـا    آغاز برخي اشعار قيصر، خواننده را يكسره در حالت تعليق و انتظار رها مي             

رهانـد و كليـد حـلّ       رسد، او را از اين برزخ مي      زماني كه به بند يا سطر پاياني شعر مي        
را كـه از آن بـه درد مـادر          ) Crisis(اين بحـران و شـدت       . دهدشعر را به دست او مي     

كـه از آن بـه تولـد كـودك يـاد          ) Cimax(هنگام تولد طفل، و نقطـه اوج و نتيجـه را            
  :او بيينيد» شنبهسه« در شعر )355 :1385اگري، (اند  كرده

  همه فاصله؟ شنبه چرا اينسه/ حوصله؟چرا تلخ و بي/ شنبهسه
  ! سرسخت، فرسخ به فرسخچه! چه سنگين/ شنبهسه
  )74: 1381پور، امين( !خدا كوه را آفريد/ شنبهسه

  :كه با ساختاري نظير شعر پيشين آفريده شده» جمعه«نيز در شعر 
  چرا باز هم غم؟
  هاي دمادم؟چرا باز دلشوره
  پسينگاه جمعه؛
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  !هاي  هبوطهمان لحظه
    )75 :همان( !همان وقت ميالد آدم

را بـه   ) يا تماشـاگر  (ه  ها خوانند ك داستان يا يك نمايشنامه، نشانه     كه در ي        همچنان
 نمـايش ـ كـه بـه تحليلـي جـامع از كـل        طرف نتيجة نهايي يا فـرود آخـرين صـحنة   

 در ايـن  .)201: 1366 شناخت عوامـل نمـايش،  (كند پردازد ـ راهنمايي مي نمايشنامه مي
نتيجـة پايـاني آمـاده      ننده را بـراي     توانند خوا ها مي شيوه از غافلگيري پاياني نيز نشانه     

  :قيصر بنگريد» روز ناگزير« ظريف را در شعر اين نكتة. كنند
اي روزهـاي سـخت     !/ هاي گمشده در مـه     هاي جاد !/ اي روزهاي خوب كه در راهيد     ... 

  !/ها به درآييداز پشت لحظه!/ ادامه
  اما!/ در انتظار آمدنت هستم/ گذرد، هر روزاين روزها كه مي... 

  )14: 1380پور، امين( در روزگار آمدنت هستم؟/ با من بگو كه آيا، من نيز

    خالف انتظار5-5
شاعر در ايـن شـيوه از راهـي         . آور است پايان برخي از اشعاربسيار غيرمنتظره و شگفت      

  :هايي از اين هنر را ببينيدنمونه. شود كه ابداً خواننده انتظار آن را نداردوارد مي
   چطور است؟احوالت: گفت

  گفتمش عالي است
  !مثل حال گل

   ).69: 1381 پور،امين( !حال گل در دست چنگيز مغول
  : و يا

  پرنده
  نشسته روي ديوار

   )33 :1386پور، امين( گرفته يك قفس به منقار
  

    وارون نمايي6-5
كند كه دقيقاً عكس آن را مد نظر دارد، يعنـي وانمـود              در شعر زير مفهومي را بيان مي      

ا در واقـع منظـور شـاعر                   مي كند كه منظورش همان حرفي است كه بر زبان آورده؛ امـ
  :كامالً بر خالف حرفي است كه بر زبان آورده است
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  !نه
  ! كاري به كار عشق ندارم

  من هيچ چيز و هيچ كسي را
  ديگر    
  در اين زمانه دوست ندارم      
 ...  

  پس من با همه وجودم
  خود را زدم به مردن  

  ار، ديگرتا روزگ
  كاري به كار من نداشته باشد  

  اين شعر تازه را هم
  ...ناگفته مي گذارم  

  ...تا روزگار بو نبرد
  گفتم كه

  )14-15: 1386، پور امين( !كاري به كار عشق ندارم
يا در شعر زير با     . در اين شعر، شاعر دقيقاً منظورش اين است كه عاشق شده است                

از شادي نبوده است، بلكه او با اين الفاظ غمگين بـودن            غرض شاعر ابر  » تلقين«عنوان  
  :دهدخود را نشان مي

  گذرد  اين روزها كه مي
  شادم    

  گذرد  اين روزها كه مي
  گذرد شادم كه مي

  اين روزها    
  )25: 1380پور، امين( ... گذرد شادم كه مي  

  )33-37 :همان(» رفتار من عادي است«شعر : نيز
  
  نيافتگيپايان 7-5
و فيلم  (بندي داستـــان و نمايشنامه     هاي در پايان   يويژه از نوآفرين   نيافتگي نيز به  انپاي

... انـد، تازيگراي خوانده شده  نويساني كه امروز پيش    نمايشنامه... «. رود به شمار مي   )نامه
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ــا شــگردها و ــان و طرفــه)Innovating(نوآفريــد  هــايشــيوه ب ــه پاي  شناســي كاران
 )Unfinished(نيافتگي   اند كه بيشترين ويژگي آنها پايان      آفريده هاي خود را   نمايشنامه

 هـايي  نيافتگي ـ كه نمونـه   اين پايان ).111-112: 1383ناظر زاده كرماني،(» و ناتمامي است
اي غـافلگيري پايـاني بـه شـمار           گونه -توان سراغ گرفت  صر نيز مي  از آن را  در شعر قي      

اثر هنري بـه پايـان معمـول و مـورد           ) يا بيننده  (رود، زيرا بر خالف انتظار خواننده     مي
 مخاطـب   ماند و پايان اثر برعهدة     مام مي شود؛ به بيان ديگر، داستان نات     انتظار ختم نمي  
 همان اشعاري باشد كه با سؤال شايد بهترين نمونه براي اين شيوه. شوداثر گذاشته مي

كنـد؛  در تحير و تفكّـر رهـا مـي   پذيرد و به جاي پاسخ دادن به خواننده، او را        پايان مي 
  :خواننده خود بايد پاسخ و پاياني براي اين ماجرا بيابد

  راستي آيا
  كودكان كربال، تكليفشان تنها

  !آب! دائماً تكرار مشق آب
  )21 :همان(مشق بابا آب بود؟ 

  
  گيري نتيجه. 6

بندي شعر  نپور، در مسير تكامل بخشيدن به شعر خود، بيش از هرچيز به پايا            قيصر امين 
: ي مرسومي چـون   هاتوان افزون بر شيوه    را مي  توجه شاعر به اين شيوه    . توجه كرده است  

اي لفظي يـا    حسن ختام و برگردان شعري، در برجستگي پاياني شعر به كمك طرح آرايه            
  .معنوي در آخرين سطر شعر و به ويژه در روش غافلگيري پاياني نشان داد

يري پاياني در اشعار اخير وي، از تأمل شاعر در ايـن شـيوه بـراي                افزوني كاربرد غافلگ      
توجه كمي و كيفي او به اين موضـوع      . دهدممتاز در شعر خبر مي    ) فرم(رسيدن به شكلي  

مهمتـرين الگوهـاي   . هاي سـبكي وي برشـمرد   توان آن را از ويژگيبه حدي است كه مي   
؛ خالف انتظار ) ؛ ب  تعليق و انتظار   )الف :اند از   بندي غيرمنتظره در شعر قيصر عبارت     پايان

    .نيافتگي پايان) ؛ دنمايي وارون) ج
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  ها يادداشت
 كند بندي آنها كه عمليات اركان را ضمانت ميها به توسط پايان استقالل مصرع«: گويد نيما مي-1

 بعضيهاي اخير  و اگر اين نباشد شعر از حيث وزن يك بحر طويل است، نظير قطعاتي كه در سال
هاي بدايع و بدعت: دو نامه، به نقل از: از(» سازنداز جوانان حساس و با ذوق به روية كار من مي

 ).116نيما يوشيج ، 
  : اخوان ثالث، مكرراً به اين نكته اشاره كرده است-2
ها و تذكار خواننده و  بندي مصرعدر مختتم جمالت شعري و براي پايان...  ها راآنگاه قافيه«

 هاي بدايع و بدعت(» ش سخن و ايجاد تداعي يا حظّ سمعي و بصري و تناسب و قرينه آوردنآراي
 .138، 125، 118، 117 ،116: نيز). 89نيما يوشيج ، ص 

  : بنگريد به-3
  ؛25 مرداد و شهريور، ،25، معيار، ش»بندي در شعر پايان«، )1377 ( بابايي، عليرضا-
  ؛16، 1377، آبان، 27، معيار، ش»در شعربندي  پايان «،)1377 ( نيرو، سيروس-
 ، ؟1377،  ارديبهشت،87،گزارش، ش»بندي در شعر نيما پايان «،)1377( ــــــــ -

  : زير از ملك الشعراي بهار ببينيدةبندي را در قطع توجه به اين پايان -4
                                  آفاق خيره كرده به نور جمـــــال خويش    ديدم به بصره دختــركي اعجمي نسب   

      وز شيخ دل ربوده به غنج و دالل خـويش                              پيش شيخ شهرخواند درس قرآن در   مي
  آهنگ ضاد رفته به اوج كمـال خويــش                             و    داد شيخ درس ضــــالل مبين بدو      مي

    با آن دهان كوچك غنــچه مثــال خويش                             گفتـار حرف ضاد       دختر نداشت طاقت
نمود مكـــرر مقــال خويش                                ان شيخ مي    و جواب     » دالل مبيـن«داد شيخ را به  مي

ف نشــود از خيال خويش                                  كاين شوخ منصر  گفتم به شيخ راه ضالل اين قـدر مپوي   
  بهتر همان بود كه بمانــــيد هردوان            او در دالل خويش و تو اندر ضالل خويش  

  )1243: 1368 بهار،                                                                                 (
 
 مصالح را بايد خواست و ة هم.ذاردن هر خشت است نه فقط در به كار بردنجا گه هنر در ب -5

 خود را گوناگون كرده، در ضمن كار عوض كند و به ةساخت. در هر دقيقه بايد بسازد... نخواست
لزوم صاف تر بدهد و بسنجد و پيش پاي خود را از قيد نامناسب و بيهم تأثير و ارتباط دقيق

 .)306: 1368نيما يوشيج، (بدارد 
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هاي اين شگرد هنري در شعر عطار اندك نيست؛ مثالً در منطق الطير از زبان هدهد به  نمونه-6
  : گويداي براي بازماندن از سير خود خوانده ميبلبلي كه عشق گل را بهانه

   تو شـــرم دار درخندد نه  تو ميبردر گذر از گل كه گل هر نوبهــار                   
  )43: 1368عطار نيشابوري، (                                                                      
  خنديدي تو در من آن زمانبــريدي رايگان            از چه ميچون مرا سر مي: يا

  خــبرخنديـــــدم آن اي بيهنـر            بر تو ميديــدمت اي بيگفت چون مي
   روي تو خنديــــدن خطاست در تو خنديدن رواسـت            ليك  سر و رويبر

  )44 :همان(                                                                                        
  

  منابع
 . زمستان:، تهرانهاي نيمايوشيجبدايع و بدعت )1376(ثالث، مهدياخوان

 . مؤسسة انتشارات نگاه:، ترجمة مهدي فروغ، تهراننويسي ايشنامهفن نم) 1385(اگري، الجوس
 . نشر افق:، تهرانهاي ناگهان آينه) 1380(امين پور، قيصر
 ،)»در كوچة آفتاب«و » تنفّس صبح«گزيده دو دفتر شعر  (تنفّس صبح) 1387(ــــــــــــــ 

 . سروش:تهران
 .تشارات مرواريد ان:، تهراندستور زبان عشق )1386( ـــــــــــــ
 . انتشارات مرواريد:، تهرانگردانندها همه آفتابگل )1381( ـــــــــــــ

 . توس:، تهرانديوان اشعار )1368(بهار، محمدتقي
 . ناشر:، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي )1375(داد، سيما

 . سمت:، تهران)فن بديع(هنر سخن آرايي )1382(راستگو، سيد محمد
 . ميترا:، تهراننگاهي تازه به بديع )1383(شميسا، سيروس

 ، به اهتمام و تصحيح سيد)مقامات الطيور (الطيرمنطق )1368(محمد الدينعطارنيشابوري، فريد
 . شركت انتشارات علمي و فرهنگي:صادق گوهرين، تهران

 . نشر شادگان: كاظم فيروزومند، تهرانة، ترجمفرهنگ ادبيات و نقد )1380(اي. كادن، جي
 . كتاب ماد:، تهران)بديع(زيباشناسي سخن پارسي) 1385( الدينجاللازي، ميركز

 . سخن:، تهرانبديع نو )1380(محبتي، مهدي 
 . سروش:، تهرانشناخت عوامل نمايش )1366( مكّي، ابراهيم
 . طرح نو:، تهرانسعدي )1378( موحد، ضيا 

 . انتشارات تيرگان: تهران،نويسيآموزش داستان )1386( اهللاپور عمراني، روحمهدي



  123  پور بندي در شعر قيصر امين روش پايان
 

   

 

138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة  
   

فرهنگ تفصيلي ( نويسي نامة هنر داستان واژه) 1377( ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصادقي 
 . كتاب مهناز:، تهران)هاي ادبيات داستانياصطالح

 . سمت،:، تهراندرآمدي به نمايشنامه شناسي) 1383(  ناظر زاده كرماني، فرهاد
 ، مجلة دانشكدة ادبيات»حليل شيوة برگردان در شعر نيمابررسي و ت«) 1384(نيك منش، مهدي 

 . 99-111، ص38، سال 4، ش و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
سيروس طاهباز، : برداري و تدوين گردآوري، نسخه،  شعر و شاعريةدربار) 1368( نيمايوشيج
 . دفترهاي زمانه:تهران

 .  سمت:، تهرانشناسي باييبديع از ديدگاه زي )1385( وحيديان كاميار،تقي
 . نشر هما:، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبي )1367(الدين همايي، جالل

  


