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چکیده
پیروزي انقالب اسالمی در ایران رونق گرفت و به گیري و شکلیکی از انواع شعري است که با » شعراعتراض«

گرفتـه و  انبـه و علمـی قـرار ن   عنوان یک جریان ادبی ادامه حیات داد. تاکنون این نوع شعر مورد بررسی همـه ج 
ده بـه  کـر اما این پژوهش سعی بوعاتی و ژورنالیستی داشته است. مطۀهاي حول شعر اعتراض بیشتر جنببررسی

موسـیقی  ۀ بپردازد. براي همین منظور حـدود دویسـت شـعر اعتـراض از جنبـ     موسیقیاییۀاین نوع شعر از جنب
کارکردهاي وزن و ارتباط آن ی بیرونی بهبیرونی، کناري و درونی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش موسیق

در با موضوع اعتراض پرداخته شده و همچنین اوزان جدید و یا نامتعارف در شعر اعتـراض شناسـایی شـده انـد.     
هاي پویا و ایستا و ارتباط قافیه و ردیـف بـا موضـوع اعتـراض     هاي بدیعی، ردیفبحث موسیقی کناري انواع قافیه

هاي مختلف تکرار در شعر اعتراض مورد توجه قرارگرفته است. یقی درونی نیز جنبهو در بخش موسبررسی شده
تنگاتنگی بین موضوع اعتراض با عناصر موسیقیایی این اشعار وجود دارد.ۀ نتیجۀ این پژوهش این است که رابط

وزن، قافیه، ردیف، تکرار.شعراعتراض، انقالب اسالمی،: هاهکلیدواژ
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مقدمه- 1
شعر اسـت و  و سیاسی هر جامعه استفاده از زبان هنر و اختن به مسائل اجتماعی هاي پردراهیکی از 

بایست شرایط حـاکم بـر عمـق اجتمـاع خـود را      و شاعر براي مانا بودن، میرمند هر هناز منظري فراتر 
ددانـ یز هنر را مسئول تکامل اجتماعی مـ باشد. در همین زمینه لوکاچ نیسد تا خالق اثري اصیل بازشنا

ــدگی انســان پاســخ دهــد. از نظــر او    ــه نیازهــاي زن ــد ب ــده ا«کــه بای ــانگر واقعیــت زن ــري بی ــر هن » ث
هـا و مسـائل   ) همین امر باعث شده تا نوعی از شعر به وجود آید که واقعیـت 209: 1380احمدي،(است

نام دارد.» ادب اعتراض«کشد. این نوع ادبیجامعه را به تصویر می.قتصادي و..سیاسی، اجتماعی، ا
در چـون ادب مقاومـت، ادب شـورش، ادب سـتیز     هاییمعادلکه تقریباً با » ادب اعتراض«اصطالح

هـا و  اد شـده اسـت، بـه آن دسـته از سـروده     به تصریح از آن یـ پژوهان در آثار ادب» ادب سازش«برابر 
سنده را در برابر عوامـل  شود که به نوعی روح انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر و نویها اطالق مینوشته

ادبیـات  پـس )158: 1389(پشـتدار،  .کنـد مـی اقتصادي حاکم مـنعکس  تحمیلی اجتماعی و سیاسی و
ها اعتراض شود که هدف از انتشار آنبه آن دسته از آثار ادبی اطالق می)protestliteratureاعتراض (

)359: 1372ممتاز،(پورت.اسو اجتماعیوالً اعتراض به اوضاع سیاسیمعمنسبت به چیزي، 
ۀ ها، باید آنهـا را جزئـی از ادب پایـداري و در ادامـ    گر این نوشتهبا توجه به روحیه سرکش و طغیان

ا بسیار اساسـی از مفـاهیم و   اي جداگانه، امدانست. چون انتقاد و اعتراض بدنههمان مقاومت ملت ایران 
برانـدازي نظـام   این دسته از شـاعران بدانیم هدف دهد. اما بایدهاي ادبیات پایداري را شکل میمصداق

بلکه آنها قصد دارند با بیان مشکالت جامعه را بـه سـمت اصـالح و بهبـود پـیش      ،حاکم بر کشور نیست
اصالح مطـرح  هاي تاریک زندگی جامعه را به قصدکوشد تا نقطهادبیات مقاومت می«در حقیقت ببرند.
تـازد و  هـا و ... مـی  تـوجهی هـا، بـی  ها، نابسامانیها، بی عدالتیستیبه این منظور به بسیاري از سکند و

الزم اي زده را جرقهرنج کشیده و بحرانۀ سالح کوبنده و موثر انتقاد را همیشه در دست دارد، گاه جامع
ــه جوشــش و تالطــم همــه  ــا ب ــن رســالت را هاســت ت نرمنــدان و اهــل ادب برعهــده گیــر برســد و ای

آن اسـت کـه در زمـان صـلح     اشعار پایـداري  دسته از) خصوصیت این 186: 1390زاده،(صدقیان»دارند
غالبـا ترغیـب بـه ایجـاد     کشور است. و هدفو حاکمانن والئشوند و مخاطب آنها بیشتر مسسروده می

است. و مطالباتی نظیر آندر جامعهعدالت اجتماعی 

شعر اعتراضۀ پیشین-2
سـت.  شاعران متعهد مورد توجه قرار گرفته اآثارکنون همواره در این نوع ادبی از آغاز شعر فارسی تا
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شعر «، عبید زاکانی و ... را نام برد.خسرو، سنایی، حافظتوان خیام، ناصراز جمله این شاعران معترض می
شعر حـافظ اعتـراض بـه    » جامی است که عقل آفرین می زندش«:خیام اعتراض است به کارگاه خلقت

شـعر سـنایی نیـز در    » محتسب شیخ شد و فسق  خـود از یـاد ببـرد   «است:تسب و کار محنهاد تصوف
(شـفیعی  »غالبا شعر اعتراض است و این اعتـراض لحنـی درشـت و سـتیهنده دارد    » زهد و مثل«قلمرو 
سیاسـی واجتمـاعی نقدکهدانستمعترضشاعرباید یک) همچنین ناصرخسرو را39: 1380ی،کدکن

کرد، بسـیاري از  ناصر خسرو در عصر حاضر زندگی میاگرکهايگونهبه. کندمیمطرحخودشعردررا
ادب فارسـی  ۀ در گذشتالبته) 121: 1360سلیمانی، یافتند.(شدند و حق چاپ نمیور میاشعار او سانس

هاي اجتماعی داشته باشند، اوالً نـادر و انگشـت   انگیزهاین گونه شاعران که انتقاد اجتماعی مستقیم و با
مر و رند و ثانیاً شعر انتقادي همین بزرگان هم در حدي نیست کـه بتـوان آن را یـک جریـان مسـت     شما

) بنابراین، علی رغم تالش 67: 1383(زرقانی، اند تا منتقد.ها هم، بیشتر ناصحدار به شمار آورد و آنریشه
عاصر یعنی از زمـان  ایران، این ادب اعتراضی چندان گسترش نیافته است، اما در دوره مۀشاعران گذشت

معاصر انتقاد و اعتراض جزئی از زندگی مردم و به خصوص شاعران متعهد شـده  ة نهضت مشروطه تا دور
است. 

که در آن شاعر شود بعد از جنگ اطالق میة در واقع شعر اعتراض به مفهوم خاص خود به شعر دور
.داردهـاي جنـگ هـم سـابقه     عر در سالآشوبد. این نوع شها میها و دگرگونی ارزشانقالب بر فراموشی

ت که مشخصـاً بـه   محمدرضا عبدالملکیان را از نخستین آثار موفقی دانس» خیابان هاشمی«شاید بتوان 
ها و قشرهاي اجتماعی معارض با انقالب البته موضوع آن بیشتر متوجه گروهپردازد. مسایل اجتماعی می

علی رضـا قـزوه   ه دارد، بیشتر در آثار حسن حسینی و ها اشارت. شعر معترضی که مشخصاً به خودياس
گیري نظـام بـود، بـه مصـلحت     هاي اولیه انقالب که دوران شکلدر سالاین نوع شعر«جلوه دارد. البته 

اي ایـن نـوع   هـ ن مفاهیم فراهم شد. یکی از زمینـه جامعه نبود، ولی در دوران ثبات، زمینه براي طرح ای
هایی مثـل  ها بود، شعرجویی در میان گروهی از خوديریاکاري و استفادهزدگی،شعر نفوذ تدریجی رفاه

از حسـن  »نوشداروي طـرح ژنریـک  «واز علی رضا قزوه»روزگار قحطی وجدان«و» موال ویال نداشت«
)104: 1387کاظمی، »(اند.حسینی از این نمونه

هاشـمی،  (صـرفی،  »غزل نیسـت. محدود به. اما اعتراض،بیشتر در غزل نمود یافت«ۀ شعر این گون
شـعر صـفارزاده در   «اند. عر شاخص شدهدر این نوع شانقالب نیزبرخی از شاعران نوپرداز)332: 1390

ردي شاعر در آن بـه چشـم نـیم    شخصی که هیچ از منش ف، شعري است اجتماعی و کامالً غیراوج خود
شـعر اجتمـاعی انقـالب، علـی معلـم      از دیگر شاعران شاخص در حوزه )56: 1387(میرشکاك،»خورد.
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عناصر برآن است تانوشتارتوان نام برد. این یدامغانی، سلمان هراتی، قیصر امین پور و علیرضا قزوه را م
هاي مختلف مورد بررسی قرار دهد.ار رفته در این اشعار را از جنبهموسیقیایی به ک

بررسی موسیقیایی شعر اعتراض- 3
عناصر موسیقی و تخیل در رسانگی شعر بسیار حائز اهمیت است. بـه طـور  چگونگی آمیزش زبان با

هایی که شاعر از رهگذر وزن عروضـی یـا همـاهنگی میـان واژه و     کلی موسیقی شعر را مجموعه تناسب
محمد رضا شفیعی کدکنی موسیقی دهد.گیرد، تشکیل میف و مصوت و واژه در کالم بکار میتکرار حر

کـدکنی،  (شـفیعی ، درونـی و معنـوي تقسـیم کـرده است.    : موسیقی بیرونی، کنـاري شعر را به چهار نوع
شود. سه نوع اول موسیقی در اشعار اعتراض پرداخته می) که در اینجا تنها به بررسی391-393: 1373

موسیقی بیرونی- 4
ت و منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هر گونه نظم در یک واحد کامل (شـعر) اسـ  

نصـیرالدین طوسـی در   گوینـد؛ خواجـه  وضی وزن شعر را موسیقی بیرونـی مـی  به طور خاص جانب عر
نات و تناسـب آن در عـدد و   وزن هیأتی است تابع نظـام ترتیـب حرکـات و سـک    «گوید: تعریف وزن می

ي ) پرویز ناتل خانلري وزن را تناسب حاصل از ادراك وحدتی در میان اجـزا 22: 1369(طوسی، »مقدار.
) پس وزن نوعی حرکـت مـداوم بـا نظـم و     24: 1373(خانلري،شود.داند که در زمان واقع میمتعدد می

تأکید بر هجاها و به عبارتی نظم و تناسبی است که میان اصوات شعر وجود دارد. بر این اساس نه تنهـا  
ترکیـب مـنظم   هنگـی را کـه ناشـی از    شوند، بلکه هـر تناسـب و آ  اشعار نیمایی نیز موزون محسوب می

اطالعات موسیقیایی حدود ةگیرد. این مقاله در برگیرندها و کلمات باشد نیز در بر میصوتها و مصامت
جهـت انـد.  ست که در موضوع اعتراض سروده شـده شعر مربوط به شاعران بعد از انقالب اسالمی ا193

نیـز اسـتخراج   قالب و بحـر آنهـا   هاي فراوانی وزن، هاي موسیقیایی این اشعار جدولژگیویتبیین دقیق
. شده است

هاي کارکرد وزن در شعر اعتراضجدول- 1- 4

قالب اشعار اعتراض-)1جدول شماره (
جمعسپیدنیماییکالسیکقالب
146537193تعداد
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قالب اشعار کالسیک اعتراض-)2جدول شماره (
عجمقطعهچهارپارهدوبیتیرباعیقصیدهمثنويغزلقالب
10029110321146تعداد

بحر هاي اشعار کالسیک اعتراض-)3جدول شماره (
سایرطولنامتعارفمتقاربمضارعمجتثهزجرملرجزبحر

164326201111758تعداد

وزن و محتوا- 2- 4
سـبک یـا   اش به طور طبیعی پذیراي وزنیي با توجه به محتوا و حالت عاطفیدانیم که هر شعرمی

د، نـ گزیننمـی را آگاهانه براي شعر خـود بـر  انگیز است. اما شاعران خوب هرگز وزنیمشاد و سنگین یا غ
شود:حتواي آن هم زمان به او الهام میبلکه وزن شعر با م

گویـد دلم گرفته، زبان، شعر غصـه مـی  
چرا ز خاطرمـان رفـت صـبح پیـروزي!    

نبریــــم هاـر خــدا را ز یادزبان شعــ

گویـد... درد قصـه مـی  مگو که شاعر بـی 
فـــــرار دشـــــــمن و آتــش افــروزي!

هـاي معتبـریم  چقدر غافل از این جلـوه 
)13: 1381(وحیدي،

در این مثنوي شاعر براي بیان غم و درد روزگار از وزنی استفاده نموده است که متناسب با مضمون 
» وزن و قافیه شعر فارسـی «بندي کتاب ق تقسیمکه طب» عالتن مفاعلن فعلنمفاعلن ف«آن است. یعنی 

رود به کـار مـی  » د مرثیه، هجران، درد، حسرت و گلهاوزان نرم و سنگین است که در معانیی مانن«جزء 
)72: 1374(وحیدیان کامیار، 

ــد  ــر داري اوفت ســروي اگــر ز جــور تب
اي نخل سایه گستــــر پربـار انقـالب   
زخم تبر به جان تو هر چنـد نارواسـت  

زخمی کـه موریانـه زنـد، کـاري اوفتـد     
اي در هجـوم خصــم خــدا، یــار انقــالب 

هاســتامــا هــراس مــا همــه از موریانــه
)207، الف: 1388(مودب، 

.] که متناسب با مضمون اسـت فته [مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنگرکارر اینجا نیز شاعر وزنی را بهد
و بـراي مضـامین   انگیز، وزن سنگین ن غمراي مضامیکلی همیشه بطور) به72: 1374(وحیدیان کامیار، 

نسـبی هجاهـاي   ةها شماردر شعر تألیفی از الفاظ که در آنرود. اگر شاد، اوزان ضربی و سبک به کار می
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کنـد و  تـري را القـا مـی   شدیدتر و مهیجکوتاه از هجاهاي بلند بیشتر باشد، استفاده شود، حالت عاطفی
اهـاي  رود کـه هج هایی به کـار مـی  ر که مستلزم تأنی و آرامش هست، وزنتبالعکس، براي حاالت مالیم
فـاعالتن فـاعالتن   «ن یکـی از ایـن اوزان سـنگی   )257: 1347ناتل خانلري، بلند در آن ها بیشتر باشد.(

11است که غزل زیر بر این وزن سروده شده است و نسبت هجاهاي بلند بـه کوتـاه آن   » فاعالتن فاعلن
است:4به 

روند از یادهادسته میها دستهگلدسته
سخت گم نامید اما اي شقایق سیرتان!

گریه کن اي آسمان در مرگ توفان زادها
دوزند با نام شـــما، شیادهاکــیسه می

)51: 1369(قزوه، 
شود وزن غزل با محتواي آن سنخیت دارد. در واقع از نیمه دوم قرن هشتم که چنانچه مالحظه می

شـود، در  ثر مصایب اجتماعی [حاصل از حمله مغول و حکومت بیگانگان بـر ایـران] آشـکار مـی    کم اکم
رسـد و اوزان متوسـط ثقیـل خاصـه وزن     ها به تدریج زمزمه حزن و اندوه و نومیدي به گـوش مـی  غزل

گیـرد. د، جـاي اوزان شـاد را مـی   انگیـز دار که آهنگی سـنگین و غـم  » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن«
)234: 1369شمیسا، (

نمک و جراحتـی دارد کـه دیگـر اوزان    » بحر رمل مثمن محذوف«به طور کلی در بین اوزان شعري 
نه مثل بحر رجز ندارند، این بحر، نه زخم عمیق متقارب را دارد که به حمله محض تمایل داشته باشد و

، و شاعرانی کـه »ت و اعتراضحسر«اي است که آمیزه»رمل مثمن«است که به ریتم و رقص بیانجامد. 
دیگر عبارت است از:ۀ اند. نموننگرند، از این بحر بیشتر استفاده نمودهدلسوزانه، نه خصمانه به وقایع می

توان آیا غم یک مرد را ترسیم کرد؟می
توان آیا به روي بوم پر نقــش بهـار می
توان با دیدن دستان سرشار از تهیمی

ترسـیم کـرد؟...  جغرافیاي درد راۀنقش
وسعت اندوه بـرگ زرد را ترسـیم کـرد   
سایۀ رنج دل یک مرد را ترسـیم کـرد؟  

)181: 1388نژاد، سیار،(مهدي
بیشترین نمونۀ اشعار اعتراض چنانکه گفته شد و جدول بحرها نیز گواه است، در بحر رمـل سـروده   

وه بـر مضـمون، روزگـار و مسـائل     توان به این نکته مهم دست یافت که عالست. بر این اساس میشده ا
تـوان گفـت، میـان    گذارد و میاوزان اشعار آن روزگار تاثیر میاجتماعی هر دوران نیز بر شعر و حتی بر
یـر و  اي تنگاتنگ است که بـا تغی وجود دارد و این رابطه به اندازهآفرینش هنري و واقعیت بیرونی رابطه 

مه تحوالت اجتماعی بر آثار هنري مؤثرنـد چـه تحـول در    ه«کند. یعنی تحول اجتماعی، تحول پیدا می
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و محتـواي هنـر و   نتیجه جنگ یا کشورگشایی باشد یا تحول سیاسی یا اقتصادي و ... همه بـر سـاختار  
)117: 1379دووینیو، »(گذارند.ادبیات تأثیر می

ـ  اگر از جنبۀ دیگري نیز اشعار اعتراض مورد بررسی قرار گیرند، باز غـم و انـدوه و   کوة حسـرت و ش
شود و آن بررسی اوزان بر اساس اوزان خیزابی و جویباري است. نهفته در این اشعار آشکار می

اوزان خیزابی و جویباري در اشعار اعتراض-4-3
خیزابـی و  «ع اوزان شعر را براساس موسیقی مالیم و روان یا موسیقی ایقاعی و تکرار ارکان در دو نو

نظـام  هاي تنـد و متحرکـی هسـتند کـه اغلـب،     اند. منظور از اوزان خیزابی وزنتقسیم کرده» جویباري
تکـرار را در ذهـن   در مقاطع خاصی، نـوعی نیـاز بـه    اي است کهها، به گونهایقاعی افاعیل عروضی در آن

» دور«و » تـرجیح «ه که حالـت  هاي سالم و یا مزاحفی تشکیل شداز رکنکند و غالباًشنونده ایجاد می
هاي دریا کـه در یـک فاصـله   ) درست مانند خیزاب396: 1373نی، کدک(شفیعیاست.ا محسوس هدر آن

اي خـاص احسـاس   تکرار آنها را بـه گونـه  زمانی معین و حتی فاصله مکانی معین، چشم و گوش، انتظار
کند.می

هـاي خـاموش بـاران آخـر ببـارد     بر نـاودان اي کاش بر شب شب ما یک صبح محشر بارد
)178: 1388ژاد، سیار، ن(مهدي

»اینجا درختان غریبنـد، اینجـا دالور نـدارد   این خاك دیگر سرو و صنوبر ندارد«گفتند 
)178(همان، 

ــد راه آســمانکالغــانی کــه مــیبـه نــام نــامی توفـان و دریــا بــال خــواهم زد   هــا را!بندی
)101، ب: 1391(قزوه، 

رسد اشعار اعتراض یار کم استفاده شده است و به نظر میاما از این نمونۀ اوزان در اشعار اعتراض بس
با اوزان جویباري که تجلی حالت درد و غم و حسرت درونی شاعر باشد، سازگاري بیشتري داشته باشند 

شویم:و این را از روي آمار زیر متوجه می

) اوزان خیزابی و جویباري4جدول شماره (
جمع کلاوزان جویبارياوزان خیزابی

33113146
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شود از ترکیب نظام ایقاعی خاصی حاصل می«هایی هستند که واقع اوزان جویباري در واقع وزندر 
و سـاختار  شـود  که با همه زاللی و زیبایی و مطبوع بودن، شوق به تکرار در ساختمان آنها احساس نمی

مفعـول  «شود؛ ماننـد:  ار نمیهاي عروضی در آن تکراي است که رکنها به گونهعروضی افاعیل نیز در آن
آهنگی و فراوانی استعمال در شعر استادان بزرگ نوازي و خوشکه با همه گوش» فاعالت مفاعیل فاعلن

) از ایـن  396: 1373کـدکنی،  (شـفیعی »ها کمتـر وجـود دارد   خصلت تکرارطلبی در ساختمان آنغزل، 
توان به موارد زیر اشاره نمود:نمونه اوزان جویباري می

دریـغ ال شریک کسب شماییم و بـی حا
شـود هاي چرب شما بسـته مـی  با لقمه

ــا هــزار دروغ اســت نــان  مــانآغشــته ب
مـان تا وا بـه حـرف تلـخ نگـردد دهـان     

)21: 1387نژاد، (مهدي
ــد گران کمین کردندبه هوش باش که فتنه ــن کردنـ ــام دیـ ــه تمـ ــین علیـ کمـ

)142، الف: 1388(مودب، 
ر اشعار اعتراضجدید دهايوزن- 4- 4

در شعر گذشتگان به ندرت معاصر است، اعم از اوزانی کهعرهاي شتازه، از بارزترین ویژگیهايوزن
هـاي  سرایان معاصر با ابـداع وزن هایی که صرفاً ابداع خود شاعران است. غزلسابقه داشته است و یا وزن

را آماده سـاختند تـا فضـاهاي معنـایی     هاي شناخته در غزل گذشته، غزل معاصر وزنجدید و یا احیاي 
هاي موسیقایی عروض سنتی و در چارچوب تناسب کمی و کیفی هجاهـا  تازه را بپذیرد و با حفظ ارزش

سرایان نوگرا به واقع، غزلدست زدند. در که جوهر اصلی وزن شعر فارسی است به ایجاد اوزانی کامالً نو 
سابقه بـر اوزان غـزل،   هاي بیبا افزودن وزن«برگزیده و ن را قالب غزل، واحد وزدرزداییمنظور آشنایی

شـناس،  (حق»اند.هاي نو و معانی امروزي کردهاین قالب کهنه را هویتی نو بخشیده و آن را پذیراي پیام
توان به موارد زیر اشاره نمود:) از اوزان جدید در شعر اعتراض می165: 1370

ــا را  ــا را   اگفــتم مگــر شــعري ســرایم درده ــر نامردهـ ــزم مگـ ــا برانگیـ ز جـ
)63: 1368(وسمقی، 

سروده شده است کـه وزن جدیـدي   » مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع«در وزن اعتراضیاین غزل 
)47: 1374است.(وحیدیان کامیار،

جانم به چه ارزد که دلم حرف نخست استنان را بگذارید، قلم حرف نخست اسـت 

)83، الف: 1388(مودب، 
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هاي اعتراض در است. اما گاهی غزل» فاعیل مفاعیلمفعول مفاعیل م«مثنوي نیز بر وزن جدید این
شوند که تاکنون در شعر فارسی سابقه نداشته است. برخی از این هاي طوالنی و جدیدي سروده میوزن

االرکان هستند. مثل:اشعار متفق

پـزد رؤیـاي نـانی گـرم    گذارد، میسر به روي خشت زانو می
هر که چون ایمان به مزدان دغل در خون این مردم شناور نیست

)215: 1388نژاد، (مهدي
تشکیل شده اسـت. امـا برخـی دیگـر، از ارکـان مختلفـی       » فع«و یک » فاعالتن«که از تکرار پنج رکن 

:نمونهبه عنوانشود. هجا را شامل می27اند که در هر مصراع تا تشکیل شده

افتنـد، تـا از قبیـل زنـدگان باشـند     مـی مردان به پاي مرگ
هر روز در کار شـکاري نـو، هـر شـب در آغـوش نگـاري نـو       

)9: همان(
اي نیسـت زیـر آن پـرچم   آفریدون! بیـا کنـار بایسـت، کـاوه    

پشت این میز هم عزیزي نیسترگردیوسفا! از همان طرف ب
)281، الف، 1388(مودب، 

و نــان گــم شــدو انســان، هرچــه ایمــان داشــت، پــاي آب 
ــنج نوبــت ســجده در هفــت آســمان گــم شــد   ــا پ زمــین ب

)20، الف، 1391(قزوه، 
هــا از گفتگــو سرشــارهــا بیــدار، گــوشســفره خــالی چشــم

بـا تــوام ناچـار ــــ اي دیـوار ــــ بـاخبر از درد مــردم بــاش!    
)26: 1374(قزوه، 

اند. مثل:نی سروده شدههاي طوالهاي با مضمون اعتراض در وزنعالوه بر این، گاهی مثنوي

ــد و چــه دســتی، کــه کــم از هیــزم نیســت   ــا مان دســت م
ــن مــردم، نیســت   ــه ای ــه ســنگ اســت و ب و امیــدي کــه ب

)172: 1388(مهدي نژاد، سیار، 
ة هـا در حـوز  سروده شـده اسـت. برخـی از ایـن وزن    » تنفاعالتن فعالتن فعالتن فع ال«زن که در و

» مفعول فاعالت مفاعیـل فـاعلن  «اند. وزنر این وزن مثنوي سرودهند و معاصران دا، جدیدسراییمثنوي
مثل:)57: 1374(وحیدیان کامیار، ن نمونه است.از ای
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ــد  ــر داري اوفت زخمی کـه موریانـه زنـد، کـاري اوفتـد     ســروي اگــر ز جــور تب
)207، الف: 1388(مودب، 

کناريموسیقی-5
منظور از موسـیقی کنـاري، عـواملی    «نویسد: میدر این زمینهموسیقی شعردکتر شفیعی در کتاب 
ثیر اسـت، ولـی ظهـور آن در سراسـر بیـت یـا مصـراع قابـل         أی شعر داراي تیاست که در نظام موسیقیا

. برعکس موسیقی بیرونی که تجلّی آن در سراسر بیت و مصراع یکسان اسـت و بـه طـور    ستمشاهده نی
هاي موسیقی کناري بسیار است و آشکارترین نمونـه  . جلوهک اندازه حضور داردیمساوي در همه جا به

)  391: 1373کدکنی، (شفیعی»آن، قافیه و ردیف است.

قافیه-5-1
از نظر هماهنگی و پیوند بین ابیات و سطرها و استوار داشتن محور عمودي و حفظ وحدت احساس 

ریشانی عواطف اسـت،  وعی پدر اشعاري که گرفتار ن«ار حائز اهمیت است. حتی در شعر، نقش قافیه بسی
شود خواننده با رسیدن به آن احساس هماهنگی کند. بنابراین اگر شاعر از عنصر قافیـه  قافیه موجب می

: 1388پـور،  (عمـران »اهنگی و انسجام شعر را تقویت کند.تواند همبرداري کند میبه شیوه درست بهره
ست که مایاکوفسکی قافیه را چفت و بست شـعر  ) اهمیت قافیه در ایجاد انسجام شعر تا بدان حد ا179
دهم و به هر زحمـت  من همیشه لغت برجسته و مشخصی را در آخر بیت جاي می«گوید: داند و میمی

افیـه و بـه   ) پـس ق 81: 1373کدکنی، (شفیعی.»کنماي برایش پیدا میکه باشد، قافیهو شکل و ترتیبی 
دارند و این نقش حاصل تکرار اصوات و کلمات در پایان اي در القاي مضامینتبع آن ردیف، نقش عمده

ها و ابیات است.مصراع

قافیه و پیوند آن با موضوع اعتراض-5-2
هـاي  جنبـه شویم که در ارتبـاط بـا موضـوع اعتـراض از    هایی روبرو میدر شعر اعتراض، گاه با قافیه

ـ ، سیاسی، اجتماعی و ... است؛ قافیهمختلف اقتصادي کـه  .پـدر، بـال، گریـه و..   وع نـان، سـفره،  هایی از ن
مضمون مورد نظر را خوردگی اندیشه شاعر معترض با روح کلمات است که توانسته به خوبی گرهحاصل 

د:کرهاي زیر اشاره توان به نمونهها میاین قافیهۀ ها به خوانندگان منتقل نماید. از جملاز طریق قافیه

اي نان پیش مـردم کـرد تحقیـرم   براي لقمهگویمدانی چه میهمین دیروز آن مردي که می
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خوابند من سـیرم! نان نمیها بیو گفتم بچههمین دیشب زنم تا سفره را آورد، خوابیدم
)120: 1388نژاد، (مهدي

ــده ایــن ســفرهزین خلق پـر شـکایت گریـان شـدم ملـول      ــان ب هــاي واشــده را آب و ن
)178: 1387(کاکایی، 

با همین چشمان نان بین بر شهیدان گریه کرد؟تـوان ار از خویش پرسیدم که آیا مـی چند ب
)48(طهماسبی، پري: 

انواع قافیۀ بدیعی- 5-3
قافیه است. قافیـه  هاي بدیعی و واژگان کمالسیک و نو فارسی مشتمل بر قافیهتنوع قافیه در شعر ک

بی به کار رفته باشد و اقسام آن عبارت است از: قافیـه  اي است که در آن یکی از صناعات ادبدیعی قافیه
هـاي  ... برخی از این انـواع قافیـه  قافیتین، قافیه میانی والقافیه، معموله، ذومتجانس، اعنات، متضاد، رد

.پردازیممیبدیعی در شعر اعتراض کاربرد دارند که در اینجا به بررسی آنها 

ردالقافیه- 1- 5-3
بـه طـوري کـه    ،اسـت در آخر بیـت دوم ، زلغیاقصیدهمصراع اول مطلعقافیهار منظور از آن تکر

. گاهی از این زیبایی در اشعار اعتراض استفاده شده است. مثل:موجب زیبایی کالم باشد

شد گر زبانم چون زبان سرخ میثم بودچه می
شد کـاش نخـل آرزوهـایم   خدایا! ســبز می

گلوي من پـر از فریـاد مظلومـان عـالم بـود     
یثم بودهمان نخلی که روزي شاهد معراج م

)185: 1388نژاد،(مهدي
ــت    ــت اس ــتان غرب ــته نیس ــی دل شکس وقت

کنیــد؟اي قــاتالن عاطفــه! اینجــا چــه مــی
ــت    ــدالت اس ــا ع ــدة م ــت گمش ــا بهش تنه
اینجا که خاك پـاي شـهیدان غربـت اسـت    

)47: 1369(قزوه، 
اند، بـاز در بیـت   تهگر به کار رفاي که در بیت سوم و یا بیت هاي دیاما در اشعار اعتراض گاهی قافیه

نمونه:شود. برايآخر و یا ابیات دیگر تکرار می

بیت سوم:
ــوج          ــیم و م ــا، نس ــتاره و دری ــمان، س ــرخ   از آس ــیب س ــار س ــک ب ــهادتی ــتیدش نداش
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بیت آخر:
ــی   ــرزدن و ب ــاي پ ــدن        آن روزه ــان ش ــک قطــره شــوق ســرخ  نش ــتیدشــهادتی نداش

)36، الف: 1388(مودب، 
:اولبیت 

کار مشکل شد که آن بیچاره آسان گریه کـرد گریـه کـرد  نانشاعري دیشب براي چارکی 

بیت آخر:
گریه کردنانتا به آنجایی که هرجا دیده شد از شکم، کار جهان بینی به نان بینی کشـد 

)48ـ 47(طهماسبی، پري: 

قافیه میانی-2- 5-3
توانـد  بیت مـی نیم مصرع اولپایان، شودمساوي تقسیم میدر اوزانی که هر مصرع آنها به دو بخش 

)39: 1381(شمیسا،.دنناممیدار باشد، این نوع قافیه را قافیه میانی قافیه
!اي مردمـان فرودسـت  !اي اهل پایین این شهرحساب استتان بیاندوهمن با شمایم که چون ابر

)52: 1389(شکارسري، 
شوند.میانی محسوب میقافیۀ » و شهرابر«بیت دو کلمۀ در این

قافیه متجانس-5-3-3
قافیه نوعی از جناس ناقص اختالفی هم دارند. مثل:همۀ در این نوع قافیه دو کلم

هــی بگــو راه شــهادت بســته اســت    دانم تو پایـت خسـته اسـت   من که می
)22: 1382(طهماسبی، 

جناس دارند. یا:» بسته و خسته « دو کلمه 

رخش ز جهان/ بـه بـاغکی و کـاخکی/ و چنـد    رند کهنه کار!/ .../ قانع است اخط روزگار!/دي بزرگوار!/هفتزاه
! (طهماسـبی،  اطـاعتی عجـب عبـادتی!/   کند/ بـا کـاله شـرع مهربان!/   / آنچه می!عجب قناعتیا/.../آهنین بادپ

1382 :96(

قافیه مرکب-5-3-4
گري مرکب باشد و جزیـی از کلمـه مرکـب، قافیـه و     یکی بسیط و دیه،قافیهنگامی که دو کلمه هم
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جزیی دیگر آن ردیف محسوب شود، قافیه مرکب نام دارد. از این نمونـه قافیـه نیـز در اشـعار اعتـراض      
وجود دارد. مثل:  

؟پدر!یسـت چه قدرتی است در آنها که در تو نپـدر! ،ی اسـت بگو عروسـک سـارا چـرا گلـ    
)96: 1388نژاد، (مهدي

هاي جدیدقافیه-5-3-5
هاي هنـري نهفتـه در اثـر ادبـی بـه مقـدار زیـادي        قافیه همراه همیشگی شعر فارسی است و ارزش

ویـژه در اشـعار شـاعران    هاي به کار گرفته شده در اشـعار هـر دوره (بـه   مرهون حضور قافیه است. قافیه
عیار قافیه نیز با تازگی ناشی از پاي تغییرات زبان مبهصاحب سبک) تابع زبان معیار روزگارشان است و پا
توان هاي جدید می) از جمله قافیه145: 1387زاده، تغییرات زبان معیار در هر دوره همراه است.(مدرس

زیر اشاره کرد:ۀ به نمون

هـــا شـــراره غیـــرت رفـــتاز چهـــره
ــد  ــدن شـ ــوز خریـ ــه مـ ــی بـ مردانگـ

بـــا افتتــــاح هـــر دکــــل تــــی وي  
ــوي!   ــا کیــ ــدن بــ ــه چیــ و ماهرانــ

)22: 1382سبی، (طهما
در معرکه سوت و کـف نماهنـگ شماسـت   

ـــوبی  ــقایق اســت پاکـــ ــش ش ــر نع ــانب ت
رنـگ شماسـت  خون در دل دین، حناي بـی 

ــت    ــگ شماسـ ــزء فرهنـ ــار جـ ــر بهـ تکفیـ
)37، الف: 1388(مودب، 

هاي معیوبقافیه-5-3-6
گـاهی از حـروف   » يرو«یـا  هایی قافیه در شعر اعتراض، این است کـه حـرف قافیـه   یکی از ویژگی
بایسـت حروف الحـاقی مـی  شناسی قدیم این نوعفیه تشکیل شده است. در علم قافیهالحاقی به کلمه قا

عار حروفـی مثـل:   د. اما در ایـن اشـ  گردد و سپس بر اساس حروف اصلی کلمه قافیه مشخص حذف شو
ثل:شوند. معنوان قافیه محسوب میبه» .جمع، ضمایر متصل و..ي»ها«جمع، »ان«

عشق، یعنی این که از اندوه مـردم نگـذري  
یک سر سوزن به فکر زیردستان نیـز بـاش  

زندگی، یعنـی کـه از شـور و تـرنم نگـذري     
اي مسیح فـرودین! از چـرخ چـارم نگـذري      

)84، الف: 1391(قزوه، 
یده خواهد شد به محض جنبشـی حتـی  بلعاند و هر گنجشکک محـزون ماران خوش کفچه
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هــااي آفتــاب گــم شــده در پشــت ایــن مــهبخــــشند، بالیدن بـه امــــر تـو   بر ما نمی
)83ـ82، ب:1388(مودب، 

ــاد یادمــان بدهــد کسی نبود شما را بـه مـا نشـان بدهـد     و جــاي همهمــه فری
)28: 1387نژاد، (مهدي

روند.  ها همگی معیوب هستند، اما در شعر امروز به وفور به کار میاین قافیه

دیفر-6
همگـونی کـاملی اسـت کـه از تکـرار یـک عنصـر        «ردیف نیز جزئی از موسیقی کناري است. ردیف 

هاي صوتی، صرفی، نحـوي و معنـایی   دستوري یگانه (واژه، گروه، بند یا جمله) با توالی یکسان و یا نقش
) در 167: 1381(عباسـی،  »آیـد. بعد از واژه قافیه پدید مـی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و 

ها نقـش و سـاختارهاي مختلفـی را دارنـد کـه      کار رفته است. این ردیفبهبیشتر اشعار اعتراض ردیف 
شود. براي نمونه:جمله) میشامل اسم، ضمیر، صفت، قید، فعل، حرف و جمله (کامل، ناقص و شبه

رسـد هاي عاشقانه تا دهـان نمـی  دسترسـد؟ داد زد چرا کسی به دادمان نمی
)36: 1374(قزوه، 

هاي دیگر:ردیف فعلی است. نمونه» رسدنمی«نجا در ای

ــی؟   ــا ک ــدن، آه، ت ــوال مان ــن اح در ای
خــــدایان زمینــــی شــــرمتان بــــاد

ــدن، آه،    ــس خوان ــرود نف ــی؟ س ــا ک ت
از ایــن کفــر آفرینــی شــرمتان بــاد    

)13: 1381(وحیدي، 
در حکم ردیـف شـعر اسـت. ردیـف در     هاست ودر شعر نو تکرار یک کلمه گاه در اول یا آخر مصراع

اي با آن همراه گردد، در شعر ظاهر شود. مثل:آنکه قافیهتواند بیشعر نو مقید به قافیه نیست و می

هاي لوکس/ نخواهم سرود هرگز شعري با کراوات / یا پاپیون، نخواهم سرود هرگز من / شعري در پیراهن واژه
)146: 1387نجدي، بندد در شعر من کلمه (لت نمیپوشد در شعر من کلمه/ کمن/ چکمه نمی

/ خیابانی شودکند/ خیابانی که پناهنده نمیخیابانی که راحت طلب نیست/ خیابانی که به هویتش پشت نمی
)163: 1366عبدالملکیان، فروشد (که خود را نمی

م/ بیایید با ماشین بیت المال / به ها محل نگذاریبیایید به دالرها به چشم اجنبی نگاه کنیم/ بیایید به کراوات
)128: 1369قزوه، (جناقمان نرویم/ بیایید مظلومیت علی (ع) را صادر کنیم ۀ باخان
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یک جمله تکرار شده که در یک کلمه و گاهشود، گاهطور که مالحظه میها هماناین نمونهۀ در هم
اي وجود داشته باشد.که قافیهحکم ردیف است، بدون آن

ایستاردیف پویا و -6-1
در اشـعار  زنـد.  که شـاعر از آن حـرف مـی   استیکی از کارکردهاي ردیف، بیان دوام عمل یا حالتی 

زیرا در یک ساختار کالمی، این فعـل  «یابد؛تر نمود می، بیش»فعل«ا حالت در اعتراض این تداوم عمل ی
) از مجموع اشعار اعتراض مورد 89: 1378پور، (علی»لی معنا و احساس را بر دوش دارد.است که بار اص

عـدد  96اشعار اعتراض که ۀ عدد هستند، بقی29ها که بررسی به غیر از اشعار سپید و نیمایی و مثنوي
کـدکنی  تاي آنها ردیف اسمی و حرفی دارند. شفیعی9عدد از آنها مردفند که از این تعداد، 74هستند، 

) 412: 1373کـدکنی،  (شـفیعی شوند.ب ایستایی شعر میهاي اسمی و حرفی سبمعتقد است که ردیف
آید؛ یعنی ردیـف کـردن واژگـانی کـه سـاکن هسـتند و       طور که از معنی واژه برمیهمان» ایستا«ردیف

توان به موارد زیر اشاره کرد:ردیف میۀحرکت و پویایی ندارند مانند: مردم، را، اینجا و.. از این نمون

هــا شکســتند ا را همــینرنگــان، مــ از ایــن دوهشــدار، 
ــی   ــه م ــا گری ــی ب ــد و م ــت،آن دورهخوان ــرد رف ــهگ !غریب

)156: 1388نژاد، سیار، (مهدي
ــی   ــت نمـ ــق حکمـ ــت، منطـ ــل سیاسـ ــرا اهـ ــد؟چـ داننـ

راهــــا خــــدایا! بــــار دیگــــر بعثتــــی بخشــــا شــــبان
)101، ب: 1391(قزوه، 

علی هسـتند کـه از خاصـیت    شود، داراي ردیف هاي فتا می65بقیه اشعار مردف اعتراض که حدود
کشـند، افتـاد،   شود. ماننـد: مـی  گفته می» ردیف پویا«ها ردیفۀتحرك و پویایی برخوردارند، به این گون

هاي اسـمی بـیش از فعلـی    [شاعري که از ردیفکدکنی معتقد است ... شفیعیاند وترسیم کرد، نرسیده
هـاي  [و شـاعري کـه از ردیـف   » یستایی اسـت ابیشتر اهل تجرید و انتزاع و سکون و«کند] استفاده می

کـدکنی،  (شـفیعی » بیشتر اهل تجربه و رفتار و حرکت اسـت. «برد] فعلی بیش از انواع دیگرآن بهره می
دهنـد،  هاي پویا که بیشترین حجم اشعار مردف اعتـراض را، تشـکیل مـی   ) در واقع ردیف413: 1373

هـاي فعلـی کـامالً آگـاهی دارنـد. بنـابراین شـعر        ردیفگویاي آن هستند که شاعران به اهمیت و تأثیر 
اعتراض نوعی شعر پویا و رو به جلو است و سرایندگان آن، از خمود، سکوت و عـدم قیـام در برابـر هـر     

انـد تـا بـه    عدالتی بیزار هستند و همواره خود و جامعه را به تحرك و پویایی واداشـته گونه نابرابري و بی
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لوب است، دست یابند. این گونه اشعار عبارتند از:آنچه الزمۀ یک جامعۀ مط

ــت   ــان نگذش ــه آس ــر واقع ــالب از دل ه اش جز به شط خون شهیدان نگذشتکشتیانق
)83، الف: 1388مودب، (

با گـذر از خـون دیگـران   ریم وخوخون می
آلــود! گــم شــویدهــاي شــیطنتاي ســیب

ــراهم نمــی  ــراي خــویش ف ــیمشــوکت ب کن
کنــیم آدم نمــیمــا اقتــدا بــه حضــرت    

)77: 1388نژاد، (مهدي

بگذار تنها در این شهر، خود را برادر بخوانیماي شانه از دست یاران جز نان خنجر نخـوردیم 
)137: 1374(قزوه، 

ردیف طوالنی-6-2
سـت. ردیـف   هـاي طـوالنی ا  ل توجه است، وجود اشعاري بـا ردیـف  اي که در اشعار اعتراض قابنکته

ان و وقـوف بـر عناصـر و عوامـل زیبـا     نظیر شاعر بر رموز و دقایق دستور زبـ کی از قدرت کمطوالنی حا
هاي طوالنی بیشتر فعلی هستند. مثل:است. این ردیفشناختی سخن

فتنـــه درمانـــدگان چـــون از شـــکم پـــیش آمـــده اســـت
پس شـکم در ایـن میـان چونـان حکـم پـیش آمـده اسـت        

)275: 1388ب(مودب، 
جــره دیــدم کــه زنــی خــورد آبــرویش را شــبی از پشــت پن

کوچـه مـا نیسـت   هیچ جاي جهان، عزیز دلم! محنـت آبـاد   
)221: 1388نژاد، (مهدي

ــه   ــن زمان ــاز دارد ای ــر ناس ــق س ــا ح بـــا نابکـــاران راز دارد ایـــن زمانـــه   ب
)63: 1368(وسمقی، 

ــ  حال من حال نماز است و دو دسـتم خـالی   ــتم خ ــت و دو دس ــن راه دراز اس الیراه م
)113: 1388نژاد، سیار، (مهدي

موسیقی درونی در شعر اعتراض-6-3
د؛ در حـوزه  هاي تنوع در نظام آواها که از مقوله موسـیقی بیرونـی و کنـاري نباشـ    هر کدام از جلوه

یـا تضـاد   هایی که از رهگـذر وحـدت یـا تشـابه    د؛ یعنی مجموعه هماهنگیگیرموسیقی درونی قرار می
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موسـیقی اسـت. در واقـع هـر     هاي این نـوع  آید، جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوتصامت
با موسیقی کلمات خویش، قلمرو پهناوري از خالقیـت هنـري را ..[بـه وجـود آورد] و     «تواند شاعري می

نـداز و نظـام خـاص خـود را     اخاص خود را داراست و هر شعر چشمبدین اعتبار هر شاعري، نظام آوایی
تکـرار اسـت.   سازي در موسیقی درونی شـعر، هاي برجسته) یکی از گونه163: 1332(خانلري،.»داراست

.استاین مقاله از میان انواع موسیقی درونی تنها به تکرار در شعر اعتراض پرداخته 

تکرار در شعر اعتراض-6-3-1
انسجام شعري تکرار دتکرار در ادبیات و به خصوص در شعر اهمیت بسزایی دارد. یکی از عوامل ایجا

دارد. تکرار در اشعار اعتراض بـه  آفرینیاست و اگر به درستی از آن استفاده شود نقش مهمی در زیبایی
هاي مختلفی نمود یافته است. از جمله: صورت

ردالمطلع -6-3-1-1
عر ها اسـت. گـاهی شـا   جه است، تکرار در محور عمـودي شـعر  اي که در اشعار اعتراض قابل تونکته

ول در مصراع کند. به این تکرار مصراع ایان و در مصراع آخر غزل تکرار میمصراع اول غزل خود را در پا
کـاربرد  گوینـد کـه در روزگـار قـدیم شـایع نبـوده ولـی در شـعر امـروز بسـیار          آخر شعر ردالمطلع می

) براي نمونه:72: 1375(همایی، دارد.

شه لـک دارد هامان همیآسمان حیاطمان ابري است، شیشه
اي مثـل شـاپرك دارد...  سـوزد، قصـه  مادرم در سـکوت مـی  

آلود که پـدر رفـت تـوي مـه گـم شـد      و از آن روز سرد برف
هامان همیشه لـک دارد آسمان حیاطمان ابري است، شیشه

)150: 1388نژاد، سیار، (مهدي

دار بـودن  ، بیانگر تأکید و ادامـه آفرینی بدیعیشعر اعتراض عالوه بر زیباییدردر واقع این نوع تکرار 
دیگر:ۀله و واقعه است. نمونأآن مس

جهان میدان بازي است؛ اما تـا کجـا بـازي   
ستات بردار دیگر پرده افتادهنقاب از چهره

بگیر این گوي و این میدان شما بازي و ما بازي
جهان میدان بازي است؛ امـا تـا کجـا بـازي    

)125، ب: 1391(قزوه، 
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کلمات   تکرار-6-3-1-2
شود. از جمله: گاهی تکرار در محور افقی کالم و شعر است و یک واژه چندین بار تکرار می

مانــدیمومانــدیمومانــدیمرفتنــد،ورفتنــدورفتنــد
ــدرآن ــانازقـ ــرودیمنـ ــاسـ ــعرهامانتـ ــکشـ زدکپـ

)45: 1388نژاد، (مهدي

کنم! / من خـداي را  ام .../ من به نرخ روز زندگی نمیورم گرفتهمن به نرخ روز سهم خویش را از این تورم و
خورم! / همچنـان کـه/ مـاه هاشـمی     کنم! / من به نرخ روز/ نان که هیچ / آب هم نمیبه نرخ روز بندگی نمی

)99: 1382فرات (طهماسبی، ۀ/ در کویر کربال / در بلوغ تشنگی/ در کنار رودخاندتبار من نخور

آرایی)رار واج (واجتک-6-3-1-3
باعث ایجـاد آهنگـی خـاص در    ها و مصوت ها در یک بیت است کهآرایی تکرار صامتمنظور از واج

در بیت دوم این شعر:» خ«در بیت اول و  واج » س«شود. مثل تکرار واج شعر می

بیــنم ســرانجام جوانــان راخــدایا تلــخ مــی
؟چقدر اي روزگاران زخم از تیغ خودي خوردن

هـا را ساید شکست استخوانانه سرمه میزم
هـا را  میان خـون و خنجربـازي زخـم زبـان    

)102، ب: 1391قزوه، (
در بیت زیر:» ش«و یا تکرار واج 

ســالم بــر همــه اال بــه قلــب مغلوبــان     
ــدید!     ــه ش ــق را پیال ــون دل خل ــه خ ــما ک ش

فـــروشبـــه انقـــالبالســـالم بـــر همـــه ا
ــراب   ــا ش ــمایید ی ــهر ش ــرور ش ــروش؟!ش ف

)78، ب: 1391قزوه، (
ِ (تتابع اضافات)-تکرار مصوت-6-3-1-4

ِ  باعـث  –إلیه است که ایـن تکـرار مصـوت    منظور از تتابع اضافات، پشت سر هم آوردن چند مضاف
شود. از این نمونه تکرار نیز در شعر اعتراض بسیار به کار رفته است. مثل:آهنگین شدن کالم می

بگو تا اعتراض این است اسبی زین نخواهد شـد ور در بادسرخِ شعلهبه مشتاقانِ آن شمشیرِ

)50، ب، الف:1391(قزوه، 

ــیخـــــوارة چـــــاالك فقـــــرگـــــرگ آدم ــق را مـ ــر عشـ ــوالك فقـ ــورد در کـ خـ
)20: 1378(طهماسبی، 
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مسـافرِ خطـوط   ها به راست.../ حزب باد زنده باد! / اي قلندرِ گریزپـايِ مـن! /.../ اي   ها به چپ.../ کفشکفش
)42: 1389نیا، رضاییکنند؟ (رها / باز هم قلم نمیۀارغوان! به من بگو/ پاي عاشق تو را / به جرمِ پوی

نتیجه
هاي شعري اسـت کـه   یکی از جریانآید این است که شعر اعتراض، امروزهآنچه از این جستار برمی

یافته است. این دسته از اشعار اگرچه متضمن در بین شاعران متعهد بعد از انقالب اسالمی رونقی خاص 
موسیقی در شعر آمیخته است. نیزبا باورها و عقاید دینی شاعراناما در عین حالاست، مفهوم اعتراض

ویـژه خـوانی هـم و موسیقی کالمبا وزن شعر اعتراض ۀمایدرونیابد؛اعتراض نقش پررنگ و نمایانی می
زند و با خواندن این اشعار ق این اشعار موج میحسرت و اعتراض در عمنوعی غم واز این رهگذر دارد و 

ۀ شود. این حالت در مـورد همـ  به خواننده منتقل میآن از کانال موسیقی کالمص حالت عاطفی مخصو
ها و دیگر عناصر تکرارشونده این شعر، ها، ردیفشعر اعتراض صادق است؛ یعنی قافیهعناصر موسیقیایی 

تراض و حسرت هستند. اعي ازنمود
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