
 

 سبک شناسی آوایی اشعار زاله قائم مقامی بر اساس دیدگاه گرامون
 

 1 الهام اسدی فارسانی

 

 چکیده
از آنجا که موسیقی یکی از عناصر سازنده شعر است که کالم را برجسته می کند و سبب تمایز زبان نظم و نثر می شود. 

انواع متفاوت  موسیقی در انتقال مایه عاطفی شعر نقش اساسی وموثر دارد، یکی از عناصر مهم شعر محسوب می شود .
موسیقی شعر یعنی وزن، قافیه و ردیف و واژه ها از جمله عناصری هستند که معنا، عاطفه و تخیل شاعر را به مخاطب منتقل 
می کند. شاعر با رعایت تناسب میان موسیقی شعر و عناصر دیگر، به هدف اصلی شعر که همان بیان مفاهیم و محتوای درونی 

ه ی شاعر برای انتقال عواطف خود به دیگران عالوه بر تلفیق واژگان و ترکیب واحد های زبانی ، است، می رسد.گاهی دستمای
همگونی آواها و نواها، همخوانی آهنگ ها و اوزان دلنشین است. پیوند و هماهنگی بین الفاظ و معانی، می تواند ناشی از 

. در دیوان ژاله قائم مقامی ابیات فراوانی دیده می شود که در تکرار آواها در بافت باشد که در تداعی معانی نقش بسزایی دارد
آن ها شاعر به کمک تکرار صامت ها و مصوت ها موسیقی خاصی ایجاد کرده ،که در القای معانی بسیار موثر است. بررسی 

 پیوند میان آهنگ کالم با عناصر دیگر، مسئله ای است که این مقاله به آن می پردازد.
 ، موسیقی، عاطفه، موریس گرامون،  ژاله قائم مقامیکلمات کلیدی:

 مقدمه
آشکارترین عاملی که زبان را از کارکرد روزمره آن دور می کند و جنبه های زیبایی شناسی آن را ملموس می کند  
مجموعه عواملی که به اعتبار آهنگ و توازن سبب رستاخیز کلمه ها و تشخص واژه ها در . »است«موسیقی شعر »

اگر نگوییم موسیقی خصیصه ی ذاتی شعر   .موسیقی شعر نام دارد .(3،ص. 6831شفیعی کدکنی،.« )زبان می شود
است ، می توانیم معتقد باشیم که الزمه ی طبیعت آن است .اگر شعر را همچون ساختارگرایان ، رستاخیز واژه ها به 
شمار بیاوریم ، مجموعه عوامل متعددی در این رستاخیز نقش دارد که می توان آن ها را در دو گروه موسیقیایی و 

ای داد. گروه موسیقیایی به مجموعه عواملی گفته می شود که زبان شعر را  از زبان روزمره ، به زبان شناسیک ج
شفیعی  واسطه ی آهنگ و وزن متمایز می کند و از رهگذر نظام موسیقیایی ، موجب رستاخیز  واژه ها می شود.)

ی هایی هستند که موسیقی از نظر صوتی دارای ویژگ هر یک از حروف صامت و مصوت،  (.61،ص.  6831کدکنی،
میزان  از همین رو مهم ترین بخش موسیقی شعر،، تاثیر خاصی در خواننده ایجاد می کند حاصل از تکرار آن ها،

شاعران کوشیده اند عالوه بر وزن عروضی، موسیقی درونی و .هماهنگی آوایی حروف با معنا و مضمون شعر است 
اهمیت انتقال معنا و تناسب بین الت خاص روحی خود به کار بگیرند. کناری را نیز در خدمت القای معانی و حا

حروف و مضمون تا اندازه ای است که عده ای از صاحب نظران معتقدند که وظیفه  خاص شعر ،به عنوان چیزی 
ال دهنده و بعضی از آواها ذاتا انتق .غیر از موسیقی ،نه انتقال وزن و آوا،که انتقال معنی یا تجربه از طریق آواهاست

  .در بردارنده ی معنا هستند و حتی سریع تر و آسان تر معنا و احساس را به شنونده منتقل می کنند
اندیشه شاعران، برداشتی از اوضاع اجتماعی و حاالت روحی مردم دوره و عصر آنان است.این اندیشه بر  

صران او چون هنوز رنج ها و مصیبت های  مضامین و موسیقی شعر تاثیر می گذارد؛ چنان چه در غزل سعدی و معا
حاصل از حمله ی مغول اثر خود را آشکار نکرده بود؛ مضامین، شاد و اوزان خفیف ،ضربی و مهیج است؛ اما از نیمه 
ی دوم قرن هشتم که کم کم اثر مصایب اجتماعی اشکار می شود، در غزل ها به تدریج زمزمه ی حزن و اندوه و 

که آهنگی سنگین و غم انگیز دارد ، « فاعلن« »فاعالتن»د و اوزان متوسط ثقیل خاصه وزن نومیدی به گوش می رس
با در نظر گرفتن ارتباطی که عاطفه با صوت،صوت با . » (482،ص. 6811جای اوزان شاد را می گیرد.)شمیسا، 
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تقال عواطف ،با قدرت کالم موسیقی ، و موسیقی با عاطفه دارد؛ می توان گفت که اگر قدرت موسیقی را در بیان و ان
همراه کنیم به نتیجه ای مضاعف می -که وسیله بیان عواطف و اندیشه های ناشی از آن در شعر است–

نیما که بنیان گذار شعر نو فارسی است به هماهنگی وزن و محتوا توجه ( .881،ص. 6832پورنامداریان، «)رسیم.
ق اثری زیبا، هماهنگی همه ی اجزا و عناصر شعر را متذکر شده داشته است و حتی پا را فراتر گذاشته و برای خل

همه عناصر و اجزای شعر را وسایلی برای خدمت به معنا و بهتر رساندن مفهوم و هر چه تمام تر کردن و » است. او 
اسب و القا کردن حسیات خود می دانست و از این رو وقتی که تعهد ابالغ معنا و القای حس و عاطفه می کرد به تن

یکی از مسائلی که در این مقاله مورد توجه قرار .(414،ص. 6831اخوان، «)هماهنگی همه عناصر توجه کامل داشت..
 گرفته است نقش آواها در القای معنی با توجه به نظریه گرامون است.

 موسیقی شعر
موسیقی علم به نغمه هاست. موسیقی زبانی است که به جای حروف  با اصوات سر و کار دارد .همچنان که دو یا  

« میزانی»چند حرف کلمه ای را می سازد، و کلمات،  جمله ای می پردازد ، در موسیقی نیز از یک یا چند صدا 
 (681-648ج می شود. )کی منش، ،ص.ساخته می شود، و از مجموع چند میزان، یک جمله ی موسیقی استخرا

پیوند شعر با موسیقی مثل پیوند شعر با خیال و تصویر های شعری به حدی استوار است که گاهی جانشین عنصر »
 .(32،ص. 6836پورنامداریان،.«)خیال در شعر شده و شعر را با توجه به آن تعریف کرده اند

را از نخستین عوامل ایجاد کننده ی رستاخیز کلمات در زبان  موسیقی شعر دامنه ی پهناوری دارد و می توان آن 
و نظام واژه ها دانست. برخی بر این باورند که شعر و موسیقی، ابتدا در پیوندی محکم با یکدیگر بوده و سپس از 

ظاهر یکدیگر جدا شده است. پس از این که بشر از دوران سادگی و ابتدایی به تمدن رسید، عالوه بر دگرگونی در م
زندگی خویش، در شعر هم تحوالتی ایجاد کرد. برای نمونه شعر به فن تبدیل شد، اصولی را پذیرفت  و از موسیقی 
جدا گردید؛ در نتیجه شاعران کوشیدند که شعر، موسیقی خاص خود را داشته باشد ؛ یعنی کلمات به جای خود 

( .ناتل خانلری در مقایسه ای میان 24-22،ص. 6831نشیند بی آن  که از آالت موسیقی کمک گیرد.)شفیعی کدکنی، 
شعر و موسیقی، غرض هر دو را ایجاد حالتی دانسته و صوت را مایه ی کار هر دو به شمار می آورد ، با این تفاوت 
که در موسیقی ، صوت های آن بر حسب نسبت زیر و بمی نغمه ها  و به حسب وقوع در زمان های متساوی، 

اد می کند و در شعر ،ترتیب صوت های ملفوظ به حسب ذاللت، صورت های گوناگون را به ضرب و وزن را ایج
ذهن القا می کند.او نیز شیوه ی کار شعر و موسیقی را همانند می داند ؛ در هیچ یک ترتیب و توالی  مقدمات برای 

سیار کهنه و مبهم است  حصول نتیجه ،الزم نیست بلکه جنبش و نشاطی الزم است.حاالت القا شده از موسیقی ب
؛زیرا در موسیقی به ازای صوت ها ،معانی خاصی نیست  و لی در شعر، بیان حاالت، دقیق تر و صریح تر از موسیقی 

ر دسته از اصوات، در بردارنده ی معانی خاصی است ولی از آن جا که شاعر در ترکیب اصوات باید 3است زیرا ه
 (.61-63،ص. 6888ص دارد.)ناتل خانلری، تابع حدود و قیود باشد، محدودیتی خا

تفاوت زبان موسیقی با زبان تکلم در این است که هر لفظ در زبان کتابت معنا یا معانی مقرر شده یا هدایت   
شده ای را به ذهن متبادر می کند، در صورتی که در زبان موسیقی هر جمله یا میزان  مقید به یک مفهوم و معنای 

بنا بر استنباط  و احوال درونی خود می تواند معنایی از یک میزان یا یک جمله ی موسیقی  خاص نیست  و هر کس
ادراک کند،در حقیقت موسیقی یک زبان عاطفی یا ذهنی یا تجریدی است که در آن هر جمله به تعداد شنوندگان 

 (.64،ص. 6846واجد معانی گوناگون است.)مالح، ،
ا؛ یعنی آواز و آالتی که پیدایش صداهای آهنگین را باعث می شود،و در .جنبه ی غن6موسیقی دو جنبه دارد: 

سطحی گسترده تر،از آواز و صدا هم فراتر رفته ،هر تناسبی حالت هارمونیک به خود می گیرد و دارای موسیقی می 
یجاد می شود.این جنبه از موسیقی حاصل نظم و ترتیبی است که میان آواها و اجزای یک مجموعه ی موسیقیایی ا

.جنبه ی دیگر، موسیقی به عنوان یکی از پایه های شعریت در یک قطعه ی ادبی است. در این حوزه،موسیقی 4گردد 
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عبارت است از اجزا و عناصری که باعث پیدایش یک تناسب و تکرار موسیقیایی در شعر می شود و شعر در جنبه 
رقراری ارتباط میان روح شعر و روح خواننده نقش وصف هایی گوناگون ،دارای هارمونی می گردد.این هامونی در ب

 موسیقی موسیقی بیرونی، :شفیعی کدکنی موسیقی شعر را به چهار نوع ( .421-446،ص.6833ناپذیر دارد.)عباسی،
 .موسیقی درونی و معنوی تقسیم می کند کناری،
بخشیدن به شعر است .اسپنسر معتقد وزن نوعی سامان  تجلی می یابد.وزن و بحور عروضی در موسیقی بیرونی  

وزن گذشته از اینکه تقلید آهنگ شوق و هیجان است ،وسیله ای برای صرفه جویی در توجه ذهن به شمار »است که 
می رود و لذتی که از آن حاصل می شود نتیجه ی آن است که چون کلمات بر طبق ضرب و وزنی معهود با هم 

تر ادراک می کند و از کوششی که باید برای حفظ و ضبط مجموعه ای  ذهن،آن ها را آسان تلفیق می شوند،
 6882)خانلری،«کاسته می شود. دریابد، وسپس معنی کالم را یکدیگر با ازکلمات به کارببرد تا روابط آن ها را

ضی موسیقی بیرونی در شعر فارسی شامل اوزان عروضی)کمی و ایقاعی(،)آزاد و نیمایی(،سپید و وزن عرو.(64،ص.
 است .
منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر دارای تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر   

مقصود  بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست ،برعکس موسیقی بیرونی که در سراسر مصراع یا بیت تجلی پیدا می کند،
اطع خاص ابیات که در پایان مصراع ها و بیت از این نوع موسیقی ،تناسب هایی است که در برخی از مق

هاست،ظاهر می شود و به طرق مختلفی جلوه گری می کنند که بارزترین نمود آن قافیه و ردیف است. این نوع 
موسیقی به دلیل این که اشتراک و هماهنگی خاصی در مصوت ها و صامت های کلمات ایجاد می کند ،سخن را 

قافیه هم آوایی ناتمامی است که از » .(28-26،ص. 6834آن می افزاید .)کمالی نهاد،    آهنگین و بر غنای موسیقیایی
تکرار یک یا چند صوت در پایان آخرین واژه ها ی نامکرر مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیف می 

بندی مصراع و بیت یا از لحاظ زیبایی شناسی وظیفه ی عروضی آن ،یعنی پایان ».(622،ص. 6836حق شناس،.«)آید
سازمان دادن به الگوی هر بند شعر اهمیت دارد.)قافیه گاهی تنها سازمان دهنده ی هر بیت است.( اما از همه مهم تر 
،قافیه معنی دارد و از این لحاظ در خصوصیت کلی شعر عمیقا دخیل است .قافیه لغات را گرد هم می آورد و با 

ردیف نیز جزئی از موسیقی کناری  (.633،ص. 6834یکدیگر قرار می دهد.)رنه،یکدیگر در پیوند ،یا در تضاد با 
از قدیم ترین نمونه های شعر فارسی تا دوره رشد و تکامل آن ، ردیف جزء آشکار و بارز شعر فارسی بوده » . است

ی است که به توسعه ی خیاالت و ترکیبات تصویری در شعر کمک می کند و مجاز و استعاره را وسیع م
 .(488،ص. 6831شفیعی کدکنی، «)سازد.
جناس و بعضی  سجع، موسیقی میانی حاصل ارتباطات لفظی و تناسبات میان واژگان است و شامل انواع تکرار،  

شاعر با موسیقی کلمات خویش ،قلمرو پهناوری از خالقیت هنری را در »در این نوع موسیقی .از صنایع معنوی است
نظام آوایی خاص خود را داراست و هر شعر موسیقی ویژه خویش را  بار هر شاعری،پیش روی دارد و بدین اعت

 .(618 ،ص. 6884خانلری،.«)دارد که با دیگر بخش ها متفاوت است 
موسیقی معنوی از تناسب معنایی کلمات به دست می آید و جلوه های ان در تضاد ،طباق،ایهام،مراعات نظیر و  

 د.این نوع موسیقی باعث استحکام زبانی شعر می شود.سایر صنایع معنوی ظهور می کن

 موریس گرامون
قبل از این که گرامون ،بحث القاگری آواها را  در متن و بافت جمله بیان کند و آن را به عنوان نظریه ای در حوزه  

ی ادبی مطرح کند، گروهی از شاعران سده ی نوزدهم کوشیده بودند ،پیوند و تناسب جلوه های صوتی حاصل از 
د. رابطه ی بین موسیقی و معانی مورد نظر شاعر و ساختار کالم را با دیگر پدیده های عالم هستی آشکار سازن

نویسنده، قبل از قرن بیستم نیز وجود داشته است ؛ این در حالی بوده که شاعران و نویسندگان ، آگاهانه و یا نا 
( . گرامون به بررسی 661،ص.  6814آگاهانه از آوا ها برای بیان ما فی الضمیر خود بهره می جستند.)مختاری،
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قانون تباین حروف در زبان های »با انتشار دو رساله 6314دی واج های زبان هند واروپایی پرداخت و در سالناهمانن
راه را برای مطالعات واج شناسی هموار کرد. به نظر وی چنانچه صوتی با «هند و اروپایی و زبان های رومیایی

د.گرامون کوشید با پژوهش درباره شکل گیری نام احساس یا اندیشه ای تطابق داشته باشد ، می تواند آن را القا کن
آواها و رابطه لفظ ومعنا در اینگونه کلمات در زبان های مختلف به ضوابط وقواعد میان معنا، آوا والقای بار 
عاطفیشان دست یابد.به نظر گرامون، مغز انسان همواره به تشبیه وتداعی می پردازد.اندیشه ها را دسته بندی می کند 

هیم کامال ذهنی را با تاثیراتی که حواس شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و المسه در اختیار ما می گذارد، در و مفا
یک دسته یا رده در کنار هم می چیند .نتیجه این امر آن است که مجردترین و معنوی ترین اندیشه ها پیوسته با 

 6838قویمی، «)سختی، نرکی، و غیره پیوند می خورند.انگاره ای از رنگ ها، رایحه ها یا حسیاتی مانند خشکی ، 
( .مسئله تکرار مطلب دیگری است که توجه گرامون را به خودجلب کرد .او معتقد بود که تکرار یک جمله 64،ص.

و یا تکرار  یک هجا در کلمه حاکی از شدت و تاکید آن است .به عقیده او کلماتی که دارای این گونه تکرار ها 
ومی مضاعف به خود می گیرند. تکرار واج ها یا هجاها القاگر هستند و ارزش آن زمانی آشکار می شود باشند مفه

که اندیشه و محتوا با چنینی تکراری تناسب داشته باشد.آن چه را که امروزه هماهنگی القاگر می نامند ،جلوه ای 
تشکیل دهنده ی آن با تصاویر ذهنی یا  است ادبی،که ادیب با انتخاب واژه هایی به دست می آورد که واج های

اندیشه های او هماهنگ باشد.ادیب با توسل به این جلوه ها  بی آن که نیازمند به توصیف یا شرح باشد ،می تواند 
  6838تصاویر ذهنی یا اندیشه های مورد نظر را تداعی کند و آن ها را در ذهن خواننده بیدار سازد.) قویمی، 

 (.61،ص.

 مقامی ژاله قائم
 جهان از حساس زن یک نگاه از صریح بیانی با که است مشروطه عصر شاعران جمله از مقامی قائم عالمتاج   

 و است بوده محدود بسیار او های فعالیت و زن به جامعه نگاه که زیسته می عصری در او.گوید می سخن اطرافش
 که است زنی اولین ژاله . کند بازتاب خود اشعار ی دریچه از را زنان اعتراض صدای تا داشت برآن را ژاله امر همین

 ؛به است زنانه کامال او شعر»پرداخت. ساالر مرد ی جامعه در مشکالتشان و زنان های دغدغه بیان به شعرهایش در

 می تداعی خواننده ذهن در درنگ بی ها سروده صاحب بودن ،زن نباشد شعرش یا دیوانش بر نامش اگر که ای گونه

 ایشان طبیعی ای خواسته و حقوق از کردن دفاع و زنان برای سوزاندن دل جز به ای؛ژاله شبهه و شک هیچ بی.شود

 سرو آنان با زنان اغلب . که.و خیاطی ،شانه،چرخ نظیرآینه لوازمی و وسایل اوست،با اشعار از بسیاری موضوع ،که

 ژاله شعر بودن زنانه های مشخصه از یکی این و گوید می سخن و کند می دل و درد هایش سروده ،در دارند کار

 . (33،ص.6832 زاده، صادق و واعظ.«) است

 او اعتراضات و ها شکوه علت .دانست جامعه فشارهای علیه زن اعتراض فریاد نخستین توان می را او اشعار  

 خصوصی دردهای به دادن کلیت.داد اجتماعی رنگ اشعارش به که بود شخصی و خصوصی دردهای»شعرش در

 شوهر عنوان به زن که ای ،شکنجه است قاجار دوره پایان در ایرانی زن زندگی ی شیوه ی دهنده نشان سویی از ژاله

 آشکارا او شعر در ژاله درون (.رنج622،ص. 6832، کراچی(.« نداشت آن جز ای چاره و کرد می تحمل داری

 .است شده منعکس
او  .کند می معرفی گرا درون شخصیتی را او اجتماعی روابط داشتن به میلی بی و خصوصی فضای به وابستگی  

 ی زمینه در. کرد می شورش ها آن علیه گاهی ولی گذاشت می احترام اجتماعی قوانین ،به برد می پناه رویا به
 . کرد اشاره شخصیت ایجاد برای شاعر کوشش)من( عنوان به سیسم نارسی»به توان می او اشعار روانشناختی

 احساس توان می آشکارا ژاله اشعار اغلب در را خویش های زیبایی از ستایش و خویشتن به دلبستگی

 و مادر و پدر و گرفت کار به را روانی واکنشی زندگی مشکالت با برخورد در (.ژاله46،ص. 6833تاجبخش،«)کرد.
 .آورد پناه هنر به ها ناکامی و ها شکست این جبران برای و دانست مشکالتش و ها ناکامی عامل را خود همسر
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 کرد تقلید ازآنان نه و نوشت مردان ی سلیقه به نه او  زیرا» شد آغاز ژاله با زنانه ادبیات کراچی دکتر ی گفته به  

 ساختن برای تعمدی هیچ او چه ،اگر نگاشت را درونش و کرد بیان را خود ی زنانه فردیت خود نفس حدیث با او.

 صفحه بر زن یک پرده بی آرزوهای و ها خواسته نقش که آفرید زنانه ،زبان اش زنانه ذهنیت اما نداشت زنانه شعر

 از ،گاه گوید می سخن مرد با زن فرق از گاه اش زنانه سرشت از پیروی به ژاله (.2،ص. 6838کراچی،.«) بود کاغذ

 و ، آیینه با دل درد .بیوه زن احوال و شوهر خویش،نکوهش ی نیامده دنیا به ،فرزند شایسته ،شوهر عقد ی سفره
 که ای تنه نیم ،وصف شانه از ،گله خیاطی چرخ با گفتگو .است بسیار او دیوان در «آینه ای» ردیف با شعرهایی

 در . است گفتار زبان از تاثر او شعر های ویژگی دیگراز یکی  .دارند زنانه رنگی و.. بوده داری شوهر عهد یادگار

 گردد نرم قو، قوقول ، دخمسه ، هوو ، بزک بی خور، نان :نظیر شود می دیده ای محاوره تعبیرات اشعارش خالل

 ...چادری،و بی از بی بی ماندن خانه در ، من دند

 رغم به .است کرده متمایز شاعران ازدیگر را اشعارش که است شعرژاله های ویژگی از یکی شوهر نکوهش  

 مذکور مضمون در زدایی آشنایی نوعی او ،عمل قهرمان یا عاشق قالب در کهن ادبیات در مرد ای کلیشه شخصیت

 زنان و خود زندگی های محرومیت و حقایق ،از خود شخصی دردهای بیان و مشترک زندگی از شکایت با ژاله. بود

 .است برداشته پرده خود عصر هم

 زنان، ماندگی عقب از انتقاد ، زنان حقوق از دفاع: از مسائلی به بیشتر است متوجه ژاله عقاید و افکار بستر

 چند از انتقاد طالق، حجاب، کشف به مرد،اعتراض و زن برابری دوستی، وطن آزادی، ، جنسی تبعیض به اعتراض

 دیواری چهار و حرم حصار از که است برابری و خواهی آزادی فریاد ژاله شعر.است...و بیوه زنان شرایط همسری،

 .آید می ،بر است ساخته زنان برای مردساالر نظام که زندانی

 گاه اشعارش.است شده سروده خراسانی سبک در غزل و قطعه و، قصیده صورت به و سنتی قالب در ژاله شعر 

 ،اما شود می دیده ندرت به شعرش در وزن ،تنوع اوست فردی تجربیات و زندگی از وصفی یا دارد خطاب حالت

 چون صورخیال از خویش ی اندیشه بیان برای ژاله .دارد هماهنگی اشعارش محتوای و روحی حالت با شعرش وزن

 از .است گرفته کار به را ادبی و عربی فارسی های واژه نیز و است برده بهره مجاز و استعاره،اغراق تشبیه، کنایه،

 وتصویرهای بکر های مضمون اشعار، در تخیل بکارگیری با .برد پی توان می او تخیل قدرت به ژاله شعر در تامل

 مفاهیم به مادی حالت از را اشیا و کند می برقرار رابطه اشیاء با تخیل نیروی با ژاله .است آفریده گوناگون و بدیع

 روابط و مردان و زنان مسائل به نسبت ای تازه نگرش ؛اما ندارد ای تازه قالب و بافت او شعر .کند می نزدیک ذهنی

 .دارد مشترک زندگی و

 واکه های القاگر در شعر ژاله قائم مقامی
 ( :A(وآ)aاَ) های در خشان واکه

برای بیان صداهای بلند و خروشان ،هیاهو و همهمه ،غریو جمعیت،صدای خنده و قهقهه،سرو صدای  
 ،خشم، فریاد:درعدآسا،توصیف اندیشه ها واحساساتی که در زمان تجلی ان ها صدا اوج می گیرد ،مانن

خشونت،توصیف اشخاص،صحنه ها و مناظر پر شکوه و شگفت انگیز یا با عظمت و شکوه شخصیت توانمند و بلند 
 .(81-86،ص. 6838قویمی،.)مرتبه به کار می رود

قائم مقامی سنت های مرد ساخته را برای جامعه آشکار می کند و به مردمانش می فهماند که خدا و پیامبرش هیچ 
 در قبال زن نخواستند و فریاد می زند:گاه چنین رفتاری را 

 ر ارم دش ننخننر آی ویننن تننو،  انسننمآب اایننن کتنن 

 

 سنت  ان چه منی گنویی کج  آم یین اسالااین تو این  

 

 ردک نننتوشنننیح  اد راه ی بیننندننننرواپَ اکنننی خننند

 

 سنت اره خوااینن چننین بیچن    ان رزَر جنس کی پیمبَ 

 

 (62،ص. 6838)قائم مقامی،
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 واکه های درخشان به خوبی القا شده است. خشم و فریاد شاعر به وسیله ی
ژاله در چامه ای غرا زنان و دختران سرزمینش را به آزادی و برگرفتن بند حقارت و اسارت از پای خ.ویش فرا می 
خواند و از ایشان می خواهد هر مانعی را از سر راه بردارند او امید  به تعالی زنان دارد و آینده را در دستان زنان می 

د و ایشان را مخاطب قرار می دهد. واکه های درخشان صدای بلند و هیاهوی شاعر  و احساس افتخار او به هم بین
 نوعش را به خوبی نشان می دهند:

 ن توسننننتاسننننتدَر دَینده آ،رادخت ا،نننننور چشننننم

 

 نی مَنننان ای گنننوهر یکتنننابننند ادر نعمنننت رق ننن 
 

 اهخننومَت دی بننه جننز عننز ازآز ؛وَش ان بننامَننک داپنن

 

 نمَنننی اهنننرزَو ای زهنننره ی مَنننرن اریکنننات اهر 
 

  (.611،ص. 6838)قائم مقامی،

 (e( واِ)i)ای واکه های روشن

. به کار می رود  ظرافت و لطافت، توصیف زیبایی،سبکی، نجواهای آهسته، برای توصیف و تداعی صداهای نازک، 
بیانگر احساسی است که فریادی از نهاد  (i) واکه ای بسته تر ،بنابراین زیرتر است واکه (e)نسبت به واکه  ( i)واکه

واجگاه آن بخش پیشین .بر می آورد ؛فریاد شور و هیجان ،تحسین و ستایش و نیز فریاد یاس و ناامیدی است
 .(86-46،ص. 6838قویمی،.)سختکام است و زیرترین واکه زبان ،بیانگر تیزی و حدت است

دستی، حقارت و ضعف زن در برابر مرد را دید و به جای دفاع او چیرگی مرد بر زن، بی حقوقی زن در اجتماع ، فرو
از زن ،به دشنام و بدگویی از مرد پرداخت.ژاله متاثر از تحوالت اجتماعی دوره مشروطه، طالب تغییر وضع زنان شد 

( 618،ص. 6838و از آن ها خواست که بی چشم داشتی از مرد به پا خیزند و آزادی را خود به دست آورند)کراچی،
.شاعر در ابیات زیر شور و عالقه ی خود را به این مسئله نشان می دهد.واکه های روشن شور و اشتیاق شاعر را به 

 خوبی نشان می هد:
 زنننان را در فرنننگ  یهسننت و نیروینن ی جتمنناعاِ

 

 سننتیمننا هننم ار زن جمننع گننردد فننرد ن  رِادر دینن 

 

  ی،شورشننننننی،قیامی،شوری،همتیدسننننننت و پای
 

 سنت ینناورد ن  ی همنن جنز عرصن    نِجا یِهست رشه 

 

 (.43ص. 6838)قائم مقامی،
مرد در جامعه ی سنتی قیم زن است و زن نانخور و نیازمند مرد است و همین علتی هست تا حق زورگویی و 

 حکومت بر زن را به خود بدهد.واکه های روشن یاس شاعر را به خوبی القا می کند:
 او  همننننا کنننن لِمننننا و امثننننا مِمردسننننت قننننیِ

 

 نیسنننتر ینننف دانننند اگنننر خنننود کبیرا ضنننع زن 

 

 جننوی  هم و گوشننیمننرد ف و نننانخورِیتننا مننا ضننع

 

 سنننتیر نیقننند منننردِ طاعنننتِاِجنننز ه بننن یراهننن 

 

 (.44،ص. 6838)قائم مقامی،

 ( :U(،او)Oاُ)واکه های تیره 
این واکه ها ،بسته یا تیره محسوب می شوند  و واجگاهشان بخش پسین سختکام یا بخش در بخش نرمکام  

حالت ثقل و سنگینی،توصیف اجسام و این واکه ها برای القای صداهای مبهم و نارسا،افکار و اندیشه های تیره .است
 .(21-81،ص. 6838آوا و القا،.)یا پدیده های زشت ،عبوس یا ظلمانی،به کار می رود

ای شعر اوست. او همه ژاله  در اشعار خود بارها شوهر را نکوهش کرده است.نکوهش شوهر از مهم ترین ویژگی ه
ی ویزگی های ظاهری و روحی همسر را مذموم می داند.واکه های تیره افکار و اندیشه های عبوس شاعر را به 

 خوبی نشان می دهد:
 وهریسننتشُرفننه طُحبت مننن هننم ص نن 

 

 هر نننه کننه بننر رفتننه آذریسننت    شُننو 

 

 زشننننت وبلننننند  وسننننیاه وباریننننک 

 

 ن صنوبریسننتودر دیننده ی مننن چنن   
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 چشنننننم تینننننز  وسنننننیاهش دی ودر ر

 

 ن در شننب تاریننک اخگریسننت  وچنن 

 

 انگیختنننننه ریشنننننی سنننننیه سنننننپید  

 

 ننننه ی تارینننک الغریسنننت  وبنننر گ 

 

 (.63،ص. 6838)قائم مقامی،
 از نمادی را مرد و خضوع ی مجسمه را زن او. تازد ،می دارد خدایی مقام زنان مقابل در مرد که باور این بر ژاله

 :داند می تکبر و غرور
 ماسنت  دوجن و دایخُن  و اسنت  منرد 

 

 اسنت  قندری م  بنالی  کنه  ننی  ننی  

 

 جسننمیم  عوضننخُ چیسننت زن

 

 اسننت ریوصننم  رورغُنن مننرد وان 

 

 (.81،ص.6838قائم مقامی،)

 :همخوان های سایشی
نوع نخست شامل واج .های لبی و دندانی و سایشهای لثوی تقسیم می شوند این واجها به دو دسته ی سایش

است که غالبا در (s،z)سایشهای لثوی شامل.بی رقم و کم صدا را تداعی می کند  نرم،است که دمیدنی ( f،v)های
 :همچنین در بیان احساساتی همچون.بیان دمشی همراه با صفیر به کار می رود و صدای وزش باد را تداعی می کنند

 (.42-44،ص. 6838)قویمی،.حسرت،کین و نفرت،جسادت،ترس و تحقیر به کار می روند
 می زنان روزی تیره عامل را مردان و است برده حمله مردساالری نظام و مردان جنس بر حماسی ای گونه به ژاله 

 شود می مردان برتری باعث آنچه ولی یکسانند دو هر مرد و زن جنس افرینش دکان در است معتقد شاعر.داند
 هایی سنت به و است ،آزرده دارد جای قفس کنج در زن و هستی کاخ برفراز مرد که ازاین ژاله. است اجتماع قوانین

خواند.کین و نفرت شاعر  می فرا مبارزه به را زنان کندو می اعتراض است قائل ارزش زنان از بیشتر مردان برای که
 :به وسیله ی هم خوان های س و ز القا شده است

 انسننیک  تسنناو و مننا  سجننن  آفننرینش دکننان در

 

 امننا  تهسنندرب ای هسننکی در شننود مننی طننی مننا عمننر 

 

 هننم   مننا و تسننازپروا بننه او تیسننه کنناخ زبرفننرا

 

 امننا تهسننب پننر   سقفنن  کنننج در  داریننم جنبشننی 

 

 آفریننده  مننرد  سمحننب ایننن از نز آینند بننرون  تننا

 

 امنا  تهسن ب!خنواهر  جان ای تسه باید،که پا و تسد 

 

 (16،ص. 6832مقامی، قائم)
عشرت طلب آفریده شده است خاطر شاعر را می اندیشه ی آن که جنس زن برای برآوردن نیاز های مرد 

 آزارد.همخوان های سایشی کین و نفرت شاعر ار به خوبی القا می کنند:
 نان را بهر عشرت های منرد زمر 

 

 تنسنننیزت اال سنننهنننیچ حقنننی نی  

 

 دواج زتن فروشی باشد اینن ینا ا  

 

 تن سننیزپاری باشنند ایننن یننا سننجننان  

 

 (.81،ص. 6838)قائم مقامی،

 :انسدادی همخوان های

برای بیان اصوات خشک و مکرر،انفجاری،مقطع و پیاپی و نیر توصیف توصیف حرکاتی که با تکانهای شدید یا  
همچنین برای توصیف هیجانات تند و تکان دهنده از جمله خشم مفرط و نیز .خفیف همراهند،به کار می روند

( p،t،k)که شامل دو گروه بی آوا .آشفتگی ذهنی و درونی ،طنز نیشدار و خشن استفاده می شود
 .(23-22،ص. 6838قویمی،.)هستند(q،g،d،b)وآوادار

 او. کند می اشاره«امهات اقدام تحت الجنه»  به و گیرد می بهره دینی های آموزه از مرد و زن حقوق تساوی در ژاله

وسیله همخوان های  دارد.خشم ژاله به واالیی جایگاه محمد حضرت دیدگاه و اسالم دین در زن است معتقد
 :انسدادی،خشم شاعر القا شده است
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 درکنن وشننیحت را بیننداد ی روانننهپ خنندا یکنن

 

  تخواسن  یچناره ب چننین  این را زن جنس ربیمپ یک 
 

 زن ایپنن زیننر هبنن را تبود،جننن محمنند رگنن

 

 تاسن ک منرد  جننس  ز مقنداری  گفته این با و تهش 
 

 (.21،ص. 6832مقامی، )قائم
اندوه شاعر را فرا گرفته است و او را وادار ساخته تا با سماور درد دل کند، آشفتگی احساس تنهایی ،دلسردی و 

 ذهنی شاعر به وسیله همخوان های انسدادی القا شده است:
 نننننونکهننننن آشننننیانه اکر ایننننن د

 

 ر مننننبنننر دو تنننمنننن ماننننده ام و   

 

 رفشننناند از مهنننربه کنننی ننننه تسننند

 

 ر سنننر مننننبنننه تی کنننه نشسنننکخنننا 

 

 گرایننند  کر فلنننبنننه کنننایی ننننه پننن

 

 ه جسنننم الغنننر منننن دزینننن غمکننن  

 

  تآن جننناه و مقنننام و عشنننق و الفننن
 

 ه ز چشننم  و منظننر مننن  تشسنن دشنن 

 

 (.81،ص. 6838)قائم مقامی،
از اشعار ژاله چنین بر می آید که همسرش به زن و فرزند بی عالقه و تمام افتخارش به اجداد و نیاکانش است؛این 

 انسدادی  احساس خشم و طنز نیشداری را به مخاطب القا می کند: امر باعث رنجش ژاله شده است.همخوان های
 ن تان خویشننننکنننناز فننننر نیا

 

 تفاخریسننتر بننجهننان  راو را بنن 
 

 منر منرا  ت در نیسن پن ه کویی گ

 

 ته زر آورده مادریسننننبننننیننننا  
 

 (.61،ص. 6838)قائم مقامی،

 :( M،N)همخوانهای خیشومی
عدم رضایت ،ناتوانی و درماندگی،تانی،سستی و رخوت و نیز برای توصیف اصوات و حالت ناشی از ناخشنودی و  

 .(21-81،ص. 6838قویمی،.)القاگر صدایی شبیه به نق نق اهسته به کار می رود
 کند عاشقی ادعای اگر زن و است مردان مختص ورزیدن عشق که است باور این بر« مرد و زن حقوق» شعر در ژاله

کند نارضایتی شاعر به وسیله ی همخوان های خیشومی القا  می گله نابرابری این از و شود می محکوم عفتی بی به
 :شده است

 نمخویشت فسن ختارم هن من

 

  ننم ز کنه  عاشنقی  ز مد مزن نچو 
 

 (.664، ص.6838مقامی، قائم )
 از نمادی را مرد و خضوع ی مجسمه را زن او. تازد ،می دارد خدایی مقام زنان مقابل در مرد که باور این بر ژاله

 :داندهمخوان های خیشومی نارضایتی شاعر را القا می کنند می تکبر و غرور
 اسنت م وجنود  خندای  و اسنت  ردمن 

 

 اسنت  قندری م بنالی  کنه  ین ین 

 

 یمجسننم خضننوع چیسننت نز
 

 اسنت  صنوری م غنرور  ردمن  نوا 

 

 (.81،ص. 6838مقامی، )قائم

 (:ژ،ش،ج،چ)سایشیهای تفشی

و اگر با همخوانهای سایشی همراه شوند تاثرات روحی گوناگون را بیان .صدا هستندبیانگر حرکتی سریع و غالبا بی 
همچنین حاالتی چون رنجش،حیرت،افسردگی،دلمردگی،ناتوانی و احساس سقوط و شکست و شکوه و .می کنند

 .(14-41،ص. 6838قویمی،.)شکایت  را تداعی می کند



 99/      قائم مقامی بر اساس دیدگاه گرامونسبک شناسی آوایی اشعار زاله  

 است شوهر توصیف در ژاله تصویرهای ترین بدیع از برخی. است شعرژاله مهم های ویژگی از یکی شوهر نکوهش

میداند.دلمردگی  و  مذموم را شوهر روحی و ظاهری های ویژگی تمام او.اوست رنج و نفرت و خشم نمودار که
 :رنجش شاعر به وسیله ی سایش های تفشی به خوبی القا شده است

 وهر نمنی کنردم    شن د آخر، ای مادر، اگر شه می چ

 

 د گنر نمنی کنردم    شن ه منی  چن گرفتار بال خنود را   

 

 ت اسننتخوان مننا شننمگننر بنناری گننران بننودیم و م 

 

 وهر نمنی کنردم   شن ت خم می کرد اگنر  شپدر را پ 

 

 ک چن ه بنودم  گربنه ای کو  چبر آن گسترده خوان گویی 

 

 دیگنر نمنی کنردم    شکه غیر از لقمه ای ننان خنواه   

 

 (.644،ص. 6838)قائم مقامی،  

 نتیجه گیری
از دیرز مان در شعر فارسی توجه به وزن و موسیقی در شعر مطرح بوده است . موسیقی زبانی است که به جای  

حروف با اصوات سروکار دارد .شاعر برای انتقال عواطف خود به دیگران ، از زبان یاری می جوید و این کارمستلزم 
خاص از نظام آن حاصل آید .بدیهی است که  انتخاب اصوات و کنار هم چیدنشان است ، به گونه ای که آهنگی

ترکیب و تلفیق این واژگان با یکدیگر و نوعی گره خوردگی میان واژگان و موسیقی کالم شاعر را شکل می دهد 
.نغمه های ژاله بیانگر حاالت گوناگونش در سرتا سر حیاتش است .در باب هماهنگی قالب و مضمون الفاظ و 

 جامعه فشارهای علیه زن اعتراض فریاد نخستین توان می را او اشعار  م قرار می دهد .اصوات را با مهارت کنار ه

 اجتماعی رنگ اشعارش به که بود شخصی و خصوصی شعرش دردهای در او اعتراضات و ها شکوه علت .دانست

 با او. است زنان ها،کمبودهای ها،نارسایی خواست بیانگر که است فمینیستی متعهد ادبیات از ای جلوه ژاله . شعر.داد

 در که را ای ستیزانه زن قوانین کوشد ومی است برده حمله مردساالری نظام و مرد جنس به موجود شرایط درک

بیشتر آواهایی که در اشعار ژاله به کار رفته است خشم شاعر را القا می کنند. . بخشد تعدیل را است حاکم جامعه
تقریب آرای  گرامون با موسیقی شعر ژاله قائم مقامی و یافتن مصادیقی از شعر او که این مقاله کوششی است برای 

مطابقت بیشتری با  نظریه این زبان شناس داشته است .بدیهی است ممکن است در شعر قائم مقامی مواردی را باز 
  جست که در تطابق با دیدگاه این زبانشناس نباشد و یا حتی در تضاد باشد.
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