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چکیده
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و اغراض   و نثر در صور خیال    ها همواره معطوف بر ایجاد همانندي بین شعر         نویسی، تالش داستان
در مقایـسه بـا شـعر،    . اسـت هـا بـوده  و موضوعات، و انواع موسیقی متداول در بطن و بافت عبارت    
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سـاخت، رعایـت   گـزینش کلمـات خـوش   : است که شماري از آنها به اختصار چنـین اسـت     گرفته

هـا  ثیرپذیري از موقعیت  ها، تأ بنديها، تنوع جمله  ها و جمله  ها در چینش واژه   تناسب هجاها و واج   
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هاي بیان، رعایت مالزمات مـرتبط بـا نـوع ادبـی، همـسویی نثـر و           تنوع در توزیع و ترکیب شیوه     
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ها و طبقات، و نیـز همـاهنگی اجـزاي فرعـی بـا              پیرنگ با آهنگ روایت، هارمونی مضاعف با تیپ       
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مقدمه  -1
ه نویسندة آن پانزده سـال     ترین رمان فارسی است ک    آبادي، مفصل دولت ، اثر محمود  کلیدر

بــسیاري از . اســترا صــرف نگــارش آن کــرده)1347-1362(هــاي زنــدگی خــود از ســال
را در دنیـاي  شـان اند که گویی مـدتی از عمر    خوانندگان این رمان نیز این تجربه را داشته       

نثر استثنایی، ساختار استوار روایـی، حـوادث   . اندهاي آن سپري کرده   و با شخصیت   کلیدر
سـبک و   هـاي صـاحب   را به یکی از رمـان      کلیدرر فراز و فرود، و ماجراهاي پر کشمکش،         پ

هاي مختلف روایی، زبـانی و محتـوایی آن        است که توضیح جنبه   متفاوت فارسی بدل کرده   
ها شناختی این اثر را بهتر معرفی کند و ظرفیت        هاي هنري و رازهاي زیبایی    تواند جلوه می

هـاي نویـسندة   ي آشکار و پنهان، و جایگاه واقعی رمان و توانمندي         هاها، جذّابیت و ظرافت 
دربارة جایگاه موسـیقی در  . آن را از منظرهاي مختلف در برابر دیدگان مخاطبان قرار دهد    

بـه چـاپ   و آثار استهاي چندانی به فارسی انتشار نیافتهمتون منثور روایی تاکنون نوشته 
در ایـن مقالـه      .انـد کردههاي زبانی بررسی    ر ظرفیت همواره موسیقی را از منظ    نیز   رسیده

قـرار  تحلیل  مورد  ، از منظر شیوة روایت و بافت واقعیت         کلیدرموسیقی موجود در ساختار     
.استگرفته

داستان و موسیقی-2
بـسیاري از   همـواره از آرزوهـاي       ،هـا نزدیک کردن رمـان بـه جایگـاه پراقتـدار سـمفونی           

ارد مورگان فوستر بر ایـن اعتقـاد بـود کـه وزن و ریـتم روایـت                  ادو .استبودهنویسندگان  
-دي«مثل آغاز سـمفونی پـنجم بتهـوون کـه ریـتم              ،یاب است گاهی بسیار ساده و آسان    

ولی خـود سـمفونی،   ،ي خود ضرب بگیرندهاتوانند با پنجهآن را همه می    »دام-دي-دي
تـوان آن  نمـی ، ریتم و آهنگی دارد که      یا قطعات آن   هادر کلیت تامش، و در میان موومان      

هایی شـبیه بـه ریـتم و آهنـگ          وضعیت. )337-341: 1368آلوت،  (را با انگشت ضرب گرفت    
امـا در  ،هاي سنتی چندان نمودي نداشت   ها، با آن کلّیت تام و پراجزا، در داستان        سمفونی

ط متعـدد   ها، وجود خطـو   هاي مدرن، به دلیل افزایش چشمگیر حوادث و شخصیت        روایت
وارگـی در سـیر طبیعـی       و موازي در اغلب ماجراها و تمرکز بر اوج و فرود وقایع، موسیقی            

کـه بـسیاري از     چنـان  ،هـا، حـضور بـارز دارد      ماجراها و اجـراي طـرح و پیرنـگ داسـتان          
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هـاي  هـا و کـنش    ها و ملودي  نغمه ،خصوصیات صوري و صوتی موسیقی، یعنی نوع سازها       
حتی طرح ذهنـی یـک قطعـه    . گیردعیار با داستان قرار میتمامدر شباهت ،نوازندگان آن 

:داستان برخوردار استموسیقی از سازوکاري شبیهِ
ساز به تصنیف آهنگی مشغول اسـت، در ذهـن و تـصور وي انـواع صـداهاي                  که آهنگ هنگامی

تبـاط  ساز اراین اصوات که با افکار و نظرات و احساسات مختلف آهنگ   . شوندمختلف زاییده می  
شـوند، از   دیگر جدا مـی   کپیچند، سپس از ی   شوند، به هم می   آمیزند، متحد می  دارند، در هم می   

سـان  بدین. آیندیگر شباهتی ندارند درمیکدصورت صداهاي متعددي که به یپاشند و بههم می 
انگیـز شـکل    بخـش، رزمـی و خیـال      آور و آرام  انگیـز، هیجـان   هاي شـاد و غـم     است که ملودي  

). 27: 1380کولوسووا، (ند پذیرمی

قطعـۀ مالیمـی کـه در پـی آن           ،در سمفونی پنجم بتهوون، موومان یا قطعـۀ آغـازین         
که سومین پارة سـمفونی  »تریو ـ اسکرتسو ـ تریو ـ فیناله ـ تریو ـ فیناله     «آید و آنگاه می

گر را شـوند و همـدی  سازد، همه با هم و در هماهنگی با یکدیگر وارد مغز شنونده می          را می 
اي پدیـد   این کلیت تام یا واقعیت یگانه، از رهگذر رابطه        . کنندبه واقعیتی یگانه تبدیل می    

که در میان سه قطعۀ بزرگ و سازندة ساختار کلّی سـمفونی برقـرار شـده و همـین                    آمده
حتی اگـر    ،موسیقی که گویدفوستر می . استرابطه است که وزن و ریتم را به وجود آورده         

کـار نگیـرد و از قـوانین بـسیار پیچیـده پیـروي کنـد، در               براي آواز خواندن بـه    آدمیان را   
توانـد بـه شـیوة     نهد که داسـتان نیـز مـی       اش نوعی از زیبایی را فراپیش می      واپسین جلوه 

:یابدخاص خود به آن دست 
وقتـی کـه سـمفونی بـه پایـان      . ..نویس هرگز نباید از سر به در کند       و این فکري است که رمان     

انـد اینک آزاد شـده ،اندو الحانی که در کار آن کرده بودههاکنیم که نغمه رسد، احساس می  می
آیـا رمـان نیـز بـه همـین صـورت            . انـد سمفونی آزادي فردي خود را بازیافتـه       در وزن کل  ]و[

).337-341: 1368آلوت، (تواند باشد؟نمی

ار گـرفتن و عملکـرد      سـازد، در کنـار هـم قـر        آنچه کلیت یک قطعه از آهنـگ را مـی         
هـاي  سازها مانند شخـصیت . آن قطعه استدهی به کلِّهماهنگ سازها و صداها در شکل   

هـا و حـوادث، کیفیـت سـرعت و سـیر اجـزاي              ها مانند کنش  ها و ملودي  داستان، و ریتم  
،حاصـل کـار در قلمـرو موسـیقی         ؛کننـد موسیقی را تعیین مـی     اصواتِ روایت و هارمونیِ  

.، داستان بلند و رمانو در حوزة روایتشود سمفونی می
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ها را وقتی شکوهمند، عظـیم و مـوزون باشـند           ترین آلت موسیقی است، ملودي    ارگ که بزرگ  
ویولون که . کند، ولی قادر به ایجاد صداهاي تند، شتابنده و متغیر نیست        انداز می خوبی طنین به

کنـد،  تـري را تولیـد مـی      و پرتحـرّك  تـر، گویـاتر     العاده جالبی است و صداهاي دقیـق      ساز فوق 
ساز اثر قهرمانان بزرگی    ویژه اگر آهنگ  به ،طور کامل بیان سازد   ساز را به  تواند منظور آهنگ  نمی

و اما اگر بخواهیم سازهاي بادي را بـه ویولـون و سـازهاي خـانوادة آن     . را در سر پرورانده باشد   
دار را هم به آنها بیافزاییم و به هـر          و زبانه اضافه کنیم، ضمناً سازهاي پوستی، انگشتی، مضرابی        

اي نظیر آنچـه کـه خواننـدگان در اپـرا دارنـد واگـذار کنـیم، و آنگـاه                    یک از این سازها وظیفه    
صداهاي آنها را در برابر هم قرار دهیم و تفاوت آنها را با یکدیگر بنماییم و همۀ امکانات سـازها                    

شـود؟ در ایـن صـورت       چه نتیجه حاصل می    ،ار دهیم گیري قر و مهارت نوازندگان را مورد بهره     
کولوسـووا،  (نامند آید که آن را سمفونی می   متوجه خواهیم شد که موسیقی دیگري به وجود می        

1380 :27.(

حوادث مختلفی به مـوازات یکـدیگر     یی از داستان را که در آنها      هاگوستاو فلوبر صحنه  
آندره ژید نـوعی  . )341: 1368آلوت، (شمرد میدهند، برخوردار از تأثیر یک سمفونی  رخ می 

توانم بفهمـم چـرا     من نمی «: گفترا دوست داشت و می     »هنر فوگ «نویسندگی شبیه به    
کسلیها آلدوس  .)342:همان(»سر باشد ی میسر است، در ادبیات نباید می      آنچه در موسیق  

و  »اخت و ترکیـب   تر، یعنی در سطح س    در سطحی وسیع  «موسیقایی کردن داستان را      نیز
از یک مایـه و مقـام        »ي ناگهانی ها، انتقال هاتغییر در مقام  «: کردبه شیوة بتهوون آرزو می    

تـم یـا    «یعنی به این صورت کـه       . »توالی و تغییر و شکوه و شوخی      «به مایه و مقام دیگر،      
ي کـار شود، آنگاه در شـکلش دسـت    شود، آنگاه آن تم توسعه داده می      اي آورده می  ملودي

بینـی بـه   شود، تا اینکه سرانجام مـی  از شکل انداخته می    -آنکه بفهمی بی-شود، آنگاه می
.»ل اسـت  چند که هنوز هم گویی همـان چیـز او         است؛ هر چیزي کامالً متفاوت بدل شده    

و هـا و بـا کفایـت شخـصیت    هـا مـضمون  درمیانِجایی یک توان با جابه  این وضعیت را می   
تـوان  میهاو شخصیتهااز رهگذر مکرر ساختن موقعیت. رمان کرد  ي موازي وارد  هاطرح

تـوان  مـی . ي موسیقی را در رمان تعدیل و میزان کـرد         هاو واریاسیون  هاتغییر دشوار مقام  
ي متفـاوت   هانشان داد که افراد مختلفی در حال عاشق شدن یا در حال مردن یا به شیوه               

.)342-343: همان(در حال نیایش هستند
هـاي براي بیان ویژگی  -آرمونی-بار نیما یوشیج از اصطالحات موسیقی     در ایران نخستین  

ــرد   ــتفاده ک ــود اس ــعر خ ــک(ش ــا. ن ــیجنیم ــر  .)340و 320، 63: 1385، یوش ــس از او دکت پ
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بـه  -که نام یک کتاب معروف از اوسـت       -را »موسیقی شعر «اصطالح  نیز  کدکنی  شفیعی
هاي لفظی و معنوي موجـود در شـعر اطـالق    فیه و وزن و تناسب اي از ردیف و قا    مجموعه

همـاهنگی  «براي توضـیح    همواره  اصطالح معروفی که نیما     . کرد و به تحلیل آنها پرداخت     
براهنی عصارة نظر نیمـا دربـارة       . بود 1»آرمونی«،بردکار می به »کلّ اجزاي شعر با یکدیگر    

:استآرمونی را چنین بازگو کرده
شده در آن، کوتـاه و بلنـد        ، مصرع به قدر حس و عاطفه و اندیشۀ جمع         ]ر یک شعر  د[وقتی که   

حال وار خوانده شوند، و درعین    ها مسلسل بندي هر مصرع اجازه ندهد که مفاعیلن      شود، و پایان  
ناشـی از  درونـیِ چیز به یکدیگر و به کلّ ساخت شعر از درون ارتباط داشته باشد و شـکلِ     همه

شعر، این مجموعه را به هم پیوند بزند، شـما           »تصویرات«تصاویر یا به قول نیما      پیوستگی  همبه
: 1371براهنـی،   (» اسـت حق آن را آرمونی شعر نامیده     کنید که نیما به   با چیزي سروکار پیدا می    

3/1716(.

هماهنگی وزنی، همـاهنگی تـصویري، و       «تر، هارمونی عبارت است از      در عبارتی کوتاه  
هـاي خـود بـه      نیما در توصـیه   .  )1717:همان(در یک شعر    » نی و معنایی  هماهنگی مضمو 

هاي وزن شعر خود را با جـان جـال   و روتونیک  2هاتونیک«شاعر باید    :نویسدشین پرتو می  
جـاي  الزم راه ورود داده، آنهـا را بـه  3به آکوردهاي. و با قوت رسوخ به میان بگذارد  ]دهد[

کـه  (تر و آرمنـی الزم و مطبـوع را      باتناسب 4باالخره تنالیتۀ  .تزلزل خود بنشاند  و بی مطمئن  
، یوشـیج  نیمـا (» در شعر خود بـه وجـود بیـاورد        ) شودکلّی وزن شعر او شناخته می      مجموع

1385 :340.(

کلیدردر وارگیسمفونی- 3
، شـباهت سـازوکار روایـت بـه سـاختار           کلیــدر یکی از خـصوصیات اساسـی در سـاختار          

گرانـۀ اخـوان ثالـث، ازجملـه        رست شـبیه شـعرهاي طـوالنی و روایـت         هاست؛ د سمفونی
زنـی کـه سـوار    تصویر آغازي با یک صدا و با  . »آنگاه پس از تندر   «و   »کتیبه«،  »زمستان«

سپس سر زدن او به زندان و وارد شدن پدر و نامزد زن بـه               . بر اسبی در حال تاختن است     
: و پس از آن وارد شدن به یک محیط شـلوغ    آنگاه دوباره تنهایی و تاخت در بیابان      . روایت

1. harmonie
2. tonique
3. accords
4. tonalite
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آشـنایی بـا خـانوادة نـسبتاً شـلوغ و        . یی که در حال پختن نـان هـستند        هاده و زن  سوزن
و در ادامه به وجود آمدن چند ماجراي موازي در چند محـیط         . هاوجوش کلمیشی پرجنب
و آالجـاقی،    د و زیـور، بـابقلی بنـدار       محمگل درویش و شیرو، مدیار و صوقی،     ماه: مختلف

آنگاه پیشبرد موازي و متنـاوب چنـد مـاجرا         . جان و خداداد، و بسیاري دیگر     قدیر و عباس  
و در . زمان و گاه پیوستن آن ماجراها به یکدیگر و گاه جـدا شـدن و دور شـدن                طور هم به

، هـا و تـداخل   هـا و منظرها، تسلـسل    ها، موقعیت هاهاي بسیار، تکثّر صداها و صحنه     لحظه
، هـا و شکـست هـا ، پیـروزي هـا و گسست  هاها، پیوست و توالی  هاا و تکرارها، تناوب   تنگناه
، هـا کـاري و پنهـان   ها، توطئه هاو ازدحام  ها، شلوغی هاو جدال  ها، جنگ هاو رفتن  هاآمدن

، هـا و سرکوب  ها، عقده هاو سادگی  ها، سکوت هاو شورش  ها، خروش هاو تسلیم  هااعتراض
، تعـدد   هاو زبونی  هاو تردیدها، زورگویی   ها، تسلیم هاو جنون  ها، عشق هاو رخوت  هاخلوت
و  هـا کـاوي و اختـصارها، درون    هـا ، اطنـاب  هـا و پـرش   هـا هـا، بـرش   و حادثه  هاتشخصی
رغـم فراوانـی و گونـاگونی،       شماري که به  ي بی ها، و کنش  هاو تحلیل  ها، توضیح هاتوصیف

اند و در هماهنگی کامل با یکـدیگر مثـل          پدید آورده را   یگانهاجزاي مختلف یک مجموعۀ     
نیـز  رمـان انگیـز  بـار و غـم  روند و پس از پایـان مـصیبت      میزندگی، پویا و پایدار به پیش       

این فراز و فرودهاست که سـبک       . دهندمیهمچنان در ذهن مخاطب به حیات خود ادامه         
تـوان آن را    ختاري کـه مـی    اسـت؛ سـا   شبیه کرده  هارا به ساختار سمفونی    کلیــدرروایی  

. گذاري کردنام» کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت«
سـمفونی گونـاگون،   ها و حوادث گوناگون، با عناصر و جزئیـات          موقعیت ،هاهمۀ این صحنه  

با چوبی کوچک و اشارات گوناگون دست، مجموعـۀ    آنکنند که رهبر    میرا تداعی    یبزرگ
هماننـد  -نندگان را ابتدا با شمار اندکی از سـازها، آرام و مالیـم       بزرگی از نوازندگان و خوا    

گـاه ترکیـب     .گیرندمیاندك صداها قوت    دارد و آنگاه اندك   میبه نواختن وا   -کلیـدرآغاز
آینـد و  مـی و گاه همۀ سـازها بـه نـوا در        ،کمتر هاشود و شدت آن   میسازها و صداها اندك     

اي اوقـات نیـز   در پـاره . بـرد میچیز را در کام خود فرو  مهتوفانی از تنوع سازها و صداها ه      
رسـد و ایـن اوج   میتناوب، تنها صداي دو سه گونه از سازها به صورت گروهی به گوش          به

کننـدة  که تـداعی  -ي توفانی هاهایی نیز آن اوج   در موقعیت . شوندمیو فرودها بارها تکرار     
چیز بـراي لحظـاتی انـدك       کند و همه  میفروکش   -است کلیـدردر   هاگیري جدال شدت

رود و آنگـاه از درون ایـن فـضا، یـک صـداي مالیـم                مـی در آرامش و سـکوت مطلـق فرو       
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و  هـا کننـدة کـنش   ، تـداعی  هـا نـوازي گونـه تـک   ایـن . شـود میآهستگی به عرصه وارد     به
. استکلیـدردر ،ي تنها در دل تاریکی شبهاي بعضی از آدمهاکاويدرون

-1900(هاي مکتب رمانتیـسم  بیش از هر چیزي به سمفونی      کلیدردر   موسیقی روایت 
هـاي  و نـه سـمفونی     ،شـباهت دارد   ،شـود یک مکتب کالسیک تلقّی می     اکنونکه   )1820

: گرددمدرن و پسامدرن؛ آن نوع از سمفونی که پیشینۀ آن به بتهوون بازمی
آمیـز را از انعکـاس   یجـان بتهـوفن موسـیقی ه  . بیان حالت، نخست از زمان بتهوفن معمول شد    

پیش از بتهوفن هیجان و احساسات در آثـار         . افکار خود در برابر طبیعت ناسازگار به وجود آورد        
اند کـه آنهـا را بـه    هایی ساختههرچند که گلوك و موتسارت آهنگ  . شدسازان یافت نمی  آهنگ

ـ   «کند، اما بتهوفن توانست بـراي بیـان         ایدة بتهوفن نزدیک می    از بـسط و   »ددرانگاشـتورم اون
طور متصاعد و با نواي افزاینده حالت متغیر و مهیجی بـه موسـیقی          تکرار یک آهنگ کوچک به    

اي نواي موسیقی غالباً از ضـعف عاجزانـه      . انگیز است هاي او بسیار پرمعنی و حزن     سکوت. بدهد
ن و لئونور به    و به این طریق در اورتورهاي اگمونت، کریوال       . رسدبه منتهاي قدرت و عظمت می     

). 2/10: 1352، حسنی(استبیان و زجر و شکنجۀ روح و علو طبع انسان نائل شده

،هـاي روانـی چـون تـرس      بخـشی بـه حالـت     تالش آهنگسازان رمانتیک براي تجـسم     
آبادي بـراي   هاي دولت انگیز، شباهت بسیار به تالش    هاي حزن زجر و سکوت   ،درد ،هیجان
هـا و   هـا و یـا در برابـر مـصیبت         ها در تنهایی  یات شخصیت بخشی به حاالت و روح    عینیت

هـا بـا بافـت زبـانی و سـاخت       شماري از خصوصیات موسیقی دورة رمانتیک     . ماجراها دارد 
کـارگیري واژگـان    بـه : انـد از  ایـن خـصوصیات عبـارت     . همانندي بسیار دارد   کلیدرروایی  

هاي تازه، تنش بیـشتر     ري فرم گیهارمونیک، تأکید بر آکوردهاي رنگارنگ و ناپایدار، شکل       
خودنگـاري و  ۀسـابق و نقش کمتر دادن به توازن، رسیدن به سـکون و حـل، اهمیـت بـی          

و گیـري و مالیخولیـا، شـعف و آرزومنـدي         نمایی و صمیمیت، غافـل    سبک شخصی، جلوه  
).422و 420: 1380کِیمی یِن، (هاي طبیعتمجذوب شدن به تمام سویه

آهنگ نثر- 4
. دهـد ها تشکیل می  اي از موسیقی هر متن را آهنگ جمله       ست که بخش عمده   تردیدي نی 

از . ها نیز ارتبـاط تنگـاتنگی بـا سـبک و سـلوك و شخـصیت نویـسنده دارد                 آهنگ جمله 
هاي مخصوص بـه خـود، از       افکار و آموزه   ،رفتارها ،اي به دلیل روحیات   آنجاکه هر نویسنده  

ز از آهنگی خاص و همسو با سـبک نویـسنده      ریتم زبان نی   ،سبک مستقلی برخوردار است   
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بعضی از محقّقـان سـبک را بـا تمرکـز بـر تـأثیر نویـسنده                  ،بر این اساس  . کندپیروي می 
سـبک، خـودِ    «و» سبک، نام گوینـده را جـار مـی زنـد          «است  بوفن گفته . اندتعریف کرده 
قلـم  شناسی ذهنی صـاحب     سبک، قیافه «شوپنهاور بر این اعتقاد است که        ؛»شخص است 

سـبک، صـداي ذهـن      «: استو امرسون نیز با این عبارت به تعریف سبک پرداخته          ؛»است
چیـنش و آمیـزش واژگـان، و حتـی           ،شـیوة گـزینش   ). 18: 1380شمیسا،  (» نویسنده است 

تـابعی از خـصوصیات خُلقـی    ،»ساخت کلمـات و ترکیبـات ابتکـاري و تـازه          «وسواس در   
سـبک چیـزي جـز بازتـاب        و،)91: 1382ري،  شـی (نویسنده و ماهیت و مقتضیات اثر است        

هـایی چـون    سبک شاخص دولت آبادي نیز در داستان      . خصوصیات روانی نویسنده نیست   
هـاي  در زبان و بیـان، تـصویرپردازي       ویژه، با نگارش و نگرش      کلیــدرو   جاي خالی سلوچ  

هـاي  ۀ عرصه آمیز در هم  هاي بیرونی و درونی، و تخیالت تعمق      تظریف و شاعرانه از واقعی    
هـاي زنـدگی را     بـار سـنگینی از تجربـه      اي دارد که کولـه    آفرینشگري، حکایت از نویسنده   

.داردباري از زبان و ادب گذشته و معاصر، بر دوش همراه با مطالعات و تعلیمات گران
چگـونگی قـرار   . آفرینش آهنگ در کـالم اسـت  اساسیِ عواملشیوة چینش کلمات از     

آنجاکه رمـان،  آورد و ازة کالم، نظم حاکم بر یک نوشته را پدید می    دادن کلمات در زنجیر   
،هـا است، نظم موجـود در آن، از آهنـگ        هاي متعددي تشکیل شده   مثل زندگی از قسمت   

براسـاس چگـونگی گـزینش و چیـنش         . هـاي متنـوعی برخـوردار اسـت       ها و ملودي  نغمه
، و زمـانی    »روح دراماتیـک  «گیـرد و گـاه      مـی  »روح تراژیـک  «هاست که گاهی کالم،     واژه

ها را سینا جهاندیده در توضـیح       عبارتگرچه این   .»روح طنز «و وقتی دیگر     »روح طرب «
،)32: 1379جهاندیـده،   (بـرد   کـار مـی   به-واره است که خود تاریخی رمان   -تاریخ بیهقی نثر  

ی حماسـی   بافت کلیدربا آنکه   . نگارينویسی است تا تاریخ   مصداق آن بیشتر در حوزة رمان     
تـوان یافـت کـه      مـی در آن   نیـز    طنز و طرب  رنگی از این    هاي کم رگهگاه ،و تراژیک دارد  

:کنندتر در کالم ایجاد میآهنگی متفاوت
روزي که ضرب دهـل و نـواي   . عروسی بود و شرنگ بود و هیاهو بود؛ هرچه که روزي دیگر بود       

زد و ایـن خـود، خُـرد و نـاچیز نبـود           یسرنا، خواه ناخواه، رخوت یکنواخت زندگانی را بر هم م         
.)1368:9/2367آبادي، دولت(

دیـده   کلیدردر نثر    هماهنگی آهنگ غمگینانۀ جمالت با وضعیت تراژیک      گاهی نیز   
:شودمی
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. نـامرادي و پریـشانی    . دلـی و تنـگ   کـامی تلـخ . تلخ؛ تلخیِ کاري بدفرجام   . فتح نامراد، ناکام  
نارضـایی از خـود؛ خـشمی       . ین حس نشاط از پسلۀ کـار      آزردگی از آزار دیگري، نه کمتر     دل

).10/2589:همان(نشده نیافته، قانعرضایت

و تـاریخ بیهقـی  هـاي  بنديمتغیر بودن جایگاه فعل و فاعل و مفعول و قیدها در جمله 
هـا، تـابعی از موضـوع و        آبادي، ریشه در این حقیقت دارد که سـاختار جملـه          دولت کلیدر

نظریـۀ  «بر این اساس است که دکتر شفیعی کـدکنی بـا اسـتفاده از               . ستموقعیت کالم ا  
،اي به خودي خود نه خوب است و نه بـد          گوید هیچ کلمه  از عبدالقاهر جرجانی، می   » نظم

بـا اسـتناد بـه    . کنـد مجموعۀ ترکیبی کالم است که احساس زیبایی و زشـتی را القـا مـی     
بــسیاري از عبــارات بیهقــی یــا در«: عتقــد اســتوي م،شناســیهمــین تئــوري زیبــایی

القضات همدانی، شما به حـالتی از اجتمـاع کلمـات برخـورد     و یا نثرهاي عین االولیاهتذکر
اي پـس و  کنید که در منتهاي قدرت ترکیب و انتظام قرار دارند؛ به حدي که اگر کلمه    می

»خـورد هم میتبدیل شود، آن سلسله و انتظام به...اي به مترادف خودپیش شود یا کلمه  
).238: 1368شفیعی کدکنی، (

انگیـز  هاي بلند و هجاهاي کشیده، موسیقی کالم را سنگین و پرطنین و تعمق            صوتم
انگیـز بـه   ها و هجاهاي کوتاه نیز آهنگی پرخیـزش و نـشاط  کنند و مصوتآمیز می و حزن 

موسـیقی کـالم،   هاي تاریخی و معروفِ تأثیرگذاري چینش هجاها بر       نمونه. دهندکالم می 
، تـاریخ بیهقـی   آهنگ سنگین و باوقار و پرطمأنینـۀ        . است تاریخ بیهقی سعدي و    گلستان

وقار و سنگینی نثـر بیهقـی، تـا میـزان           «: ریشه در هجاهاي بلند و کشیدة فراوان آن دارد        
.)62: 1382ابومحبـوب،   (» بسیار زیادي مرهون گرایش او به هجاهاي بلنـد و کـشیده اسـت             

محـصول اسـتفاده از هجاهـاي    نیـز   گلـستان سبک و پرفراز و فرود سـاختار        آهنگ تند و    
فعل و گزینش کلمات متنوع و سجع و موازنه         کوتاه است؛ و البته سهم جمالت کوتاه و بی        

. را نیز نباید نادیده انگاشت
مرهون انتخاب کلمـات     نخست،نیز کلیـدربودن آهنگ جمالت در     پرطنین و سنگین  

نشینی، با توزیـع  نشینی در همامت است و سپس، رعایت قاعدة خوشساخت و بافخ خوش
ها، تـا مایـه و مـالت        ها و مترادف  ها؛ و بعد از آن، افزودن قیدها و صفت        صداییمناسب هم 

نیز آهنگ کلّـی کـالم همچنـان         اندها کوتاه حتی در جایی که جمله    . تر شود کالم سنگین 
:  دار استسنگین و کش
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از  ییغوغـا . رانگریــ نۀ و یـک. رسدیاست که زن در درون خود به آن م         ینزلگاهن م یـنه اول یـک
بـه   ینگـاه . بـه نـوازش    یدسـت . نیـگریۀ خشمگ . فشان درد آتش. آشوبدیخشم درونش را برم   

).1368:1/56آبادي، دولت(بر آتش یآب. رسدر دستیفریادرس. رفتنشیـپذ

. توانـد متفـاوت باشـد     هـا مـی   و وضـعیت   هاها در زبان، به تناسب موقعیت     ریتم جمله 
آرامـش   ،رود کـه گـویی رونـد حـوادث        اي پیش می  گونهها در روایت، به   بعضی از موقعیت  

در . اسـت ها و رخدادهاي بیرونی حـاکم کـرده       انگیزي را بر ذهنیت آدم    یکنواخت و رخوت  
امـا گـاه     .کندآمیز پیدا می  دار و درنگ  هایی، آهنگ جمالت نیز حالتی کش     چنین وضعیت 

در چنین وضعیتی، شـور     . کنداي وارونه، سیل حوادث را به عرصه وارد می        گونهوضعیت به 
هـا و  هاي آدمیان، باعث کوتاهی جمالت و فراوانی فعلانگیز وقایع یا کنش  و شتاب شگفت  

اي از جمـالت بلنـد توصـیفی و نیـز     در ادامـه نمونـه    . شـود تند شدن آهنگ جمالت مـی     
:شودارائه میکلیدرت کوتاه روایتی در اي از جمالنمونه

ارال، دختر کُرد، دهنۀ اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، گردنش را سخت و راست گرفتـه   م
. هـایش بـر افروختـه بودنـد       گونـه . رفـت هاي بلند، خوددار و آرام رو به نظمیه مـی         بود و با گام   

اش انی و چهـرة گِـرد و گُرگرفتـه        هاي چارقدش بـه روي پیـش      هاي کهنۀ برنجی از کناره    پولک
).1/11: همان(زدندها و ابروهایش پر میها به نرمی دور گونهریخته بودند و با هر قدم پولک

راهی . مدیار دمی دیگر درنگ کرد    . پارس سگ خوابید  . مدیار سر را دزدید و بر یال اسب خمید        
زین انداخت و تفنگ بر سر دست گرفـت         مدیار دهنه به قاچ     . باید زد دل به دریا می   . نمانده بود 

).1/165: همان(و بار دیگر گردن کشید و به آوایی خفه صوقی را خواند 

رغـم  یک زبـان، بـه     .اندکننده در ریتم زبان   هاي تعیین هاي زبان نیز یکی از عامل     گونه
آنجاکـه  هاي فرعی نیز برخوردار است و از ت خود وجودي یگانه دارد، از شاخهیآنکه در کل  

هـاي زبـانی    سازوکار متون روایتی چندان تفاوتی بـا زنـدگی نـدارد، بـسیاري از آن گونـه                
هـاي  این گونـه هریک از. توانند در متون ادبی و روایتی کاربردي گسترده داشته باشند می

زبانی، ریتم و کاربرد خاص خود را دارند و در یـک مـتن روایتـی کـه از تعـدد موضـوع و                       
ها، ریتم کالم را نیز با      توانند متناسب با تغییر وضعیت    برخوردار است، می   ماجرا و موقعیت  

زبـان گفتـاري، زبـان    : انـد از هـاي زبـانی عبـارت     بعضی از این گونه   . خود هماهنگ نمایند  
اي، زبان ادبی، زبان علمی، زبـان معیـار، زبـان اداري، زبـان تخصـصی،                عامیانه، زبان لهجه  

....زبان تجاري و
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:اسـت چنـدان جایگـاهی نیافتـه      کلیــدر هاي مختلـف زبـان در       گونهلی چند،   به دالی 
ها و نویـسنده از گـویش       پیوندد که عموماً آدم   هایی به وقوع می   ماجراهاي رمان در محیط   

هاي زبـانی بـه خـاطر ماهیـت متفـاوت           کنند؛ بسیاري از گونه   همسانی استفاده می   نسبتاً
نویـسنده خـود را مقیـد       آنکه،  ترو مهم ؛اندداشتهماجراها، موضوعیتی براي مطرح شدن ن     

اي که خـود انتخـاب   است از محدودة امکانات زبان گویشی و نیز زبان ادبی و شاعرانه       کرده
زبـان ادبـی و گویـشی را در زمینـۀ           آبـادي   دولـت در همان حال،    . خارج نشود  ،استکرده

واداشـته و بـه تبعیـت آن،    اي از امکانات زبان رسمی و دستورمند، بـه کنـشگري        گسترده
ترکیـب زبـان   ؛ چراکهاستاي و گفتاري، مغلوب آن زبان رسمی شده     امکانات زبان محاوره  

ادبی و گویش خاص خراسانی، با آن زبـان رسـمی و معیارگونـه، از سـنخیت و مناسـبت                    
.اي و گفتارگرابیشتري برخوردار است تا با زبان محاوره

هـاي  هـا و بخـش    حن بیان یـا ریـتم روایـت در فـصل          هاي کالم، ل  یکی از انواع آهنگ   
هاي بیـانی   مختلف و در کلیت یک اثر است که از طریق کمیت و کیفیت استفاده از شیوه               

بیان روایی، پویاترین بخش یک داستان اسـت کـه       . شودو ترکیب و تنظیم آنها حاصل می      
ي پرتحـرّك یـک     کـشد و نمـودي از فرازهـا       هاي فیزیکی را به تصویر می     اعمال و حرکت  

هـاي مختلـف را   هـا و موقعیـت   ها در صـحنه   هاي آدم ها و واکنش  تمام کنش . آهنگ است 
تـوان نمـودي از صـداهاي انـواع آالت موسـیقی تلقـی کـرد و کیفیـت و کمیــت آن         مـی 

. ها را نیز با ماهیت ابزارهاي موسیقی به سنجش گذاشتکنشگري
هـاي زمـانی و مکـانی در        و وضـعیت   هابخشی به تصویر موقعیت   بیان توصیفی، تجسم  

دار و پرتکـرار،    هاي کـش  توان نمود آن را در ریتم     حالتی ایستا با جزئیات ریز است که می       
هـایی بـا    نـوازي هـاي یکنواخـت و طـوالنی، و تـک         هاي برخوردار از درنـگ    اصوات و ایقاع  

مـدها و پـیش     جزء در یک پاره از آهنـگ، یـا درآ         بههاي مقطّع و با تکرارهاي جزء     فرکانس
هاي سـاده و سرراسـت      دانست که شباهت بسیار به توصیف     سازدرآمدهاي مالیم و زمینه   

ها در برابر شـور و شـتاب        کنندة این توصیف  نقش متعادل . هاي روایت دارد  در آغاز و میانه   
.قابل انکار نیست،ها وجود داردها و سمفونیها که در بطن روایتنوازيها و همکنشگري
ها و ایجاد صداهاي مختلـف در یـک         تکالم شدن شخصی  نمایشی نیز، صحنۀ هم    بیان

هـا و   وارهها و تـصنیف   توان در تصنیف  رو است که مشابه آن را می      درجوار و رو  محیط هم 
هاي همسان با پرسش و پاسخ سـازها، و یـا صـداها و نجواهـا و جـواب آن صـداها و           سازه
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ها نمودي از همسازي سازهاي     هاي گروهی آدم  گفتگو. نجواها در یک آهنگ جستجو کرد     
هـاي نویـسنده در فواصـل    گـویی ها یا تک  هاي آدم نوازي، و مونولوگ  مختلف در یک جمع   

. ها استنوازيها یا گروههاي متداول در سمفونینوازيروایت، نمایشی از تک
محتـواي  ماهیت موضـوع و    ،ها تأثیر دارد  دهی به آهنگ جمله   عامل دیگري که در شکل    

بندي متون یا از منظر انواع ادبـی قابـل بررسـی اسـت و یـا از منظـر                    موضوع. متون است 
توان دریافت کـه بافـت پـرجنبش و         با نگاهی ساده به متون حماسی می      . هاي ادبی مکتب

زبـان متـون حماسـی،      . طلبـد تر از متون غنایی یا تعلیمی می      پرچالش آنها، زبانی متفاوت   
کـه زبـان متـون غنـایی، آرام و عـاطفی و             درحالی ،ند و توفانی است   اغلب داراي ریتمی ت   

دور از هرگونـه    ،  ریتم متون توضیحی و تعلیمی نیز     . کنندة حرکت یک جویبار است    تداعی
موسیقی کالم در آنها بیـشتر خاصـیتی  ؛رودفراز و فرود، با آهنگی معمول و  مالیم پیش می  

ترتیـب  در ادامه، به   .بافت کالم برخوردار نیست    دةکننبرجستهخنثی دارد و از جلوة بارز و        
:شودارائه میکلیدرهایی از نثر حماسی، نثر توضیحی و تعلیمی، و نثر عاطفی در نمونه

! برخـروش اي خـاك    ! جامهپوش من؛ اي سیاه   برخروش اي زبان بریده، بیوة مغلوب، مادر سیاه       
).2/493: همان(!فرزندان خود بازیاب

گـاه  . کوتاه است و ریشه در ژرفاها دارد      . است نه افراشته و سر به آسمان برداشته       طاغ، درختی   
).2/419: همان(دودامان فرومیبیش از بیست پا، تا که ریشه به نم رساند، در دل خاك، بی

اي سـتارگان قـدیمی، یـاران    . شب است و شب چه سیاه است، شب است و شب چـه بلنـدباال           
او در بیابان خود گم شـده  . رودا کلمیشی است که چنین سرگشته میخوردگان، این پیر م سال

).10/2830: همان(است، راهش بنمایید اي دست کوتهان 

هـاي ادبـی نیـز، زبـان متـون رئالیـستی، بـا متـون سمبولیـستی یـا                    از منظر مکتـب   
از در متون رئالیستی، زبان، اغلب بافتی معمولی و بـه دور        . رمانتیستی بسیار متفاوت است   

با موضـوعات    يکه در متون رمانتیستی، زبان به دلیل درگیر       درحالی ،هاي ادبی دارد  جلوه
در متون سمبولیستی نیـز زبـان از        . کنددبیات غنایی استفاده می   اعاطفی، از بافتی مشابه     

در  -وجهۀ ادبی خشک و به نسبت رسمی برخوردار است و احساس و عطوفـت در زبـان                
. یابدنمیعرصۀ مناسبی -برابر حضور بیان استعاري و تمثیلی

وار و  شـبکه  ،حـضوري قدرتمنـد    کلیـدر ي  هـا رئالیسم و رمانتیسم، در اغلـب قـسمت       
ماجراي اصلی داستان با یک حرکت رمانتیستی آغاز و تا پایـان بنـد دوم      . تنیده دارد درهم

هـاي  و قدیر بـه مـاجرا، نخـستین جرقّـه       درویشبا ورود ماه   .یابدمیاز بخش چهارم ادامه     
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در بخش هشتم، بازگـشت بـه   .تداوم دارد تا پایان بخش هفتم   که  نماید  رئالیسم چهره می  
در بخـش  .یابدهاي رئالیستی استمرار می  شود و در بخش نهم، واقعیت     رمانتیسم انجام می  

دها تـا پایـان بخـش       بقیۀ بنـ   ؛شود، اما فقط در بند اول     دهم، بار دیگر رمانتیسم ظاهر می     
از بخش یازدهم تا آخر رمان، رئالیسم و رمانتیسیـسم          «. یابددهم به رئالیسم اختصاص می    

طـور مـستقل    روند و ضمن پیشروي خود، هرکدام بـه       طور موازي پیش می   پاي هم، به  پابه
مجموعـۀ   ه،اي کـه گـویی نویـسند      گونـه بـه  ،»دهنـد ساختمان داستانی خود را شکل می     

هاي متفاوت دو رمان را با مهارتی استادانه به یکـدیگر گـره زده و بـه                 یتحوادث و شخص  
).94: 1373قربانی، (است وحدت رسانیده

و  ،هـا هـا و فـضاسازي    ها، سوژه ها و موقعیت  ریتم زبان، ارتباط تنگاتنگی نیز با وضعیت      
یکــی از خــصوصیات شــاخص مکتــب تــأثّرگرایی . هــا داردتحــاالت و روحیــات شخــصی

یـا شخـصیت داسـتانی یـا        و  حقیقت استوار است که نویسنده       اینبر نیز )یونیسمامپرس(
. پردازدها یا حاالت و فضاها می     شعري، از منظر تأثّرات و احساسات خود به تصویر واقعیت         

تنهـا بـر شـیوة      ، حاالت و عواطـف شـخص، نـه        آیدوجود  به  بر این اساس    اي  هوقتی نوشت 
ایـن   .گـذارد ر شیوة بیان و آهنگ کالم نیز تأثیر مطلق مـی          ها، بلکه ب  گزینش او از واقعیت   

اسـتفاده از  کلیـــدر در . تواند نویسنده را نیز در حوزة تأثیر خود قرار دهـد    خصوصیت می 
و  491-492و   144-1/148: 1368آبـادي،   دولـت . براي نمونه نک  (بسیار گسترده است   این شیوه 

2/325-324  .(
هـایی دریافتنـد کـه    گرایان بودند کـه بـا آزمـایش   ا یا تجربههبار پوزیتیویست نخستین

هـاي شـناختیِ دریافـت  چون فرایند روان؛نه در اشیاءِ بیرونی ،»زیبایی در نگاه بیننده است    «
توان آن را انکار کـرد      حسی نیز در درك حقایق طبیعت، جایگاه خاص خود را دارد و نمی            

دیدگاه بود که امپرسیونیسم در هنر مطـرح گردیـد  به تبعیت از این     ).1385:1/486واینـر،   (
).59: 1371، راد. نک(

زمـان ایجـاز و اطنـاب و مـساوات، اگـر از نظـم و ترتیـب منطقـی و           کـارگیري هـم   به
روایـت از سـیر      ،خـود  هـاي مناسـبِ   هرکدام در موقعیـت    وآمیزي برخوردار باشد،    اعتدال

اي در شـاکلۀ موسـیقایی داسـتان        عمـده تواند نقـش    آور به در آورند، می    یکسان و کسالت  
. اسـت کار گرفته شـده   درستی به بهکلیـدرهاي  این واقعیت در بسیاري از بخش     . بازي کند 

هاي طـوالنی   ها که اغلب با توصیف    هاي راوي در بعضی موقعیت    درنگ و در خود فرورفتن    
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ریـز   .اسـت  یاطنـاب  چنـین شود، یکی از نمودهاي     هاي شاعرانه همراه می   پردازيو عبارت 
دیگـري از آن    ةها و کش دادن آنها نیـز جلـو        ها و وضعیت  شدن در جزئیات بعضی صحنه    

شـود و گـاه   ها که گاه با اختصار و اجمال همراه میسریع از بعضی واقعیت  هايگذار .است
تـر در  ه آهنگـی متفـاوت  اند کهایی از ایجاز در کالم    نمونه،  هایی از واقعیت  با حذف قسمت  

هاست که آواها و نواهاي متنـوعی       همین تغییر قطعات و قسمت    . آورندوجود می  روایت به 
آورد و حاالت مختلف اما هماهنگ آن را به هارمونی حـاکم       در ساختار روایت به وجود می     

:کندها همانند میبر سمفونی
کـاه از  بلقیس و شویش به یاري مارال، زمین دیم را درویده، خرمن کـرده، کوفتـه و بـاد داده،                

هـا را  دانه جدا کرده و هرچه را سر جاي خود انبار کرده، دست و پا را ورچیده و درهـاي خانـه                  
).1368:1/253آبادي، دولت(کلون کرده، روي به چادرها آمده و قرار گرفته بودند 

موسیقی پیرنگ-5
اگـر  اي،  طـرح حادثـه   . کنـد طریقۀ طرح حوادث نیز از نوعی بافت موسیقایی پیـروي مـی           

دهـد کـه    ساختار کامل و معمول خود را داشته باشد، آهنگ پرشور و شتابی به روایت می              
بـم  وزیـر «گـاهی   . نیـست  يهول و والي آن قابل مقایسه با هیچ آهنگ و پیرنگ دیگـر            

).62: 1382ابومحبوب، (» افتدهاي حوادثی است که اتفاق میبموآهنگ کالم، تابع زیر
هاي معمول فیزیکـی در     روانی، به دلیل تمرکز بر کنش     -هاي شخصیتی و ذهنی   طرح

هـاي  طـرح  ، امـا در   کننـد ها را در روایت ایجاد مـی      ترین آهنگ ها، آرام بیرون و درون آدم   
شناختی، تنـوع ریـتم   اي، شخصیتی و روانهاي حادثهبا پیرنگآمیزش به خاطر  ،ماجرایی

توان در سـاختار    موسیقایی را می   و بم  اي است که همۀ آواها و اصوات زیر       گونهو آهنگ به  
. مشاهده کردهاآن

متوالی و متناوب از آنها نیز بر ریتم روایت تـأثیر            ةهاي گوناگون و استفاد   ترکیب طرح 
گیـرد و   طور کامل در اختیار حوادث چندگانه قـرار مـی         گاه عرصۀ روایت به   . مستقیم دارد 

کاوي یا تصویر حاالت و روحیـات  ه درونهاي معمول، ب پردازيگاهی نیز به روال شخصیت    
یابد و یا حتی رها کردن روال روایت بـراي لحظـاتی انـدك و حـضور                 ها اختصاص می  آدم

نوعی اوج و فرود دادن به آهنگ روایت اسـت کـه            این شیوه  .گیردشکل می راوي   پرنمودِ
هـایی متقـس . هاي گوناگون تکرار شده است    به روش  کلیـدرهاي مختلف   بارها در قسمت  

پردازنـد و یـا راوي از      هاي خود به نجواهاي درونی مـی      ها در تنهایی  که شخصیت  کلیدراز  
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کـاوي هاي شاخـصی از درون    ریزد، نمونه هایشان را بیرون می   ها و دغدغه  زبان آنها درد و داغ    
. براي نمونه نـک (نوازي در سمفونی دارد   شخصیت در روایت است که وضعیتی شبیه به تک        

).551و 462-346،467-1368:2/348بادي، آدولت
اسـت، براساس آن شکل گرفتـه     کلیــدرروایت چند حادثه یا ماجراي موازي که ساختار         

هـا و  آن هم به صورت متناوب، تـشابه بـسیار بـه اجـراي یـک آهنـگ بـا ترکیبـی از ریـتم                  
ی بـزرگ دارد    هاي گوناگونی از نوازندگان در یک سمفون      وسیلۀ گروه مختلف به  هايملودي

هایی از یک گـروه اجـرا   وسیلۀ بخشکه هر قسمت از آن، گاه به ترتیب و گاه به تناوب، به       
با همۀ فرازهاي خود، کلیت یک آهنگ مـستقل موسـیقایی      آنها،شود و آنگاه مجموعۀ     می

. دهدرا تشکیل می
ل نیـز، کـه   ها با فاصلۀ زمانی و مکانی از ماجراها و حوادث مرتبط با فصل قب     آغاز فصل 

ک موومـان موسـیقی و آغـاز    یاست، شباهت بسیار به پایان کلیــدراز شگردهاي رایج در  
اي دیگـر را نویـد    پایان یک قطعـه، آغـاز قطعـه        ،در ظاهر  ؛وومان دیگر دارد  ممالیم و آرام    

تـر را   هـاي مختلـف یـک سـاختار بـزرگ         اما در باطن، همۀ این قطعات، قـسمت        ،دهدمی
در همین عرصه، نظم روایت نیز با انـواع         . عیار به یکدیگر دارند   تگی تمام وابس سازند که می

-پـریش کننده و نظم زمـان    نظم خطی، رجعت به گذشته، نظم پیشگویی       -خود ۀچندگان
. آوردنوعی آهنگ خاص در روایت به وجود می

هـا ت صـوري سـمفونی    خبه سا  کلیــدرساختار   ییکی از خصوصیاتی که باعث نزدیک     
. رونـد میبا ترتیبی متناوب به پیش       هاکاويو درون  هاپردازياین است که حادثه    ،دشومی

و توصـیفات و  هـا کـاوي آدم درون ، امـا  کـشانند مـی روایت را به پویایی و تحرّك        هاحادثه
نشاند و روایـت را بـه موقعیـت         میآرامی فرو را به  هاآن خیز و خروش    ،توضیحات نویسنده 

را بـه مخاطـب   ي آرام، هـم فرصـت تعمـق در وقـایع     هـا ین وضـعیت ا. رساندمیمتعادلی  
. آوردمـی دهـی حـوادث فـراهم       ي الزم را براي بسترسازي و شـکل       هاو هم زمینه   دهدمی

از خـواب   ،دم و طلـوع آفتـاب     ، ابتـدا صـحبت از سـپیده       نهـم  براي نمونـه، در آغـاز جلـد       
خانـه ادعلی در یک قهـوه و سخنان معمولی بین مغیالن و ن   ،صبحانه و صبوحی   ،برخاستن

آمـدن سـتّار و رد و بـدل شـدن            ،کاوي مستقیم نـادعلی و پـس از آن        و آنگاه درون   است
دست و بـرهم خـوردن   بهیی بین آن دو و سپس وارد شدن افراد و سواران تفنگ  هاصحبت

خـان بلـوچ و در   محمـد بـا جهـن   مالقات گل  ،آن آرامش پیشین به دلیل یک رخداد مهم       
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. ي نـادعلی هـا شدن نادعلی با جلیل پسر آالجاقی و کنده شدن یکی از گـوش       انتها درگیر   
و هول و والي بندار به تصویر        هاعروسی اصالن و آمد و رفت      ،بند دوم همین بخش    در اما

،پیرامـون مـاجرا   افـراد   و رفتـار بنـدار آرام اسـت و           هـا ابتدا آمد و رفت   . استکشیده شده 
عینـی یآرامش پیشین تبدیل بـه نمایـش  تدریج، به؛باشندتوانند گفتگو یا نجوایی داشته    می

ي هـا و دغدغـه   هادلهره ،پیچیدگی کارها درهم ،ي فراوان هاآمد و رفت   ،از شتاب و شلوغی   
وار بابقلی بندار به افراد براي سروسامان دادن        درونی صاحب مجلس و دستورهاي مسلسل     

پرتحرّك سینمایی را به نمـایش       ۀحال که یک صحن   درعین ،این قسمت . شودمیبه کارها   
کننـدة  تداعی،گیري آرام و آنگاه درنگ طوالنی در همان اوج       آغاز مالیم و اوج   با  گذارد،  می

. چایکوفسکی یا ویوالدي استموتزارت،انگیز بتهون،خاطرههايسمفونی
چمـن  محمد عازم قلعه  گلخانوادة  دومین گروه مأموران حکومتی براي سرکوب       وقتی  

کنـد و بـسیاري از      مـی وند، نویسنده عرصۀ فراخی براي مصورسازي حـوادث ایجـاد           شمی
درویش و شیرو از بیمارستان عازم قلعـه       ماه. بردمیپیش   هاماجراها را به موازات حرکت آن     

محمد است و رساندن پیغـام فـربخش بـه او، نـادعلی             ستّار در پی مالقات با گل      ،اندچمن
جان هم پیغامی از آالجـاقی      و عباس  ،چمن است به قلعه  همچنان سرگردان در حال رفتن    

بــراي بنــدار دارد و دائــم در پــی دســتیابی بــه اطالعــات جدیــد دربــارة محــل اختفــاي  
هـا شود که امنیـه   میدر نهایت تمام این جریانات به خانۀ بندار منتهی          . ستا محمدهاگل

اجتماعی جامعـه    -ت سیاسی این نوع پراکندگی در وضعی     .اندبراي شام در آن اطراق کرده     
ي پنهان و آشـکار حـزب تـوده در شـهر و             هافعالیت ؛محمدقیام گل  :شودمیهم احساس   

خـان  رو قـرار دادن او بـا جهـن        دررو ومحمـد   تالش آالجاقی براي استفاده از گل      ؛روستا
محمـد و   بـراي برقـراري ارتبـاط بـا گـل          ،نظامی منطقـه   ةکوشش فربخش، فرماند  ؛  افغان
،...و محمدحرکت نیروهاي نظامی براي سرکوب گل      ؛ذاري بر اهداف و تصمیمات او     تأثیرگ

ي اصـلی  هـا تأکید نویسنده بر موقعیت شخـصیت  .اندآشفتگی اوضاع همدرهمگی نمایانگر   
و طبقـات  هـا به نـوعی تـصویر موضـع تیـپ     نیزبه قلعه چمن     هاداستان حین ورود امنیه   

.محمد استبرابر قیام گلگوناگون در برابر این اوضاع و در 

هاي انسانیفونی و هارمونی در کنشپلی-6
بر ایـن اعتقـاد اسـت کـه     ،دانان مطرح ایراناز نویسندگان و موسیقی،محمدرضا درویشی 

-اي متداول در بسیاري از نواحی ایـران و حـضور مناسـبات اربـاب              زندگی ایلی و عشیره   «
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در گذشته باعث ایجاد فشار سـنگین        ،)ی جنوب در نواحی ساحل  (داري  رعیتی و حتی برده   
هـا و مالکـان بـزرگ،       هـا، سـردارها، ایلخـانی     ها، اتابـک  فشار خان . شدبر زندگی مردم می   

مردم عادي و هنرمندان کـه امکـانی بـراي بـروز            . کردهمیشه بر گُردة مردم سنگینی می     
هاي ق آوازها و ترانه   بار را از طری   تمایالت خویش به شکل مستقیم نداشتند، سنگینی این       

کردنـد و بـا ایـن کـار، خـود را تـا       طنزآمیز و هجوگونه و اغلب به صورت تمثیلی بیان می   
گیـري داسـتان یوسـف و احمـد در      شـکل  ).62: 1380درویـشی،   (» دادندحدودي تسلّی می  

صحرا، داستان کوراوغلی و عبدالخوجا در ادبیـات عاشـیقی آذربایجـان، و             موسیقی ترکمن 
در فرهنگ کرمانجی شـمال خراسـان،   »توره«هاي موزیکال ها در نمایشجو خانطنز و ه 

. اسـت هایی از این شیوة بیان بوده است که در طول تاریخ به زندگی خود ادامه داده                نمونه
نـوعی طنـز و     «ها و اشعار هجایی و ادبیات شفاهی هر ناحیه نیز کـه در بردارنـدة                دوبیتی

). 62:همان(است است، ریشه در همین حقیقت داشته» سیاسی-هجو و کنایۀ اجتماعی
هـاي  باعـث گونـه  ،هاي سیاسی و اجتمـاعی    هاي اقلیمی و اقتصادي، و ستم     اگر سختی 

هاي محلی شده باشد، بر آثـار نویـسندگان و شـاعران         خاصی از ادبیات شفاهی و موسیقی     
هـا اَشکال این تأثیرگـذاري   . استگذاشته نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیري عمده       

موسیقی مسلّط بر زمینۀ کلی آثـار،       . توان نشان داد  هاي گوناگونی می  ها و چهره  را با جلوه  
،هـا توان در مناسبات تیـپ یکی از این اَشکال است که بخشی از نمودهاي عینی آن را می        

هـا  قعیـت هاي موسیقی بـا مو    هماهنگی آهنگ . هاي اجتماعی مشاهده کرد   طبقات و گروه  
بـه همـاهنگی و   شـدیدتر نیـاز  علت، به هاها نیز وجود دارد، در چندنوازي     نوازيدر تک  که

.بیشتر است،رعایت هارمونی
جمعی کلیسا و دریایی از صداي      است که با ظهور ویولون، آواز مالیم و دسته        گفته شده 

. هـا بیافرینـد   ون شگفتی ها در یک ساز متمرکز شد و پاگانینی موفق شد با ویول           انواع ارگ 
است که  خاست، گویی زمزمۀ آرام جویبارهایی مجسم شده      در صداهایی که از ساز او برمی      

اي را کـه از فـراز و نـشیب        پیوندند، و جریان تند و خروشـان رودخانـه        تدریج به هم می   به
داي نمـود، صـ  در آهنگی که او با ویولون اجـرا مـی    «. آورندگذرد، به وجود می   ها می سنگ

پرصالبت و خروشان جریان عظیم رودخانه، شباهت به همهمۀ عدة کثیر مردمـی داشـت               
رسـانند و در آنجـا اجتمـاع        هاي مختلف خود را بـه میـدان وسـط شـهر مـی             که از کوچه  

دهند؛ آنگـاه صـداي سـم اسـبان و طنـین شـلیک گلولـه شـنیده                  عظیمی را تشکیل می   
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هـا و وقـایع و      ان که ساختار آن را شخـصیت      وضعیت داست  ).23: 1380کولوسووا،  (» شودمی
بـه  . گونـه موسـیقی دارد    شباهت کامل بـه ایـن      ،دهدهاي مرتبط با آنها تشکیل می     کنش

آنهـا و طـول زمـان اجـرا و          چگونگی ترکیب    ،وظایف هر ساز   ،همان سان که تعداد سازها    
را تـشکیل  ساختار یک سـمفونی ،استاي که براي هر قطعه از موسیقی نوشته شده برنامه

،هـا چگـونگی روابـط آدم     ،شمار حوادث  ،ها و نقش آنها در روایت     دهد، تعداد شخصیت  می
کننده در پیشرفت داستان و موسـیقی  نقش تعییننیز  حجم وقایع و طرح و پیرنگ روایت        

.حاکم بر روند حوادث و ماجراهاي آن دارد
اص خـود را دارد کـه بـا    بندي و سرعت خ  موسیقی هر ملتی زمان   «است که   گفته شده 

. هاي فکري و اندیشگی آن ملت پیوند ناگسـستنی دارد         زندگی طبیعت و نظام    شؤونتمام  
. اسـت هاي یادشده هاي موسیقی ایرانی نیز دقیقاً منطبق با ویژگی       ادوار ریتمیک در سنت   

این ادوار از یک طرف بازتاب سـرعت زنـدگی طبیعـی و از جانـب دیگـر بازتـاب سـرعت                   
ایـن  . )238: 1380درویـشی،   (» اوراءِ طبیعی، معنوي و درونی در تفکر ایرانی اسـت         زندگی م 

هـاي گونـاگونی   هـا و اقلـیم  گروه،که در درون یک ملت نیز اقوام   افزود  حقیقت را نیز باید     
وجود دارند و هر ملت پیشینۀ تاریخی و فرهنگی خـاص خـود را دارد کـه همـۀ آنهـا بـر                   

عالوه بر نماینـدگی از میـراث      کلیدرآنجاکه  زا. گذارندمیموسیقی آن ملت تأثیر مستقیم      
هـاي  عشایري و دامپروري، کشاورزي و فئودالیسم، در پی نمایش واقعیـت           ،هاي ایلی دوره

هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي عصر پهلـوي اسـت، فـضاي            زندگی شهري و کشمکش   
ة تکـوین رمـان را در خـود    هاي گذشـته و دور  اي از دوره  موسیقایی حاکم بر آن نیز آمیزه     

شـتاب حـوادث در زنـدگی ایلـی و روسـتایی از ریـتم آرام و کنـد                    ،کلیدردر  . نهفته دارد 
بـراي تـشابه     را زمینـۀ الزم   کـه  برخوردار است و در زندگی شهري از ریتم شـلوغ و تنـد            

در اصـطالح موسـیقی، هنگـامی       . کندها بیشتر مهیا می   سازوکار حاکم بر رمان با سمفونی     
»مونوفونیـک «شود، داسـتان نیـز بـافتی        یک خطِ ملودیکِ تنها به روایت گذاشته می       که  
صـدایی نامیـده    زمانِ یک خط ملودیک توسط چند ساز یا آوازخوان، هم         اجراي هم «.دارد
).117: 1380کِیمـی یِـن،     (» آوردتري پدید مـی   تر و غنی  شود که بافت مونوفونیکِ حجیم    می

در ،هاي شـهري روستاییان و یا گروه،که افراد هر گروه از عشایر هنگامی راها  این وضعیت 
امـا  . توان مشاهده کـرد   بارها می  اند،در حال کنش داستانی    ،زندانهاي سیاسی یا    فعالیت

سـان  زمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیـت و جـذابیتی کـم و بـیش یـک     اجراي هم «
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در بافـت   . شودنامیده می  )چندصدایی(فونیک  آورد که پلی  بافتی را پدید می    ،داشته باشند 
» پردازنـد فونیک، چندین خط ملودیک، از نظر نمود موسیقایی با یکدیگر به رقابت می          پلی

ماننـد درگیـري     -خطـوط مـوازي    گیتنیـد هنگام تداخل ماجراهـا و درهـم      . )117: همان(
چمـن بـا    هـا در قلعـه    مبارزة دهقان  ،هامحمدها با خان  درگیري گل  ،محمدهانادعلی با گل  

ها با حکومت در سـبزوار و بـسیاري حـوادث پرتقابـل و پـرتنش                یا مبارزة حزبی   ،هاارباب
.هاي ملموس این نوع از موسیقی را مشاهده کردتوان نمونهمی-دیگر

بـراي   ،نجف سنگردي  و یی چون آالجاقی، حاجی خرسفی    هادر این رمان، وجود ارباب    
آالجـاقی از  . اسـت رعیتـی ضـرورت تـام داشـته    -ف در نظام ارباب نشان دادن مراتب مختل   

،اسـت و از طریـق مباشـرش       اي یافتـه  مالکانی است که در شهر جایگاه قدرتمندانـه       بزرگ
تـري هـستند کـه    ي کوچک هااما دیگران ارباب   ،کندمیبابقلی بندار، قدرت خود را اعمال       

،الجـاقی اسـت   آةنمایندظاهراً  لی بندار   بابق. اندهمچنان در محدودة روستاها ماندگار شده     
دار آینـده خواهـد   سـرمایه ،همۀ کارهاتدریجی قبضه کردن بینی است که باقابل پیش اما  
واضع، گفتـار و کـرداري بـه نـسبت     مبه دلیل اشتراك در منافع و ،هااین گروه از آدم   . شد

. لۀ چند نوازندهوسیدهند؛ درست مانند همنوازي یک ساز واحد بههمسان را بروز می
عملکرد هر گروهِ هماهنگ نیـز     . کندها عمل می  هر شخصیتی مانند یکی از ساز      کلیدردر  

هـا ریتمـی   هـا، رفتـار آدم  هنگام همـسویی در کـنش  . مانند سازهاي همسان و همنواست 
زمـان  طـور هـم   کند و جایی که دو یا چند ریتم متـضاد و مـستقل بـه              هماهنگ تولید می  

هاي متقابـل، تونالیتـه     ها و واکنش  هنگام کنش . آیدریتم به وجود می   پلی ،ندشومطرح می 
تـک  هـایی کـه تـک   شود و از این طریق ملـودي و زیر و بم صداها و طول آنها متفاوت می       

اي، مجموعـه کلیـدر ها در هاي هرکدام از آدمکنش. شودتولید می،آورندسازها به اجرا درمی  
اي از صـداهاي جداگانـه و پیـاپی       ملودي، زنجیـره  «چون  . آوردمیها را به وجود     از ملودي 

رود ملودي آغاز شده، پـیش مـی  . سازنداست که در مجموع کلّیتی درخور تشخیص را می       
ةرونـد حرکـت باالرونـده و پـایین   . یابد و داراي جهت، شکل و پیوستگی اسـت  و پایان می  

نتظار و رسیدن را در بر دارد و ایـن          صداهاي زیر و بمِ ملودي، حسی از تنش و آسودگی، ا          
). 96: 1380کِیمی یِن، (» همان منحنی یا خط ملودیک است

و زوایاي مختلف شخـصیت زن را در اجتمـاع آن روز         هانیز گوشه  کلیـدري  هاهمۀ زن 
رغـم  نیز بـه هازن در این جامعه جایگاه یکسانی ندارد و روحیات زن         . گذارندمیبه نمایش   
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یـک زن صـبور   ،محمـدها مادر گـل ،بلقیس. یکسان نیست ،شدهسنن پذیرفته یکدستی و   
شناسـد و بـه     میاي بزرگ شده و همۀ مالزمات آن را         سنتی است که در یک نظام عشیره      

ي ایـن نظـام گـردن       هـا خواهد به محـدودیت   میشیرو، ن  ،اما دختر او   ،استخو گرفته  هاآن
عـصیان بـر خـانواده و گریـز بـا یـک مـرد         راحتی بـه جانـب      به ،به همین خاطر   و بگذارد

. گونه جوامع اسـت و کردارهاي زنانه در اینهااو نمایندة یکی از دیدگاه  .گرایدمیگرد  دوره
شـکل  هـا تـر و نزدیـک بـه شـهر اسـت، خموشـی زن             اي بـزرگ  چمن، که جامعه  در قلعه 
ـ  رغـم غوطـه  بـه ،کـه مـردان هـم   همچنـان ؛ آمیزتـري دارد انحـراف  ه قمـار و  وري در فقـر، ب

ــب ــشینیش ــدرات  ن ــر و مخ ــتفاده از خم ــیو اس ــدم ــیط.پردازن ــین مح ــادر چن یی، ه
،سـتار  ،جـان عباس،  قدیر ،خاکی ،اصالن ،شیدا ،درویشماه ،یی چون باباگالب  هاشخصیت

کننـد  میي مختلف و متنوع اجتماع را نمایندگی  هاو تیب  هاچهره ،...موسی و  ،قربان بلوچ 
هـا اگـر گـاهی خـانواده   .دارنـد ها ازهاي زهی و شستی در سمفونی س و نقشی شبیه انواع   

توانست تنها به یک نفر اکتفـا کنـد ـ    میکه نویسنده اند ـ درحالی داراي اشخاص گوناگون
هـا ي خانوادگی و تأثیرات اجتماعی یکسان، گاه تیـپ      هابه این دلیل است که حتی تربیت      

کـه  همچنـان ؛آوردمـی جامعـه بـه وجـود    ي متعدد از افراد یـک خـانواده و  هاو شخصیت 
. شوندمیفرزندان بابقلی بندار، دو تیپ متفاوت مثل شیدا و اصالن 

زیور و مارال نیز عالوه بر قرار گرفتن در جایگـاه طبیعـی خـود در خـانوادة یـک مـرد                 
ي دیگري از زنان را به تصویر       هادر آن چندان قبحی ندارد، چهره      يایلیاتی که چندهمسر  

زیور میراث جنگ آذربایجان را      .اندجویانهدو زن نمودي از دو میراث مبارزه       این .کشندیم
محمد منتقـل  به خانۀ گل   -محکوم به عقیم بودن است     ،گرایانه بودن که به دلیل قومیت   -

است و مارال، میراث ستیز با صاحبان ثروت و قدرت را که پدر و نامزدش اکنـون بـه                 کرده
محمد در عین قوم و خویشی با مارال، و رفاقـت بـا شـوهر               گل. اندشدهخاطر آن محبوس    

. زیور و مشارکت در جنگ آذربایجان، تجربیـات بـرادر و عمـویش را نیـز بـه همـراه دارد                    
یی باشد کـه در بطـن   هامحمد محل تالقی همۀ عصیان  بنابراین، گویی قرار است خانۀ گل     

در حسرت فرزند مانـده      هاسال اي است که  شوهرمرده زیور زنِ . استجامعه به وجود آمده   
اي اسـت کـه   کلیت جامعـه او بخشی از . استو اینک ناگزیر از زندگی با یک هووي جوان        

پـذیري و در همـان   اگر او بـا صـبوري و سـرزنش   وشودمیدر آن واقع  کلیـدرماجراهاي  
ور نداشته  حض کلیـدردر دنیاي    یشهاو عقده  هاي خاموش درونی و حقارت    هاحال آشوب 
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بلقیس و زیور، در خـانوادة       ،مارال. شودمیي جدي وارد    هابر ساختار داستان آسیب    ،باشد
پرشـور   يو در کنار مردان خانواده که سـر        یندها مظهر بردباري و مدارا    عصیانگر کلمیشی 

هـایی شـبیه   هاسـت، کـنش  اي در سـمفونی  کنندة سازهاي کوبـه   دارند و رفتارشان تداعی   
محمـدها یـا   گـل در کنش جمعـی  .دارندو شستی چون نی و فلوت و پیانو         سازهاي بادي   

گروهـی از صـداهاي     «رفتار آنهـا شـبیه آکـورد در موسـیقی اسـت کـه                ه،هاي خانواد زن
زمـان اجـرا    اي از سه یا چند صداي موسیقایی است که هـم          آمیزه ]یا[زمان  موسیقایی هم 

اي از  آمیزه. رخی دیگر ناپایدار و پویا هستند     برخی از آکوردها پایدار و ایستا و ب       . ..شوندمی
،هـا در موسـیقی    کُنـسونانس . شـود کُنسونانس نامیده مـی    ،صداها که کیفیتی پایدار دارد    

،اي از صــداها کــه کیفیتــی ناپایــدار داردآمیــزه...نقــاط فــرود، ســکون و ثبــات هــستند
، حرکـت بـه سـمت     قرارِ یـک دیـسونانس    کیفیت پرتنش و بی   . شوددیسونانس نامیده می  

).   104-105: 1380کِمی یِن، (»کندآکوردي پایدار را ایجاب می
ي عـشقی و    هـا جذبـه  ،ي نادعلی هاو تعقیب  هااز طریق تالش   ،ي آغازین رمان  هابخش
اغلـب   ،هاي مختلـف  گوش نادعلی در محیط   هوش و بی  هاي حضور بی  صحنه .داردجنایی  

سیقی حاکم بر کلیت داستان را براي لحظاتی، با نـوعی  به دلیل آرام شدن ریتم روایت، مو      
هـاي پیرامـونی را     کند؛ رفتار مجنونانۀ او همۀ کـنش      دار همراه می  مالیم و کش   نوازيتک

هـا، نقطـۀ پایـانی ایـن حـضور          اما در بسیاري از صحنه    . دهدالشعاع خود قرار می   نیز تحت 
ریـزد؛  ل آرام وقـایع را بـرهم مـی        چون معموالً یـک حادثـه، روا       یابد،میضرباهنگ تندي   

درست  همانند یک ریتم تند و شتابان که سیالن منظم و مالیم موسـیقی را بـه ناگهـان                    
.  دهدتغییر می

هارمونی اجزاي فرعی با ارکان اصلی- 7
ستتر در ماجراي اصلی، یا به تعبیـر دیگـر، هویـت و    ي دیگرگونه از موضوعِ م هاطرح تلقی 

نماي روایـت گزیـري از      ن به شماري از وقایع فرعی که در سیر واقع         هدف همسان بخشید  
را  کلیــدر رمـونی هماهنـگ در سـاختار        ها وجود ندارد، از موضوعاتی است که وجود       هاآن

است در لفافـۀ    ي رئالیسم، توانسته  هامندينویسنده ضمن پایبندي به قانون    . دهدنشان می 
موضوع اصلی فـراهم آورد تـا بـا         ي  هاو جلوه  هاسازي جنبه منظر مشابهی براي مصور    هاآن

ربخشی به همان موضوع، بر تعدد موارد شمول و تثبیت مفهوم آن در ذهـن مخاطـب                 تکث
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براي تصورات تکمیلی یا دیگرسان از موضوع اصلی         نیز تأکید کرده باشد، و منظر متفاوتی     
. بگشاید

نیـز در حـال وقـوع    مـوازي اي سه ماجرست،محمد که مرکز ماجراهاعالوه بر قیام گل 
اولـی مـاجراي   :چرخـد مـی ، بر محور یـک مفهـوم واحـد    هااست که روح حاکم بر همۀ آن   

کننـدة  است و مالزمت وجودي او با پیشۀ منسوخ گدایی در سر خرمن که تداعی  درویش  ماه
دومـی،  .وري نیز هست؛ و فرجام او که نـوکري بنـدار اسـت        نی و پیله  گرداپرده دعانویسی،

داري، و در آخـر     جراي کربالیی خداداد و پسران اسـت و از رونـق افتـادن حرفـۀ قافلـه                ما
و سـومی، مـاجراي نـادعلی اسـت کـه در نقـش یـک                 .پیوستن فرزندان به دستگاه بندار    

راحتـی در حلقـوم     زدگـی و نـاتوانی در حفـظ موقعیـت، بـه           به دلیـل غفلـت     ،مالکخرده
همسو بـا واقعـۀ اصـلی رمـان، از یـک مکانیـسم       تمام این وقایع،. غلتدمیمالکی فرو بزرگ

سـایر  ي بزرگ و بـورژوازي بـراي اضـمحالل        هاکنند و آن تالش مالکیت    میواحد پیروي   
. استهاي معیشت سنتیمناسبات طبقاتی و شیوه،هاي تولیدينظام

گیرينتیجه-8
هـا و   شکلیت یک قطعه از موسیقی را، عالوه بر حضور انواع سـازها، عناصـري چـون کـن                 

هـا هماننـد   در داسـتان، نقـش شخـصیت   . آوردهاي هماهنگ صداها به وجود مـی    واکنش
ها و حوادث داستانی نیز جایگـاهی       صحنه. هاستملکرد ساز عها شبیه   سازها، و اعمال آدم   

هـا،  ها و موقعیـت   ها در محیط  ازدحام آدم . ها دارند ها در آهنگ  ها و ملودي  همسان با نغمه  
عیار به اجراهاي جمعـی و      مشباهت تما  ،هاها و تقابل  و تنش  ،و رفتاري  هاي گفتاري کنش
ها که گاه توفـانی از تنـوع سـازها و صـداها             شدت و شتاب نواختن   . نوازيِ سازها دارد  گروه

و آرامش و سـکوت و       ،گیرد و یا فروکش کردن صداها     فضاي صحنه را در سیطرة خود می      
کننـدة  نـوا، همـه تـداعی   هاي هماهنگ و هـم   نوازي ها یا دو سه   نوازيتمرکز بر طنین تک   

اي بـا   هاي حادثه و پرشخصیت است و یا طرح      هاي ماجرایی و پرحادثه   هایی با طرح  روایت
هـاي ها و چنـدنوازي وازينتک. گشایی و آرامشبافت پرتنش و برخوردار از اوج و فرود و گره     

کننـد کـه همـواره      نـی عمـل مـی     روا -هاي موقعیتی یـا ذهنـی     مالیم نیز همانند داستان   
هـاي پرتأمـل   مخاطب را به جاي درگیر کردن با سیل حوادث، به جانب فضاها و وضـعیت       

.کشانندمی
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هـاي گونـاگون،  سو حادثهاست که از یکنیز در این واقعیت نهفته     کلیدروار بودن   سمفونی
و  هـا وي آدم کـا ، و از سـوي دیگـر، درون       کننـد همـراه مـی   روایت را با پویـایی و تحـرّك         
نشاند و روایت را به     میآرامی فرو را به  هاآن خیز و خروش    ،توصیفات و توضیحات نویسنده   

شیوة گزینش و چینش واژگان و ساخت جمـالت نیـز کـه در              . رساندمیموقعیت متعادل   
دهنـد، هاي چهارگانۀ بیرونی، کناري، درونی و معنوي را تشکیل مـی       موسیقی ،اصطالح ادبی 

و لحـن  -بیان روایتی، توصـیفی، توضـیحی و نمایـشی     -هاي چهارگانۀ بیان  یوههمراه با ش  
ها نقش  ها و موقعیت  وضعیت ،هاصحنه ،دهی به ریتم حاکم بر فضاها     کلّی روایت، در شکل   

کننـده در آفـرینش فـضاهاي تراژیـک،         تعیـین  وامـل از ع  نیـز  زبان روایـت  . اساسی دارند 
. انگیز استدراماتیک، طنزآمیز و طرب
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.فرهنگ معاصر: جلد، تهران10، کلیــدر،)1368(آبادي، محمود دولت

.آگاه: ، تهرانموسیقی شعر، )1368(کدکنی، محمدرضا شفیعی
.فردوس: ، تهرانشناسیکلیات سبک، )1380(روس شمیسا، سی

دانـشگاه  ادبیـات و علـوم انـسانی       ةدانـشکد  ۀ، مجلـ  »آبـادي نثر دولت «،)1382(شیري، قهرمان   
.73-92صص ،143ة، شمارمشهد

.آروین: ، تهرانآبادينقد و تفسیر آثار محمود دولت، )1373(قربانی، محمدرضا 
اسـرار  : اصغر چارالقی، تهران، ترجمۀ علیشناخت موسیقیاي بر مقدمه،  )1380(کولوسووا، ن   

.دانش
.چشمه: ، ترجمۀ حسین یاسینی، تهراندرك و دریافت موسیقی، )1380(کِیمی یِن، راجر 

.نگاه: ، به کوشش سیروس طاهباز، تهراندربارة هنر و شعر و شاعري، )1385(نیما یوشیج 
.سعاد: ، ترجمۀ گروه مترجمان، جلد اول، تهرانهافرهنگ تاریخ اندیشه، )1385(پی واینر، فیلیپ


