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 مقدمه .0

 در پیام انتقال و پردازیصحنه برای مهم ابزارهای از یکی تصویر، کنار در صدا

 اسبمتن که هاشخصیت صدای بر عالوه. است تئاتر و فیلم ازجمله بصری هاینمایش

 ازیفضاس در نیز متن موسیقی و صحنه و محیط صدای شود،می انتخاب هاآن نقش با

 برای خوبی ظرفیت نیز داستان در صدا عنصر. کندمی ایفا مهمی نقش نمایش

 ضایف تقویت ضمن تواندمی صداها طریق از نویسنده زیرا شود؛می محسوب فضاسازی

 صدا عنصر. کند هدایت مضامین انتقال تسهیل مسیر در نیز را داستان روند داستان،

 و است بوده تربرجسته اند،شده نوشته جادویی رئالیسم سبک به که هاییداستان در

 .شودمی محسوب نویسیداستان مکتب این مهم هایمؤلفه از یکی موضوع این

 فضایی که است مبهم و پیچیده رمانی «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان

 القای برای صدا عنصر از رمان جایجای در نویسنده و دارد هراسناک و آلودوحشت

 جسته سود خود موردنظر مضامین و هاپیام انتقال همچنین و رمان آلودوهم فضای

: رک) است پسامدرنیستی رمانی پژوهشگران برخی نظر به کهاین با رمان این. است

 برجستگی ازجمله جادویی رئالیسم از برجسته هایینشانه اما ؛(061: 0926 هوروش،

 .دارد خود در را صدا عنصر

 عنوانبه صدا که دهدمی نشان «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان مطالعۀ 

 عنصر نای از حتی گاه نویسنده و دارد باالیی بسامد رمان، فضای در تأثیرگذار عنصری

 مانر این کهاین به توجه با. است کرده استفاده نیز روایتی بستبن از خروج برای

 بنابراین است؛ شدهتشکیل روایتی خط چندین از و دارد خود در متنوّعی مضامین

 و است جسته سود رمان محتوای تشریح و ساختار تقویت برای ابزاری هر از قاسمی

 یتجسّم هایتصویرسازی و تئاترگونه مکالمات نورپردازی، همچون عناصری کنار در

 .است نمانده دور نویسنده این تیررس از نیز صدا عنصر گونه،فیلم و
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 سعی دارد، جریان رمان در که ماجراهایی با خواننده کردن درگیر برای قاسمی

 او .کند منتقل خواننده به ممکن ترتیب هر به را رمان فضاهای و هاموقعیت کندمی

 گویی و است برده بهره صدا عنصر از نیز هاشخصیت غیرمستقیم توصیف برای

 به شود،می ایجاد هاآن پیرامون که صداهایی با را هاشخصیت از هرکدام نویسنده

 رد را صدا عنصر نقش تا داریم آن بر سعی جستار، این در. کندمی معرفی خواننده

 .کنیم بررسی و تحلیل رمان مضامین انتقال همچنین و فضا القای

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق .0-0

 ستهبرج بسیار «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان فضاسازی در صدا عنصر نقش

 داهاص انواع نقش وتحلیلتجزیه و بررسی با جستار این دلیل، همین به و است مهم و

 وهمناک فضایی ایجاد در( سکوت حتی و اشخاص صدای محیط، صدای اشیا، صدای)

 :است زیر سؤاالت به پاسخگویی درصدد رمان، در ترسناک و

 دارد؟ «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان فضاسازی در نقشی چه صدا عنصر ـ

 سکوت، حتی و اشخاص صدای محیط، صدای اشیا، صدای از اعم صداها انواع میان ازـ 

 است؟ کرده ایفا رمان فضاسازی در تریبرجسته نقش صداها از نوع کدام

 است؟ کدام ایجادشده، رمان در صدا طریق از که فضایی اثرگذارترین ـ

 . اهداف و ضرورت تحقیق0-4

همنوایی شبانۀ »هدف از انجام دادن این تحقیق، بررسی نقش انواع صداها در فضاسازی رمان 

رسد مؤلفۀ اثرگذاری بر موفقیت نویسنده بوده است. است که به نظر می« هاارکستر چوب

 ۀانگیز نتریمهمعنصر صدا در فضاسازی داستان نیز  کارگیریبهضرورت آشنایی با تکنیک 

 ق است.تحقیدادن انجام 
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 . پیشینۀ تحقیق0-9

 ادبیات حوزۀ پژوهشگران اما دارد؛ رمان فضاسازی در صدا عنصر که مهمی نقش باوجود

 شتهنو زمینه این در جامعی و مستقل پژوهش تاکنون و اندشده غافل موضوع این از داستانی

 هشپژو چندین باوجوداینکه نیز «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان مورد در. است نشده

 دهنش بررسی رمان فضاسازی در صدا عنصر اما است؛ شدهنوشته آن تحلیل و نقد درزمینۀ

 رحش به شدهنوشته رمان این محتوای یا ساختار بررسی درزمینۀ که چندی تحقیقات. است

 :است زیر

 یقاسم رضا و مستور مصطفی متفاوت رویکرد بررسی» نامۀپایان در ،(0966) باستان مینا ـ

 که کندمی بیان «آنان داستانی برجستۀ آثار در آیینی ـ دینی عواطف و باورها رفتارها، به

 نسانا هایپرسش و دغدغه بیان به باشد، داشته دینی بوی و رنگ آنکه از بیش مستور آثار

 از آن وجوه تمام و شودمی مطرح آن سنّتی معنی به دین قاسمی آثار در و پردازدمی مدرن

 .شودمی نقد نویسنده دیدگاه

 رمانِ دو در شناسیروایت تطبیقی بررسی» نامۀپایان در ،(0969) بسطامی میرزایی مریم ـ

 این به «قاسمی رضا از هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی و محفوظ نجیب از نیل روی وراجی

 ساختار ازنظر مشترک، هایمایهدرون برخی وجود بر عالوه اثر دو که است رسیده نتیجه

 .هستند شبیه هم به بسیار نیز هاشخصیت و حوادث خوردگیگره و روایی

 مهاجرت ادبیات هایمؤلفه بررسی» نامۀپایان در ،(0969) ایرایی موسوی سادات محدثه ـ 

 عباس اثر مخصوص تماماً و قاسمی رضا اثر هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی رمان دو در

 و اندشده هویت بحران دچار داستان دو راویان که است رسیده نتیجه این به «معروفی

 اندهنتوانست غربت، در زندگی هاسال از پس و است گذاشته هاآن روان بر عمیق تأثیر مهاجرت

 .برآیند آن مشکالت پس از

: رمان در شده زداییآشنایی دنیای و انسان» نامۀپایان در ،(0969) نقلبری نعمتی سعیده ـ 

 شبانۀ همنوایی و ونگات کورت از پنج شمارۀ خانۀسالخ هایرمان از مدرنپست خوانشی

 هب و کرده بررسی را «دنیا» در او جایگاه و «انسان» موضوع ،«قاسمی رضا از هاچوب ارکستر
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پست انرم دو فروپاشیدۀ ساختار در یافته انعکاس زداییآشنایی که است رسیده نتیجه این

 .است متفاوت پیشینۀ دو به متعلق نویسِرمان دو اصلی دغدغۀ مدرن،

 های تحقیق . بحث و یافته4

 رئالیسم جادویی. 4-0

 مواقع برخی در نویسنده آن در که است مکتبی (Magic realism) جادویی رئالیسم

 که ومرجیهرج و ناپایداری عین در و زندمی هم بر را خیال و واقعیت میان مرزهای

 ه،رابط همین و است حاکم آن بر معلولی و علت رابطۀ نوعی شود،می دیده داستان در

 هگوناین در داستانی عناصر اغلب» درمجموع. کندمی حفظ را داستان روایی شیرازۀ

 غیرطبیعی و جادویی حالت رمان عناصر از یکی تنها و است اصول و معمول طبق آثار،

 هاییشباهت حدودی تا جادویی رئالیسم» دیگر، عبارتی به .(421: 0920فرزاد،) «دارد

 دنیای در فراطبیعی امر فانتزی در. دارد (fantastic) فانتاستیک یا وهمناک ژانر با

 اهراًظ هایپدیده جادویی، رئالیسم در. کندمی جلوه باورپذیر و پذیرفتنی پندارین

 جلد در حسینی سید. (46 :0969حری،) «کنندمی جلوه طبیعی و متعارف فراطبیعی،

 تاس کندوکاوی است، سوم جهان خاص رئالیسم این: »نویسدمی ادبی هایمکتب اول

 و ستا بیگانه غربی فرهنگ با کلیبه که هاملت این ابتدایی ذهن غریب ارتباطات در

 دنیای و شوندمی ادغام امروزی زندگی روزمرۀ هایواقعیت در که بومی هایاسطوره

 .(902: 0970 حسینی، سید) «آورندمی وجود به را خاصی

 صدا. 4-4

 به ماده ذرّات تحرک از که است انرژی انواع از صوتی، موج یا صوت یا (Voice) صدا

 ذرۀ دیگر، ایذرّه به خود( برخوردِ) حرکت با ذرّه یک که گونهاین به آید؛می وجود

 The) یابدمی نشر صوت که است ترتیب همین به و آورددرمی حرکت به را دیگر

American Heritage Dictionary, 2002: 319.) 
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 فتدریا فیزیولوژیک احساس: »است آمده صدا مدخل ذیل در گستردانش دانشنامۀ در

 تیارتعاشا صوتی امواج. آیدمی پدید صوتی موج از حاصل ارتعاش براثر گوش با شده

 هوا در جهات، همۀ در انبساط، حال در ایکره صورتبه که فشارند تغییر از ناشی

 .(210 :0926 همکاران، و رامین) «شوندمی منتشر

 فضا. 4-9

 ادبیات در و است هواشناسی علم در کاربردی اصطالحات از (Atmosphere) فضا

 تعریفی در. (26 :0927 مستور،) «دارد اشارت داستان بر حاکم و مسلط روح به» داستانی

 جزء هم و اندازدمی سایه آن بر هم که است داستان مسلط هوای» فضا تر،دقیق

 عواطفی و احساسات همان فضا. (21 :0979بهشتی، ) «است داستان عملکرد الینفک

 رقرا تأثیر تحت را او و شودمی منتقل خواننده به داستان، خواندن هنگام که است

 یسندگینو قدرت به بستگی صرفاً فضاسازی، در نویسداستان موفقیت البته. دهدمی

 رد نویسنده که شهودی است ایتجربه و نیست آموختنی» امر این بلکه ندارد؛ او

 فضا تئاتر، صحنۀ در مثالً. (91 :0927 مستور،) «آفریندمی را آن اش،هنری تولید فرآیند

 .فاتتوصی و عبارات با داستان در و آورندمی وجود به نور تنظیم و دکور گذاشتن با را

 رمان کلی فضای. 4-2

 با قاسمی و است انگیزهراس و وهمناک بسیار رمان، بر حاکم هوای و حال و فضا

 نقش هراس و هول که است کرده خلق رمانی آلود،وحشت روایت چندین تلفیق

 (42 :0922 محمدی،) «کافکایی ویرانگر و آورهدلهر فضای. »کندمی ایفا آن در محوری

 هاییشخصیت با رمان این در زیرا است؛ رمان این فضای برای توصیف بهترین

 یّارۀس از گویی و گنجندنمی شخصیت عرفی و عادی تعریف در کدامهیچ که مواجهیم

 ضاسازیف البته. اندشده تبعید اشمیت فرانسوا طبقۀ شش ساختمان به و آمده دیگری

 آن، در شدهمطرح موضوعات زیرا است؛ هوشمندانه و آگاهانه بسیار رمان آلودوهم
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 نویسنده مهم هایدغدغه که ـ هویت بحران آن تبعبه و مهاجرت مشکالت ازجمله

 مثال،انعنوبه. باشد غیرعادی و ترسناک بسیار رمان فضای که کندمی ایجابـ  هستند

 ا،آنج و اینجا که بود مدتی: »گویدمی غربت در روشنفکر مهاجران قتل مورد در راوی

 کافر که را کسانی سرِ و آمدمی بیرون خدا مردان آستین از خدا دست هرازگاهی،

 .(66 :0962 قاسمی،) «بریدمی گوش تا گوش بودند حربی

: دهدمی سوق وحشت سمت به را رمان فضای نیز «پروفت» ظاهری چهره توصیف

 بود ترسناک جغد هایچشم مثل که اشحدقه از زدهبیرون و گرد هایچشم آن با»... 

: همان) «شکافتمی را فضا تیز ایدشنه همچون که کردمی ساطع نیرویی خود از و

07.) 

 رمان فضای بر هاآن تأثیر و صداها انواع. 4-9

 انسانی هایشخصیت صدای. 4-9-0

: تاس کرده ایفا نقش رمان فضاسازی در طریق دو از رمان انسانی هایشخصیت صدای

 شکل هاشخصیت پیرامون که صداهایی دیگری، و هاشخصیت خود صدای یکی

 رداختهپ رمان فضای بر انسانی هایشخصیت صدای تأثیر بررسی به اینجا در. گیردمی

 .شودمی

 بازخواست ـ نامدمی «منکر و نکیر» را هاآن که ـ نفر دو دست به راوی که زمانی

 لفمخت صداهای به خواننده، به وهم و ترس این انتقال و خود ترس بیان برای شود،می

 یممال و آرام که کنندگانبازخواست از یکی صدای زیر، جملۀ در ازجمله کند؛می اشاره

 :کندمی تبدیل شکننده آرامشی به موقتاً را رمان آلودترس فضای است،

 ژرفش از چاه و پیچید فضا در مالیمی صدای که کردممی سقوط سر با داشتم»

 .(09: 0962 قاسمی،) «بازایستاد

 ارائۀ برای نویسقصه یک که سبکی از است عبارت لحن» براهنی، ازنظر

 نیز زیر جملۀ در. (949: 0964 براهنی،) «کندمی انتخاب زبان جامۀ در هایششخصیت
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 داییص» :است پرداخته شخصیت صفات معرفی به نویسنده و شدهاشاره آرام لحن به

 .(همان)!« خاص مسئلۀ: کرد اضافه او دست بغل از مالیم لحنی با آشنا

 ایهشخصیت برای اسمی داستانش ساختار و طرح با متناسب نویسنده» معموالً

 و فیعاط بار دارای و نیست اتفاقی و خنثی طورمعمولبه اسم این. کندمی انتخاب اثر

 گذارینام .(062: 0970 اخوت،) «است نویسنده فکری خاستگاه دهندۀنشان و اجتماعی

 سندهنوی این، بر عالوه. نیست او حرکات و رفتار به ارتباطبی نیز پروفت شخصیت

 سروصداهای به دهد، نشان را او بودن بینیپیشغیرقابل و غیرعادی اینکه برای

 آن» :است شده متوسل است، او پیرامون از ناشی یا کندمی ایجاد او که وغریبیعجیب

 بغلی اتاق از که ایغیرمنتظره و عجیب سروصداهای بود هاساعت آنکه با هم روز

 «ایمبی بیرون رختخواب از بودم نتوانسته کنجکاوی همۀ با بود، کرده بیدارم آمدمی

 (.07: 0962 قاسمی،)

 ار رمان فضای دهد،می دست به او پیرامون صداهای و پروفت از راوی که توصیفی

 خطری زنگ آمد،می پروفت اتاق از که صدایی هر: »کندمی اضطراب و وحشت در غرق

 .(092: همان) «بردفرومی اضطراب و تشنج در مرا که بود

 رمان بر را هراس و ترس درنتیجه، و درآورد ارتعاش به را نور تواندمی شخص صدای

 نور موقر ستون بلند ایخنده طنین و شکست هادندان قفل ناگهان: »کند حاکم

 .(09: همان) «درآورد ارتعاش به را کجتاب

 و یافته تداوم همچنان که داندمی داردامنه ارتعاشی داری را سیّد صدای راوی

 یدس که مساعدی پاسخ: »کندمی تهدید را سیّد جان که شودمی چاقویی به تبدیل

 روز چند و شد زاده او دندان و لب میان که بود ایساده صوتی ارتعاش داد رعنا به

 نصیب تهدیدش نوک که شد چاقویی به تبدیل مستقلش حرکت ادامۀ در هم بعد

 .(067: همان) «من نصیب دسته، تا اششکافنده تیغۀ بعد، کمی و شد او گلوی



 6/  قاسمی رضا اثر «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان فضاسازی در صدا عنصر برجستگی

 مهادا خود حرکت به جهت چند در و تکثیرشده پنجره شکستن صدای راوی، ازنظر

 تکثیر حاال، آسفالت، روی ایشیشه پنجرۀ شکستن هم در مهیب صدای: »دهدمی

 .(060: همان) «دهدمی ادامه خود حرکت به جهت چند در و شودمی

 هب نیز هاشخصیت زندگی سبک و روانی و روحی هایویژگی معرفی برای نویسنده

 اهالی از ما خود مثل هم او که شد روشن زودیبه» :است داده نشان ویژه توجه صداها

 صدای از و زدمی بیرون اتاقش در پایین از که فهمیدیم نوری از را این. است شب

 (.02: همان) «اشسرفه گاهیگاه

 زا نیز سیّد یاری درخواست نحوۀ بیان برای سیّد، به پروفت حملۀ جریان در راوی

 (.46: همان) «طلبیدمی مرا چاه ته از صدایی: »کندمی استفاده صدا عنصر

 هک است «نه اینجا گابیک نه» صدای پیچد،می راوی گوش در که صداهایی از یکی

: زندمی داد که شنوممی را صدایش اتاقم داخل از من: »کندمی تکرار اشمیت آقای

 (.46: همان) «نه اینجا گابیک نه»

 خود صدای کند، بازی خود بنیادگرای و مرموز همسایۀ ذهن با کهاین برای راوی

: دهد قرار تأثیر تحت را او تا کندمی همراه سماوی صدایی از هاییجلوه با را

. ندنشیمی مراقبه و ریاضت به را شب سراسر غیبی، سروش انتظار به دانستم،می»

 دقتی با که شعرهایی خواندم؛می و کردممی کوک سماوی اصوات با را صدایم پس

 .(410: همان) «بود شدهانتخاب شیطانی

 ار اضطراب و وحشت فضای شود،می ایجاد پروفت شخصیت پیرامون که صداهایی

 ایشپ. بود متمایز کامالً دیگران پای صدای از پروفت پای صدای: »کندمی صدچندان

 «شکافتمی را هوا گویی که رفتمی راه شتاب با چنان و کوفتمی زمین به محکم را

 .(79: همان)

 و ترس دچار را راوی بارها ایشیشه ایتیله افتادن صدای و پروفت تخت صدای

 ایمهگوش. کرد صدا تقتق و خورد دیوار به بار چند پروفت تخت: »است کرده وحشت
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 «آمد گوش به ایشیشه ایتیله افتادنی مثل چیزی پیاپی و ریز صدای. کردم تیز را

 .(64: همان)

 رمان هایشخصیت دیگر و راوی تا است شده باعث سیّد به پروفت حملۀ

 چاقوی نوک: »ببرند پی ساختمان دیوارهای بودن اعتمادغیرقابل به ازپیشبیش

 ناپذیرترمیم که بود شکسته را چیزی اما بود؛ ریخته زمین بر را خونی گرچه پروفت،

 هسنجید باید سخنی و حرف هر دیگر حاال. بود ما امنیتی حریم که را دیواری نبود،

 را خودش مناسب لحن نداشت، یا داشت که خطری میزان نسبت به و شدمی

 (.94: همان) «یافتمی

 به را رمان آرام فضای بارها رمان انسانی هایشخصیت هایضجّه و جیغ صدای

 جیغ صدای توالت داخل از ناگهان: »است کرده بدل جنایی و آلودوحشت فضایی

 «بود شده توأم مداومی هقهق با حاال که زن هایضجّه صدای...  آمد گوش به بلندی

 (.029: همان)

: است کرده حاکم رمان بر را فضایی چنین نیز اشمیت فرانسوا فریادهای ادامه، در

: همان) «آمدمی گوش به اشمیت فرانسوا اریک خراشگوش فریادهای از بعد کمی»

029.) 

 از یکی و است کرده قرار توجه هازدن در صدای به رمان در بارها نویسنده

 مکرّر و دشدی هایضربه با اوقات بیشتر در تقریباً که است رمان در صداها پرتکرارترین

 که مرد زدن در صدای: »است شده هاشخصیت وحشت و ترس به منجر و بوده همراه

 .(76: همان) «کردمی باز را در خشونت با بندیکت گرفتمی باال

 محل ساختمان در را صداها انواع وجود زیبایی، به زیر جمالت در راوی درمجموع،

 یاجرای به گاه هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی: »است کرده تبیین رمان حوادث وقوع

 سروصدای هر یا دیوار به ژورس ژان تخت برخورد صدای با. شدمی منتهی ابدی



 00/  قاسمی رضا اثر «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان فضاسازی در صدا عنصر برجستگی

 غلت هر با. زدمی غلت اشچوبی طبقۀنیم روی و شدمی بیدار فریدون من، کوچک

 .(092: همان) «شدمی بیدار بندیکت و افتادمی ناله به هاچوب ،فریدون

 راوی آرامش ها،آن محکم هایزدن در و ساختمان به «یهوه شاهدان» ورود با

 خوردمی در به که محکمی هایضربه صدای بعد ساعتی: »خوردمی هم بر بارهیکبه

 ،فرانسه زبان به ای،مردانه محکم صدای. کیست پرسیدم هراسان. بود کرده بیدارم

 من ارشاد برای که اند «یهوه شاهدان» فهمیدم کههمین...  نفهمیدم که گفت چیزی

 .(092: همان) «کردم پیش را در اندآمده

 حیوانی هایشخصیت صدای. 4-9-4

 هب را وهمناک روایتی با مواجهه که است استهاللی براعت منزلۀبه رمان جملۀ اولین

 داسروص که خواندفرامی ایصحنه تجسّم به را خواننده قاسمی و کندمی القا خواننده

 پای ضربۀ صدای و اسب شیهۀ صدای آن، ازجملۀ و کندمی ایفا مهمی نقش آن در

 یشاپیشپ که بودم اسبی مثل: »است ترسناک و بحرانی موقعیت بیانگر زمین، بر آن

 ایدیده درند؟می هم از هاشحدقه طور چه ایدیده. باشد کرده حس را فاجعه وقوع

 .(7: همان) «زمین؟ به کوبدمی سُم و کشدمی شیهه طور چه

 رفتار و صدا و داده قرار موردتوجه نیز را حیوانی هایشخصیت صدای رمان، راوی

 راوی، ازنظر نیز گربه صدای مثال،عنوانبه. است داده جلوه مرموز و معنادار را هاآن

 سرک: »کندمی تقویت را رمان وهم فضای و دارد انسانی رفتار و صدا از هایینشانه

 صدایش من، چشم در چشم و کرد رها را قوطی گربه. نبود راهرو در کسهیچ. کشیدم

 .(062: همان) «سرداد سرزنش، به را،

 جلوه معنادار در سعی راوی و است کرده جلب را راوی نظر بارها نیز هاقمری صدای

 هاقمری که رسدمی نتیجه این به راوی درنهایت است؛ داشته هاقمری لحن دادن

 و وحشت با را رمان فضای امر همین و کنندمی تکرار را «گردد باید اعدام» جملۀ

 راه هاکتاب ردیف و میز روی و بودند شده داخل پنجره از: »کندمی همراه ترس
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 079: همان)!« گردد باید اعدام! گردد باید اعدام: کردندمی پاره را گلویشان و رفتندمی

 (.099 و

 اشیاء صدای. 4-9-9

 ختلف،م اشیای صدای به اشاره با نویسنده و دارد رمان در باالیی بسامد نیز اشیا صدای

 اول بخش انتهای همان در. دارد را خواننده به رمان آلودوهم فضای القای در سعی

 ود،شمی نواخته بار چهارده که «پل سن» کلیسای صدای به اشاره با نویسنده رمان،

 گزن: »کندمی اعالم را وهمناک و بحرانی وضعیتی به سکونتش محل ساختمان ورود

 خارج خود مدار از کوچکم سیارۀ کردم حس من و نواخت بار چهارده پل سن کلیسای

 .(01: همان) «شد

 نای از نویسنده و است قرارگرفته موردتوجه رمان در نیز سیّد زدن کلنگ صدای

 پیش ماه یک از: »است داده قرار موردتوجه رمان در را اقتدارگرایی حاکمیت طریق،

 .(416: همان) «آمدمی کلنگ صدای ششم ۀطبق از مدت، تمام دیروز، همین تا

 ههمرا سروصدا با که ـ نیز کالنتر حرکات و رفتار از رمان در اقتدارگرایی حاکمیت

 آمد،می داصبی و رفتمی صدابی ازاینپیش که کالنتر: »است بینیپیش قابل ـ است

 آمدمی بیرون از وقتی د،سیّ اش،طبقاتی دشمن هزیمت و شکست از سرخوش حاال

 .(099: همان)« کوبیدمی هاپله روی محکم را پاهایش

 فضایی و زده هم بر را ساختمان آرامش که است صداهایی ازجمله نیز تبر صدای

 یدهورز عضالت قدبلند، آن با: »است کرده تزریق رمان به را وحشت و خشونت با همراه

 کندۀ شکستن مشغول تبر با نبود، یونانی خدایان به شباهتبی که انبوهش ریش و

 .(029: همان) «بود درختی

 رسیمت در تا است قرارگرفته موردتوجه نیز اشیا صدای تریننامحسوس رمان، این در

 و سنگ و چوب در هاگل ریشۀ پیشروی صدای حتی. کند ایفا نقش رمان فضای

 گیاهان ریشۀ» :است قرارگرفته رمان ترس و وهم فضای تقویت مایۀدست سیمان،



 09/  قاسمی رضا اثر «هاچوب ارکستر شبانۀ همنوایی» رمان فضاسازی در صدا عنصر برجستگی

 و راهرو کف قرمز آجرهای شکاف میان و بود زده بیرون هاگلدان زیر از بندیکت

 .(400: همان) «دادمی ادامه خود پیشروی به هاپله فرسودۀ هایچوب

 بارهیکبه و زده هم بر را رمان بر حاکم سکوت اشیا ناگهانی صدای رمان، در گاه

 باالتر،. دهدمی اوج را صدایش کارمن: »کندمی آرامش جایگزین را وهم و ترس فضای

 تا رودمی ژان که ایلحظه در اما. الهاهاهاها الالال،. الهاهاهاها الالال،. باالتر باالتر،

 هم به را چیزهمه شیشه و فلز برخورد مهیب صدای کند سرازیر را شوقش اشک

 .(069: همان) «ریزدمی

 قطری این از نویسنده و شدهتشبیه وحشی دریایی به رمان از جایی در باد صدای

 موج وحشی دریایی مثل باد: »است کرده القا خواننده به را ترس و وحشت فضای

 سر درودیوار به شکستن، صدای و افتادن صدای در پیچیده بار، هر و داشتبرمی

 .(097: همان) «کوبیدمی

 موسیقی آالت صدای. 4-9-2

 دینچن نیز «میلوش» اسم به شخصیتی «ولونسلوی» ازجمله موسیقی آالت صدای

 برای اوقات اغلب در که است شده دلخواه فضای ایجاد و موقعیت خلق مایۀدست بار

 رد موسیقی صدای است؛ بوده اوضاع پریشانی و ترس و وهم از مملو فضایی ترسیم

 به را ساختمان آرامش و نظم است قرار که دهدمی مرموز ایغریبه ورود از خبر جایی

 هپلراه در ملتهب، و پرطنین میلوش، ویولونسل صدای ششم طبقۀ از: »بریزد هم

 ردشگ به فضا در مرتعش، ابری مثل خاست،برمی فریدون اتاق از که را دودی و پیچید

 (.2: همان)...«  درآورد

 و ندبل را او ساز صدای و کردهاشاره میلوش نوازندگی به نیز دیگر جایی در قاسمی

 عدم نوعی طریق این از و است کرده توصیف ساختمان آرامش و سکون زنندۀبرهم

 اختنومی قدرت با چنان میلوش: »است بخشیده رمان فضای به ناپایداری و قطعیت

 (.47: همان)...«  رفتمی باال او آرشۀ از بود پیچیده پلهراه در که دودی گویی که
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 یفضای ایجاد برای مواقع بیشتر در و کاررفتهبه بارها رمان این در موسیقی صدای

 تدس به رمان از بخشی در که نیز «رباب» ساز صدای است؛ بوده آوردلهره و ترسناک

 هایغمهن با آن صدای ترکیب و است ترس از مملو فضایی شود،می نواخته نارویی بهرام

 نارویی بهرام» :کشاندمی آورمرگ و هولناک رخوتی به را راوی نارویی، بهرام آورمرگ

 زدهجن که داد سر هایینغمه یافتم،درنمی هیچ آن از که زبانی با و برداشت را ربابش

: همان) «اممرده کردم حس ستارگان شبانۀ رخوت در کرد امغرقه دارتب و گنگ و

06). 

 زدن رایب اعالنی منزلۀبه را میلوش نسللوووی شدن نواخته نویسنده دیگر، جایی در

: ندکمی تربرجسته را رمان در موسیقی صدای اهمیت موضوع این و داندمی پروفت در

 ودمب برگشته و گذاشته تنها «دریایی هایچراغ» کافۀ در را رعنا و سید کهوقتی از»

 صدای. بزنم را پروفت اتاق در و بروم کردمی اموسوسه مرموزی نیروی اتاقم به

...«  است فرارسیده کار این وقت کردم فکر شد، بلند دوباره که میلوش ویولونسل

 .(21: همان)

 سکوت. 4-9-9

 ،داستان روایت و رنگپی ساختار دادن سامان منظوربه» کارکردش، اساس بر سکوت

: 0926 صادقی،وسجودی) «شودمی سبکی تمایز باعث که شودمی مطرح شگردی عنوانبه

 از بخشی در. است «طوفان از قبل آرامش» اصطالحبه سکوت نیز رمان این در. (24

 اویر سکوت شکستن پیامدهای کنند،می بازخواست «منکر و نکیر» را راوی که رمان

 ق،طری این از نویسنده و قرارگرفته آورهراس تعلیق و وال و هول ایجاد مایۀدست نیز

 کرده فتوصی شکننده آرامشی مثابۀبه نیز را داستان در موقتی سکون و سکوت حتی

 هب اگر حتی من سکوت: »است کرده حاکم نیز رمان در موجود سکوت بر را وحشت و

 نهمی به آگاهی نفس و بود آوررسوایی خودخودیبه باز شکست،می هم مناسبی نحو

 .(09: 0962 قاسمی،) «کرد سالح خلع بود راه در که مهیبی انفجار مقابل در مرا امر
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 لتحمّ غیرقابل امری به سکوت که اندشده عادی ایاندازهبه رمان این در صداها انواع

 حوادثی آبستن را رمان در کوتاه هرچند سکوت همواره راوی و است شدهتبدیل

 ساختمان ششم طبقۀ بر مرگ سکوت: »کندمی قلمداد مرگ معادل و وحشتناک

 ایدب حاال که هم «پل سن» کلیسای زنگ حتی. بود زده خیمه اشمیت فرانسوا اریک

 بساط ایریزهخرده و چوب هایتراشه که بندیکت. بود خاموش نواخت،می را شب دو

 اتاقش به شب هشت ساعت معمول، طبق بود، کرده جمع ایگوشه در را اشنجاری

 ماا نبود؛ خبری بود، طبقه شب بالمنازع فرمانروای حاال که پروفت از اما بود؛ رفته

 عدب سکوت مثل. است دیگری چیزهای آبستن سکوت این که دادمی گواهی چیزهمه

 تحمّل قابل نیز رمان هایشخصیت برای سکوت این حتّی .(009: همان) «کودتا از

 سرد واه: نیاورد طاقت بود شده حاکم فضا بر که را سنگینی سکوت ماتیلد: »نیست

 (.067: همان) «است شده

 گیرینتیجه. 9

 ویسیننمایشنامه در که ایتجربه به توجه با قاسمی رضا دهدمی نشان پژوهش نتایج

. است برده بهره رمان آلودوهم مفاهیم القای در ماهرانه نحوی به صدا عنصر از دارد،

 خوردن هم بر صدای حیوانی، و انسانی هایشخصیت صدای همچون صداهایی از او

 هرهب رمانش با متناسب فضای ایجاد در سکوت، حتی و موسیقی آالت صدای اشیاء،

 آن مضامین و مفاهیم با زیبایی به آن فضای که است کرده خلق رمانی نهایتاً و برده

 .دارد همخوانی

 جادای پروفت شخصیت پیرامون که صداهایی انسانی، هایشخصیت صدای میان از

 صدای میان در. دهدمی شکل رمان در را فضا آلودترینوهم و ترینترسناک شود،می

 زا بیش را رمان فضای پروفت، تخت صدای همچنین و پنجره شکستن صدای اشیا،

 صدای حیوانی، هایشخصیت صدای میان از. کندمی ترس و وحشت دچار صداها سایر
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 ریبیشت نقش دهند،می سر را «گردد باید اعدام» جملۀ راوی تعبیر به که هاییقمری

 .کنندمی ایفا رمان در آلودوحشت فضای ایجاد در

 در هک نقشی دلیل به رمان فضای صداها، انواع از نویسنده گیریبهره تأثیر تحت

. است ناصرع ترینبرجسته و مؤثرترین از یکی داشته، نویسنده موردنظر محتوای انتقال

 بسامد ینکمتر سکوت، عنصر و بیشترین انسانی هایشخصیت صدای نیز بسامد ازنظر

 جهت در صدا عنصر کارگیریبه طریق از نویسنده درمجموع،. است داشته رمان در را

 هایدغدغه ازجمله خود موردنظر مضامین ممکن، نحو بهترین به رمان، فضاسازی

 ار قبیل این از مضامینی و پریشیروان هویت، بحران دینی، بنیادگرایی مهاجرت،

 .کندمی منتقل خواننده ذهن به خوبیبه
 

 

 

 بر فضای رمان هاآنانواع صداها و اثرگذاری . 0 جدول

 تأثیر بر فضای رمان بسامد نوع صدا ردیف

های وهم و ترس و معرفی ویژگی 06 های انسانیصدای شخصیت 0

 هاروانی و رفتاری شخصیت

 9 های حیوانیصدای شخصیت 4

 

ترس و وهم و القای ابهام و باور به 

 تناسخ

 00 صدای اشیاء 9

 

تبدیل فضای آرام رمان به فضای مملو 

 از ترس و وحشت

 9 صدای آالت موسیقی 2

 

تحرّک و ناپایداری فضا و اضطراب و 

 تشویش

آرامش قبل از »تعلیق و ترس و  9 سکوت 9

 «طوفان
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