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Abstract  
Changes in today's world and the disappearance of the common boundaries 

among the sciences have left a heavy burden on comparative literature. Due to 

its interdisciplinary nature, this field of knowledge bears the responsibility of 

making a connection between literature and other arts and sciences, and from 

this perspective, it plays an essential role in today's borderless world. From this 

point of view, linking literature with various arts such as music is considered to 

be one of the activity areas of this dynamic knowledge. Following this model, 

the present study has analyzed the relationship between music and literature in 

the novel "Dead Symphony" by Iranian novelist Abbas Maroufi, and at the same 

time, it has compared the aforementioned novel with Dmitri Shostakovich's 

Symphony No. 5 from the structural perspective. According to the present 

study, the intersection of literature and music in the mentioned novel has been 

realized in several areas and different ways. Paratext and entitling the novel, 

heading the text chapters, and harmonizing the path of events in the novel with 

the formic nature of movements in a symphony are among the commonalities 

of literature and music in this novel. Utilizing the counterpoint feature of music 

in the literary text and matching the divisions of the second movement in the 

novel with music variations are the other instances of the intersections of these 

two arts. Moreover, taking the spread of interactions between arts and sciences 

into account, authors can add to the enrichment of their works by linking them 

with arts, humanities, and experimental sciences, hence they can double the 

enjoyment of reading texts for their readers. 
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«مردگان سمفوني» روایت در موسیقي و ادبیات پیوند  

 ايران تهران، طباطبائي، مهعال دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه استاديار، آلبوغبيش عبداهلل
  

   بابائي گل فاطمه

 
 ايران هران،ت طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان ارشد کارشناسي آموختة دانش

  

 چکیده
 مطالعات   ةمتوج  را ينيسلللنگ فة يوظ ،ها دانش اني م ها يمرزبند  رفتن اني م از و نیامروز جهان  يها يدگرگون

 اتيادب انيم ونديپ يبرقرار يمطالعات نيچن يکارکردها از يکی امر، نیا پرتو در اسللت. دهکر اتيادب يقيتطب
 هايوزهح از یکي موسللليقي نظير هنري با ادبيات پيوند  تحليل  منظر، این از اسلللت. اه دانش و هنرها  گرید و

 مطالعاتي روش مبناي بر و انگاره این با حاضلللر پژوهش رود.مي شلللماربه دیناميک و پویا دانش این فعاليت
 در و ردهک تحليل معروفي عباس نوشللتة «مردگان سللمفوني» روایت در را ادبيات و موسلليقي رابطة نقدبنياد،

ستاکوویچ    دیميتري پنج ۀشمار  سمفوني  با ساختاري  منظري از را روایت این حال، عين س  شو  کرده همقای
ست.  شان  روپيش پژوهش ا سيقي  که دهدمي ن  ایترو سازگان  به دندا شکل  در گوناگون هايشيوه  به مو
 رویدادهاي سير همسازي و متن هايفصل گذاريعنوان روایت، موسيقایي پردازيعنوان است. بوده اثرگذار
 شکل  در دخيل هايمؤلفه شمار  در سمفوني  یک هايموومان فرميک اهيتم با روایت هايفصل  ها/موومان
 هايديبنبخش همسللازي و موسلليقي کنترپوان خصللوصلليت از گيريهبهر اند.روایت همبسللتة نظام به دادن

 پژوهش .اندروایت در هنر دو این تالقي دیگر محورهاي موسللليقي، هايواریاسللليون  با  روایت  دوم موومان 
ضر  شان  همچنين حا ست  ادبي متن از تردقيق شناختي  به توانمي روایت گرایانةتطبيق واکاوي با دهدمي ن  د
 تواننديم نویسندگان کند.نمي توجهي هابدان محض ادبي دنق که کرد کشف آن در را هایيتظرفي و یازید
 خوانش لذت افزوده، هاآن غناي بر تجربي و انسللاني هايدانش و هنرها با خویش آثار زدن پيوند واسللطة به
  .کنند دوچندان خویش مخاطبان براي را متن

  ردگان، م سیییمفونی موسییییقی، و ادبیات  نقدبنیاد،   کتب م ادبیات،  تطبیقی مطالعۀ   :ها کلیدواژه 
 شوستاکوویچ.
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 مقدمه

شته د پيوند همدیگر با دیرباز از شنيداري  و نوشتاري  هنر دو مقام در موسيقي  و ادبيات   اند.ا
 و اسلللت یافته انعکاس کالسللليک ادبي آثار رمنثو وجه در هم و منظوم وجه در هم امر این
  این زا بخشي شود،مي دیده ادبيات در جناس و سجع نيز و ردیف قافيه، وزن، عنوان با آنچه
  که اردد آن از نشان فارسي ادبي سنت در درنگ واقع، در .دهدمي بازتاب را ارتباط و پيوند
سيقي  آن، از مهمي بخش در سطه  همچون مو ست  کردهمي عمل ادبيات براي ابزاري و وا   ا
  موجود وسيقایيم عناصر و موسيقي به ادبي متن ختيشنازیبایي ابعاد از بخشي که ايگونه به
  است. بوده مرتبط آن در

سندگان  و شاعران  این، بر عالوه سيک  نوی سي  کال س  از هم دیگري شيوۀ  به فار   يقيمو
  از یکي موسلليقي شللدۀ شللناخته اصللطالحات ذکر و النظيرمراعات شللگرد اند.تهجسلل سللود

  در يزن ایهام ايگونه «راه» موسلليقایي طالحاصلل زیر، بيت )در اسللت گيريبهره این مصللادیق
   است(:هدز رقم بيت

طربللا     گردان    پرده  م  عراق  راه بزن  و ب
 

 نکرد یاد  ما  ز و یار  بشلللد راه بدین  که  
 

 (1377 )حافظ، 

  خشخش صلللداي نظير- صلللدایي آن رهگذر  از که  آرایياجو آوایي شلللگرد کمااینکه،  
  در قيموسي  نوعي و یافتهمي تداعي طبمخا گوش به -موسيقي  ساز  یک صداي  یا هابرگ
  است:بوده پيوند این از دیگر اينمونه (1333 خانلري، )ناتل آفریدهمي شعر

 چنگ و دف با امزده تقوي ره هاشب  که من
 

 باشلللد  حکایت   چه  آرم ره به  سلللر زمان  این 
 

 (1377 ،)حافظ 

 نای از اردمو اغلب رد فارسلللي ادبي سلللنت در موسللليقي و ادبيات پيوند اینها، وجود با
   است. رفتهنمي فراتر گستره

 دیگر هايهنر بر نویسندگان  و شاعران  وقوف و بشري  اندیشة  پيشرفت  پرتو در و امروزه
  چنان گاه و است  یافته دیگري نمود و جلوه ادبيات در موسيقي  هنر کاربست  موسيقي،  نظير
  اختارهايسلل و موسلليقي مبناي رب روایي زیرسللاخت و بنياد که شللودمي مسللتحکم پيوند این

  که دشللومي آغاز نقطه همين از نيز پژوهش این بنيادي لهأمسلل گيرد.مي شللکل موسلليقایي
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 عمل ادبيات در دهندهجهت و اثرگذار قطب یک مثابة به تواندمي چگونه موسلليقي اصللوال 
  دبياتا براي تواندمي دستاوردهایي چه پيوندي چنين و دهد شکل را آن عام سازگان و کند

 «ردگانم سمفوني » روایت ،مأئله این به توجه عطف ضمن  حاضر  هشپژو باشد؟  دربرداشته 
  همچنين است. کاویده آن موسيقایي هايجنبه بر تأکيد با موسيقي  و ادبيات پيوند منظر از را
  تاکوویچشوس   دیميتري پنج شمارۀ  سمفوني  با روایت این تالقي وجوه استخراج  به ادامه در
  اريشنيد  نمونه یک ارائه کمک به متن آن در موجود موسيقایي  شواهد  درک تا ازدپردمي

  اسللتخراج ،ادنقدبني مکتب پژوهشللگران مطالعاتي رویکرد آنکه علت به ،طبعا  شللود. تسللهيل
ند  يان  هاي پيو يات  م ها  دیگر و ادب ند  در اسلللت هنر قایسللل   فرآی   سلللمفوني با  ادبي متن ةم

 است. شده وجهت پيوند نقاط همين به شوستاکوویچ

 پژوهش پیشینۀ .1
  اسلللت. گرفته  انجام  يمتعدد  هاي پژوهش و مطالعات   «مردگان  سلللمفوني» روایت  باب  در

  در است.  کرده نقد را روایت این «ناهماهنگ تصنيفي » عنوان با نوشتاري  در (1369) بهارلو
یت » نظير دیگر هایي پژوهش يال  جریان  روا  و )محمودي «مردگان  سلللمفوني در ذهن سللل
 و ميرعلي زاده)حسللن «مردگان سللمفوني در صللدایي چند» و (1382 چترودي، يپورخالق

  هايپژوهش از پژوهش دو هرچند اند.پرداخته روایت  از دیگري ابعاد  به  (1391 رضلللویان، 
 مشخصا    هاآن توجه اما اند،گرفته بهره «چندصدایي » و «تصنيف » هاياصطالح  از شده  ذکر
يات  پيوند  مقولة  به    پرداختن علت  به  این، بر عالوه اسلللت. نبوده معطوف موسللليقي و ادب

صيلي  صدایي  مفهوم به باال مقاالت از یکي تف ض  پژوهش معروفي، روایت در چند   تنها رحا
  است. هداشت روایت در موسيقایي ةمؤلف این به مختصر اياشاره

 کشللف ،پژوهش این که اسللت آن شللده یاد هايپژوهش با روپيش پژوهش تمایز وجه
 نظام به يدهشللکل در موسلليقي آفرینينقش کيفيت و ادبيات و موسلليقي هنر دو پيوندهاي
   است. کرده تعریف خود اندازچشم مثابة به را روایت همبستة

 پژوهش شناسيروش و هاپرسش .2
 نديپيو چه مطالعه، مورد روایت در که اسللت پرسللش این به پاسللخ پي در روپيش پژوهش
  در گونهچ شلنيداري  يهنر مثابة به موسليقي  اصلوال   و یافت توانمي موسليقي  و ادبيات ميان
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ست؟  بوده اثرگذار ادبي متن به دادن شکل  فرآیند سا    ا سا  و ادبيات ميان پيوند شدن  برقرار ا
  باشد؟ داشته پي در تواندمي دستاوردي و کارکرد چه موسيقي

 در و گرفته بهره تاریخي - دياستنا  روش از هاداده گردآوري سطح  در حاضر  پژوهش
  در ادبيات و موسيقي ميان موجود هايهمکنشي به همبستگي الگوي بنايم بر ها،داده تحليل
  است. پرداخته «مردگان سمفوني» روایت

 پژوهش نظری هایبنیان .3
  به  انه گرای اثبات  نگاه  از گذار  و نوزدهم قرن فلسلللفي هاي اندیشللله  در دگرگوني موازات به 
  ماهيت ليلي،تح و مدرن فلسللفة گيريشللکل پرتو در و بيسللتم قرن در تحليلي رشنگ ويسلل

عات    طال فت    يدگرگون نيز ادبي م عات    و پذیر طال   از پارادایمي  چرخش یک  در ادبي م
  از نوع ینا در غالب وجه گرایيد. نقادانه و انتقادي رویکرد سلللوي به ادبياتي تاریخ رویکرد
  به  هتوج  و گرایيمتن جسلللت، ها آن در را کانتي  تفکر زا هایي رگه  توانمي که  ها پژوهش
  بيسللتم نقر ميانة در که اسللت علت همين به بود. بيروني عوامل برابر در ادبي متن اسللتقالل
  دبيا نقد چارچوب و سلللياق در را ادبيات تطبيقي مطالعات که کردند ظهور ورانياندیشللله

  زا گسللسللت را بحران و رکود گونه هر از مطالعات قبيل این رهایي راه اصللوال  و دادند قرار
قد  به  گرایش و محض گرایيتاریخ  ند   ادبي ن نابراین،  (.2009 ،1)ولک  دانسلللت عات   ب طال  م
 پردازاننظریه از 2رماک هنري و شللد قلمداد ادبي هايپژوهش براي يمدخل ادبيات تطبيقي
  طالعات  م ،فکري نظام  همين مبناي  بر -خواند  خواهيم آتي سلللطور در که  چنان  - گراتطبيق
  ايسلللویه  تطبيقي ادبيات  تا  دشللل باعث   امر همين ناميد؛   «ادبيات  مطالعة  » را ادبيات  تطبيقي
  در ایيآمریک به موسوم  مکتب توانمي امروزه اندیشه،  همين براساس  و گيرد خود به نقادانه
  .کرد گذارينام «نقدبنياد مکتب» را تطبيقي ادبيات
 از و کندمي ملع ادبي يناقد مثابة به گراتطبيق پژوهشللگر ،«نقدبنياد مکتب» رویکرد در

  اسللت آن در محض ادبي ناقد با وي تفاوت وجه اما ،جویدمي سللود ادبي نقد کارابزارهاي
 آن هب توجهي چندان ادبي ناقد که اسلت  عطوفم ادبي متن از جانبي و سلویه  به او توجه که

 بر است.  محض ادبي ناقد از ترگسترده  گرايقتطب پژوهشگر  مطالعاتي قلمرو بنابراین، ؛ندارد

                                                           
1- Wellek, R. 

2- Remak, H. 
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نا  این گاه    از روپيش پژوهش در اگر ،مب ید نت  ژارر هاي د یه  1ژ ناس  عنوان پردازنظر   شللل
  تا  اسلللت ياد نقدبن  مکتب  در حاکم  نقادانة   نگاه  همين بر اتکاي  با  ایمگرفته  بهره فرانسلللوي

 د.شو نمایانده يقيموس با آن همکنشي ميزان و متن ادبي هايظرفيت ترتيب،بدین
 پژوهشلللگران هاي نظرگاه  اليالبه  از توانمي که  ايشلللناختي روش الگوهاي  از یکي
  مشخص،  ورط به است.  هنر و دانش با ادبي متن پيوند کشف  کرد، استخراج  نقدبنياد مکتب
  را آن اندازچشللم  و کشلليد  پيش را رویکرد این خود جسللتارهاي  از یکي در رماک هنري

  مطالعة ولک، رنه ادبيدرون هايپژوهش از گذار ضللمن او برشللمرد. بياتاد دقيق شللناخت
 فتعری» عنوان با  خود معروف مقالة   در رماک  زد. پيوند  دانش و هنر مطالعة   با  را ادبي متن
  ردیگ و ادبيات  پيوند  به  مطالعات   این تعریف از پس «2ادبيات  تطبيقي مطالعات   کارکرد  و

  این محققان  رويپيش را جدیدي   روزنة  طریق، این از و دازدپرمي باورها   و ها دانش هنرها، 
  گشاید.مي معرفتي حوزۀ
  ورکشللل یک  مرزهاي  وراي در ادبيات  مطالعة   ادبيات،  تطبيقي مطالعات  » رماک  نگاه  از
  در باورشللناختي  و معرفتي هايهگسللتر  دیگر و سللو  یک در ادبيات روابط مطالعة و خاص
  لسللفه،ف موسلليقي(، و معماري پيکرتراشللي، نقاشللي، ظير)ن هنرها قبيل از اسللت؛ دیگر يسللو

 یگر.د موارد و ادیان ها،دانش شناسي(،جامعه و اقتصاد سياست، )نظير اجتماعي علوم تاریخ،
 انسلللاني نبيا هايحوزه دیگر با ادبيات مقایسلللة ادبيات[ تطبيقي ]مطالعات خالصللله، طور به

  (.1961 )رماک، «است
 :نهد مي پيش فرا را رویکرد دو ،عام  طور به  ادبيات  طبيقيت مطالعات   از رماک  تعریف
  ايگونه به تادبيا واکاوي دیگر، تعبيري به و دیگر کشللوري با کشللور یک ادبيات مقایسللة
  آنچه ا.باوره و هادانش هنرها، با آن پيوندهاي نمایاندن واسطة به ادبيات لعةمطا نيز و فراملي
 اب ادبيات پيوند به که اسلللت رماک  تعریف از مدو بخش دارد، اهميت  حاضلللر  پژوهش در

  پردازد.مي هادانش و هنرها دیگر
ست  کند:مي تعریف شرط پيش دو مطالعاتي چنين انجام براي رماک   هايهشوپژ اینکه نخ
  به ياتادب با شللده مقایسلله دانش یا هنر ،دوم و باشللند مندنظام باید منظر این از گرفته انجام
  .)همان( شود مطالعه ادبيات از مستقل و جدا رشتة یک مثابة

                                                           
1- Genette, G. 
2- Comparative Literature: Its Definition and Function 
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 فتعری تطبيقي پژوهش یک  براي هایي شلللاخصللله  و ها چارچوب  رماک  ترتيب، بدین 
  تفادمسلل  چنين رماک سللخن  از واقع، در .نشللود  تلقي تطبيقي پژوهشللي  گونههر تا کندمي
  به انشد یا هنر هاآن در که شللوند قلمداد تطبيقي توانندمي هایيپژوهش صللرفا  که شللودمي
  به فمختل اشللارات شللناسللایي صللرف و دشللو نظرگرفته در یسللهمقا معادلة سللوي یک مثابة

  تبيين رايب او برشماریم.  تطبيقي را پژوهش آن تا شود نمي باعث ادبي متن در هنري مفاهيم
  اونوره نوشلللتة  باباگوریو   رمان  ها آن از یکي که  آوردمي مثال  را هایي نمونه  خود سلللخن

ست.  1دوبالزاک ست  پذیرامکان زماني شده  یاد روایت دریافت و درک رماک، نگاه از ا   ا
  باشد. آشنا نيز روایت این در موجود اقتصادي اندیشة و نظریه با خواننده که

ستخراج  که گفت توانمي چنين مبنا، این بر صطالحات  ا سيقي  ا  یا افظح غزليات در مو
 ايمطالعه   وي شلللعر در حروف نغمة  ای  آرایيواج خلق نتيجه  در و حافظ  زباني  هاي بازي 
  در که سللتنده تطبيقي تحقيق یک مصللداق موارد این زماني بلکه شللود،نمي قلمداد تطبيقي
  روایت نباشد.  ميسر  هاآن بدون متن درک و باشند  سهيم  متن عام فضاي  پرداخت و ساخت 

صيتي    چنين نيز «مردگان سمفوني » صطالحات  چه، دارد. خصو سيقي  مفاهيم و ا   وجودم مو
شاره  باب از صرفا   آن در ستند  سطحي  یا گذرا هايا ستند  ایيهمؤلفه بلکه ،ني  و درک هک ه
 است. وابسته هابدان متن فهم

 ترجامع و بهتر درک و شللناخت را مطالعاتي چنين انجام از هدف خود، مقالة در رماک
يات  از ند مي ادب  اتنظری  بر متکي يگراتطبيق پژوهشلللگر حقيقت،  در .(1961 )رماک،  دا

سيل  و هاظرفيت ،نقدبنياد مکتب ست  را ادبي متن از مانده مغفول ادبي هايپتان   کندمي خراجا
ست  ادبيات از تردقيق شناختي  به تا شم  چنين نيز روپيش پژوهش یازد. د   را هدفي و اندازچ

  است. کرده تعریف خود براي

 هاافتهی .4
  هايلفهمؤ تمامي به توجه مسللتلزم «دگانمر سللمفوني» در ادبيات و موسلليقي پيوند کشللف
ست.  رابطه و پيوند این در اثرگذار ستين ن مثابة به روایت عنوان به پرداختن از پيش ا   نقطة خ
  شود:مي معرفي مختصر طور به مطالعه مورد روایت ادبيات، و موسيقي تالقي

                                                           
1- Balzac, H. 
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 مردگان مفونيس روایت مختصر معرفي .4-1
  ات  اول هاي موومان  گذاري نام  با  بخش پنج در عروفيم عباس  نوشلللتة  «مردگان  سلللمفوني»

مه  و چهارم  یان   در اول موومان  ادا  جابر  نام  به  فردي خانوادۀ  زندگي  گرروایت  ،روایت  پا
ي  در اورخاني  یت  اسلللت. لاردب   صلللفحه  350 در را سلللال 43 زماني  بازۀ  شلللده یاد  روا
 اورهان  و آیدا  آیدین،  ،یوسلللف هاي نام  به  فرزند  چهار  پدر  اورخاني،  جابر  .گيرددربرمي
 رشلد  فضلاي  در روشلنفکري  نماد مثابة به آیدین شلخصليت   فرزندان، این ميان از که اسلت 
ستة  ،خود زمان نيافتة   «قابيل و هابيل» روایت بر تکيه با متن دهد.مي شکل  را رمان مرکزي ه
 رب بتنيم روایتي بازتوليد در سللعي ايگونه به صللفحات نخسللتين در آن به مسللتقيم ارۀاشلل و

  به تنسب  عميقي تحساد  حس با کودکي از که اورهان شخصيت   دارد. برادرکشي  موضوع 
شد  آیدین شيني  انگيزۀ با اکنون کند،مي ر ستيالي  و پدر جان صدد  او، ميراث بر ا شتن  در   ک
مده  خویش برادر يان  در او اسللللت. برآ يه  براي خود ذهني هاي درگيري م   به  امر این توج

 سللایر با را مخاطب طریق این از و گرددمي باز سللال 43 طي داده ر  رویدادهاي و گذشللته
 کدام هر هک کرد اشاره  نيز نکته این به باید البته کند.مي آشنا  آنان سرنوشت   و هاشخصيت  

  از روایت و شللودمي عرضلله متفاوت سللازکانوني عنصللر یک نگاه از روایت هايموومان از
 ندارد. صدایيتک خصوصيت جهت این

 روایت عنوان در موسیقي و ادبیات پیوند .4-2
  وسيقایي م عنوان در «مردگان سمفوني » روایت در ادبيات و موسيقي  پيوند مصداق  نخستين 

 دارد. ادبي متن با واربکهش ارتباطي که یابدمي بازتاب آن
ستانه  همچون ادبي تنم تحليل یندآفر در عنوان   گذرره از که کندمي عمل درگاهي و آ

 دیدج فضایي سوي به را راه که است ايگذرواژه مانند و شویممي وارد روایي ايفض به آن
  متن یعني ؛تربزرگ مدلولي به که کندمي عمل دال یک مثابة به عنوان واقع، در گشللاید.مي

شاره  ست  کالني دال همچون ادبي متن مقابل، در و دارد ا   وانعن یعني ؛ردخُ مدلولي به که ا
 رقرارب دوسلویه  رابطة و همکنشلي  نوعي ادبي متن و عنوان ميان ،منظر ینا از کند؛مي اشلاره 
  متن به زاویه این از اگر .(1997 )ژنت، کندمي تفسللير را دیگري ها،آن از کدام هر و اسللت
  د.کن مي اشلللاره مدلول  یک  به  که  اسلللت موسللليقایي  دالي آن عنوان بنگریم، مطالعه   مورد

  در سلليقيمو و سللمفوني بر متکي فضللایي با که دارد را ارانتظ این عنوان، خوانش با خواننده
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  هايدال از يیک سمفونيک قطعة یک ساختار براساس ادبي متن بنديفصل .شود مواجه متن
ست  متنيدرون سير  را ادبي متن عنوان که ا سوی  تعامل طریق، این از و کندمي تف  با متن ةدو
   شود.مي آغاز موسيقایي عنوان

ست  شبخ ،این بر عالوه ست  «سمفوني » زباني واحد عنوان، دال/ این نخ  رشما  در که ا
 یا «ایيصد هم» معناي به لغت در سنفوني » گيرد.مي قرار موسيقي  شدۀ  شناخته  اصطالحات 

ست.  «همزمان صدادهي »   به لفظ این ساخت،  را اشسنفوني  104 1هایدن که زماني از ]...[ ا
ستري  اثر معناي سبتا   ارک ست  رفته کاربه سنگين  و طوالني ن شتر  که ا   چهار یا سه  هاوقت بي
  اشاره این از پيش کهچنان- هم مطالعه مورد روایت .(1391 ،2سلدن و )شرمن «دارد موومان
 آن ایانپ در یکم موومان و گرفته شکل  موومان چهار از سمفوني  یک ساختار  برمبناي -شد 

 شود.مي تکرار
 /سلللمفوني ،«سلللمفوني» زباني واحد به «دگانمر» زباني واحد شلللدن افزوده بين، این در
 و متن خوانش با خواننده که موضوعي  دهد؛مي حرکت خمودگي نوعي سوي  به را روایت
   «.شنودمي» را آن دیگر تعبيري به و بردمي پي بدان روایت هايموومان
 است، دهش اشاره بدان سلدن  و شرمن  عریفت در که سمفوني  خصوصيات   از دیگر یکي
سبتا   ماهيت ست؛  آن سنگين  و طوالني ن صيتي    ا صو   شود. يم دیده نيز روایت این در که خ
ضایي  در «مردگان سمفوني » ايصفحه  350 روایت   ر  زانگيرخوت و بارماللت سنگين،  ف
  است.  کرده برجسته  را خصوصيت   این هايتشخص   زندگي بر مرگ انداختن سایه  دهد.مي
ضاي  این در سف  ،روایي ف   ندگيز انگيزيرقت طرز به دیوار باالي از سقوط  اثر در که یو
 آبادان در آیدین همزاد آیدا، ؛شللودمي کشللته اورهان برادرش دسللت به نهایت در کندمي

 و شود مي کشته  تصادف  یک در سورملينا  ميرند؛مي آیدین مادر و پدر کند؛مي خودسوزي 
  وایت،ر پيچيدۀ پایان به بنا )هرچند شلللودمي کشلللته خود برادر سلللتد به آیدین نهایت در

  مرگبار  و آورمالل فضلللاي سلللان،بدین  نماید(.  مي محتمل  متن پایان   در نيز اورهان  مرگ
  د.کنمي تجربه داستاني فضاي در را آن خواننده و دارد ادامه انتها تا ابتدا از سمفوني

                                                           
1- Haydn, J. 

2- Sherman, R. & Seldon, Ph. 
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  قابل،مت کنشي در و هساخت آشکار مخاطب بر را روایت عام فضاي متن عنوان رو، این از
سير  را روایت عنوان نيز متن سفة  کرده، تف ست  فل صر  کارب   تبيين را نوانع در موسيقایي  يعن
   است. دهکر

 روایت چهارگانه هایموومان .4-3
  گذاريوانعن سمفوني یک ساختار  به اتکاي با روایت هايفصل  ،متن اصلي  عنوان بر عالوه
 یا سه  از مرکب سمفوني  هر شد،  ارائه قبل سطور  در سمفوني  از که تعریفي بنابر اند.شده 
  در موومان است.  بزرگ اثر یک مستقل  معموال  و اصلي  واحد موومان» :است  موومان چهار
ست  «حرکت» معني به لغت سميه  وجه احتماال  و ا ست  این اشت سمت  هر معموال  که ا  ثرا ق

شرمن  «دارد متفاوتي سرعت  صلي  خصوصيت    روایت این در (.1391 سلدن،  و )  ؛موومان ا
  هايفصللل از کدام هر دیگر، تعبير به اسللت. شللده مراعات متفاوت سللرعت و حرکت يیعن

   کنند.مي عرضه را متفاوتي ضرب و 1تمپو روایت
  هم عدول آن از سلمفوني  یک مووماني چهار سلاختار  به وفاداري کنار در نویسلنده  ،اما
ست.  کرده تکرار سمفوني  پایان در را اول موومان و کرده  برآیند توانمي را امر این علت ا
 د؛یابمي ادامه آمده متن پایان در که یکم موومان در روایت چه، ست.دان متن دوراني ماهيت
 «مردگان سمفوني » و یابد پایان روایت سمفوني/  تا شود  تکرار باید یکم موومان نتيجه، در
ساس،  این بر کند. پيدا خاتمه آیدین مرگ با دارد مرگبار ماهيتي که سنده  ا سيقي م نوی   را و

ستکاري  با و کرده ادبيات از تابعي صل  یک در د سيقي  شدۀ  شناخته  ا   اختارس  همان که مو
 است. کرده سازيمتناسب متن ساختار با را آن است، سمفوني یک مووماني چهار یا سه

 روایت در واریاسیون .4-4
  رضه ع اساسا    موضوعي  رمونيها و نتُ زمان، گرفتن نظر در با مشخص  تغييرات» واریاسيون 

  ،مطالعه مورد روایت دوم وومانم در (.2009 ،2بارت و )ستانير  «است  ساده  فرم یک در شده 
 يرنظ هاشللخصلليت هايکنشللگري و رویدادها تنوع و شللده روایت طوالني دورۀ با متناسللب
 با آیدین آشنایي  آیدا، ازدواج یوسف،  باررقت وضعيت  وي، هايخشونت  پدر، خوشحالي 
  لورتب هارموني و تن زمان، گانةسلله عناصللر همدیگر، با هاشللخصلليت همکنشللي و سللورملينا

                                                           
 شود.( در علم موسيقي به سرعت اجراي قطعه اطالق ميTempoتمپو ) -1

2- Stainer, J. & Barrett, W. 
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 با  کدام  هر داردکه  واریاسللليون 15 مطالعه،   مورد روایت  دوم موومان  منظر، این از اند. هیافت  
صي  ویژگي و حس سيون واری این کارکرد اند.داده شکل  را موومان خا شتاري  هايا   در نو

ست  دهش  موومان این شدن  النيطو باعث دوم موومان   صفحه  130 از بيش که ايگونه به ا
   دهد.مي شکل را متن از

 شود: مي آغاز حجره خرید از پدر خوشحالي  و شادي  با دوم موومان نخست  واریاسيون 
 ،)معروفي «داد نشان را اليشخوشح حد از بيش خرید، شریکش از را حجره پدر که روزي»

 با پدر ماه شلللهریور اوایل» زند:سلللرمي پدر از دیگري کنش دوم واریاسللليون در و (1385
  رد (.همان) «بنویسد  مدرسه  در را آیدین و یوسف  اسم  که نرفت حجره به مادر زیاد اصرار 
سيون،  این سيون  در و شود مي شنيده  اردبيل به هاروس ورود آغاز واریا   تميری با سوم  واریا
 و شود مي آغاز آنان حقوق موضوع  به لرد زيسا پنکه کارخانه کارگران اعتراض با و دیگر
 دو تنها  شلللود.مي آغاز  مادر  بودن تکيده  توصللليف اب  چهارم  واریاسللليون  ترتيب،  همين به 

آن رد توانمي را ریتم تکرار نوعي و شوند مي آغاز آیدا به اشاره  با دهم و هفتم واریاسيون 
  مونيهار نوعي که است آیدین هاواریاسيون این مشترک فصل حال، این با کرد. احساس ها
 است. گسترده دوم موومان بر را واحدي بافت و

 وایتر یهاموومان تم .4-5
  به را يخاصلل  حس و هوا و حال ،يسللمفون  کی در موومان هر شللد،  اشللاره  که طورهمان

  ودنب نيسنگ  و کیتار زين و بودن سرکش  اول، موومان در غالب تم .کنديم منتقل شنونده 
 و دتن ا نسبت ،يحماس سرکش، زين رمان اول موومان تم رو، نیا از و کنديم القا را هوا و حال
 اما ،کوتاه جمالت از استفاده .روديم شيپ آرام و ندکُ حال نيع در و است زيانگهراس گاه
گذار يتأث  مان  در زيانگهراس و ر ندۀ  و کند يم تی تقو متن در را تم نیا موو   نیا متن خوان

  نیدی آ باب  در ازی ا و اورهان  اني م که  يالوگی د در .«شلللنوديم» متن در را يحماسللل  حالت  
   :شوديم احساس ايکوبنده و تند يفضا چنين شود،يم برقرار

 و کرد ترکینزد يزنبور چراغ به را صورتش  د،يکش  خود يمويب سر  به يدست  اورهان»
 «دارم. را يکار هر تأجر .ستمين زرگيه من» گفت:

يم مه حاال ؟يکرد ضللرر بده. طالقش گفتم کنم، چه را لکاته نیا يديپرسلل من از» [:ازی]ا
 (.1385 ،ي)معروف «بکن را کلکش میگويم کنم، چه را مردکه نیا يپرس
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  تکرار لاو موومان از گرید یيجا در يحماس يتمپو و ضرب با کوبنده عبارات ليقب نیا
 «اورهان. نکن، رميزنج» گفت:» :شوديم

 )همان(. «گوشش خيب خواباندم يکی و «داداش آقا نه، اورهان» :گفتم
  :یابدمي نمود تیروا در کوبنده يفضا نيهم مجددا 

 .«کنميم کف .دارديبرم دور سرم نيماش تو داداش. آقا ميکن گز ادهيپ ايب» گفت:» [نیدی]آ
 )همان(. «گوشش خيب خواباندم يکی و «جهنم به» :گفتم

 با که شود يم دهيشن  اول موومان در زين يآرام ا نسبت  و دکن تمیر ،تند تمیر نیا موازات به
شاره  و گذشته  کردادی ای و هاتيشخص    مرگ از گفتن سخن  ضاي  به ا ستان  ف  بر حاکم يزم
شت.  يسازگار  سر  وقت آن روزگار» :شود يم يتداع تیروا   آنچه از شيب بود که پدر دا

شود  را فکرش   شد يم بود. يآب هم شب  سمان آ .ديچسب يم خانه يمهتاب در دنيخواب ،کرد ب
  ،تیروا يزمستان فضاي ت،یروا از گرید يیجا در .(1385 ،ي)معروف «دید يرنگ يهاخواب
 و ترچاق که اندمانده کاج يهاکالغ همهمه، و اهويه همه آن از فقط» :شلللوديم فيتوصللل

 )همان(. ««برف برف.» :ندیگويم شاندهیدر يصدا با و شونديم جاهجاب هاشاخه يرو رتريپ
  نیا چیشوستاکوو   رينظ يکيرمانت و مدرن آهنگسازان  خواند، ميخواه بعد سطور  در چنانکه
صل    يهاموومان در اند.ساخته  صورت  نيهم به را شیخو نخست  موومان کرده، لحاظ را ا
سب  هاتم نیا زين گرید ضاي  با متنا   سة یمقا مبحث در شوند. مي گوناگون و متنوع تیروا ف

 شد. خواهد ختهپردا موارد این هب يساختار

 وایتر کنترپوان .4-6
  يادب متن سللاختار وارد و گرفته تیعار به يقيموسلل از را آن سللندهینو که يگرید شللگرد
 زبان  در و (1997 ،3هافمن  )ر.ک؛ شلللده ناميده   نيز 2فونيپلي که  اسلللت 1کنترپوان کرده،
   است. شده نشیگز آن يبرا «یيچندصدا» معادل يفارس
  چند ای کی افزودن هنر» مثابة به توانديم فیتعر نیترعام در «چندصللدایي» الحاصللط»
  يسازهماهنگ هنر» مثابة به ترخاص یيمعنا در و شود يمعرف «شده ارائه يهايملود به قطعه

                                                           
1- Counterpoint 

2- Polyphony 

3- Hoffman, M. 
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  فیتعر باشللند يملود يدارا خودشللان درون در دیبا که يقطعات افزودن رهگذر از تم کی
ستانير  «شود يم   صورت  به زين «مردگان سمفوني » در شگرد  این نمودگار (.2009 بارت، و )

  از کدام  هر قت، يحق در اسلللت. دهوب موومان  چهار  در متعدد  انی روا هاي صلللدا گسلللتردن
 موومان همان در انیراو از يبرخ يصللدا حال، نيع در و دارد مشللخصللي  يراو هاموومان

  «اورهان» يصدا  محدود، کل يادان يراو يصدا  بر عالوه اول، نمووما در .شود يم دهيشن 
  به موومان نیا در گریهمد موازات به مختلف سلللاز دو واقع، در و شلللوديم دهيشلللن اريبسللل

  ت.اس  نخست  موومان کوبنده و تند ،سرکش  تيماه زين امر نیا علت .پردازنديم ينوازندگ
  رزط به اسللت شیخو برادر دو قاتل که اورهان يصللدا با تنها يکوبندگ و يسللرکشلل  نیا

  متن يتواز اقيسللل در يوار نیا نشیگز ن،یبنابرا .شلللوديم منتقل مخاطب به يترمناسلللب
 است. گرفته انجام يداريشن متن با ينوشتار
يم رييتغ يراو سللوم موومان در نکهیا کما اسللت. کل يدانا ،يراو زين دوم موومان در
 گرید ياصلللداه بر عالوه يگرید يصلللدا و (1391 رضلللویان، و ميرعلي زاده)حسلللن کند

صه،    نیا .شود يم دهيشن  قبل يهاموومان ستر  کی به يادیز زانيم به را يادب متن شاخ   ارک
 يملود نیا نوازد.يم را خود تیروا /يملود يساز  هر آن، در که کنديم لیتبد کيسمفون 

 و )والد  يهارمون  عنوان با  واحد  تي کل کی  گرید يها تی روا و ها يملود کنار  در تی روا و
  ای سازگان  کی زين هاآن جمع حاصل  و زنديم رقم را کنترپوان جهينت در و (9971 ،1سيکلر 
ستر  ست  کيسمفون  ارک ص    نیا و ا صو ست  يسمفون  کی ةست یبا و يضرور  تيخ   از که ا
 است. گرفته شکل واحد يمضمون با اما مختلف يهاموومان
  به  يقيموسللل و ادبيات  پيوند  کيفيت  تحليل  طریق از آنچه  گفته، پيش موارد به  توجه  با 
ست  شف  و ادبيات از تردقيق و بهتر شناخت  آید،مي د ست  آن يهاظرفيت ک   همان این و ا
  است. قدبنيادن مکتب الگوي مبناي بر گرفته شکل هايپژوهش براي شده تعریف اندازچشم

  غناي رب -موسيقي  اینجا در و- دیگر هنري فضاي  یک با تعامل رهگذر از نویسنده  همچنين
  التذاذ  همزمان  طور به  هنر دو از واحد  آن در خواننده  گویي و افزاید مي خویش متن هنري
 نج1 شلللمارۀ  سلللمفوني موسللليقي قطعة  با  متن کليت  عملي، ايزاویه  از حال  برد.مي هنري

   شود.مي ایسهمق باشد، متن به قطعه تریننزدیک رسدمي نظر به که شوستاکوویچ دیميتري

                                                           
1- Wold. M. & Cykler, E. 
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 پنج شمارۀ يسمفون و آهنگساز معرفي .4-7
  ناولي که است  بيستم  قرن در روس بنام آهنگسازان  از 1شوستاکوویچ   یویچدميتري دیميتري
سمي  موفقيت ست  به برلين در یک شماره  سمفوني  اجراي با را خود ر   ذررهگ از و آورد د

سياري  آثار خویش هنري حيات طول در او رسيد.  جهاني شهرتي  به آن   در ،qطبعا .آفرید ب
 سابق شوروي کمونيست حزب سليقة  و اراده مطابق را خود آثار بيشتر  بود ناچار او زمان آن

 دوم، انيجه جنگ آتش شدن برافروخته و دوره آن دیکتاتوري فضاي در امر این و بنویسد
شيب  و فراز شت  دنبال به اشايحرفه زندگي در را هایين ستاکوویچ    .دا ست  9 در شو   آگو
  .(2000 ،2)في درگذشت 1975 سال

ستر  بار اولين براي را وي پنج ۀشمار  سمفوني   1937 سال  در 3لنينگراد فيالرمونيک ارک
ستاکوویچ    و کرد اجرا سخ » را آن شو   ،4اي)اوتاو ناميد «عادالنه انتقاد به شوروي  هنرمند پا
  دقيقه 45 حدودا  طول به ن،مووما 4 از متشکل  مينور، رِ گام در پنج شماره  سمفوني  . (1978
  ون،ترومب ترومپت، کالرینت، ابوا، فلوت، زهي، سللازهاي ارکسللتر سللازهاي عهمجمو بوده،
رفته کار به آن در دیگر سللازهاي و پيانو چنگ، زیلوفون، بلز، درام، )طبل(، تيمپاني سللنج،
  (.2002 ،5)لي است

 شوستاکوویچ پنج شمارۀ سمفوني گزینش دالیل .4-7-1
  :اسللت دهبو هااسللتدالل این به ناب «مردگان يسللمفون» با مقایسلله براي شللده یاد قطعة انتخاب
 ایران اشغال  و دوم جهاني جنگ زماني بستر  در «مردگان سمفوني » کلي طرح اینکه نخست 

  به  ودکيک دوران از گذار  موازات به  و خوردمي رقم سلللابق شلللوروي ارتش سلللوي از
سالي  صيت    بزرگ صلي  هايشخ صر  تاریخ از موقعيتي با ا  آن، طي که شویم مي روروبه معا
 زني روایت در کهچنان اسللت. روشللنفکران ذهن به نفوذ حال در آرام آرام گراچپ اندیشللة

  يیک از اثر این انتخاب  رو، این از دارد. فکري جریان  این به  هایي گرایش آیدین  خوانيممي
 دوم جهاني جنگ با وي هنري هايفعاليت که سابق  شوروي  هنگسازان آ ترینسرشناس    از
 نآ هنري آثار ناخودآگاه در کمونيسلللتي باورهاي وجود داشلللتن ملحوظ با ودهب عصلللرهم

                                                           
1- Dmitriyevich Shostakovich, D. 

2- Fay, L. 

3- Leningrad Philharmonic Orchestra. 

4- Ottaway, H.  

5- Lee, D. 
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  هايتيبدبخ ما براي جنگ» گوید:مي جایي در شوستاکوویچ   رسد. مي نظر به مناسب  دوره،
 یده د رنج که  ملتي رفت.  بين از چيز همه  ها، ویراني ها، خرابي نو، رنج و اندوه  آورد. ايتازه 
  هايالسلل آن من و دیدمي بيشللتر رنج هيتلر چکمه زیر اکنون ين،اسللتال هايچکمه زیر بود

  خنس چيزها این از خود هايسمفوني با نکردم. فراموش هرگز را جنگ از پيش انگيزهراس
 .(1384 ،1)شونبرگ «شد شروع چهارم سمفوني با که گفتم

 سللبک ینا رب يمبتن و بيسللتم قرن مدرنيسللم بافت در پنج ۀشللمار سللمفوني این، بر افزون
ست.  شده  ساخته  موسيقایي    ۀورد در که بود يرمانتيک آهنگسازان  جمله از شوستاکوویچ   ا

  ارکستراسيون،   نظر از اما ،داشت  رمانتيک هايملودي و بيان حس، و کردمي زندگي مدرن
  کاربرد هب توجه با نيز حاضلللر روایت .بود گرفته پيش رد مدرن رویکردي ،بافت و هارموني

  ونيدر هايگویيتک و نفس حدیث شيوۀ  و ذهن سيالن  همانند مدرنيسم  لياص  هايهمؤلف
  این علت، همين به و گيردمي قرار ایران معاصر  مدرن هايروایت شمار  در (1394 شميسا،  )
 هستند. قياس قابل بوده، فرم و سبک اشتراک داراي هم نظر این از اثر دو

 گام ت.اسلل آن بر حاکم کلي ايفضلل بيانگر سللمفوني یک آغازین گام این، بر عالوه
 شللده معرفي اندوه و حزن سللاززمينه ممکن شللکل ترینسللاده به موسلليقي تئوري در مينور
ست.    ساختارش  بودن مدرن سبب  به و شده  آغاز 2مينور رِ گام در پنج شمارۀ  سمفوني  ا
عده   تواننمي ثار  همچون دقيقي قا يک   آ مان  طول در آن گام  تغيير براي کالسللل  ها موو
سوي  امر این اما گرفت، ظردرن ضاي  با هم سبتا   و غمبار ف ستان  تاریک ن  ثابت جریان و دا

سرت  و اندوه سب  و شباهت  روایت، هايبخش ترینمالیم در حتي ح ضوعي  تنا  ايبر مو
 دارد. اثر فرميک بررسي

شين  سطور  در سيقایي  شگرد  به پي صدایي  مو شاره  چند  به لقمتع شگرد  این شد.  ا
سانس  دورۀ یلاوا و 3باروک دوران ستين    یوهان غالبا  بوده، رن  خویش آثار در 4با  سبا

ته بهره آن از مان  بيسلللتم قرن در اسللللت. گرف  به  که  سللللاختاري  تحوالت بروز با  همز
 زدن قمر هدف با آهنگسازي  شيوۀ  این از استفاده  شد،  منجر مدرن موسيقي  گيريشکل 

 از عدقوا زننده برهم که نيذه نامشللخص فرم و چندالیه ابعاد سللاختاري، هايپيچيدگي

                                                           
1- Schönberg, A.  

2- D Minor 

3- Baroque 

4- Johann Sebastian Bach 
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 احياگر هک بود اقبالي و گرایش شللاهد بيسللتم قرن» یافت: رواج باشللد، شللده تعيين پيش
 (.2004 ،1)آمر «شد  خود( گذشته  قرن همنوایي سبک  مقابل )در فونيکپلي آهنگسازي 

 با همچنين داد. تشخيص  پنج شمارۀ  سمفوني  اول موومان در توانمي را خصوصيت   این
 ان،همزم صورت به هاشخصيت هايدیالوگ درآميختگي و «مردگان سمفوني» رد تأمل

 یکتئور مفهوم بگيریم، درنظر خاص تفکري ملوديِ نوازنده را شللخصلليت  هر چنانچه
 کرد. درک توانمي را کنترپوان

 اکویچشوست سمفوني و معروفي روایت گرایانۀتطبیق خوانش .4-8

  بار نخستين  رايب گفت توانمي سمفوني،  فرم مبناي بر متن موسيقایي  بنديفصل  به توجه با
  کهچنان .شودمي توجه ایراني مدرن نویسيداستان فضاي در بنديفصل قبيل این به که است

  تمپوي داراي سلللازيآهنگ فرم لحاظ به سلللمفوني هايموومان از کدام هر رفت، اشلللاره
  جذب  و داسلللتان  آغاز  در کشلللش ایجاد  براي اول موومان  که طوريبه  اسلللت خود خاص 
سبتا   یا متوسط  ضربي  شنونده   و ارندد تغزلي و آرام روندي مياني، هايموومان .دارد سریع  ن
 آن هب سلریع  ضلربي  با پایاني موومان در تا کرده هدایت خود اوج نقطه سلمت  به را داسلتان 
  دهند. خاتمه

 سمفوني و روایت اول موومان .4-8-1
  دروني هاي الیه  بيانگر  و شلللودمي روایت  اورخاني  رهان او زبان  از روایت  آغازین  فصلللل

  کشلاکش  و خود اکنونِ راوي گاه او اسلت.  آیدین برادرش به حسلادت  در وي شلخصليت  
  به هنذ سلليالن شللگرد بر تکيه با گاه و اسللت آیدین برداشللتن ميان از براي خویش دروني

 آیدین به تنسب  ودخ جویيکينه توجيه محوریت با بزرگسالي  تا کودکي مشترک  خاطرات
  ذهني هاي تداعي  رهگذر  از روایت  فصلللل نخسلللتين جایگاه   در موومان  این گردد.بازمي 
 به  کمابيش  و سلللازدمي نمودار هم را ها شلللخصللليت   دیگر هاي ویژگي از برخي اورهان 

   .کندمي اشاره آنان از کدام هر سرنوشت
 رمف به کلي طور به اول موومان سلللمفوني، فرم هاي الیه  از موسللليقي تعریف براسلللاس

سي  جریان دو و دارد شباهت  سونات  ساز  ابتدا در که گيرددربرمي را ح ستف  با آهنگ   از ادها

                                                           
1- Ammer, Ch. 
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  درونمایة   (،B) آرام و منفعل  تم یک  و (A) تاثيرگذار   و سلللرکش قدرتمند،   تم یک  تقابل  
 و مالتج تکرار طریق از را فضا دو این سپس،  کند.مي معرفي و آشکار  را سمفوني  روایت
  اصللللي هدف  و مایه  درون کامل   بيان  با  نهایت   در و دهد مي شلللرح موسللليقي گام  تعویض
  راسللاسب شللوند.مي تکرار تغيير اندکي با البته آرام، و قدرتمند تم دو همان مجددا  روایت،

 ود به که «مردگان سللمفوني» اول موومان سللطرهاي نخسللتين و مقدمه ،موسلليقایي نظم این
سيم  وایتر انتهاي و ابتدا در بخش ست  شده  تق سازي   ف منظور به که عباراتي از فارغ - ا   ضا
ستان  یک از صيف  و سرد  زم   ويگوگفت باب در -شده  آورده اردبيل بازار مکاني هايتو

 :است آیدین برداشتن ميان از براي ایاز و اورهان

 «ام.ایستاده سرت پشت شير مثل» گفت: ایاز»
 «نباشد؟ سرباال تف» ت:گف بود. مردد کند. چه نميدانست اورهان

 «بکن. را قضيه قال»
 «چي؟ بيفتد بيرون کار گوشه اگر»
 دزدید:  زایا  از را نگاهش  بعد  ،کرد فکر ايلحظه  اورهان  «باشلللي.  زرنگ  باید   بيفتد.  نباید  »
 «یوسف؟ مثل»
 «نيامده. پيش مشکلي هيچ و گذشته هاسال برده. بویي کسي مگر»
 .(1385 )معروفي، ««برادرکش ندگویمي که امشنيده دمخو گوش با»

سد مي نظر به ستر  در جمالت این از گيريبهره با ايآگاهانه طرز به متن ر ش  ب   که دهیاد
  مثابة هب بازار مکاني موقعيت بر تکيه با و اسللت احسللاس و اصللالت از عاري سللرماي القاگر
  ادرکشللي بر زايدهشللت  فضللاي  ایجاد پي در ادبيات در رایج گريمادي نمادهاي از یکي
 د.باش سمفوني یک اول موومان ثيرگذارتأ و رحمبي کوبنده، تم گرتداعي تا است
  هاينت با 1متوسللط تمپوي در شللوسللتاکوویچ سللمفوني اول موومان روایت، موازات به
  شللمار در آغازي چنين د؛شللومي آغاز زهي سللازهاي کارگيريهب با و مينور رِ گام در 2قوي

شت  و ترس ایجاد شگردهاي  سوب  قطعه یک ابتداي در وح   بيان با آن از پس شود. مي مح

                                                           
1- Moderato 

2- Forte  

 .موسيقي یا شدت و ضعف آن است Dynamic هاي قوي همانمنظور از نت
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  دشو مي آشکار  موومان این روایي و منفعل تم اورهان، دیدگاه از خانواده گذشتة  خاطرات
 در انجری دو آن گونةدیالوگ پيشروي فضا دو این انمي متعدد و نامنظم وآمديرفت طي و

 و پرسللش جریان یک نيز پنج مارۀشلل سللمفوني اول موومان در خورد.مي رقم اول موومان
  تواندمي هک شود مي برقرار ویولونسل(  و )ویولون ارکستر  بم و زیر سازهاي  ميان گونهپاسخ 
سب  در ضاي  از بخش این با تنا شد  متن ف ستفاده  اول(. موومان ملودي )اولين با   هاينت از ا

  هاي نت  و اند يناپایدار    و اضلللطراب بيانگر  نوعي به  1عرضلللي هاي عالمت  و گام  از خارج 
 ملودي بطن در که ايشللاخصلله اند.شللده موومان در آشللوب نامطبوعِ حس موجد 2نامالیم
  است. پرکاربرد و بدیهي مدرن، دوران موسيقي
مه  در .دارد ملودي چهار  موومان  این آغازین  بخش عد  به  هشلللت دقيقه  از ادا  اجراي ب
سيقي  تم کروماتيک، گام هاينت سمفوني    زمينة رده،ک ادایج را تندتر ميریت در نظامي مو
 نآ پيوسلللتن وقوع به  اضلللطراب موومان،  این ابتداي  از که - را آوررعب  اتفاق  یک  وقوع
 موومان دوم بخش با تواندمي جهات برخي از قسمت این .آوردمي فراهم -شد  سازي مقدمه
صل  در )که روایت اول شد  معادل شده(  آورده پایاني ف شت    زیرا، ؛با صيت    سرنو   ايهشخ

  جنون مادر، و پدر مرگ اورهان، دست  به یوسف  شدن  کشته  همانند ،بخش این در روایت
  به تا دشللومي روایت سللریع شللتابي در آیدین دختر وجود و اورهان همسللر جدایي آیدین،
شنج بي و آرام پایاني سد.  آیدین مرگ یعني ؛ت  با کمی موومان ملودي آن از پس کهچنان بر
  این در اهگ رسد.مي پایان سوي  به هاویلونسل  و ویولون فلوت، زندگينوا با و ترآرام ضربي 
  در چندصدایي  این که رسد مي گوش به 3تکنوازي صورت  به سازها  برخي صداي  موومان
  راوي که اسللت فصلللي در هاشللخصلليت  دیگر هايدیالوگ یادآور حاکم، ملودي بسللتر
 است. اورهان اشاصلي
 

                                                           
 کند.تر ميآید و صداي آن را نيم پرده زیرتر یا بمهاي بمل، بکار، دیز که پيش از نت اصلي ميعالمت -1

2- Dissonant 

اصله موسيقي آن را فاحساس تشنج یا ناخشنودي است که شنونده با شنيدن یک  Dissonanceناموزوني صدا یا 

یا هماهنگي صداها )خوش صدایي( در موسيقي، احساس راحتي و Consonanceکند. در مقابل آن، تجربه مي

 .دهددست ميآرامشي است که پس از شنيدن یک فاصله موسيقي به شنونده 

3   . Solo 
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 ونيسمف و روایت دوم موومان .4-8-2
صل  راوي ادامه، در ستاني برون دوم ف ست  دا سمت  15 در روایت و ا  با شده  بنديشماره  ق

سير  این در و کندمي آغاز اورخاني خانواده فرزندان کودکي از را رویدادها خطي، زماني   م
صل  ترینطوالني که صفحه  136 طي ست،  کتاب ف شت    از جامعي شرح  ا ض  سرگذ   اياع

  تخيل  و فضلللاسلللازي  بر عالوه که  حوادثي دهد. مي ارائه  ها آن پيرامون حوادث و خانواده 
ستاني،    علّي بکةش  در انحاء از نحوي به و بخشيده  قوت را آن تاریخي و گرایانهواقع جنبة دا

  اند.دخيل داستان معلولي و
 در زدگيقحطي و مرجوهرج و غربي شلللمال  مرزهاي  از رانای به  متفقين نظامي  یورش

  به را هاآن کوشد مي روایت که هستند  معاصري  تاریخ وقایع جمله از سي  و بيست  هايدهه
ستقيم  ايگونه ستقيم  تأثير بيان رهگذر از و غيرم صيف ت خانواده این زندگي بر آن م   کند. و

  هاي امگ  اولين نماد  مثابة   به  لرد سلللازيپنکه  کارخانه    نظير عناصلللري  کارگيري به  همچنين
  نفوذ مقابل در هااندیشي جزم و تعصبات  توصيف  و هیافتتوسعه  کمتر يکشور  سازي صنعتي 
  روروبه آن با داسللتان پيشللروي ضللمن که اسللت مواردي دیگر از چپ روشللنفکري جریان
صل  این نخست  بخش شویم. مي صویري  با روایت از ف   ابرج فرزندان کودکي خاطرات از ت

 :شودمي آغاز بازار در ايحجره خرید از او شادي و اورخاني

 سر پ براي داد. نشان  را خوشحاليش  حد از بيش خرید، شریکش  از را حجره پدر هک روزي»
  که دبو خریده آلماني بينذره یک آیدین براي ]...[ آورد خودنویس یک یوسللف بزرگش
  نجپ که اورهان براي ]...[ ندزدد. را کسللي بينيذره عينک شلليشلله دیگر و شللود گرم سللرش
 رايب ]...[ داشللت السللتيکي چر  دوازده که بود دهخری آهني نيمدار کاميون یک بود سللاله
  غجي دادند مي فشلللارش وقتي که  بود خریده  آمریکایي  السلللتيکي عروسلللک یک  آیدا 
 (همان) «کشيدمي

مة  همچنين یاني    ني يانگر  دوم، فصللللل پا به   و لطيف هاي توصللليف ب  از فرديمنحصلللر
  ضللايف توانمي مجموع در که ايگونه به اسللت سللورملينا و آیدین ميان عالقه گيريشللکل
  بنديساز  ۀنحو کمااینکه، دانست.  ترروشن  اندکي اول فصل  به نسبت  را روایت از فصل  این

 آن، رد بلز و فلوت سلللاز فراوان کارگيريبه و شلللوسلللتاکوویچ پنج سلللمفوني دوم موومان
ضاي  زهي، سازهاي  و باس پرانرژي اجراي سبت  را شادي  تقریبا  و مالیم ف  ولا موومان به ن
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  وادثح متوالي بيان  فرم و راوي بودن کل  داناي  به  بنا  فصلللل این واقع، در کند. مي یجاد ا
  در هک طورهمان است.  آن روشن  و تاریک هايصحنه  تواتر و زندگي مطلق بيانگر روایت،
  ود.ش مي شنيده  سازها  از هرکدام صداي  روشني  و واضح  بيان طرز با نيز دوم موومان ملودي
  تمپوي با اما ،هاموومان سایر  از ترکوتاه ثانيه، 15 و دقيقه 4 در 1ضربي  هس  موومان این ریتم
ست.  شده  تنظيم 2آلگرتو سرعت  محدوده در سریع  ساس  ا   باب در گرفته انجام پژوهش برا
  ترینمهم اي،صفحه  136 موومان این در که آنجا از» ،«مردگان سمفوني » در روایت شتاب 

ست، شده  بازنمایي سال  12 به نزدیک زماني ۀباز رویدادهاي  آمده دست  به روایت شتاب  ا
  داستان زمان از هرسال ازاي در سخن، دیگر به بود. خواهد منفي و /031 ژنت الگوي پایه بر
  خط در ایترو شتاب  با سنجش  در عدد این است.  شده  افزوده رمان حجم به صفحه  3/11

  هايشللخصلليت  زندگي از روزشللبانه یک تنها رویدادهاي که یکم موومان نخسللت روایي
 و )دهقاني «تاس  روایت باالتر شتاب  نمایانگر ،نمایاندبازمي پرشمار  صفحاتي  در را داستاني 
  .(1394 پور،حسام

  تمپوي يريتعب به و شتاب  روایت از فصل  این صفحات،  بودن پرشمار  وجود با بنابراین،
  دارد. تريسریع

 سمفوني و روایت سوم موومان .4-8-3
 اوير به راوي تغيير با سللوم موومان در متن روایت، دلمردۀ و خاکسللتري فضللاي يانةم در

 آميخته که ايزنانه لطيف جریان افزودن و سلورملينا(  دروني/ سلاز )کانوني داسلتاني درون
 ندگيز در را اميد و روشنایي  از ايبارقه اوست،  ظریف احساسات   بيان و عشق  اشتياق  به

ها  عشلللق، این گویي که  طوري به  کند مي ایجاد  آیدین  يل  تن مة  براي او دل  رد حيات  ادا
سامان  ضمن  حال، این با شود. مي شرایط  ترینناب صيفات  تمام در  که اتيعبار و عاطفي تو
 داد،مي باد ويب نفسللش» قبيل از اسللت آیدین شلليفتگي و سللورملينا مهرانگيز نگاه بيانگر
 ورشلللعله دسلللتهاش ميان یکباره من و داد.مي چوب بوي دهانش و بود خنک باران. بوي
 از که  دارد جریان  موومان  این فضلللاي در عميق حسلللرتي (.1385 )معروفي، «شلللدممي

 کليسلللا، سلللرداب در پنهان زندگي شلللود.مي اسلللتنباط شلللخصللليت دو آن هايدیالوگ
سوزي  ست  از ترس آیدین، روح بر حادثه این سهمگين  تأثير و آیدا خود  مهسور  دادن د

                                                           
1- Triple Metre 

2- Allegretto 
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  از ايآميزه فرزند،  انتظار  و او با  ازدواج همچون شلللادي، به  معطوف ايرخداده   کنار  در
ما  زند، مي رقم را اميد  و حزن   این در اندک  شلللادمانيِ   به  دلخوش مخاطبِ   یکباره،  به  ا
 شود مي مواجه آن انتهاي در سورملينا  مرگ یعني غيرمنتظره؛ رخدادي با موومان از بخش
  اوست. قراربي روح راوي، گویا که طوري به

 ارۀدرب  سلللمفوني فرم کلي قواعد  به  آگاهانه    بخش، این در نویسلللنده  رسلللدمي نظر به 
ست  کرده توجه سوم  موومان ضایي  سمفوني،  یک سوم  موومان فرم زیرا، ؛ا  یک همچون ف
سيار  تمپوي با و مينور گام در نيز سوم  موومان دارد. آرام پایکوبي   سازهاي  با 1الرگو آرام ب
  تغزلي اجرایي 2آکومپانيمان ملودي در چه و اصللللي ملودي در چه که شلللودمي آغاز زهي
سازي    دارند. ضا سته  و آرام ف سل  طریق از پيو سمت  در هاویولون   صورت  به که قطعه مياني ق
ست،  ویولون با پاسخ  و پرسش  شار  را فراوان ياندوه و ماليخوليا حس ا   قيقهد از دهد.مي انت
  شلللنونده  گوش به  ژرفي ترس و تنهایي  صلللداي 3بلز و فلوت همنوازي آغاز  با  بعد  به  2:40
  از خاصللي درجات روي طوالني و غيرمعمول کشللش با تاریک هايفضللاسللازي رسللد.مي

 موومان این 4روندوي فرم آورد.مي یاد به را روایت کليساي  تاریک و نمور سرداب  توناليته
  تکرار نندهما اسللت، قطعه یک طول در بندترجيع صللورت به تمي تکرار تعریف، بر بنا که

  به و شللودمي عرضلله دروني گویيتک قالب در موومان این در جمالت و عبارات از برخي
سد مي نظر شخص  تم یک یادآوري گوینده، ذهن در هایيپژواک چنين ایجاد از هدف ر   م
  هوا و بود پوشيده  پشمي  لباس بود. نشسته   حوض لب» عبارات ،مثال براي است.  آن تکرار و
 (1385 معروفي،) ««الوا» گفت: «الوا؟» گفتم: بارد.ب خواستمي هم باران چون بود، آلودمه

  در اما،  گردد.مي آغاز  مينور گام  در سلللوم موومان  که  اسلللت آن دیگر انگيزدرنگ  نکتة 
  نشللانگر يطرف از تواندمي تغيير این رسللد؛مي پایان به ماژور فا گام به مدوالسلليون با نهایت
شانة  تواندمي دیگر طرفي از و امشآر و روشنایي  طلوع شد،  مرگ ن  یک طي از پس زیرا با
  بيانگر که روایت سوم  موومان پایاني صفحات  با امر این و رسد مي رهایي به تاریک فضاي 
 است: همساز سورمليناست مرگ

                                                           
1- Largo 

 همراه. -2

3- Glockenspiel 
: زعبارتند ا مشهور رندو هايفرم موضوع. مجدد بيان و موضوع، گریز بيان یعني آن؛ ساده طرح در تایيسه فرم -4

ABA, ABACA, ABACABA. 
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شست.   سرپا  آیدین»  کرد. اهنگ دقيق شد.  خيره صورت  به زد. کنار من صورت  از را سفيد  پارچة ن
شاني  و هاشم چ زیر  يسخ موهاي با زد،مي کبود هاشگوشه  و زرد و بادکرده صورت  بود. کبود پي
  نامرتب. و

  «است. همين شده، ما تحویل مدت این در که ايجنازه تنها گفت دکتر
ستهاش  زد.مي تند قلبش ست  این » گفت: لرزید.مي د س  همين باورکنيد دکتر. آقاي ني  من ولي ت.ا
 (1385 )معروفي، « «ست.ني این که مطمئنم

 سمفوني و روایت چهارم موومان .4-8-4
 و هم در جمالتي شلللود.مي روایت  او جنون از پس آیدین  زبان  از روایت  چهارم  فصلللل
  رد موهوم خاطرات عبور و گوناگون افراد صلداي  پژواک خاص، زماني نظم بدون آشلفته، 
 آیدین  هاي مونولوگ ت.اسللل صلللفحه  10 در روایت  بخش ترینکوتاه  دۀزنن  رقم او ذهن
  :نظير اندسورئاليستي تصاویر از مشحون گاهي

 .(1385 معروفي،) «گذاشتند خر کله جاش و سربریدند ار قشنگي آن به چنار درخت»

  یا و

  خورده هگر هم در آدم نفر چند ]...[ بيرون بياید بام پشت از باال، برود ناودان سر این از آدم»
صف  جذام بودند. شان  ن سانده  را تن   مثل ه.شد  اره درخت مثل تکه، تکه صخره  مثل بود. پو
 (.)همان «بودند خورده تاب و يچپ و درهم کشي آبنبات

یافتهدر ودخ زندگي طي آنچه و سابق  شوروي  ارتش تهاجم خاطرات تأثير تحت گاهي
ست  سکو » ،«جنگ» ،«هيتلر» نظير کلماتي با ا   گجن هب مربوط هايابژه دیگر و «سربازان » «م
  آورد.مي خود( ذهن در یا )و زبان بر را نامشخصي جمالت دوم جهاني

  تلرهي مشللاور من اگر گفت پدر بارید.مي هم برف کردیم.مي حرکت هشللت سللتون به ما»
  گفتم پسر.  ،کنيد عوضش  سوخته.  باال اتاق المپ پدر گفتم کرد.مي فرق جنگ نتيجه بودم
 .(همان) «بود گذاشته هم هيتلري سبيل مسکو. سوي به پيش گفت کجا؟



 189 | بابائيو گل آلبوغبيش

 

 ونن آل گرو سلللرعت  با  که  سلللمفوني چهار  موومان  ابتداي  نظامي  ریتم علت،  همين به 
 و اردد مينور رِ گام به دوباره بازگشلللتي زیاد، بسللليار نه اما باال، سلللرعت معناي به 1تروپو

 حدي تا گویندمي Fanfar آن به اصلطالحا   که موومان ابتداي در بادي سلازهاي  هياهوي
 دو و (ABA) سللونات فرم نيز موومان این در اسللت. آیدین ذهن آشللفتة آواي گرتداعي
 مثابة هب ايکوبه و بادي سازهاي  با شده  ایجاد نظامي ریتم گيرند.مي قرار هم مقابل در تم
 هاترومپت صداي زمينه در زهي سازهاي آرام تقریبا  همنوازي که آن دوم بخش و (A) تم

بة   به  اسللللت ثا يل  در (2002) 2لي داگالس شلللود.مي تعبير (B) تم م مان  این تحل  از موو
ست  معتقد پنج شمارۀ  سمفوني  ست  مشخص  پرسشي   هيچبي» که: ا   فضاي  موسيقي  این ا
 ايگونللهبلله توانمي را پيروزي این گویللد.مي پيروزي از کلي طور بلله و «دارد مثبتي

بة   به  آیدین  پيروزي در غيردیداري  و ناملموس  ماد  مثا بة  م به  اورهان  بر وشلللنفکرير ن  ثا
شي جزم و نگريسطحي  سمبل  شان  آیدین با خواننده همدلي کرد. احساس  اندی  ريدیگ ن

  است. پيروزي و غلبه این از

 گیرینتیجه و بحث
 پيوند  ،يتطبيق ادبيات  در نقدبنياد   مکتب  شلللناختي روش الگوي مبناي  بر حاضلللر  پژوهش
 بر هتکي با «مردگان سلللمفوني» پژوهش، این براسلللاس .کرد واکاوي را موسللليقي و ادبيات

  وسليقایي م پيرامتن دارد. موسليقایي  سلاختاري  اسلاسلا    گرفته، شلکل  سلمفوني  یک اختارسل 
  چهار هب روایت هايفصل  بنديتقسيم  و روایت هايفصل  سمفونيک  پردازيعنوان روایت،
  شکل  رد سيقي مو آفرینينقش مصادیق  از بخشي  پایان، در نخست  موومان تکرار و موومان
  اند.روایت همبستة نظام به دادن

شتن  نظر در با متن   دشو مي روایت راوي چند رهگذر از چندصدایي  موسيقایي  مقولة دا
  ايهبخش سلازي متناسلب  کمااینکه، «.شلنود مي» طریق این از را روایت خواننده واقع، در و

 و وندپي این مصللادیق دیگر از موسلليقي فرم یک هايواریاسلليون با دوم موومان گانةپانزده
  رد موسلليقي اندشللده باعث همدیگر کنار در شللده یاد موسلليقایي هايمؤلفه اسللت. ارتباط
   .کند عمل روایت عام سازگان به دادن شکل در اثرگذار و دهندهجهت قطب یک جایگاه

                                                           
1- Allegro Non Troppo 
2- Lee, D. 
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ضر  پژوهش  از شوستاکوویچ   پنج شمارۀ  سمفوني  با را روایت عملي، رویکردي با حا
 واکاوي و تحليل سمفوني این با را آن همسازي کرده، مقایسه فرميک و اختاريس منظري
 سلللاختار  به  ها دیالوگ  و رویدادها   تم نظر از «مردگان  سلللمفوني» اسلللاس، این بر کرد.

 نمت ميان را دیگري پيوند شللاخصلله، این و شللودمي نزدیک مدنظر سللمفوني هايموومان
 يسلللمفون» نوعي را شلللده یاد روایت توانمي ترتيب،بدین زند.مي رقم موسللليقي و ادبي

  دانست. «مکتوب
شف  ستيابي  نتيجه، در و «مردگان سمفوني » ادبي متن از جدیدي هايالیه ک  و فهم هب د

  موسلليقي و ادبيات ارتباط و پيوند واکاوي دسللتاورد ترینشللاخص ،ادبيات از تردقيق درکي
  شد. پرداخته بدان پژوهش این در که است
 و خویش رآثا ميان همکنشلللي ایجاد با توانندمي نویسلللندگان حاضلللر، پژوهش نگاه از
  کليت به  دادن شلللکل  براي ها دانش و هنرها  این ابزارهاي کار  از مختلف هاي دانش و هنرها 
 فزایند.بي خویش ادبي دستاوردهاي غناي بر و گيرند بهره خود آثار
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