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 تحلیل عنصر صدا در آثار غالمحسین ساعدی
 بقا کاظم نظری                                                                                                           

 اصغر درگاهی 

 چکیده

رئالیسم جادویی به عنوان بخشی از مکتب رئالیسم مطرح است که با عناصری از دنیای وهم و خیال درآمیخته و  جهان تازه 

رئالیسم جادویی با داستانهای فانتاستیک و سوررئال مناسبت های نزدیکی دارد، . ز بین واقعیت و تخیل شکل می دهدای را در مر

رئالیسم جادویی مطرح بوده که گاه  ۀ در ایران غالمحسین ساعدی به عنوان یکی از پیشگامان حوز. هرچند که عین آنها نیست

با توجه به وجود . یا مارکز نیز از سوی منتقدین ادبیات داستانی به میان آمده استپیشگامی او  بر نویسندگانی چون گابریل گارس

اصلی این گونه نوشته ها، عنصر صدا را می توان در قالب یکی از مؤلفه ۀ عناصر غیر واقعی و وهمناک در متن اثر به عنوان مشخص

های اساطیری صدا، مفهوم و کارکرد صدا در شعر کهن و  ریشه. آثار ساعدی بررسی کرد ۀ های اصلی رئالیسم جادویی در بیشترین

مفهوم صدا در دو ساحت . معاصر فارسی و حتی مفهوم فیزیکی صدا از مواردی هستند که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته اند

اه تظاهرات عرفانگرایی در شعر معاصر برداشت های سیاسی و اجتماعی و گ. انعکاس و آواز در شعر کالسیک نمود پیدا کرده است

وجود صداهای ناشناس، ترسناک و عجیب و غریب چونان یک موتیف تکرار . شرقی را می توان از صدا و بازتاب های آن انتظار داشت

تعلیق  ۀ شونده و تناسب آن با فضاسازی هایی از این دست، انسجام و یکدستی مؤثری به آثار ساعدی داده و در باال بردن درج

 .و افزایش هول و والی مخاطب تأثیر انکارناپذیری داردداستان 

 رئالیسم جادویی، غالمحسین ساعدی، عنصر صدا: هاکلیدواژه

 مقدمه

جریان مشرو طه و  پیروزی و شکست دموکرات های آذربایجان را با  ۀاو تتم. تبریز است 4944غالمحسین ساعدی متولد 

را دیده ... ماق، اختناق و سانسور، کودتا، خرافه گرایی، سیاست های غلط دولتی وزندگی مردم اع. جان و روح خود لمس کرده است

و سعی کرده است که در نوشته هایش اعم از داستان و نمایشنامه به تصویر و بزرگنمایی این پلشتی ها و زشتی ها پرداخته تا شاید 

 .کرده باشدبه قدر وسع خود در راه اصالح آرمان ها و عملکردها نقشی مؤثر ایفا 

روانشناسی ۀ او در خالل داستان هایش شاید به دلیل ساختارهای اجتماعی و نیز ارتباط مسقیم با مردم از راه طبابت در حوز

یکی از این عناصر مشخص با بسامد باال . جوید و حضور در روستاهای جنوب و شمال غربی، از عناصری واقعگرایانه و  خیالی سود می

عنصر صدا را می توان در اغلب نوشته های ساعدی به مثابه یکی از مؤلفه های پنهان و آشکار رئالیسم . استدر آثار ساعدی صد

در رئالیسم جادویی یک شیء یا موجود ناشناخته ای در یک داستان واقعگرایانه ظاهر می شود و جنبه های . جادویی در نظر گرفت

در کنار ساعدی نویسندگانی چون رضا براهنی و . حت الشعاع خود قرار می دهدوهمی و خیالی به اثر می بخشد و گاه کل اثر را ت

جذابیت های داستانی این ژانر یکی از دالیل اصلی در جذب و . این نوع رئالیسم به شمار می آیند ۀمنیرو روانی پور از فعاالن حوز

صداهای منعکس در برخی از آثار ساعدی پرداخته  در این مقاله سعی خواهد شد به. گرایش مخاطبین بسیار می تواند محسوب شود

 .شده و تأثیر آن از منظر رئالیسم جادویی گزارده شود

 رئالیسم جادویی چیست؟

هنرشناس آلمانى در سال  (Franz Roh) وسیله فرانس رو اولین بار به (Magic Realism) اصطالح رئالیسم جادوئى»

در این نوع آثار، الگوهاى . صورت جدى در ادبیات مطرح کرد را به آلخو کارپانتیه آن 4343کار رفت و بعدها، خصوصاً در  به 4323
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اش  یک از عناصر اولیه سازنده آید که به هیچ آمیزند و ترکیبى پدید مى گرایى با عناصرى از رؤیا، سحر، وهم و خیال درهم مى واقع

ت و وهم چنان است که رخدادهاى خیالى کامالً واقعى و طبیعى پیوند واقعی. شباهت ندارد و خصلت مستقل و هویتى جداگانه دارد

شود، اما  داستان رئالیسم جادویى در شکل خیال و وهم روایت مى .پذیرد کند؛ طورى که خواننده ماجراهاى غیرواقعى را مى جلوه مى

ها و در تمام  که منکر آن در تمام عرصه گیرد قدر از واقعیت فاصله نمى عبارت دیگر آن به. هاى تخیلى را ندارد هاى داستان ویژگى

توان دریافت که عناصر سحر، جادو، رؤیا و خیال، بسیار کمتر از عنصر واقعیت است؛ یعنى  جا مى از همین. مدت زمان داستان باشد

سوررئالیسم،  از سوى دیگر، نزدیکى نسبى این شیوه با مکتب. بودن داستان کمتر از بار رئالیستى آن است "وهمى -تخیلى "بار 

ها، با عناصر فراواقعى  نمایى شود و بعضى بخش انسان معمولى در جریان داستان، بزرگۀ هاى روزمر موجب شده که حوادث و واقعیت

سایت )«.آید انگیز و غیرعادى، جزو ارکان کار درمى هاى شگفت بنابراین توصیف صریح اشیاء و پدیده. و ماوراءطبیعى شکل گیرد

 (تبیان

این رئالیسم خاص جهان سوم است، کند و کاوی است در ارتباطات »: دحسینی در جلد اول مکتبهای ادبی می نویسدرضا سی

زندگی  ۀغریب ذهن ابتدایی این ملت ها که به کلی با فرهنگ غربی بیگانه است و اسطوره های بومی که در واقعیت های روزمر

 (  944: 4914سیدحسینی، )«.ی آورندامروزی ادغام می شوند و دنیای خاصی را به وجود م

عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر  ۀرئالیسم جادویی در قصه بدین معناست که هم»: عبدالحسین فرزاد می گوید

 (241: 4944فرزاد،)«.جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد

در فانتزی امر فراطبیعی در دنیای پندارین ». ستیک داردرئالیسم جادویی تا حدودی شباهت هایی با ژانر وهمناک یا فانتا

: 4939حری،)«.کنندراطبیعی، متعارف و طبیعی جلوه میهای ظاهراً فدر رئالیسم جادویی، پدیده. کندیپذیرفتنی و باورپذیر جلوه م

23) 

 های رئالیسم جادوییویژگی

 :مردخود برای رئالیسم جادویی موازینی را برمی ش مسجدی در مقاله

 برهم زدن نظم معهود و عدی و متعارف داستان -»

 حاشیه روی های مکرر -

 عدم توجه به اتمام بخش های اثر -

 به کار بردن تداعی معانی -

 تناقض نمایی و استفاده از عنصر دیالکتیکی در ترکیب اثر و تأکید بر عوامل حقیقی و فعال درون آن -

 (مسجدی)«الیسماقتباس از رمانس، سمبولیسم و سوررئ -

 :ویژگی های داستانی رئالیسم جادویی

 :پورنامداریان نیز ویژگی های داستانی رئالیسم جادویی را این گونه گوشزد می کند

 درهم آمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال و وهم -»

 چرخش هنری زمان -

 روایات یا پیرنگ های پیچیده یا حتی بسیار پیچ در پیچ -

 ویاهاکاربرد متنوع ر -

 افسانه ها و قصه های پریان -

 توصیف های اکسپرسیونیستی و حتی سوررئالیستی -

 عقاید و باورهای شگفت انگیز -

 عنصر غافلگیری و شوک ناگهانی -
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 (4944پورنامداریان،)«دهشت و توجیه ناپذیری -

 رئالیسم جادویی در آثار ساعدی

اهش که اغلب رئالیستی هستند با قرار دادن یک عنصر نامتعارف و ساعدی در رمان ها، نمایشنامه ها و داستان های کوت

اشیا و موجودات فراواقعی از عمده عناصری هستند که . دهد ناشناخته و گاه هولناک آن را در ردیف آثار رئالیسم جادویی جای می

غالمحسین ساعدی به بررسی رئالیسم جادویی در آثار  دکتر حسین مسجدی در مقاله. شونددر نوشته های ساعدی دیده می 

حیوان طبقه  -انسان -4انسان های مستحیل  -9جن گونه  -2حیوان  -4موجودات فراواقعی پرداخته و آن ها را در چهار بخش 

 .هایی زده است بندی کرده و برای هرکدام نیز مثال

سو که موشی به صورت هیوال یا است از موجودات عجیب و غریب، به جوجوتۀ در مولوس کوپولوس به خانه ای که نمایشگا

هیوالیی به صورت موش درآمده، در چوب به دست های ورزیل به شکارچیانی که اسیر شکار می شوند، در ترس و لرز به مالی 

ناقص الخلقه، در گاو به مشهدی حسن، در عزاداران بیل به موسرخه، در مجموعه داستان آشفته حاالن بیداربخت به شخصیتی به 

 (.4943:مسجدی.)در ذهن دارد اشاره کرده استۀ پروفراگ که مارمولک کوچک سیا. جی نام دائی

 : آن می گوید ۀعبدالعلی دستغیب در تحلیل رمان توپ در باب رئالیسم جادویی و پیشین

 مارکز نیز به این شگرد عالقه. شگرد و نگریستن عجیب به اشیا و اشخاص در قصه های فاکنر زیاد به کار رفته است»

 (4934: 414دستغیب، )«.دارد

 (. 4932: 933همان، )«.شود کمرنگی از رئالیسم جادویی دیده می ۀدر آثار ساعدی گرت»: وی در تحلیلی دیگر معتقد است که

در روایتی تاریخی که در زمان و مکان معین روی داده و اساساً بر بنیاد رئالیسم آغاز شده ماجراهای »: همچنین می افزاید

 (411)«.ظره و بزرگ نمایی شده می گنجاندغیر منت

 :اشارات دستغیب به صحنه های رئالیسم جادویی در رمان توپ

نویسنده کوشیده توپ قزاق ها را همچون نماد یا نشانه و ابزاری ناشناس که وحشت مردم روستا و عشایر را برانگیخته  -»

 (931ص،.)معرفی کند

 (933)د و بفهمد این هیوالی ترسناک چیست؟عجیب تر این که می خواهد توپ را ببین -

 (414)«.به توپ بستن میرهاشم درشت نمایی و گنجاندن تصویری مبالغه آمیز در متن قصه های رئالیستی است صحنه -

 (414)غار بزرگی می رسند ۀهاوارخان و سوارانش به دهان -

نامعلوم بیرون ۀ های ناشناس و کوچکی از پناهگا ناگهان حیوان. حاجی ایلدریم و سوارانش شب به شیطان دره می رسند -

 (441)«.چرخانند آمده و توی دره می ریزند و همچنان که می دوند کله های گردشان را به اطراف می

 ( 441: 4914سپانلو،)«.رئالیسم ساعدی با طعمی از وهم و هراس درآمیخته است»: سپانلو می گوید

 عمق فاجعه ای که معموالً زمینه راز و اشاره استعانت می گیرد به قصد نشان دادن ساعدی اغلب از نوعی»او معتقد است که 

 (224: همان.)«پنهان یا عاقبت محتوم یک ماجرای ظاهراً معمولی است
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عسگرپور، )«.من ساعدی با عزاداران بیل پیشکسوت گابریل گارسیا مارکز در رئالیسم جادویی است به عقیده: گویدشاملو می»

4932-39 :412) 

 چیستی صدا

قبل از این که عنصر صدا را در آثار ساعدی بررسی کنیم واجب می نماید که از منظر فیزیکی به تعریف و چگونگی تولید 

 : دانش گستر در ذیل مدخل صدا آمده است ۀدر دانشنام. صدا بپردازیم

امواج صوتی ارتعاشاتی ناشی از . دید می آیدبر اثر ارتعاش حاصل از موج صوتی پ. احساس فیزیولوژیک دریافت شده با گوش»

امواج صوتی در هوا با سرعتی منتشر . شوند جهات، در هوا منتشر می ت کره ای در حال انبساط، در همهتغییر فشارند که به صور

ارتفاع صدا . ستمتر در ثانیه ا 991در شرایط متعارف فشار و دما، مقدار این سرعت حدود . می شوند که به دمای هوا بستگی دارد

بلندی صدا عمدتاً  . ستبستگی دارد، ولی سرعت انتشار مستقل از بسامد ا( بسامد)به تعداد ارتعاشات پدید آمده در هوا در هر ثانیه 

صوت به صورت موج طولی منتشر می شود و رقت یا تراکم ایجاد شده در هوا با . ارتعاشات پدید آمده  در هوا وابسته است به دامنه

و شکست (diffraction)امواج صوتی نیز مانند امواج نور و امواج روی سطح آب قابلیت بازتاب، پراش. شار صوت هم جهت استانت

-ی از درگاه و پخش آن در راهرو میپراش موج صوتی را در عبور موج صوت. بازتاب موج صوتی را به صورت پژواک می شنویم. دارند

خم  شدن راستای انتشار صوت، هنگام ورود آن به محیط انتشار غلیظ تر یا رقیق تر مشخص شکست موج صوتی را با . توان دریافت

کمترین بسامد . ، زیرا سرعت انتشار صوت در محیط های غلیظ تری مثل جامدات و مایعات بیشتر می شود(شکست)می کنند

: 4943دانشنامه،)«.مد بیست هزار هرتز استارتعاش در ثانیه، و بیشترین بسا 21شنیداری برای گوش انسان حدود بیست هرتز، 

414) 

 صدا و اساطیر

گوید، صوت  لیتره می». رد پای صوت را می شود در اساطیر هم پی گرفت و نمادهای آن را در فرهنگ ها ی مختلف کاوید

ت را نمادی اصلی تحت این وجه است که هند صو. حرکات نوسانی متوازن، ضربه می زند ۀآن چیزی است که حس شنوایی را بوسیل

جهان را به وجود ( ناده)، در اثر نوسان متوازن صوت نخستین(واک)صوت در آغاز کیهان وجود داشته، سنن، گویش. می داند

 (442: 4943شوالیه،)«.آورده

ی آن انسان، نمادهایی را براۀ رعد به عنوان یکی از صداهای موجود در طبیعت برای انسان نخستین ترسناک بوده و ذهن اولی

. در اساطیر باستانی به نمونه هایی از به کارگیری سمبل های مختلف از رعد برمی خوریم. در برخوردهای آغازینش می ساخته است

 .در اساطیر یونان باستان زئوس خدای آسمان رخشان و توفان است و سالح او آذرخش

 :د ذیل اشاره کرداز کتاب فرهنگ نمادهای ژان شوالیه می توان به صورت مختصر به موار

 .بر طبق سنت توراتی رعد صدای یهوه است، در ضمن ظهور یک مظهراهلل را نشان می دهد -

 .قدرت یهوه و به خصوص عدالت و غضب اوست رعد نشانه -

 .تهدید خداوند به نابودی است رعد نشانه -

 .اولیه ۀبدون شک خاطره ای از زلزلدر سنت یونانی رعد ابتدا در ارتباط با غرغر امعاء و احشاء زمین بود، و  -

 .تندر نماد ترس است -

 .است که از زمین به آسمان گذر کرده استۀ رعد نماد فرمان ال -

 .ظاهراً از رعد منظور پریشانی آسمان بوده است -

 .مستقیم جورکشی بشری است به خشم آمدن رعد و صاعقه نشانه -
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امریکا،  شمالی و همچنین در اساطیر قاره یجاد می کند، در اساطیر سیبریهایش رعد ااساطیری که با حرکت بال دهپرن -

 .دیده می شود

 (994: 4942شوالیه،.)ها رعد عمل شیطان است که به شترپرنده ای مسخ شدهبرای تورگوت -

 مفهوم صدا در شعر کالسیک فارسی 

چد و باز همان شنیده شود و در عربی نیز همین صدا معر ب سدا است و آن آوازی باشد که در کوه و گنبد و امثال آن پی»

 (دهخدا)«.معنی را دارد

یی از آن در آثار شعرای پیشین با به نمونه ها. وت به کار رفته استدر شعر کالسیک فارسی اغلب صدا به معنای انعکاس ص

 .استفاده از تارنمای گنجور اشاره می شود

 ای از تو به باغ هر گلی را رنگی

 شوق تو آهنگی هر مرغی را ز

 اندوه تو رمزی گفتم با کوه ز

 (ابوسعید ابوالخیر)برخاست صدای ناله از هر سنگی

 به بارگاه تو دایم به یک شکم زاید

 (انوری)را ی آریصداو زمانه صوت سؤال 

 اوحدی صفت با او هر چه گفتی آن بشنو

 (اوحدی) تو چه دانی صدالیکن اندرین گنبد این 

 رافکندغم نمکم بر دل فگار ب

 (خاقانی)افتاد به کوه در صدااز دم سردم 

 از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

 (حافظ)یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 گر برسد ناله سعدی به کوه

 (سعدی)کوه بنالد به زبان صدا

 ترا بس ناخوشست آواز لیکن اندرین گنبد

 (سنایی)گنبد خضرا یصداخوش آوازت همی دارد 

 . برای نمونه به چند مورد اشاره می شود. ی بعدتر صدا بیشتر به معنای بانگ و آواز به کار رفته استدر دوره ها

 نهان، کردند یوسف را ندایی

 (جامی)ییصدابرون نامد ز چاه اال 

 غفلت من از شتاب زندگی خواهد فزود

 (صائب)برد ی آب خوابم میصدارفته رفته زین 

 کندگر دل از سنگ جفای تو ننالد چه 

 (فروغی بسطامی)آید می صداشیشه هنگام شکستن به 

 کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار

 (پروین اعتصامی)ی تبر از گوشصداتا شام نیفتاد 
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 صدا در شعر معاصر

در . عنصر صدا مفهوم و کاربرد گسترده ای پیدا کرده است( اشعار نیمایی و شاملویی)نوگرای آن  ویژه شاخهدر شعر معاصر به

سمبلیک شعر معاصر طبعاً صدا همچون بسیاری از واژگان بار معنایی نمادین پیدا می کند و گاه آن ترس و لرزی را که از  ۀگون

ی نیما وضعیتی این  "ری را"نمونه را شعر . صداهای وهمناک و ترسناک در آثار ساعدی حس می کنیم در شعر نیز می بینیم

 .چنینی دارد

 ری را  

 ا می آید امشبصد... ری را

 از پشت کاچ که بندآب

 برق سیاه تابش تصویری از خراب

 در چشم می کشاند

 ...گویا کسی ست که می خواند

  
 اما صدای آدمی این نیست

 با نظم هوش ربایی من

 آوازهای آدمیان را شنیده ام

 در گردش شبانی سنگین

 ز اندوههای من سنگین تر

 و 

 آوازهای آدمیان را یکسر

 .ز برمن دارم ا

  
 یک شب درون قایق دلتنگ

 خواندند آن چنان

 که من هنوز هیبت دریا را 

 .در خواب می بینم

  
 ...ری را... ری را

 دارد هوا که بخواند

 در این شب سیا

 او نیست با خودش

 اما -او رفته با صدایش

 .خواندن نمی تواند

 :نویسد در معنی ری را میبخش فرهنگ واژه های مازندرانی  "ری را"در کتاب ۀ عباس قزوانچا

 ...بیدار باش، به هوش باش، هشدار! هان -4

 نام زنی است که باید تیزهوش و کاردان باشد -2
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 نام یک نوع بازی محلی و سنتی به معنی بپا و هوشیار باش -9

 (246: 4916قزوانچاهی،)نام پرنده ای است کوچکتر از گنجشک و شبیه او   -4

 (43: 4919فلکی،)".شود ری را نام کسی نیست، یک صداست که به شکل ری را شنیده می ": محمود فلکی می نویسد

ویژه اگر شب هو با صدای بلند بخوانیم، ب...( را... ری)اگر ری را را با ایجاد فاصله بین دو هجای آن ": جای دیگر می گوید

شبیه می شود که حتی تا حدی ترس ناشناخته ای به خاطر باشد و سکوت باشد و تنها باشیم، به آوازی نامفهوم یا به ناله ای گنگ 

این صدا یا آواز چنان مبهم و غریب از دل سنگین شب برمی آید که شاعر . صوت ویژه و حضور ناشناخته اش، در آدمی می ریزد

 (46: همان.)نسبت دادن آن را به آدمی نمی پذیرد

 ۀیونگ و به روش پایه گذاران نقد ادبی بر پای( آرکی تایپ)یپ ازلیاگر به ضمیر ناخودآگاه مشترک و ت ": و نیز می افزاید

مانند نورتروپ فرای، لسلی فیدلر و یا ریچارد چیس نظر داشته باشیم، این صدا می تواند صدایی اسطوره ( اسطوره ای)کهن الگویی

 (44: همان)".این صدا می تواند از روان جمعی آدمی برآمده باشد. ای باشد

اشعار نیما صداهای دیگری نیز وجود دارد که اغلب با اوضاع اجتماعی روزگار، سازگار است و نوعی بیدار باشی را  ۀدر مجموع

بخشی به جامعه یکی از وظایف شاعران و نویسندگان در دوران اختناق است و چون مستقیم گویی از دو ۀ آگا. به تصویر می کشد

سو و فشار حکومت با وجود صریح اللهجه از سوی دیگر از اعتبار شعر و شاعر  جهت یعنی متهم شدن به عدم شاعرانه گی از یک

 .  کاهد، پس گرایش به سمت سمبلیسم آن هم از نوع اجتماعی اش یکی از راهکارهای ادای دین به مسؤولیت شاعرانه است می

 
 ناقوس... دینگ دانگ

 این چه صداست؟

 کی مرده؟ کی به جاست؟

 ندقوقولی قو، خروس می خوا

 چوک و چوک، گم کرده راهش در شب تاریک

 شب پره ساحل نزدیک

 زیگ، زیگ زایی... زیگ

 لحظه ای نیست که بگذاردم آسوده به جا

 .گذاردخیزد به نمایش عمومی میهای سیاه اجتماع برمیآور ی را که از الیهشود و صدای رعباخوان ثالث نیز همگام با نیما می

 ا و دندان استصحبت سرم ،شنیدی صدایی گر

سهراب سپهری از شاعرانی است که در این راستا . عرفانی آن می توان جست و جو کرد ۀدیگر از بازتاب صدا را در سویۀ وج

صدایی که می خواهد سهراب . صدایی که او را می خواند در واقع دعوتی است به سمت شهری آرمانی در آفاقی دیگر. پیشگام است

در واقع صدای سهراب صدایی است که از درون می آید و انسان را به بازیابی خویشتن خویش . دعوت کندرا به درون انسانی اش 

 .   صدای مواج در شعر سهراب صدای روشن باران است، صدای پای آب است. رهنمون می شود

 صدا کن مرا صدای تو خوب است

 آن گیاه عجیبی است صدای تو سبزینه

 روید که در انتهای صمیمیت حزن می

 

 کفش هایم؟

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

344 
 

 چه کسی بود صدا زد سهراب

 آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ

توان نتیجه گرفت که در شعر گذشته و گذشته گرا همراه صدا عنصری وحشتناک، وهمناک، لرزاننده و مرگ در مجموع می

رکرد دیگرگونه ای پیدا می کنند که گاه صداها متفاوت می شوند و کا( اعم از شعر و نثر)اما در ادب معاصر . آور منتقل نمی شود

 .وحشت را به طرز عجیبی به مخاطب منتقل می سازند

 صدا به مثابه عنصری جادویی در آثار ساعدی

صدا، یعنی صدایی که از بسیاری از آثار ساعدی مرموزانه به گوش می رسد به عنوان یکی از عناصر اصلی رئالیسم جادویی 

سناک و هایش می آفریند، صداهایی ترکه موجودات غیر عادی و عجیب و غریبی را برای داستان ساعدی همان گونه. مطرح است

کند تا ذهن مخاطب را درگیر فضاهای موهوم نموده، ترس را در  ها و داستان هایش داخل میوهم آلود را در بیشترینه نمایشنامه

پرندگان  ندگان در طویله، صدای آزاردهندهپر  در مثل در نمایشنامه. توجه است بسامد این صداها در برخی از آثار قابل. جانش بریزد

حتی در این نمایشنامه . آمیزد و هیاهویی مبهم و ناشناخته از درون آن به گوش مخاطب می رسد با سایر صداهای متن اثر درهم می

 .قبل از این که کاراکترها وارد صحنه شوند صدای پرندگاه در فضا می پیچد

شود و بعد دوباره  بعد گلوله ای در می رود، چند لحظه صدای پرندگان خاموش می. ها صدای پرندگان را می شنویممدتی تن»

 (44: 4941ساعدی،)«.اوج می گیرد

 :پرندگان در طویله عبارتند از برخی از این صداها در نمایشنامه 

 صدای گلوله -

 .مدام تکرار می شود صدای قدم های ناشناس از پله ها که در طول نمایشنامه -

 .بانگ خروس -

 صدای چرخ ارابه در سیاهی -

 .صدای گاه گاه توپ در بیرون -

 .پیر مرد و صدای چند سوت زوزه -

 .عده ای زیاد از دور صدای خنده -

 .صدای شغال -

 .صدایی از دم باغ -

 .صدای پارس سگ -

 .صدای انفجار شدید در باغ -

ساعدی، )«.داره چه جای دنج و ساکتیه، آدم ترس برش می».یک و ترسناک جلوه می دهدحتی صدای سکوت نیز فضا را تار -

4914 :49) 

غیر عادی چون سگ آالباش که  بدون شیشه در کنار حیوان درنده بزرگ چهارگوش پنجره: ایجاد فضاهای ترسناک چون

همه و همه در کنار صداهای ... یک و گرگ و میش وغذایش گوشت آدمیزاد است، همراه با زیرزمین و دو تا اتاق مخروبه و هوای تار

 .وحشت انگیز تکرارشونده به تمامیت اثر روحی ناآرام می دهد که سریعاً به درون مخاطب انتقال داده می شود

 :الل بازی ها صداهای زیر به گوش می رسد ۀقیچی و طناب از مجموع در نمایشنامه

 صدای سقوط جسم -

 (بارها)صدای قیچی -

 ای شلیک طپانچهصد -

 (بارها)صدای وغ وغ صاحاب -
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 (32: 4944ساعدی،.)، خنده ای که البته خنده نیست بل نیشخند و زهرخند است(بار 44)صدای خنده -

حتی می توان . صدای سکوت در مواردی تکان دهنده تر هم است، اعتراض به سیاست سانسور و خفقان در آن موج می زند

زبانی که رسالت تاریخی مشروطیت . الل بازی تراژدی فقدان زبان مادری ساعدی است»از آن به دست داد  تعابیر قومیت گرایانه نیز

 (412: 39-32عسگرپور،)«.را به دوش می کشید اینک یاساق شده و در کنج ذهن ها اسیر و خاموش است

 .شنود عجیب و موهومی میدر داستان استغاثه از مجموعه داستان های شب نشینی باشکوه، راوی داستان صداهای 

حتی وقتی سرش را زیر لحاف و بالش . صداها روز به روز مبهم تر و عجیب تر می شوند... پچ پچ همسایه ها را می شنود... »

 (4944پورنامداریان،)«.می کند صداها را می شنود

 :داهای وهمناک ذیل را تشخیص دادهای ساعدی اجماالً می توان صها و نمایشنامه ها و رمانهمچنین در برخی از داستان

 :نخست در عزاداران بیل، قصه 

 صدای زنگوله از دوردست ها -

 :سوم در قصه

 پیچیدن صدای زنگوله در فضا -

 گوسفند از ته چاه صدای ناله -

 :ششم در قصه

 شنیده شدن صدایی از صندوق -

 صدای باد، آب، گریه -

 ترس و لرز در مجموعه

 سکوت -

 ایوب ۀای غریب از افق و برکشنیده شدن صد -

 دریا صدای مهربان و آشفته -

 صدای غریبی که موسرخ از ذوردست ها می شنود -

 در دندیل

 صدای جغد پیر -

 در واهمه های بی نام و نشان

 احساس پیرزن نسبت به صدا کردن او توسط کسی -

 در داستان توپ

 صدای موش ها -

 صدای جغد -

 صدای تیغ های ته دره -

 ای زنگ قاطرصد -

 هیوال خرناسه -

 (4944پورنامداریان،)رفت و آمدها و صدای خنده و سرفه همهمه -

آی باکاله و آی بی کاله که با محله ای تازه ساز آغاز می شود با فریاد پیرمردی باده نوش  در نخستین پرده نمایشنامه»

 (416: 39-32رپور،عسگ)«.شود تهدید موهوم موجودیت جامعه توسط ساعدی اعالم می فاجعه

در این ». شود در سالن سخنرانی شنیده شده، باعث ترس حضار میۀ در داستان شب نشینی باشکوه صدای رعد هر از گا

 (4: 4939ساعدی،)«.فاصله چیز سنگینی از آسمان گذشت و در افق ترکید و به دنبال آن ریزش باران روی شیروانی تاالر شروع شد
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 گیرینتیجه

های مختلف شعر و ادب هزار  معنایی مشخص در ادب فارسی نیست، بلکه در دوره ه عنوان یک واژه با محدودهفاً بصدا صر

برخی از واژگان گویی از دل اسطوره ها برآمده اند و  وظایف . فارسی معنایی بزرگ تر و سنگین تر را بر دوش کشیده است ساله

ه های اساطیری اغلب کهنه هم نمی شوند و به بایگانی لغت نامه ها فرستاده این واژ. خطیری را در طول حیات خود پذیرا شده اند

در دوره ای . پذیر بوده و توانسته است به مسؤولیت تاریخی خو بهتر و نیکوتر عمل کندواژه صدا  واژه ای مسؤولیت. شوندنمی 

در . ر صرفا در مفهوم بانگ و آواز به کار رفته استانعکاس صوت را با تصاویر رنگارنگ شاعرانه به نمایش گذاشته و در دوره ای دیگ

داستان و شعر معاصر وظایف سترگ اجتماعی و سیاسی را عهده دار بوده و بخشی از تاریخ معاصر را به زیبایی به تصویر کشیده 

فضاهای نمایشی و  ه بهها و نمایشنامه های غالمحسین ساعدی نمودهای صدا حالتی وهمناک و شکننددر داستان ها و رمان. است

صدا در آثار ساعدی به عنوان یکی از مؤلفه . نویسنده مؤثر بوده است و در تشدید انتقال معانی خواستهمخاطب القا کرده  روح آشفته

رئالیسمی که . رئالیسمی که سعی دارد با نفوذ به اعماق جامعه به نمایش پلشتی ها اقدام کند. هایی رئالیسم جادویی محسوب است

این . دروغین و بی بنیان  او را گوشزد کند و بیدادگر و از سویی دیگر چهره خوفناک کمه در می افتد تا از سویی وجههقدرت حابا 

ه و صورت کریه صدای وهمناک از جای جای نوشته های ساعدی به حرکت در می آید تا در جان مخاطب ترسی زهرناک ریخت

 .  دبزرگ جامعه نمایان ساز زندگی را در پرده
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