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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stories and stories, which form a large part 
of the works, create different semantic methods and sciences in their structure. 
Among these sciences, "narratology" is a theory that uses structural methods 
and principles to organize the components of the story until it reaches the 
author's goal; Fiction, therefore, is a platform for the creation of new methods 
of extensive literature. Amin Faghiri, one of the leading writers in the field of 
Persian culture and literature, using a variety of narrative techniques in the 
novel Dancers, succeeded in creating a work that is useful in communicating 
with the audience. The reader accompanies the author in the study of these 
stories and the use of these tricks is considered as an indicator of the author's 
abilities. The purpose of this study is to investigate and analyze how to use 
different types of narratives based on the theory of narration techniques 
"Geragent" French theorist.
METHODOLOGY:  This descriptive-analytical study examines a number of 
dancers' novel narratives based on the four topics of order, continuity, 
frequency and time, within the framework of narrative theory in the time of 
Gerard Genet.
FINDINGS: A poor person breaks the sequences of time using artistic 
techniques. Time-lapse in the novel "Dancers" is retrospective and by using 
descriptive pause tricks and creating a scene, it has slowed down the narrative 
time routine and its negative acceleration. These patterns of chronological 
apricot complicate the narrative, and this has added to the novel's appeal and 
richness.
CONCLUSION: In the novel "Dancers", this author narrates in a realistic way. 
Realism is the dominant element of his work, which apart from fictional 
elements has played a significant role in the process of his works to date. In this 
story, the narrator with the third point of view of the omniscient person, by 
confusing time in the narrative, associates the reader with a narration of 
people, places and events and shows the events. Using artistic techniques, he 
disrupts, delays, or speeds up sequence relationships.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 ژنت براساس دیدگاه ژرار« رقصندگان»شناسی رمان روایت

 
 ، سیدجعفر حمیدی*الحاجیه اردالنیمریم گلشن، شمس

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران.
 

 

 چکیده:
داستانها و قصص كه بخش اعظمی از آثار را تشکیل میدهند، در ساختار خود  زمینه و هدف:

ای است نظریه« شناسیروایت»علوم را خلق میکنند. از میان این  ها و علوم مختلف معناییشیوه

كه با روش و اصول ساختاری، اجزای قصه را تا رسیدن به مقصود نویسنده سامان میدهد؛ ازاینرو 

های نوین ادبیات دسترده است. امین فقیری از ادبیات داستانی، بستری برای خلق شیوه

شگردهایی روایی در رمان نویسنددان طرازاول عرصج فرهنگ و ادب فارسی، با بکاردیری انواع 

رقصنددان، موفق به خلق اثری شد كه در برقرای ارتباط با مخاطب سودمند است. خواننده در 

مطالعج این داستانها با نویسنده همراه میگردد و استفاده از این شگردها بعنوان شاخصی از 

ی كاربرد توانمندیهای نویسنده محسوب میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چگونگ

 پرداز فرانسوی است.نظریه« هرارهنت»پردازی انواع روایت براساس نظریج تکنیکهای روایت

این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و با بررسی شماری از روایتهای رمان  روش مطالعه:

رقصنددان براساس چهار مبحث نظم، تداوم، بسامد و زمان، در چهارچوب نظریج روایت در زمان 

 هنت است. هرار

پریشی فقیری با استفاده از تکنیکهای هنری، روابط توالی زمان را درهم میریزد. زمان ها:یافته

نگر است و با استفاده از شگردهای مکث توصیفی و ایجاد بصورت دذشته« رقصنددان»در رمان 

پریشی نصحنه، باعث كند شدن روال زمان روایت و شتاب منفی آن دشته است. این الگوهای زما

 روایت را پیچیده نموده است و این امر جذابیت و غنای رمان مذكور را بیشتر كرده است.

به شیوۀ رئالیستی به بیان روایت می ردازد. « رقصنددان»این نویسنده، در رمان  گیری:نتیجه

درایی عنصر غالب كارهای اوست كه جدای از عناصر داستانی نقش بسزایی در روند آثارش واقع

 درهم ریختن كل، با دانای شخص سوم دیدداه تا به امروز داشته است. در این داستان، راوی با

 نمایش به را رخدادها و میکند همراه اتفاقها و مکانها آدمها، از روایتی با را خواننده روایت، در زمان

 تأخیر به میریزد، درهم را داستان توالی روابط هنری، تکنیکهای از استفاده با وی میگذارد.

 .میبخشد سرعت یا اندازدمی

  

 4344شهریور  44 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  43:  داوری تاریخ   

 4344مهر  69: اصالح تاریخ   

 4344آذر  43: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه 

هر داستانی روایتی از رخدادهاست. رخدادها و وقایع، زنددی ما را نقش میدهند. انسان برای درک پیرامون خویش 

 های آیندۀ خویش را در میانبه روایت و شناخت داستان نیازمند است. روایتها به افراد یاری میرسانند تا تجربه

وقایع سامان دهند. روایت، توالی رویدادهایی است كه بشکل غیرتصادفی و با پیوندی سببی و زمانی به هم اتصال 

ای از احکام كلی دربارۀ هانرهای روایی، نظامهای حاكم بر روایت شناسی، مجموعهروایت»اند. درحقیقت یافته

 (.76سجودی: ی  شناسی كاربردی،)نشانه« )داستانگویی( و ساختار پیرنگ است

در شیراز، ازجمله نویسنددان معروف در حوزۀ ادبیات داستانی  4363امین فقیری، نویسندۀ معاصر، متولد سال 

بشمار میرود و حاصل تالشهای او در این زمینه، كارنامج پرباری از كتابهایی است كه نوشته است. این نویسندۀ 

باغهای اضطراب، های منتشر، كوچهانهای: تمام بارانهای دنیا، مویهپركار در ادبیات داستانی معاصر، مجموعه داست

كوفیان، سیری در جذبه و درد، سخن از جنگل سبز، پلنگهای كوهستان، زمستان پشت پنجره و رقصنددان را 

و در جامعج روستایی، آنهم با لحنی ساده و بسیار  بنگارش درآورده است. موضوعات كتابهای وی عموماً متنوع

دوهای قدیمی است( تا حدودی وی را از دیگر نویسنددان ای )كه یادآور شیوۀ روایت نقالها و قصهموس و محاورهمل

 دویی بداند.ای در اوج وقوعروزدارش متمایز ساخته و هر خواننده را متقاعد میکند كه فقیری را نویسندههم

در  شناسیپژوهش با هدف بررسی تکنیکهای روایتازجمله داستانهای اخالقی آموزنده است. این  رقصنددانرمان 

رمان رقصنددان براساس نظریج هرارهنت انجام شده و با فرض بر اینکه امین فقیری در داستان بلند رقصنددان با 

 استفاده از انواع فنون روایی از دزارشگری صرف فاصله درفته است، بدنبال پاسخ برای این پرسش است كه:

  اند؟در رمان رقصنددان چگونه در جذابیت و كشش داستان برای مخاطب مؤثر واقع شده تکنیکهای روایی -4

این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و با بررسی شماری از روایتهای رمان رقصنددان براساس چهار مبحث نظم، 

ار  مبحث، بمثابج  مبانی تداوم، بسامد و زمان، در چهارچوب نظریج روایت در زمان هرار هنت است. در آغاز، این چه

 های فراوانی از رمان رقصنددان بررسی و ارزیابی میگردد.نظری تحقیق، تبیین میشود و س س نمونه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

شناسی، ساختارهای مشابه و یکسان و داه تکراری روایتها را نشان میدهد. ساختارهای مشابه متن داه از روایت

شناسی میکوشد آنها را دربرابر مخاطب قرار دهد. در این پژوهش سعی بر این و روایتآشکاری بسیار ناپیداست 

است كه عناصر تکرارشوندۀ روایت در رمان رقصنددان، به مخاطب معرفی شود و مخاطب را در تحلیل متونی كه 

ه؛ اما اسی صورت درفتشنروایت ازطریق آنها بیان میشود، یاری رساند. تاكنون پژوهشهای دونادونی در مورد روایت

ای از آثار فقیری تحلیل نشده است؛ بنابراین بررسی این داستان از منظر های روایی ساختار در هیچ  یافتهجنبه

داستانی  شناسی را در ادبیاتشناسی دامی نو در بیان داستانهایی روایی است كه بستر رشد بیشتر علم روایتروایت

 معاصر فراهم میکند.

م اند و پژوهشهایی در این زمینه انجااستانهای كوتاه فراوانی برطبق نظریج هرار هنت، تحلیل و بررسی شدهرمانها و د

(؛ 4341« )بررسی روایت در رمان چشمهایش از دیدداه هرارهنت»یافته كه میتوان به مقالج پاشایی با عنوان 

درآمدی بر رویکرد »؛ 4345و مولودی، نوشتج دزفولیان « شناسی یک داستان كوتاه از هوشنگ دلشیریروایت»

نظریج زمان در رمان »؛ 4397ابوالفضل حرّی، « های دردار هوشنگ دلشیریشناختی، با نگاهی به رمان آینهروایت

از سهراب س هری بر  نشانیشناسی منظومج روایت»؛ 4397الحاجیه اردالنی، شمس« سووشون از دیدداه هرارهنت
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شناسی براساس نظریج زمان هنت تحلیل زمان روایی از دیدداه روایت»و  4343الهی، اسد« اساس دیدداه هرارهنت

اشاره كرد. اما تاكنون هیچ  4345نوشتج دروددریان، زمان احمدی و حدادی،« اثر رضا امیرخانی بی وتندر داستان 

 است.صورت نگرفته « شناسی رمان رقصنددان براساس نظریج هنتروایت»پژوهش مستقلی در زمینج 

 

 بحث و بررسی

 خالصۀ داستان رقصندگان

 داستان رد فقیری .متصل میشود بهم فرعی ایحادثه با كه است مستقل داستان دو دربردیرندۀ رقصنددان داستان

 خانج در كه مرده بوده شوهر و یک پسر و دارای میرود. او میانسال اخترخانم نام به شهرنشین زنی سراغ به اول،

 و میگمارد بکار را اختر و میشود بند در خانه كمتر باقر حاجی همسر خانم حیا. میکند زنددی باقر حاج قدیمی

 جزب او. میماند تنها خانم اختر درنتیجه و است خود كارهای هم مشغول اختر پسر فرج. میرود بازدید و دید به خود

 فرج. میشود خالصه پسرش وجود در همه امیدهایش. است وابسته او به و بشدت ندارد دیگری دلخوشی پسرش

 مهربانیهای به و درآمده كار از خودسر و فاسد جوانی او. میگردد كار بدنبال و است شده سربازی معاف از بتازدی

 حال همه در و بازنمیکند شکوه به لب خانم اختر بااینحال اما میدهد، آزارش مواردی در حتی و نمینهد ارج مادر

 ثروثمندی منزل به محل بقالی به وساطت و بیرون خانه از ایبهانه به را او فرج روزی رو همین از .اوست مطیع

 هبود اختر هایكلیه از یکی معاملج آن، موضوع معلوم میشود بعداً كه میگیرد صورت ایمعامله آنجا در و میبرد

 یمخالفت بزند ایدكه كار این از حاصل پول با میخواهد اینکه و فرج به عالقه بخاطر هم باز اختر بااینحال. است

 طرف كه میرسد خبر بقالی اولیه توسط آزمایشهای انجام از پس. میدهد قرار او اختیار در یکسره خود را و نمیکند

. كند وچلخل نیز مرد را است ممکن اشكلیه و است وچلخل زنی اختر است معتقد و است شده پشیمان معامله

 در هدرآمد ضعف حال به پزشکی انجام آزمایشهای بدلیل كه خانم اختر. نمیشود موفق مادرش كلیج فروش در فرج

 ینا بدبیاری، این از سرخورده فرج. بمیرد است نمانده و چیزی میشکند جا چند از سرش و میخورد زمین به خانه

 ایدنده ورموت به تبدیل را دازیش موتور معامله این با و میبرد بازار به برای فروش را پدرش یاددار قالیچج تنها بار

 میگریزد. و میدزدد بعد قسمت در را «باران» پول كه است همین موتور با و میکند

 

 شناسیروایت

بیان،  ترین و عامترینروایت در ساده»شناسی انقالبی بود كه در نتیجج ساختاردرایی در داستان بوجود آمد و روایت

جستجوی »( و همچنین 9)دستور زبان داستان، اخوت: ی « دویی داردای را بیان میکند و قصهمتنی است كه قصه

(. 416های روایت، مارتین: ی)نظریه« کارتر میسازد.فلسفی حقیقت، پیوند میان ادبیات داستانی و روایت را آش

ستان های ساختاردرایی در داریشه« والدیمیر پراپ»پردازان روسی، بویژه اوایل قرن بیستم، بنیانهای پژوهش نظریه

 ای نو در ساختارهای عامیانه و تجزیه و تحلیل عناصر داستانی، شیوهشناسی قصهرا پرورش داد. پراپ با ریخت

ریزی شد؛ بنابراین بررسی عناصر درونی متن كه شناسی براساس آن پایهه بوجود آورد كه بعدها بنیاد روایتقص

در پانزده »شناسی است كه ریزی میکند، هدف اصلی نظریج روایتهای داستان، ساختار آن را طرحبعنوان سازه

واهۀ روایتگری اشاره »(. بنابراین 5ن: ی )هما« سال دذشته جای نظریج رمان را در مطالعه ادبیات درفته است

دارد به فرایند ارتباط كه در آن فرستنده روایت را در قالب پیام برای دیرنده ارسال میکند و ماهیت كالمی رسانه 

(. پس روایت از سویی دیگر با 45)روایت داستانی بوطیقای معاصر، ریمون كنان: ی« كه پیام را انتقال میدهد
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ط است و با برانگیختن احساسات خواننده و تجربیات و الگوهایی كه انسان از دنیای اجتماعی بدست جامعه در ارتبا

 های خود را مستحکم میکند.آورد، پایهمی

 

 شناسی تاریخچۀ روایت
سیلج ، بین بازنمایی موضوع بوبوطیقاشناسی برداشته است. او در فصل سوم ارسطو نخستین دام را در عرصج روایت

و بازنمایی موضوع بوسیلج شخصیت تفاوت دذاشت؛ در حقیقت او نقل و تعریف سردذشت )بازنمای راوی( و راوی 

نشان دادن و بیان محاكات )بازنمایی شخصیت( را از یکدیگر مختلف دانست. دستاورد بازنمایی اول، متن روایی و 

د نیز ادامه یافت و به مطالعاتی در پایان های بعدستاورد بازنمای دوم، متن نمایشی است. اینگونه بحثها در سده

شناسی را نخستین بار تودوروف مطرح كرد. بعدها مورد واهۀ روایت»میالدی انجامید.  65و آغاز سدۀ  44سدۀ 

شناسانی چون چامسکی، بوریس توماشفسکی، والدیمیر پراپ، كلودبرمن، روالن بارت و هنت قرار درفت. توجه روایت

 و« فمنیسم»، «شکنیشالوده»یا « واسازی»طج ادبیات، درایشهای انتقادی دوران یعنی شناسی در حیروایت

 (.9)دستور زبان داستان، اخوت: ی « را منعکس میکند« كاویروان»

 

 شناسی ژرار ژنت روایت
احثی بشناسی نشان میدهد منتقدان بدنبال تحلیل و بررسی در ساختار داستان، اصول و مهای روایتتأملی در دوره

شناس ساختاردرا، بعنوان روایت« هرار هنت»شناسی مطرح كردند. از میان آنان های روایترا تحت عنوان نظریه

با تقسیم روایت به سطوح مختلف، تمایزی را كه »شناسی در عرصج داستان را بنا كرد. وی یکی از مباحث روایت

تر میکند. این سه سطح عبارتند از قصه، سخن و فرمالیستهای روسی میان قصه و طرح قائل میشوند پرداخته

( كه به داستان، روایت و روایتگری نیز شناخته 414شناختی بر روایت، توالن: ی )درآمدی نقادانه ی زبان« دزارش

 میشود.  

 اند، بیان میشود.شده به ترتیبی كه واقعاَ اتفاق افتادهداستان: در این بخش رویدادهای روایت-4

 روایت: همان دفتمان متن یا ترتیب رویدادها در متن است، نه ترتیب و توالی واقعی رویدادها؛نقل یا -6

روایتگری: همان عمل روایت كردن و داستانگویی برای مخاطبان است. هنت در سه ویژدی زیر تعامل این سه  -3

 سطح روایت را شرح میدهد:

 هایی همراه است:از دیدداه زمان است كه خود با مؤلفهزمان دستوری: منظور از آن آرایش رویدادها در روایت 

هنت در نظریج زمان روایی خود در تحلیل روایت، زمان را از سه دیدداه نظم و ترتیب، طول زمانی یا تداوم و تکرار 

در  روایت»امین فقیری براساس نظریج « رقصنددان»یا بسامد تحلیل میکند. هدف از این پژوهش تحلیل رمان 

تلف های مخهرارهنت و بررسی عنصر زمان در این داستان است كه طبیعتاً با بسط و توضیح بیشتر جنبه «زمان

 نظریج هنت نیز همراه خواهد بود.

 

 نظم و ترتیب

یکی از مسائل مهمی كه هرار هنت به آن می ردازد، ترتیب زمانی است كه به توالی رخدادهای داستان و نظم و 

 تمامی ناهماهنگیها و عدم»ای خای و بر مبنای پیرنگی ویژه دفته میشود. بطور كلی هنت آرایش آنها به شیوه

 پور: ی)زمان و روایت، قاسمی« ی مطرح میکندپریشتوازنهای ترتیب زمان داستان و زمان سخن را با عنوان زمان
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(. وی بیان میکند كه توالی رخدادهای داستان امری طبیعی است و هردونه خللی كه در چیدمان توالی 434

گری و نپریشی به دو شگرد روایی یعنی دذشتهپریشی نابهنگامی رخ میدهد. این زمانرخدادها شکل دیرد، زمان

 میکند. نگری ارتباط پیداآینده

 

 نگری یا بازگشت به عقبالف( گذشته
اینگونه انحراف از زمان تقویمی عبارت است از روایت رویدادی در مقطعی از متن پس از آنکه رخدادهای متأخر 

روایت شده باشند؛ به عبارت بهتر وقتی نویسنده ازطریق بازدشت به رخدادهای دذشته به خاطرات شخصیت رخنه 

شود؛ به زمان تقویمی دیده میدرد نسبتیددی و پیشروی روایت را فراهم میسازند و نوعی عقبمیکند، متأخرها پیچ

نگری دربارۀ شخصیت، رخداد و خط ای كه ابتدا روی داده است، بعد روایت میشود. از نظر هنت، ادر دذشتهواقعه

است  «آمیز و همانند داستانیوایتنگری ردذشته»داستانی كه در متن نقل میشود، اطالعاتی را به خواننده بدهد، 

 دریز ونگری روایتدذشته»و ادر دربارۀ شخصیت و رخداد یا خط داستانی دیگر، اطالعاتی به خواننده بدهد، 

 (.45است )زمان روایی در رمان، دروددریان، كوپا و اكبرپور: ی « متفاوت داستانی

 

 نگری یا یا پیش نگاهب( آینده
ش ای كه حوادث آینده بیبینی رویدادها و پیشی درفتن از آنها بگونهاین نوع زمان پرسشی عبارت است از پیش 

نویسنده مسیر خطی زمان را رها كرده، به بیان »از موعد منطقی و مقرر خود و پیش از وقوع، روایت شوند؛ 

بررسی زمان در تاریخ بیهقی براساس نظریج « )چیزهایی می ردازد كه براساس حدس و دمان، بعداً رخ خواهد داد

(. هنت بر این باور است كه هردونه ایجاد ددردونی در نظم خطی روایت قادر است 457زمان در روایت، صهبا: ی 

 (.47روند داستانی را جذابتر كند )عامل زمان در رمان سووشون، اردالنی: ی 

 

 تداوم روایت 

رابطه بین مدت، یعنی زمانی كه رویدادی »تحلیل زمان روایت، تداوم است. از نظر هنت، یکی از مهمترین بخشهای 

افتد و تعداد صفحاتی از روایت را كه به توصیف رویداد می ردازد به خود اختصای معین در داستان اتفاق می

استانی )روایت د« به عبارت دیگر، تداوم، نسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان بیان روایت است»میدهد. 

(. تداوم در تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان بکار میرود. ادر زمان و حجم 73بوطیقای معاصر، ریمون كنان: ی 

متن ثابت باشند، به معنای آن است كه داستان با شتابی ثابت جریان دارد. اختصای دادن قسمت بلندی از متن 

فی آن و تخصیص دادن قطعج كوتاه به مدت زمان به مدت زمان كوتاه از زنددی شخصیت داستان، موجب شتاب من

بلند، سبب شتاب مثبت داستان میشود. تداوم، نشان میدهد كه كدام حادثه قابل دسترش است و كدام واقعه را 

تر از مفاهیم ترتیب و بسامد زمانی است؛ میتوان حذف كرد. نکته اینجاست كه مفهوم دیرش و تداوم زمانی پیچیده

یافتج همان رویداد، مشکلتر از دیگر موارد به حجم متن اختصایی روی دادن واقعی حوادث نسبتزیرا دسترۀ زمان

است؛ دیرش و طول سخن روایی یا بر مبنای كنش روایتگری آن است یا بر مبنای خوانش آن )زمان و روایت، 

 (.434پور: ی قاسمی

 تکرار یا بسامد
و همچنین تعداد تکرار و دفعات بیان آنها مربوط است و هنت بسامد را بسامد، به بیان تعداد رخدادها و رویدادها » 
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 به یکی از اشکال زیر معرفی میکند:

 ای كه یک بار رخ میدهد و یک بار نقل میشود.( روایت مفرد: واقعه4

 ای كه چندین بار رخ میدهد و یک بار نقل میشود.( روایت بازانجام )بازدو(: واقعه6

ای كه یک بار رخ میدهد و چندین بار نقل میشود. تکرار چندبارۀ یک رویداد میتواند کرر(: واقعه( روایت تکراری )م3

از نظر داستانی دلیل خاصی داشته باشد؛ راوی بیشتر از یک نفر در داستان حضور دارد یا جهت ایجاد توجه و 

 (.644دی: ی )ساختار و تأویل متن، احم« حساسیت نسبت به موضوع از تکرار استفاده میشود

 

  زمان انواع
شناسی است كه به آن هویتی خای میدهد و موجب تمایز داستان از واقعیت زمان یکی از عناصر اساسی روایت

ادر زمان در روایت وجود نداشته باشد، محتوای آن داستان هردز وجود نخواهد داشت، زیرا یکی از »میشود. 

ور: پ)زمان و روایت، قاسمی« كه مبتنی بر حركت و زمان میباشد های اصلی هر روایتی كنش یا اتفاق استسازه

ناپذیر روایت میدانند. در واقع مناسبات زمانی یکی شناسان، زمان را جزو جدایی(. بطور كلی بیشتر روایت464ی 

دهندۀ ساختار روایی است كه سبب ارائج كاربردهای هنری برای جهان داستان به از مهمترین عناصر تشکیل

های دونادون میشود. زمان در داستان، به روابط زمانی بیان داستان و روایت )دزارش( یا داستان و دفتمان شیوه

ای درک میشوند كه دویی در )روایت( اشاره دارد؛ بدین معنا كه بیشتر رویدادها و حوادث در سطح داستان، بگونه

در حالی است كه در سطح روایت با استفاده از تکنیکی افتند. این توالی زمان دقیق و در ترتیبی خطی اتفاق می

هنری، روابط توالی زمان داستان قابل تغییر، تأخیر، تأكید و یا شرح و بسطند. همچنین در این سطح امکان ارائج 

دیری از تمهیداتی از جمله دیگر امکانات این سطح، بهره»رویدادها خالف توالی زمان مستقیم قابل طرح است. 

جوع به دذشته، توازی، رجوع به آینده، برای پیچیده كردن روند پیشروی روایت و یا ارائه كردن رویدادهای چون ر

)عامل زمان در رمان سووشون، « سادۀ داستان در الگویی شامل تکرار، حذف، تسریع و یا توقف زمان پیچیده است

 (.3اردالنی: ی 
)دزیده « دیگر زمانی طرحوارۀ یک برحسب زمانی ایطرحواره ابداع از است عبارت روایت كاركردهای از یکی»

 و نیستند یکسان شمارداه زمان یا تقویمی زمان واقعی، زمان با روایی (. زمان416مقاالت روایت، مکوئیالن: ی 

 ریکدیگ از را سه نوع زمان، مفهوم برای هنت دارد. وجود تفاوتی روایت زمانی خط و داستان زمانی خط بین همواره

 انجام. تا آغاز از روایت كل زمان و شخصیتها حسی ی عاطفی زمان تقویمی، زمان میکند: متمایز

 

 تقویمی الف( زمان
 فصول دردش و خورشید غروب و طلوع براثر كه است ایپدیده و شمارساعت واحدهای تقویمی زمان از منظور

 و داردن حقیقت داستان در شدهبیان واقعی و تقویمی زمان دیری است.اندازه كه قابل دقیق زمانی ؛آیدمی بوجود

 كه آنگاه و است ساختگی و تخیلی داستان در واقعی زمان»است.  داستانی واقعیت دادن نشان برای تنها ابزاری

 روایت انتها تا ابتدا از تمام حوادث را میکند، انتخاب داستانش روایت برای را واقعی زمان از ایقطعه نویسنده

)از  «می ردازد است، مشهور «طرح هایپاره»به  كه وقایع از ایپاره ذكر به روایی، دزینش براساس برای و نمیکند

 (.671 های تصویری تا متن، احمدی: ینشانه
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 شخصیتها عاطفی حسی ـ ب( زمان
 زا كوتاهتر یا طوالنیتر آن، با همراه شادیهای و سختیها با متناسب كه است تقویمی زمان همان زمان از نوع این 

 كامالً هایشیوه به كه است زمانی حسی ی عاطفی زمان دیگر، عبارت به میشود. احساس خود، حقیقی مقدار

 هك اوقاتی هستیم، مثل آن سریع دذشتن خواهان وقتی»كه  معنا میرود؛ بدین ما پیش روانی حاالت با متفاوت

 هیدا حتی و میرود پیش بکندی خای با لجاجتی زمان منتظریم، یا غمگین نیست، مناسب ما روحی وهوایحال

« ودمیش دلخواه، بتندی س ری كارهای در غرق یا هستیم شادی و لذت اوج در كه هنگامی برعکس، و ایستدبازمی

 و «درونی دوییتک زمان» نامهای با زمان نوع این مهم (. دو نوع339نویسی، میرصادقی: ی )راهنمای داستان

 میشود. شناخته« روانشناسانه زمان»

 

 درونی گوییزمان تک
 میشود رحمط خود با دفتن سخن بوسیلج داستان شخصیتهای از یکی توسط كه است سخنانی درونی دوییتک» 

(. 13)روایت داستان، فلکی: ی « میشود ظاهر نوشتار بصورت شخص اول دید زاویج عمده، از بطور داستان در و

)بررسی زمان در تاریخ « میگیرد شکل شخصیت ذهن در كه است هاییخوددویه زمان» درونی دوییزمان تک

 ودخ با داستانی شخصیت درونی، دوییتک در دیگر، (. به بیان44بیهقی براساس نظریه زمان در روایت، صهبا: ی 

 اختصای خود به را ساعت چند شاید دهد رخ بیرون در رویدادها این ادر میگوید كه سخن حوادثی و رویدادها از

 میکند.  سیر شخص اندیشج در لحظه یک در دهد،

 

 روانشناسانه زمان
 یرونیب زمان همان» و میگذرد آنها بر زمان كه می ذیرد تأثیر شخصیتهایی عواطف و احساسات از روانشناسانه زمان 

 (.455)همان: ی« میشود احساس بیرونی زمان از بلندتر یا كوتاهتر عواطف، تأثیر تحت شخصیت، در درون كه است

های موجود در این سطوح بررسی اكنون با توجه به آنچه در نظریج هنت بیان شد، سه سطح روایی داستان و مؤلفه

 میشود تا سازوكار روایی آن مشخص دردد.

 

 نظم و ترتیب  در داستان رقصندگان

 رخدادهای زمان گذشته
در روایات هستیم؛ زمان دذشته زمان پایج روایت است. ابتدای « دذشته»در رمان رقصنددان، ما شاهد زمان اصلی  

نگری كوتاه هستیم و به این وسیله نویسنده، خواننده داستان كه اخترخانم وارد میشود، شاهد چند مورد دذشته

 نگریهادذشته اینکه سازد و آنها را درک میکند. بارا با فضا و شرایط روحی و روانی شخصیتهای داستانش آشنا می

 خصیتهایش دذشتج خاطرات مرور و ناكام آرزوهای با خواننده آشنایی پیشبرد در نیستند، برخوردار باالیی بسامد از

 و بود نکرده بچه سه -سه مرد  این با كه بازیها چه شد. زنده دوباره كودكیش دوران یاد»مؤثر هستند:  داستان

 یمهیج مسابقات چه بود اسب زیاد كه وقتها آن و كوه آن به كوه این از بودند. دذاشته هم بدنبال سر كه چقدر

 (.414 )رقصنددان، فقیری: ی« نمیگذاشتند... هم با كه

 ذشتهد خاطرات یادآوری با كنونی از شرایط دریز برای و دارند قرار ناامیدكننده موقعیتی در فقیری دنیای آدمهای 

رون د رخداد و شخصیت دربارۀ آمیز هستند وروایت نگریها،میشوند. دذشته بیفکری و بیخیالی دچار نوعی به
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 ستند.ه بیرونی نگریدذشته اند،شده روایت داستان آغاز از پیش زمانی به مربوط چون و میگویند سخن داستان

 آن به عالقج زیاد كه چیزی كرده، حساسا كمبودی جا كه هر داستان، جای جای در یا راوی نویسنده واقع در

 انمخ اختر میکند. سیراب را خود عطش آن مرور و دذشته به دریز با نمیکند، احساس خود كنار در اكنون داشته،

خانم حیا زن حاج باقر داهی وقتها در دوشش » افتد.می «حیا خانم» پیشنهاد یاد به تنهایی و در دوشج عزلت

حیا نمیکرد و مرتب میگفت، طوری وصف میکرد كه انگار خودش « خانم حیا»میخواند كه میشود صیغه هم رفت. 

 (.     1)همان: ی« همین حاال صیغه شده است. آن قدر وراجی میکرد كه...

ه شد مطرح داستان در روایت اولین آغاز از پس و است درونی نگریدذشته نوع از آمیزروایت نگریدذشته این

 است.

 

 رخدادهای زمان آینده
 سامانناب وضع و شرایط سرخورددی از ناشی است تمایالتی و آرزوها كردن مطرح بصورت در رمان نیز نگریهاآینده

 میکند. پیدا تجلی دعا قالب در و فرورفته آنها سر بر كه طبیعی

 (.454)همان: ی « شد نخواهید درفتار من بدشانسی به شما میبارد و باران كه شاءاهللان نالید: خسته باران»

 تو كوچه نیمسوز دود و پلو بوی عروسیش شب میخواد دلش داره، خودش برای آرزوهایی یه میبینی رو هركس»

 (و31 )همان: ی« سرش رو بندازه عروسی تور یه بیفته راه دوبی و دامب یه ب یچه،

 این هك میکند سؤال این دردیر را مخاطب است. داستان در تعلیق نوعی موجد تقدم یا نگریآینده هرار هنت به نظر

زد ن اشتیاق ایجاد و روایتها پیگیری جهت نگریهاآینده از داستان این در راوی افتاد؟ خواهد اتفاق چگونه رویداد

 اآی كه بود خواهد آن بدنبال مدام داستان، در سطور این خوانندۀ .میکند استفاده ماجرا ادامج به عالقه و خواننده

 بارید؟ خواهد باران آیا یا و كرد؟ خواهد داماد را فرج خانم اختر

 

  استمرار و تداوم

 یزمان بین رابطج به است. دیرش زمانی و تداوم میکند، بررسی روایت زمان هایمقوله از هنت كه ایدومین رابطه

 وایتر روایی دنیای در رویداد آن تا میکشد طول واقع به كه زمانی و كشیده درازا به واقعی دنیای در رویداد یک كه

 اختر )زنددی اول بخش است: شده تقسیم بخش چهار به دارد و صفحه رقصنددان سیصد رمان .میشود دفته شود،

 سرپ بهمن )زنددی صفحه وهشتچهل سوم بخش و صفحه نزدیک صد طوالنیتر قسمتی )باران( دوم بخش خانم(،

 است. یریدنتیجه و داستان اوج یکدیگر، نقطج با دذشته فصول تالقی و صفحه وششسی داستان پایان و باران(

 هب نویسنده وبیشكم هایاشاره نیست؟! اما معلوم سالی است، چه است و اینکه در پاییز اواخر به مربوط ماجرا

 ستانقالب ا از بعد به مربوط داستان كه است موضوع این بیانگر شهیدان، مزار و كوپن اجناس و كوپن موضوعات

 یکی زا بیشتر چیزیرا دربر میگیرد  داستان كه زمانی كل اما افتد؛می اتفاق تحمیلی جنگ آغاز از پس احتماالً و

 دیگریک با داستان دو اینکه بخصوی دانست؛ كلمه معنی فنی به رمان بصورت را آن نتوان شاید نیست. ماه دو

 داستان یرس در طوالنی وقفج و بعدی مکمل بخشهای قبلی نیستند بخشهای و ندارند پیوسته و تنگاتنگ پیوند

 شتجر تنها میشود و آغاز «باران»داستان  قانعی دلیل هیچ بی میرود، خانم اختر سراغ به تا خواننده آید.می پیش

 است. خانم اختر پسر «فرج» توسط باران پول دزدی داستان دو پیوند
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 معلول ،داستان در است. این شتاب كرده استفاده باالیی بسامد با منفی شتاب از «رقصنددان» داستان در فقیری

 فس،ن حدیث و خوددویی نما،مظاهر انسان ترسیم زیبا، تشبیهات ها،جمله توصیف جمله: از است مختلفی عوامل

 نزدیک زمانی جفاصل داستان این در نیست؛ آنها بیان و شرح به نیازی كه توصیفی و توضیحی مکثهای تنهایی، و فقر

 ابكردن اسب جمع یا انجامد؛می طول به صفحه هشت حدود دوسفندان ذبح به تصمیم و چادرهاسیاه به باران شدن

 مالیخولیایی افکار و دلتنگیها شرح ،میدهد اختصای خود به را ظهر نوزده صفحه 44 زود تا از صبح كوچ جهت

 نویسنده میگیرد. درپی را رمان اول فصل صفحات تمام پوستسرخ و مرد سنگیكله با او درددل و خانم اختر

 باعث كه موارد میکشاند. برخی تصویر به خواننده برای است، نبوده دفتن آنها به نیازی كه داه ماجراها را، ریزترین

 است: زیر شرح به است شده داستان در منفی شتاب

 

 توصیفات طوالنی
ذبح دوسفندان، چهرۀ ظاهری اسب و تفنگ و...  از توصیفاتی به داستان، حوادث سیر كردن روایت ضمن نویسنده 

 ایبر فاصله میفتد. آن روایت زمان مدت و حوادث بین خودبخود و نمیکند زمان دذر را متوجج می ردازد و خواننده

 نمونه:

 و آبیبی  اثر در را دوسفندان بریدن سر متعدد، جای چند در رقصنددان، داستان دوسفندان: فقیری در ( ذبح4 

 را فنددوس اولین»می ردازد.  آن چگونگی و اجزا تفصیل و طول به صفحه چهار به نزدیک و میکند شرح تشنگی

 ت.درف دهان به را كارد كشاند. قبله رو به را دوسفند صورت بعد ایلحظه كرد. نشان بود نهاده خاک به سر كه

 دهانش ریخت. در آب كمی ناز، آب و كرد باز هم از را دوسفند شد. دو فک خم داد. فشار كارد تیغه روی را دندان

 و كرده باز را دهان خاک. خاک روی بود زده فواره درم خون بگیرد، را دوسفند پای كه درفت تصمیم آب ناز تا

 (.443)رقصنددان، فقیری: ی « میمکید را خون درم

 یشوندم متوسل پارچه تکه یک به خشکسالی از رهایی برای داستان سادۀ آدمهای رنگ: ارغوانی تریشج توصیف -6

 دههای شرنپارچهتکه شاخه هر به زد. دره كُنار بید هایشاخه از یکی به بود آورده چادر از رنگ ارغوانی تریشج»و... 

 به را رمان صفحه از چهار به نزدیک پارچه، از تشریح این (.434 )همان: ی« بود آویزان درفتهخاک و پوسیده و

 میشود.  داستان در منفی شتاب باعث خود كه داده اختصای خود

 متوقف را . زمانمیدهد خاصی اهمیت داستان قهرمانان ظاهری چهرۀ توصیف به فقیری ظاهری: چهرۀ توصیف -3

 هیکلدرشت و كوتاه داشت. سی و پنج سالی»كند.  تصور ذهن در را آدمها چهرۀ تماشادری مانند خواننده تا میکند

 از ودرنه داشت نمود صورتش در چشمها فقط بود. بزرگ اشكله مینمود. عجیب و كلفت دستش مچهای بود.

 (.454 )همان: ی «فهمید نمیشد هیچ دندمگونش صورت پوست

 كمرنگ بخار آوردن، چای با چای چای، كردن صرف شرح به داستان در چای: فقیری صرف به تأكید تکرار و -1

اشکان در دستهای بزردش چقدر  درفت. را چای صحبتی هیچ بدون باران آوردم. برایت چای»میکند:  خای توجه

 دهان در را آن ب اشد هم از قند اینکه از قند. قبل درون دوید چای كوچک مینمود. قند را به چای تماس داد.

 (.445 )همان: ی« دذاشت

 دهش عرق از خیس اشتیره پوست میزد. نفسنفس اسب» ایلیاتی: و وجود قهرمانی برنو، نماد تفنگ اسب و-5 

 با تواندمی اسب میشنید. را قلبش ضربان صدای دویی بود. چسبیده بهم و تنیدهدرهم عرق شدت از یالهایش بود.

(. 449)همان: ی « بینیازند سوار و اسب دیگر كه باشد هم برنو تفنگ ادر است. آدم رفیق اسب بزند. حرف آدم
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 تفنگ ست.ا مانده ایلیاتی از چیز چه دیگر»است.  ایلیاتی تفنگ و اسب با ایلیاتی كه دارد تأكید همواره نویسنده

 (.449)همان: ی « ندارد كه اسب ندارد، كه

 بیرون» ست.ا چشمگیر داستان در نویسنده فضاآفرینی در آن تاریکی و سیاهی از استفاده و شب تصویرآفرینی -4 

 د.آیمی رنج به استخوان است. سرد اند.شده دفن و مرده هاستاره است. كرده خفه را چیز همه تاریکی شب و حتماً

 مشکین عزیزه، خارهای موی و سیاه چشمان باران، زن رخساره زیبایی (. توصیف43)همان: ی « است نباریده باران

 مانآس توصیف پرنددان، آواز بجای ناله و ضجه حیدری، آقای بودن مسلول دوسفندان، پای زیر خاک خشک، نرمه

 دوییهایکت بردها، جمعیدسته شیون صدای و پاییز ایلیاتی، توصیف مرد «باران» و باران بین او، بازی لفظی نگاه و

 ینا در دیگر هاینمونه بسیاری و كوه محمد حنفیه پوست، استواریسرخ مرد و سنگیكله با خانم اختر درونی

 داستان در زمان است. دیگر رمان خود مجال آنها یکبهیک دادن شرح كه میکنند طوالنی متن را آنقدر داستان،

 از کند.می پیدا ادامه استمرار و تداوم شگردهای از توضیحی و توصیفی مکثهای كمک به هاصفحه و میشود متوقف

 است.  خواننده برای هیجان و انتظار انگیزۀ ایجاد داستان در منفی شتاب عللهای

 

 داستان نمایی درانسان مظاهر

یکنند، م رفتار آدمیزاد مانند خود ملتمس نگاه با كه دوسفندان و دله سگ اشکی پدر، اسب كوه، فقیری رمان در

 روایت میدان به را آنها خوانندۀ توجه درجهت تکرار به داستان سطور در راوی كه هستند نماییانسان مظاهر همج

(، نیز 463 )همان: ی« میکرد نگاه محزون دله به و دذاشته دست دو روی سرش را دله سگ اشکی» میکشاند

 (. 475 )همان: ی «بود افتاده طلبکار و كرده بغ دستش كنار» مثل انسان (. كوه434 و434 )ر.ک: همان: ی
 از شتربی دفتگو و دیالوگ عنصر از منفی، شتاب و روایت سرعت كردن كند برای داستان از اعظمی بخش راوی در

 روایت انزم و داستان زمان آن در كهآید می بحساب نمایشی صحنه شکل بهترین دیالوگ .میبرد بهره دیگر عناصر

 میدهد اجازه داستان در نمایشی صحنج یک كردن پیاده با كه است قادری نویسنمایشنامه فقیری است. برابر تقریباً

 با متناظر متن، از واهه هر است كه )دفتگو( دیالوگ «هرار هنت» دیدداه از» بگذارند. میدان به پا شخصیتها خود

 (.55شناختی بر روایت، توالن: ی )درآمدی نقادانه ی زبان« است داستان از واهه یک

 مینگریستند. را باران بدقت مرد سه»

 برزو دفت: حاال چه تصمیم داری؟

 ام.فکرهایم را كرده دفت: باران

 بگویی. ما برای را فکرت قصد نداری البد دفت: خداخواست

ی چکار بده هابستهزبان این به چیزی نداشتی و بودی كرده تمام آذوقه كه بودی تو ادر ندارد. دفتن دفت: باران

 میکردی؟

 روز ود برزو بردم. روز دیگر هفت هشت باید من بروی فردا تو ادر است. دذشته كنایهدوشه دفت: كار از خانجان

 د.نیستن چشمانت جلوِ هابستهزبان این یک بار. شیون یک بار مرگ كه، است بهتر كند. بار باید من از بعد

 میکند. پیدا ادامه صفحه چند تا دفتگو (. و این415)رقصنددان، فقیری: ی « سیاه خاک به هم بعد دفت: باران

  بسامد و تکرار
 فعاتید تعداد افتد ومی اتفاق رخداد در داستان یک كه دفعاتی تعداد بین رابطج از است عبارت روایی بسامد مفهوم

 ادایج مناسبات از نظامی داستان، شدۀنقل رخدادهای بازدویی در توانایهای این بین میشود. نقل روایت در كه
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 میشود.

 كنند. روایت یک بار است، افتاده اتفاق بار یک كه را رخدادی آن در كه است بسامد نوع متداولترینمفرد:  بسامد

 کی هر زیرا آید؛می بشمار مفرد بسامد نوع از باشد، افتاده اتفاق بار چند كه را رویدادی چندبارۀ روایت همچنین

 است. داستان در آن دادن رخ بار یک با متناظر روایت بار

 اما د.میگیرن قرار مفرد ذیل بسامد در رخدادها از بسیاریداستانها،  همانند اكثر« رقصنددان» روایت در كلی بطور

 یفیتك تشریح به راوی كه ببینیم «خانم اختر» زنددی یعنی رمان اول بخش در میتوانیم را هانمونه آشکارترین

 مرد و سنگیكله با اخترخانم كردن دردودل چندبارۀ روایت همچنین می ردازد. «باقر حاج» منزل در او زنددی

 وهك الهی، رحمت نزول به امیدواری و آسمان به ملتمس آدمها نگاههای نیز افتاده، اتفاق بار چند كه پوستسرخ

 هك است مکرراتی از داستان، آدمهای ذهنی تعلقات از كاه و جاشیر خوراک و مذهبی پناهگاه بعنوان حنفیه محمد

 اشد.ب داستان دشایدره نهایتاً و یابد دست مشاهدات این نتایج به داستان ادامج در تا میکند كنجکاو را خواننده

 و داستان شدن پررنگ باعث و است برخوردار باالیی بسامد از و است موضوع دادن نشان اهمیت برای تکرارها این

 همسر عزیزه مرداب، طالق در اسکندر شدن كشته میشود. ماجرای شخصیتها با همراه جستجو و تفحص نیز

 است. داستان بسامدهای مفرد از نیز پدری یاددار فرش فروش جهانگیر،

 چیزی كس هر بود. زده هیوال او را قاب اكنون كه بوده پنجم كالس بندعلی پسر «اسکندر» میگفتند اینطوركه»

 (.664 )رقصنددان، فقیری: ی« میزدند... حرف مرد افغانی و بندعلی پسر آوردن بیرون طریقج از همه میگفت.

 

  بسامد بازگو
 اتخصوصی دادن نشان برای اغلب روشی چنین از فقیری میشود. نقل بار یک و میدهد رخ بار چندین ای كهواقعه

ه او ب محل اهل محبت و خانم اختر تنهایی در ترسیم وی میگیرد. بهره داستانیش شخصیتهای رفتاری و اخالقی

 رد را غربت میشد كه باعث دراز سالیان طول در وآمدرفت بود. آشنا دست كف مثل بازارچه جایهمه به»میگوید: 

 اطالع با اختر خانم كار چندوچون از محل اهالی تمامی میکرد. سالم همه به اختر خانم نکند. احساس منطقه آن

نمیشد.  آفتابی محل در زیاد فرج اما بود. دلسوزی با همراه كه داشتنیدوست داشتند. دوست را او همه بودند.

 هم رمنتظ مادر و به نمیشد. میرفت پالس بازارچه توی دیگر پیش سال دو یکی از ولی داشت زیاد آشنا و دوست

 (. 49 )همان: ی« نمیگفت هیچ

 كردن آماده در (، تقلب646 )همان: ی دستشوییها وشویشست برای مش صدرا زیركی و در رندی فقیری،

 ندارد، اهمیتی چندان كه رخدادهایی ( و631 )همان: یبهمن  تحقیر و (، توهین653 )همان: ی مدرسه ساندویچ

 میکند. استفاده شیوۀ بسامد این از

 

 مکرر بسامد
 مکنم رویداد یک» بود؛ خواهد مکرر كنند، بسامد روایت بار چند باشد، افتاده اتفاق بار یک فقط كه را رخدادی ادر

 مختلف زمانهای در اما شخص یک زبان از یا شود دفته مختلف دیدداههای از و مختلف اشخای زبان از است

 بیژن، بودن بدقدم به چندبارۀ راوی (. اشاره44)زمان روایی در رمان، دروددریان، كوپا و اكبرپور: ی « شود روایت

 با خانم اختر زدن حرف پول باران، دزدی توالت، به رفتن برای بهمن ذهنی هایباران، دغدغه بودن ایكینه

 است. شده استفاده مکرر بسامد روش از كه در آنها است ماجراهایی و... از دنجشکها
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 انواع زمان روایت در رمان رقصندگان
هایی الف( زمان تقویمی: این نوع زمان در رمان رقصنددان بشکل دقیق و مشخص نشده است؛ اما با توجه به نشانه

ه در بخشی از روایت، میتوان واحد زمانی این كه داللت بر زمان وقوع رخدادها دارند و نیز اشارۀ مستقیم نویسند

 رمان را تقریباً اواخر پاییز و اوایل زمستان در حدود یکی الی دو ماه دانست.

ب( زمان حسی ی عاطفی شخصیتها: این زمان بیشتر در روایتهای ذهنی شخصیتها و روایتهای مبتنی بر تداعی 

 نام بردیم.« دویی درونیزمان تک»، «زمان روانشناسانه»های نمود مییابد. دو نوع مهم این نوع زمان را با نام

زمان روانشناسانه: امین فقیری در رمان رقصنددان از این شگرد زمانی برای بتصویر كشیدن حاالت عاطفی -

قسمتهای داستانش بخوبی بهره درفته است. هنگامی كه اختر خانم در اتاق تنهایی خودش بسر میبرد و فرج چند 

نادهان احساس كرد هیچ پشتیبان و پناهی ندارد. انگار در خأل میرقصد. بدون هیچ »ت به منزل نیامده روزی اس

نظاردی؛ آبی تلخ از دلویش پایین رفت. در كجای زمان پرت مانده بود. خواست بلند شود و فریاد بکشد. اما همانند 

ی شبیه حالت«. فرج»فروبرد و فریاد كشید  سگی فقط زوزه كشید. به همه چیز چنگ زد با ناامیدی سر در دریبان

(. اختر خانم، 43)رقصنددان، فقیری: ی « مالیخولیا داشت. اشباحی بطور مداوم از جلو چشمانش عبور میکردند

 زمان را ایستا می ندارد؛ درحالیکه زمان در حال س ری شدن است و ساعتها از پی هم میگذرند.

گرانیهای اختر خانم، از زمان روانشناسانه برای بیان این آشفتگی بزیبایی بهره نفقیری برای نشان دادن بیتابی و دل

چشمانش از وحشت میخواست از جا كنده شود. ادر صورتش را از زیر چادر بیرون نیاورد، چشمانش نیز »میگیرد: 

دو شب است  در كوچه هم در این فکر بود.« بازنمیگردد بازنمیگردد»ذوب خواهد شد. صورتش در درفته است. 

 (. 64)همان: ی « كه به خانه نیامده است. اما حتماً برمیگردد میدانم كه من چقدر تنها و بیکسم...

 زا یکی توسط كه است سخنانی درونی دوییتک شد، ذكر این از پیش دویی درونی: همانطوركهزمان تک-

آمده  بوضوح و بتکرار رمان سراسر در ویژدی میشود. این طرح خود با دفتن سخن بوسیلج داستان شخصیتهای

 بدبخت میگه میکنه. خم منو و هامدُردۀ شونه میذاره دست یکی انگار اما نکنم، قبول رو هیچی میخوام» است.

 خالی دلم اینه كه میگم تو به آممی دارم مرض و درد هرچی من كه نمیدونن مردم داری. تحملشو البد تو بکش

 هك غم كشیدن، درد هفته یک برای میشم آماده من میکشی اونوقت فریاد صبح تا شب یک من جای تو میشه.

ر نوشت من اینه دیگه. دلم میخواد به قضاوقدسنگی... پیشونیآم پهلوی تو، چه میدونم كلهتلنبار شد، می دلم روی

 (. 654( و )همان: ی 71)همان: ی « تن بدم....

 باید»جوید: می سود شخصیتها بین روابط نیز و داستان شخصیت ندنشناسا برای شیوه این از نویسنده اوقات داهی

 از ندك قبول ادر تازه ب ذیرد. را او تقاضای كه است این از كثیفتر اصالً او كشید. قرمز قلم صدرا... مش نام روی

 و میکند عبور پی آدم و رگ از اینکه است. مثل متنفر هم نگاهش از بزند. لیس را مستراحها وامیدارد فردایش

 سیاه چشمش مش صدرا... پیش میکند... احساس و لخت بی ناه او مقابل در را خودش آدم میخواند. را آدم افکار

 (.653)همان: ی « است... شده

های رشد معنایی در آثار داستانی را فراهم كرده است. مطالعه در ساختار و فرم آثار ادبی زمینج دسترش شیوه

ها و علوم مختلف معنایی را اعظمی از آثار را تشکیل میدهند، در ساختار خود شیوهداستانها و قصص كه بخش 

شناسی هرار هنت بررسی و تحلیل  كرد. حاصل آنکه خلق میکنند. نوشتار حاضر رمان رقصنددان را از منظر روایت

یی از داستان وجود دارد در این داستان، روایت و روایتگری و عناصری مانند نظم، ترتیب، تداوم و زمان در بخشها

 و در مواردی نیز عناصر با قدری تفاوت، روایت داستان را تا پایان ادامه میدهند.
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 گیری نتیجه
انگیز امین فقیری با استفاده از تکنیکهای روایی از دزارش صرف وقایع، به ارائج داستانی زنده، پویا، جذاب و هیجان

به سه دستج دذشته، حال و آینده تقسیم میشود. ازجمله ویژدیهای دست یافته است. زمان در رمان رقصنددان 

متن حاضر این است كه نویسنده با وجود خطی بودن زمان، از زمان دذشته استفاده كرده و داستان را از حالت 

جای رمان و متناسب با یکنواخت بودن دزارش حوادث خارج كرده است. استفاده از زمان حسی ی عاطفی در جای

عیتهایی كه شخصیتهای داستان در آن قرار میگیرند، چشمگیر است. در رمان رقصنددان نویسنده حجم زیادی موق

دویی درونی و زمان روانشناسانه را به نمایش این شگرد زمانی اختصای داده است؛ زمان حسی ی عاطفی كه به تک

 تقسیم میشود بسامدی درخور توجه در این رمان دارد.

های درایی عنصر غالب كاربه شیوۀ رئالیستی به بیان روایت می ردازد. واقع« رقصنددان»در رمان این نویسنده،  

 اوست كه جدای از عناصر داستانی نقش بسزایی در روند آثارش تا به امروز داشته است. در این داستان، راوی با

 همراه اتفاقها و مکانها آدمها، از روایتی با را خواننده روایت، در زمان درهم ریختن كل، با دانای شخص سوم دیدداه

 زد،میری درهم را داستان توالی روابط هنری، تکنیکهای از استفاده با وی میگذارد. نمایش به را رخدادها و میکند

 با اویر آمیز است.روایت بصورت و نگریدذشته نویسنده، پریشیهای. زمانمیبخشد سرعت یا اندازدمی تأخیر به

 و روایت سرعت كردن زیاد و صحنه، كم و دیالوگ ایجاد و توضیحی مکثهای جمله از تداوم شگردهای از استفاده

 میبرد. منفی شتاب وسویسمت به را روایت یکدیگر با آنها تركیب و زمانی توقف و توصیف و تکرار الگوی نیز

 اهمیت میزان فرآیند، این و دارد اختصای شخصیتها زنددی از كوتاهی زمانمدت به متن از زیادی قسمت

 میدهد. نشان را نویسنده رخدادهای

هایی است كه مؤلف در نگارش در رمان، از جمله شیوه بازدو و مکرر مفرد، بسامد یعنی بسامد نوع سه هر استفاده از

 نشان رد سعی روایت بار چند و اتفاق بار چند نوع از مفرد بسامد نوع تکرار بیشترین با رمان بکار درفته است و

 این است؛ تأمل قابل راوی و خواننده بر رویدادها و حوادث این در تکرار اهمیت است. داشته موضوع اهمیت دادن

عملکردهای  و كنشها بر بیرونی دید بر زاویج راوی توجه و موضوع اهمیت دادن نشان جهت تأكیدها و تکرارها

 داستان است.  شخصیت

 

 نویسندگان مشاركت
سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 هداشت عهده بر را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر شمس الحاجیه اردالنی . است شده استخراج بوشهرواحد 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به مریم دلشنسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر سیدجعفر حمیدی. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ینا كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامهپایان داوران هیئت و بوشهرآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی



 35/ هنت براساس دیدداه هرار« رقصنددان»شناسی رمان روایت

 

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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