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  چكيده 
وسـواس اسـت كـه شـيوة      اي دقيـق و  نويسـنده  امين فقيري درميـان نويسـندگان معاصـر،   
سـبك   .روستاسـت  شـهر و  هاي زنـدگيش در  دوره نويسندگي او نتيجة تجربيات مختلف در

باعـث ميشـود كـه     رمانهـايش،  و داسـتانها  صادقانه در زبان تصويري و گرايانه و واقع ساده و
 عناصـر  از خوانندگان آثارش به درك تجربة فضـاهايي تـازه دسـت يابنـد، فضـاهايي مملـو      

 .فرهنگي گذشته كه به مدد زبان فرهيخته ، اليه بـه اليـه در رمانهـايش گسـترده ميشـوند     
 عـالوه بـر آن نويسـنده از    رئاليسـم اسـت و   مكتب امين فقيري در رمانهايش واقع گرايانه و

سبك و سياقي خاص براي نگارش استفاده كرده است در اين مقاله سعي بر آن است كه بـا  
زمستان پشـت  «و  »هاي كوهستانپلنگ«، »رقصندگان«توجه به مبنا قرار دادن متن رمانهاي

  .  تحليل شود شيوة نويسندگي وي بررسي و سبك و »پنجره
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  مقدمه  -1
 اولـين اثـرش،   انتشـار  جمله نويسندگاني است كه بـا  از شيراز، در1323امين فقيري متولد 

 بخـود  عالقمندان به ادبيات داسـتاني را  توانست توجه منتقدان و »دهكده پرمالل«مجموعة 
كوچه  هاي منتشر، مويه يا،تمام بارانهاي دن :آن فقيري مجموعه داستانهاي پس از .جلب كند

 تبـر،  و تبـردار  اسـت و  درد، سخن ازجنگل سبز سيري درجذبه و كوفيان، باغهاي اضطراب،
همچنـين سـه    و ببينم نبضتان ميزند انگارهيچ وقت نبوده، باران ببارد، اگر غمهاي كوچك،

ي ازجالل نويسندگاني است كه به پيرو معدود وي از .پديدآورد رمان مورد بحث اين مقاله را
 .رمـان نوشـت   روسـتايي داسـتان و   -غالمحسين ساعدي درحوزة ادبيات اقليمي و آل احمد

 مذهبي جامعة روستايي، نشان دادن وابستگي شديد مردم به زمين و ترسيم فضاي سنتي و
 خـانوادگي و  پـاگير  رسوم دست و آداب و چنبرة خرافه و در آب، روايت كردن گرفتاري آنها

 لحنـي سـاده و   آنهـم بـا   جامعة روسـتايي،  در ين موضوعات متنوع موجودهمچن اي و قبيله
 تـا ) گوهـاي قـديمي اسـت    قصـه  و شيوة روايت نقالها كه يادآور( اي محاوره ملموس و بسيار

 خواننده را متقاعد ميكنـد  هر نويسندگان همروزگارش متمايز ساخته و ديگر حدي وي را از
رئاليسـتي   توصـيفات واقعگرايانـه و   وي بـا  .يي بداندگو اوج وقوع اي در كه فقيري رانويسنده

    ضـد  طـرح اعتـراض بـر    قالب رمان بـا  در و بخوبي تصويركرد خود فضاي جامعة روستايي را
نخسـتين   جـزو  پيش مطـرح سـاخت و   بيش از بي عدالتي اجتماعي، داستانهاي روستايي را

ايـن   رمان روستايي نوشـت، بـا   و واقعگرايانه داستان شيوة بيان رئاليستي و كه با افرادي بود
اين ويژگي كه شگردي  .بياني شاعرانه همراه بود شناسانه و تفاوت كه نگاه وي بادقتي جامعه

 تقليـد  مـورد  كـه بعـدها   فقيري باعث شد آثار در ميĤمد بشمار بفرد حدي منحصر تا ناب و
ايـن زاويـه،    از .ردبگي قرار شصتو  پنجاههاي  جوياي نام دهه نويسندگان جوان و بسياري از
بـه دليـل همـين     تحول ادبيات داستاني مؤثر واقع شـده اسـت و   رمانهاي وي در داستانها و

به تبع آن  ايران و اقليمي آن در تكامل ادبيات داستاني، بويژه نوع روستايي و تأثيرگذاري در
بازتـاب   رمانهـاي وي  كه به شيوة بيان اين نوع ادبيات كه بيشـتر در  ضرورت دارد فارس، در

اين مقاله بـه   ارائة شيوة پژوهش در .رمان واكاوي شود سبك نوشتن وي در پرداخته و دارد،
 ،جستة رمانهـايش بر بخشهاي مهم و فيش برداري از مطالعه و شيوة تحليل متن است كه با

آن اندازه كه بـه   گفتني است كه درحوزة نقد.چگونگي نحوة بيان وي توضيح داده شده است
 تجزيـه و  تحول سبكي رمانهاي وي مورد واكاوي و سبك و فقيري پرداخته شده، داستانهاي
 سبك نويسنده، كاري علمي و بيان شيوه و و تحليل محتوا به نوعي در نگرفته و تحليل قرار

يافتـه هـايي از رمانهـاي وي كـه داراي      برپايـة اين مقالـه كـه    در .انجام نشده است خور در
شـيوة نويسـندگي    آن است كه سبك و سعي بروشته شده ، ن زباني است، تشخص سبكي و
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 سبك و«كه  اصلي پاسخ داده شود خالل آن به اين پرسش اساسي و در و وي بررسي گردد
بيـانش   چه اندازه در زباني تا برجستگيهاي سبكي و نگارش رمان چيست و شيوة فقيري در

 هر .شباهتها وتفاوتهايي دارند ي اوآثارداستان ديگر با كه اين رمانها هرچند »بوده است؟ مؤثر
 درحـال  همـواره زنـده و   كـه  ميگيرد به كار را عصرخود زبانبراي بيان حرفهايش  نويسنده

 خود ةنوشت ناگزير بنويسد، گذشتگان سبك به ي بخواهدا نويسنده اگر. است تكامل و رشد

 دميكنـ  بيان را او ةانديش كه است نويسنده اين زبان .ميكند خارج خود طبيعي ةچهر از را
 شـناخت  بـراي  كـه  نيست شكي« :شناخت و ديد درآن را يو ميتوان كه است اي آيينه و

 يـا  كالمـي  هـاي  نشانه « يعني .نداريم دست در چيزي متن، خود جز ادبي، اثر هر عناصر
 معنايي داللتهاييه ب كنش خود در تا اند نشسته هم كنار در واژگان بصورت كه »نوشتاري

  )7 ص:سالجقهصداي خط خوردن مشق، (».دشون منجر
 است درست اين .ميسازد را او سبك كه مينويسد خود مخصوص ةشيو به نويسنده هر

 را كـه خواننـده   نيسـتند  عامل دو اين تنها اما است، جمالت و كلمات از تركيبي زبان كه
 آنچـه  ،يستن جمله كلمه و مشتاق هخوانند. ميدهند قرار تأثير تحت را او و ميكنند جلب

. ستدركناريكديگراها وجمله ها كلمه قرارگرفتن چگونگيو گفتن شيوةميكند، جذوب را خواننده
  :ميدهد را تشكيل نويسنده نگارش ةشيو همان يا و سبك كه است» گفتن چگونگي« اين

 سـبك  .دارد قـرار  آن فراتـر  در بـيش  كمـا  سـبك  و اسـت  ادبيات سوي دراين زبان«

 تفـاوت بي و شفاف فردي، ةبست فرايند يك سبك. اوست تنهايي و نزندا شكوه، نويسنده،
 بلكـه  نيسـت،  دبيـات ا در گزينش ياكنكاشـي  حاصل رو، هيچه ب كه است اجتماع برابر در

 از خارج برميخيزد نويسنده يا اسطوره ژرفناهاي از كه است ينييآ مراسمي شخصي بخش
   )36 ص:بارتر،درجه صفرنوشتا(» .قرار ميگيرد او اختياري مرزهاي

قـرار  بررسـي   و توجـه  مـورد  بايـد  سبك نويسنده چيز ازهر قبل كه است دليل نهميب
  .بگيرد
   

  خالصة رمانها -2
آنهـا   خالصـة هركـدام از   آن كه سبك رمانهاي فقيـري بررسـي شـود،    اين مقاله پيش از در

  :ميĤيد 
  رقصندگان -2-1

بـدليل  . ين جنـوب سـاكن اسـت   مردي به نام باران در يكي از مناطق خشـك و عشـاير نشـ   
نيامدن باران و تمام شدن آذوقة گوسفندانش مجبور ميشود به شـهر بـرود و آنهـارا قبـل از     
تلف شدن بفروشد، تاهم كمي پولش را بـراي پسـرش بهمـن كـه در شـهر درس ميخوانـد،       



                                                                             1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 138

                    

 

وقتي بـه شـهر ميĤيـد و     .بفرستد وهم بابقيه اش بتواند چندگوسفند بخرد واز نو شروع كند
بـه   و ميگيـرد  او از وسفندها را ميفروشد، جواني موتورسوار به نـام فـرج دسـتمال پـول را    گ

  .ش ازدست ميرودئيبدين ترتيب تمام دارا و سرعت دور ميشود
  هاي كوهستانپلنگ -2-2

امـا از سـوي    دختري بنام صنم در يكي از مناطق عشاير نشين جنوب فارس زندگي ميكند،
بهمـين دليـل خـود را درون چـاه      به وي تجاوز ميشود، منطقه،تن ازمأموران پاسگاه آن  دو

زيادخـان   به سرپرستي رسـتم خـان و   بدنبال آن مردان عشاير .مياندازد و خودكشي ميكند
خواسـتار   و شـكايت ميكننـد   بي حرمتـي بايسـتند،   مقابل اين ظلم و تصميم ميگيرندكه در
بـه تقاضـاي آنـان     و ناديده ميگيرنـد  اما مسئوالن پاسگاه اين قضيه را مجازات آنها ميشوند،

بكوهسـتان   قتـل عـام مـأموران،    از بعـد  و به پاسگاه حملـه ميكننـد   نيز آنها اعتنا نميكنند،
سوي دولت  نهايت از در اما آرمانهاي ديني ميدانند، دين و دفاع از را و هدف خود ميگريزند

  .بمباران ميشوند و ميميرند
  زمستان پشت پنجره -2-3

را ميبينند  يك سفركاري يكديگر كه در مردي جوان است، يت عاشقانه بين زن وداستان روا
بـا تنهـا دختـرش     در اين رمان زن از همسرش جـدا شـده و  . شوندسخت دلباختة هم مي و

 اما اين عشق آنقـدر  شهري ديگر ساكن است، اش در نارسيس زندگي ميكند و مرد باخانواده
 از پس زن براي فـرار  .تحمل كنند نميتوانند ن هم راكه زندگي بدو خالصانه ميشود عميق و

رفتن او، دچار  و مرد يك ماهه با ديدار از درآنجا بعد و ميشود اين وضعيت راهي سفري دور
  .آغوش هم ميميرند در دو دركشوري ديگر سرانجام هر و بيماري مهلكي ميشود

***  
دوران : نخسـت  .اسـت  سرگذاشته پشت را متفاوت ةدور دو فقيري يداستانها در سبك
 تحولدوران :ومد و است كرده پيدا را خود نوشتاري ويژگيهاي نويسنده كه سبك تكوين
 سـبك  تكوين دوران ويژگيهاي مورد در .است كرده تغيير او نگارش و تفكر نوع كه سبك
فقيري تمام ويژگيهـاي   آثار يش بايدگفت كه ممكن است هركدام ازبويژه رمانهاوي  در آثار
  .آنها يافت از بتوان در هركدام  را ويژگيها تنها بعضي از باهم نداشته باشد و راسبكي 

  
  دوران تكوين سبك درآثار فقيري -4

        فكـري   ادبـي و  زبـاني،  :سـطح  سـه  در دوره ايـن  رد فقيـري  هـاي رمان سـبكي  ويژگيهـاي 
  :دسته بندي ميشود 
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  ويژگيهاي سبكي در سطح زباني -4-1
  :از عبارتند كه است يويژگ سه يدارا يفقير سبك ي،زبان سطح در
  نثر ساده و بي پيرايه -4-1-1

 معيـار  .اسـت  موفق ارتباط برقراري در پيرايگي بي و سادگي رمانهايش بدليل در فقيري نثر
 نثـر  بودن نزديك و ساده بسيار ازكلمات استفاده پيچيدگي، طرحهاي بدون بودن، ساده اين
 اين ميتوان وي آشكارا هاي نوشته از بخشي هر در .محاوره استزبان  و عامه گفتار شيوة به

  . ديد را سادگي
اين سادگي در سطح زباني، هم در داسـتانهاي كوتـاه و هـم در رمانهـاي وي بخـوبي ديـده       

 برقـراري  در كـه  اسـت  قوتي نقاط از يكي بلكه نميرود، بشمار ضعف نقطه تنها ميشود و نه

 رئاليسـم  قالـب  البته درآثاري كه فقيري در. است بوده مؤثر مردم، عموم با نويسنده ارتباط

رمانهاي  دارد، از جمله در نمود بي پيرايگي بيشتر شيوة ساده نويسي و پديدآورده، اجتماعي
  :موردبحث 

گنجشكها يكـي يكـي ميĤمدنـد روي    . اي تيره كشيده بودشب رو درختهاي نارنج پرده«
هـيچ چراغـي را    .خيلـي زود بخـواب ميرفتنـد    و شاخه هاي نازك درخت نارنج مينشسـتند 

ريسمانهاي نامرئي آويـزان شـده    اشباح بي نامي شده بود كه از از خانه پر. روشن نكرده بود
      در .بعـد بـه آهسـتگي پـايين آمـد     . اول چراغ اتـاق را روشـن كـرد   . بودند و تاب ميخوردند

ي عبوركرد، به فريادش وقعي آمد ازكنار كلة سنگ. كفش كن توجهي به مرد اسب سوار نكرد
برگشت درون اتاقش درها را  .هوا ديگر سرد شده بود .مهتابي دوتايي را روشن كرد. نگذاشت

 .رفـت  فـرو  بفكـر  و ديوي كوچك راروشن كـرد  را .گذاشت بست وكتري كوچك راروي والر
لمس  گويي .جا تكان نخورد از شنيد را خانم حيا و حتي زماني كه صداي پاهاي حاجي باقر

  )96ص :رقصندگان،فقيري( ».افتاده بود
بـوي خاصـي از طبيعـت وزان    . شب هنوز آبستن باران بود ابر آسمان را رها نمي كـرد « 

 گلهاي وحشي نادر، بوي خاك ، بوي باران، بوي سبزه هاي نورسته، نام، بوي گياهان بي. بود
. اي دلگشـايي نبـود  هـو ...بوي درختهـاي نخـل   . بوي سنگهاي متالشي، بوي جانوران موذي

گـاه از  . اسبها شانه به شانه حركت ميكردند، از بيراهه ميرفتند و احتمال تردد ماشين نبـود 
 از دامنه بعيـد دشـت،   دورخيلي دور، وقتيكه دشت كران تا كران پيدا بود نه آنچنان آشكار،

 بيشتر .اين هيچ نگراني نداشت و قطع ميشد و كور سوي نور چراغهاي اتومبيلي ميدرخشيد
   )52ص :هاي كوهستانپلنگ(».واهمه داشتند كند برخورد اينكه جيب ژاندارمري به آنها از

تا لحظاتي نميتوانم كشف كنم كه كجا هستم ،  .نگاهم به سقف شيبدار ميخ شده است«
را كه بصـورتم چسـبيده اسـت، جـدا ميكـنم، پوسـت        مو تار چند كجا هستم؟ گيجم، اصالً
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هر وقت يك مرد گريه كنـد مطمئنـاً چـاره اي    . حتماً گريه كرده ام. صورتم مورمور ميشود 
پـايش را  . روي صـندلي لهسـتاني نشسـته اسـت    . سرم را بـر ميگـردانم  . برايش نمانده است

گذاشـته اسـت، چـه تابهـاي زيبـايي دارد       روي دستها سرش را اينطرف و آنطرف گذاشته و
  )20ص:زمستان پشت پنجره (».چشمان شيطانش روي هم است. موهايش، حلقه هاي درشت

  
   استفاده از واژه هاي محلي -4-1-2
 .توجه بـه واژه هـاي محلـي را يافـت     گرايي وآثار فقيري ميتوان رگه هايي از بومي اكثر در

 ودخـ  آثـار  در را كرمـان و شـيراز  روسـتاهاي اطـراف   و يشـيراز  ةلهج هاي واژه از بسياري
 در .ته ميشودبومي شناخ و اقليمي ادبيات دگاننماين شاخصترين از يكي بعنوان و دهواردكر

 عادي زندگي به و اقعيترو را داستان ،محليهاي فقيري بكارگيري واژه هاي مجموعه داستان

  .ديده ميشود كمتر ها اين واژه رمانهايش از كه در هرچند ،ندكمي نزديكتر مردم
       ه و زبـان سـاده و   در حـوالي شـيراز و الر اتفـاق افتـاد     »رقصـندگان «با وجوديكه رمـان  

 محـدود اسـت و   اين اثر ه ها دردايرة پراكندگي واژ بي پيراية مردم شيراز را بخود گرفته، اما
رمان پلنگهاي كوهستان هم با وجوديكه دربـارة   اصطالح ميرسد و در از پانزده لغت و بكمتر
 در نهايتـاً  فته است ونر آن بكار در محلي بيشتر بازهم سيزده واژة استان فارس است، عشاير

ها يـا مكانهـاي   ه محل يكي دو نام از تنها »زمستان پشت پنجره«آخرين رمان چاپ شدة وي
  . ميتوان يافت رامحلي هاي  واژه تعدادي اندك از و اطراف شيراز

 )زمسـتان پشـت پنجـره   ( رمـان  آخرينبا ) دهكده پرمالل( داستان كتاب اولين ةمقايس
 داشته، تري طوالني و بيشتر رتباطا روستايي ةجامع با كه انينويسنده زمكه  ميدهد نشان

فضاي روسـتايي و   رسيمت .است رفتهگقرار كرمان و شيراز بومي هاي تأثير واژه تحتبيشتر 
 وي. قـرار ميدهـد  بومي و اقليمـي   گاننويسند در شمار بحق رااو  ،رمانهاي فقيري در بومي

 همينطـور سـياه چادرهـا    و ييا يا مكانهاي روسـتا هزيبايي از روستازنده و توصيفهاي بسيار 
 و وصـف ميكنـد  العـاده   جذابيتي خارق را با زيبايي وعشاير زندگي  جزييات و بدست ميدهد

ي اعالقـه  او ،فقيـري محسـوب ميشـود    شـگردهاي نويسـندگي   و اين يكي از ويژگيهاي بارز
 اعرانهشـ  و روسـتا  تبيعـ ط بومي گرايي، به هم دلبستگي وي هنوز و ،خاص به روستا دارد

هـايي   گويي به نمونه كلي از براي پرهيز .آثارش بازتاب تأمل برانگيزي دارد در ،تصاوير بودن
  :از واژه هاي محلي اشاره ميشود

گرفتـار بـود نگـاه     تـاش كوچـك كـه درون   ة گاه ميشد كـه مـدت زمـاني دراز بـه گلـ     «
  )حصار چوبي آغل: تاش ( )12ص :رقصندگان(»ميكرد
    )142ص: همان(»ايستاده بود و به اختر خانم نگاه ميكرد جوطيه اي، پشت تقي پالود«
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  .) اي كه در آن پالوده يا بستني درست ميكنند ظرفي استوانه: جوطي(
رستم به اسبش نگاه كرد كه در تاريك روشن غروب خوش قامت و كشيده بـا يالهـاي   «

  )نخل ة شاخ:پنك ()11ص :همان(»خرماي پير ايستاده بود  پنكافشان و دمي چون 
ظرفي محفوظ درون خورجين اسـب   در راكه در دوغ انداخته بودند مسكهمقدار زيادي «

  )كره: مسكه( )51ص:همان(» .گذاشتند
  ) كفش: پوزار( )193ص: همان(»را مرتب كرد و به راه زد  پوزارشپس «
 چيريــكچيريــكهــايش كــه اي كــه خــوراك بــدهان جوجــهصــداي گنجشــك مــاده«

  )صدا و ناله التماس آميز : چيريك زدن()79ص :همان(» .ميگذاشتميكردند،
  

  استفاده از جمالت كوتاه  -4-1-3
 او سـبكي  ويژگيهـاي  از يكي به تبديلوي  رمانهاي در سرهم پشت و كوتاه جمالتآوردن 

گـويي   ،كوتـاه شـروع ميشـود    ةبا چند جملـ  اوست كه اولين رمان »رقصندگان« .است شده
ي يجغرافيـا  محـيط  بنظر ميرسد .كند ترغيب بخواندن ،جمالت كوتاه با را ميخواهد خواننده

 بـوده  مـوثر  كوتـاه  مـالت ج دركـاربرد  محـيط  ابتـدايي  سـادگي  و ييروستا گويش روستا،
 ميĤيـد،  بشمارنويسندگي فقيري شيوة  يك شگرد دربنوعي  »ايجاز دركالم و جمالت«.است

بديهي است كه نويسنده  .گرفته است آن بهره داستانهايش از ها و نوشته اكثر در بطوري كه
 و جمـالت بلنـد   دقتـي خـاص از   توضيح بيشتري داشته بـا  جاهايي كه نياز به توصيف و در

 را او بيشترآثارش فراوان است، جمالت كوتاه در چون بسامد اما طوالني استفاده كرده است،
  :ميتوان نويسندة جمالت كوتاه دانست 

هيچ چيز نبود كه . باز، در نظرگاهش افتاده بود د، دشت فراخ وپشت سرخود را نگاه كر«
 فكر كـرد آنطـور   !نه -اما .داشت درست و بقاعده سرجايش قرار همه چيز .مانع ديدش بشود
  اي به سـياه چـادرش كـه ماننـد     لحظه. سرجاي خود قرار ندارد هيچ چيز هم كه ميانديشيد

  )1ص: رقصندگان(».رداي نامانوس كف دشت افتاده بود، نگاه ك لكه
 زنـش و . قافله اي در راه بود كه طايفه زياد خـان بودنـد  . همه به ديدار زياد خان آمدند«
چند پيرمرد سوار االغهايشـان بودنـد و   . از زير پايشان خاك به هوا بلند بود. زنهاي ايل ديگر

  )21ص: پلنگ هاي كوهستان(».باران گرمسيري دوام ندارد . ديگران پياده ره ميسپردند
نـه خوشـمزگيش    .شكالتي را بدهان ميگذارم. مينشينم راه ميروم، .آبي بصورتم ميزنم«

شيريني يـك   از مهمتر بسيار ذهنم ميگذرد آنچه در .حاليم ميشود نه شيريني مطبوعش را
  )76ص :زمستان پشت پنجره(».شكالت است
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  هاي سبكي در سطح ادبيويژگي -4-2
  تصويرسازي وتوصيف شاعرانه: قابل ذكر است  فقيري آثار در ويژگي دو ادبي سطح در
  استفاده از تصاوير -4-2-1

 مظـاهر  ايرسـ  و موقعيتهـا  حاالت، مكانها، نسانها،ا طبيعت، صفبا و خود رمانهايدر فقيري
 داستان اشـغال  در را زيادي ايج معموالً تصويرها اين .ميĤفريند زيبايي تصويرهاي زندگي

ـ  ايـن تصـاويرتنها   .داستانند هواي و حال با متناسب و گذاراثر بسيار اما نميكنند، يـاري  ه ب
 و انگيز رقت گاهي هم ندجذاب و داشتني دوست كه گاهيدنميده نشان يا چهره ،واژه چند

 قلـم، طـرح   چنـد  ةاشـار  با اما ،نميكند روي زياده هاچهره ترسيم در نويسنده .آور انزجار
همـه   .ابرهاي تيره آسمان را پر كرده بودند«:ميريزد يپ را موقعيتي يا مكان حالت، ، چهره

 قطره باراني كـه قـرار   دنيا خالصه شده بود در. در آمده بود چيز طبيعت به رنگ سربي سير
فرو كرده  باران سرش را درون ابرها. آسمان بسيار كم شده بود فاصله بين زمين و. بچكد بود

ــود ــت    .ب ــرك اس ــرك ت ــنه و ت ــين تش ــاري زم ــاري .انگ ــا را   انگ ــق دارد ابره ــط او ح فق
   )46-47ص :رقصندگان(».بنوشد

  
  تصوير فقر -4-2-1-1

 و معلمـي  شـغل  بـدليل  فقيـري  كـه  چرا ،دارد يا ويژه جاي فقيري هايرمان در فقر تصوير
شـهر،   محروم هاي محله يا و كوچك شهرستانهاي در خدمت نيز بعدها و روستا در زندگي
 وهمين امر داشته برخاست و نشست اند، بوده ريبانگ به فقردست با كه مردمي با هميشه

 تحصـيل  خـرج  و محتـاج  شب نان به مردمي كه .است كرده آشنا مردم عميق فقر با را او
 نايـ م در آن دردنـاك  و هاي زشـت  جلوه و از فقر نويسنده. بود دشوار برايشان كودكانشان

طبقـاتي   عميق شكاف ، هشاعران و حساس ةروحي با و ميبرد رنج و ميشود اندوهگين مردم
  .درد توصيف ميكند با اندوه و جامعه را در موجود اقتصادي و

 .، زندگي گروهي از مردم بستگي به عوامل طبيعي و محيطي دارد»رقصندگان«رمان  در
 و بخشـي از آن در زنـدگي شـهري    رخ ميدهد عشاير ميانان دررماين  ماجراهاي بخشي از

زنـدگي شـهري بـدليل مشـكالت      با اين تفاوت كـه در  ،بيداد و فقر توأم با اما اتفاق ميافتد،
افراد بـراي رسـيدن بـه     انساني كمرنگتر ميشوند وصفات توقعات موجود، گاهي  اجتماعي و

  .  هاي خود دست به هركاري ميزنند خواسته
 تمام داراييش كه تنهـا چنـد   ،باران كه نقش اصلي را ايفا ميكندرمان، براي مثال دراين 

برايش حكم آنكه نيامدن باران  با و دست ميدهد نيامدن باران از دار و است، درگير گوسفند
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 ،را ميپـذيرد و سـعي ميكنـد    سـخت خشكسـالي   شرايط صبوري و اما با شرافت ،مرگ دارد
   :اميدوار باشد

هيچ ممر . بود همه بدتر از پنج خانواري كه درآن منطقه زندگي ميكردند، وضع باران از«
هـم   آن. فندي بفروشـد سهر وقت كه احتياج به پول داشت، مجبور بود گو .تدرآمدي نداش

را مـدتي بـود كـه چوبـدارها سـراغ آنهـا       . به چوبدارهايي كه گاه بيگاه آنجا پيداشان ميشـد 
وضع كاه و جاشيرخراب  ،خريدار چنداني نداشتند. گوسفندها الغر و رنجور بودند. نميگرفتند
  )21ص :همان (»...شده بود

انديشـيد  . جانش وزيدن گرفت دوباره در ،س ميĤوردأآن نسيمي كه ي. ناز جواب ندادآب«
البتـه  . او دارد در وحشت شهر چه ميكنـد . كه چطور ميشود بهمن سر بي شام زمين بگذارد

من از فقـر وحشـت   . گرسنگي را بكشم ةر نميخواهم مزتيشباما . ما كه باشيم دنيا هم هست
  )51ص: همان(»....از نيستي وحشت دارم. دارم

فقر اجتماعي بنا شده و  ةبر پاي »رقصندگان«رمان  ،همانطور كه از اين دو مثال پيداست
بـراي فـرار از    كل شخصيتهاي اصلي داستان از فقر و تنگدستي و گرسنگي شكايت دارنـد و 

اختـر خـانم و    ةكـه دربـار  رمان  يحتي قسمت ميان .اين وضعيت داستان را به پيش ميبرند
   :براي فرار از فقر، مادرش را مجبور به فروش كليه ميكندفرج  رج شكل گرفته ،پسرش ف

يك  او: و همانطور كه به درخت ها نگاه ميكرد خيلي آهسته گفت فرج آرام شد اين بار«
ه يكليه چ: گفتم.به لته پته افتادم .آب تو دهنم خشك شد .رو خريده دويست تومن كليه تو
  )124ص :همان (»ديگه؟
هايي از فقـر   توان رگهاما مي مسألة اصلي نيست فقر »هاي كوهستانپلنگ«رمان كه درباآن

  :را در آن ديد 
پيدا كردن همدمي نيفتاده است، چون  اما هيچگاه به فكر ،ندارد شانزده سال كه بيشتر«

خورشيد سوزان بسـته   پيوندش را با خاك برشته و او انگار .مجال نميدهد. فقرامان نميدهد
  )6ص: هاي كوهستان پلنگ(».است
  

  تصويرطبيعت 4-2-1-2
وسـط   گـويي  خواننـده  و ميزنـد  نقـش  سپيد كاغذ بر را طبيعت فقيري تصويرسازي گاهي
 و توصـيف . اسـت  خورشـيد  طاليي نور و ابرها گرنظاره يا و ايستاده رودخانه كنار يا دشت

 آن ةشـاعران  سحـ  و آسمان و زمين زيباييهاي بخاطر فقط طبيعت از فقيري تصويرسازي
 شخصـيتها  و ميرسد تلخي به داستاندر  كه آنجا دارد سعي نويسنده ميرسد بنظر ،نيست

زشـتيها،   كنـار  در هميشه كندكه يادآوري انسانها به ميكنند، ظلم يا ميكشند درد به نوعي
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 و كنـيم  عمل زيبا و نديشيمبي زيبايي به است بهتر و دارد وجود آسمان و زمين زيباييهاي
  :بهره ببريم  آسمان و زمين زندگي سرشار و گرم رژيان از

اگر قرار باشد كـه پـاييز باشـد،     برگهايم بنشينند، ها و االن است كه كالغها روي شاخه«
با چوبهايي كه به من نواختند گردوهايم را پريشان كردنـد و  . كم تكيده باشند كم بايد برگها

اگـر كالغهـا امـروز غـروب بـه      . اشـته باشـم  حاال شايد چهار پنج برگ د. به اطرافم پاشيدند
   )92ص: همان(». هايي سياه و زشت از شاخه هايم آويزان شوند مهماني من بيايند شايد ميوه

خورشيدي بود كه گرماي ماليمش جـان را سرشـار   . تا ظهر همه چيز درست و بجا بود«
   د از ظهـر بـاد   از رخوت و شادي ميكرد و آسمان آبي آبي بود بـدون يـك لكـه ابـر، امـا بعـ      

تشخيص غبار مشكل بـود كـه از زمـين بـه     . زمين و آسمان درهم شد. ي شروع شداتوفنده
  )3ص:همان(».آسمان ميرفت

بـاد   ،خوردهاي كنار دريا به شيشه نمي ديگر ذرات ريز ماسه ،وفان وانشسته استطانگار «
ستري رنـگ سراسـر   تاريكي ماليم خاك ،م آرام گرفته استنا شاخه درخت بي. بيده استخوا
  )57ص: همان (».كنون جايش را به روشنايي دلپذيري داده است ،را پوشانده بود ويال

  تصوير مرگ  4-2-1-3
 امـا  ،اسـت  دردنـاك  يتصوير چه اگر ،شده تصويركشيده به رمانهاي نويسنده رد نيز مرگ

 نميخواهـد  او .ميدانـد  زنـدگي  واقعيتهاي از جزيي را آن واقعگرا نويسندگان مانند فقيري

 بلكـه چـون   ،دربياورد را او اشك و بسوزاند را خواننده دل تا بكشد تصوير به را مرگ فقط
 زنـدگان  و عبرت زنـدگي  براي را مرگ، ميدهد اهميت مردم درد به و ميانديشد اجتماعي

   :داستان زيبايي براي نه ميكند تصوير
خنك ريواسي ميهمان  و د و آبدارتر ةيادش به آن زمانها افتاد كه طبيعت آنها را به ساق«

 ةميكرد و درست ريواس در نامطمئنترين اشكفتها ميروييد كه گاه گـاه مـرگ هماننـد سـاي    
از طعـم ريـواس دلپـذيرتر     ا راهـ  آن دلهـره  عقابي تيز چنگ بر فـراز سـرش در ميĤمـد و او   

مـرگ بـود    ةترش ريواس دهانش را به آب ميانداخت و نه در انديش ةاما اكنون نه مز...ميديد
نفهميـد كـه   . را بنـوازد  كه هر لحظه با لغزش بي محاباي سنگي از زير پـايش ميتوانسـت او  

ـ   . چگونه در اين سن توانسته است به مرگ اين چنين مهربان برخورد نمايد  ةمـرگ بـه مثاب
مرگ در البـالي شـيارهاي    ةانديش. بدنش بود كه گاه بگاه سيخ ميشدند موهاي ريز سرتاسر

  )13 و12ص:همان ( ».انه كرده بودمغزش نيز خ
. همـه چيـز درهـم بـود    . تر به نظر ميرسيدند ابرها پايين آمده وتيره .سر جايش نشست«

خودش را درون اين چاه ويل پرتاب كند؟ چاهي كه به  چرا صنم بايد. سرش دوار گرفته بود
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: گ هـاي كوهسـتان   پلنـ (»...و درون چاه جز بدبختي هيچ چيز نبود خيال زاد ابديت منتهي ميشد و

  )6ص
سحر بلند شد كه دست نماز بگيرد كه اولين گلولـه او را مثـل درختـي از بـيخ كنـد و      «

ـ  ها وصداي جيغ زن .صداي هواپيما ميĤمد .خمپاره بود. بعد بمباران بود .بزمين انداخت  ةولول
خاك  .چند نفر خودشان را بكوه زدند كه تير خوردند .كودكان همه چيز را درهم آشفته بود

  )237: همان(».و خون درهم شده بود 
 ةسـال  زيارتگاه هـر  .ردن هم درعمق آبهاي جاويدان ساحليگست درد ،مرد ابدي زن و«

 پـا  اش بـر  دكـه  آتشي كه ژوزف جلـو  شبهاي زمستان گرد .كسانيكه فقط بعشق ميانديشند
 و شـق بگويـد  اع غريـب و  مـردي  زن و ژوزف از تـا  ميĤينـد  گـرد  هميشـه جمـاعتي   ميكند

  )161ص: زمستان پنجره(».تش بدرخشدآشعله هاي  لوچشمانش درتأل
  صوير شاديت 4-2-1-4

يـا   زنـدگي مـردم پيرامـون او    در رمانهاي فقيري به شكلي گذرا ديـده ميشـود،   شادماني در
 شـادي در  .است كـه نيـازي بـه بـازگوكردنش نمـي بينـد       يا آن قدرگذر شادماني نيست، و

نويسندگان  بقية به آساني از اين ويژگي فقيري را همواره با حسرت همراه است و رمانهاي او
ديـدن   تصـوير  يـا  در ميان انبـوه غـم،   لبخندي زيبا تصوير اينهمه گاهي نيز با .ميسازد جدا

 پرنـده هـا نيـز    روي پـرواز  ايـن عـوض شـدن هـوا    «:رمانهايش ايجاد شادي ميكند در فرزند
  )3: پلنگ هاي كوهستان (».در بال بال زدن آن ها نيز حس ميكرد آدم شادي را . اثرگذاشته بود

مـن هـم   . شود، بنيان كـن و خيـره سـر، خنديـد    من، در اين سالها، عجب عشقي مي عشق«
 »آنـي «وقتي ميخندي چال كوچكي زيرگونه سمت چپت ميافتد، اين همان: گفتم .خنديدم

و به  نشسته اي كنار كرده اي و عبيدم اسير !خدا بگويم چكارت كند مرد .هست كه تو داري
 شادي و دلم از .ميخنديد واي چه زيبا...خنده ميگفت هم با اين حرفها را روزگارم ميخندي؟

  ) 13و12ص:زمستان پشت پنجره(».اندوه پرميشد
  تصويرحيوانات 4-2-1-5

 آنهـا بدسـت ميدهـد    تصـويرهايي كـه از   و بوده حيوانات آشنا با نزديك از روستا فقيري در
. گفت كه اين خاك نبايد مراحتي براي يك لحظه هم اسير خود بينـد « :طبيعي است ياربس

. پـرواز كـرد   !اي كه معلوم نيست پاهايش زمين را لمس ميكنند يـا نـه   همانند آهوي رميده
چـون   ميشـد و  روياهاي كودكيش به ناگهان دردشت چشمانش پديـدار  اسب عربي خان در

را ميجوند و از » باريش« چگونه جوانه هاي ه گوسفندهايادش آمدك...شهابي ناپديد ميگشت
  )4و 7ص :رقصندگان (». خوشي سرشان را به چپ و راست ميگرداندند
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رستم به اسبش نگاه كرد كه در تاريك روشن غروب خوش قامت و كشيده بـا يالهـاي   « 
   )11ص :ن هاي كوهستاپلنگ(».افشان و دمي چون پنك خرماي پير ايستاده بود، سم زمين ميكوفت

  تصوير تقابل شخصيتها در رمان  4-2-1-6
 مواقـع  اكثر در .ميكند تصوير يكديگر به نسبت را واكنشهاي افراد و نويسنده بخوبي كنشها

 ايـن  زيبـا،  برخورد اين واقع عالم كه گويي نويسنده در جاندارند و زنده بحدي تصويرها اين

 بازنمايي ايـن  بعنوان مثال درتوصيف و است، راديده خنده آور واكنش اين يا و زشت جدال

  :است استادانه كوشيده نويسنده ها صحنه
ميگويـد تـا ده   . من هرچه به خانجان ميگويم الم از كام حـرف نميزنـد  : گفت فرخنده«

 بگيـرد و  خودش را نتوانست جلو آبناز .شايد باران باريد. داريم جاشير پانزده روز ديگركاه و
تـو ميداندكـه    بـاران : گفترخساره . نداريم جاشير يگر بيشتركاه ود روز تا دو اما ما: گفت
حرفهـاي رخسـاره    آبناز نوعي تمسـخر در . ميكند، هم زرنگ هست و هم جربزه دارد چيكار
. او سـرهم بـود   شايد هم در بعضـي از حـاالت از  . چون زيبايي رخساره كم از او نبود. ميديد

زيرانـداخت، امـا خيلـي زود وسوسـه شـدكه       آبناز سـرش را . رخساره دختر عموي باران بود
ايـن   رخسـاره از .اگر باران عرضه يي ميداشت باران ميبارانيد.جوابي درخور،به رخساره بدهد

كم كـم رگـه هـاي خشـم از     . توهين را نداشت اصالً قصد شوخي يا او. جواب انديشناك شد
بـاران   تقصـير چه خيال كرده اي؟ فكر ميكني همه چيز . گردنش بطرف صورت هجوم آورد

؟رخسـاره  ...آمدي كجا از  اصالً شد كه اينجاها پيدايت شد همه چيز يك جور ديگر تو. است
. بـي بـي فاطمـه ازجـا پريـد      ؟...سـرخوردگي ميباريـد   از چشمانش شعلة خشـم و  .خيزكرد

  )30و29ص: رقصندگان(»... !خجالت نميكشيد شماها .فريادش را بلند كرد
 را مقابل رنجور روان انسان يك رفتار مهارت، با و دارد اسيشن ازروان اي مايه رنگ رمان

 واكنشهاي و كنشها تصويركشيدن دربه مواقع، بيشتر فقيري .خواننده توصيف ميكند ديدة

  .بيان ميكند زيبايي به را آنها تقابل داستاني موفق بوده و شخصيتهاي
  تصوير مكانها  4-2-1-7
 چشمان خواننده مقابل و ميبخشد جان را اتاقي يا وستار خانه، فقيري برخي از داستانها در

 آنجـا  اما است، فقيرانه و خراب روستايي، بيشتر شده، كشيده تصوير مكانهاي به ميكند، بنا

 زادگـاه  فرهنگي ديرينگي و سنت به عالقمند ميسازد، تصوير شهري و مكانهاي بناها از كه

 زيرزمينهاي و قديمي حوضهاي دريها، جپن دركها، درترسيم را خود و وابستگي است خويش

  :نميبرد از ياد كهنه
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طنابش به تيرك وسط چـادر گيـر    يكسر. پتو كوچك است. خوابيده است پتو بيژن در«
دو سه چمـدان آهنـي    توي چادر. ديگر به يكي از بندهاي چادرگره خورده است كرده و سر

همـان  (». اي گذاشته شده استيك قالي ديگر لوله شده و گوشه . است و چند رختخواب پيچ

  )15ص :
حـوض   ةروي لبـ  پلـه هـا پـايين آمـد و     خانم حيا بدون اين كه روسريش را سركند از«

وقتي به اونگـاه   .را مينگريست او دهان باز حوض با كله سنگي كنار .حوض گود بود نشست،
  )89ص: همان(».ميكرد اسيرش ميشد

  ه وجود توصيفات نيرومند و عناصر شاعران 4-2-2
كـه   آنجـا  داسـتانهايش،  از بسـياري  در. دارد اجتمـاعي  واقعيتهـاي  به عميقي توجه فقيري

 ميپـردازد،  آنهـا  توصـيف  بـه  و ميبيند را ابروآسمان آب، گل، دشت، كوه، طبيعت، نويسنده
 بـه  تا است نزديك شعر به بيشتر توصيفات اين ميلغزد، شاعرانه نثري بسوي قلمش ناگهان

 .حركـت ميكنـد   شاعرانگي بسوي آرام چرخشي با و ميسرايد نثر به را شعري نويسنده .نثر
 از او انديشـة  اسـت،  زده طبيعـت  زيباييهـاي  توصـيف  بـه  دست فقيري كه هرجا بطوركلي 
 بسـيار  اما است، چرخش كوتاه آنكه اين با .چرخيده است گويي شاعرانه سمت به واقعگرايي
 اسـتعاره بيشـتر   تشـبيه و  ابـزار  به ياري دو منداين توصيفات نيرو .تاًثيرگذاراست و نيرومند

  : را نشان ميدهد خود
  تشبيه 4-2-2-1
پنبـه هـاي   بـه شـكل    ابرهـا . لحظه اي ساكت شد و به چند قطعه ابرخاك آلود نگاه كرد « 

  )6ص :همان () تشبيه حسي به حسي (»     . بودند كثيف
بودند كه در دل غـروب تيـره    ستاره هاييكه مثل  چراغهاييبه ناگهان آشكار شدند با «

  ) 5ص :پلنگ هاي كوهستان ()تشبيه حسي به حسي(» .بزمين افتاده باشند
حسي به (».بخصوصي دارد رنگ آفتاب خورده و .است شيطان چشمانشگفته بودم كه «
  )ص20: زمستان پشت پنجره () عقلي

  استعاره 4-2-2-2
را ميگيرد و آنها را از  ريش ابرها. خواندفكر ميكرد در اين بلندي ميتواند ابرها را با نام ب«

  )7ص: رقصندگان ()استعاره مكنيه( » .كنام خود بيرون ميكشد 
اسـتعاره  ( ».روشـني گرفـت   را همـه جـا   .شـد  سـرازير ازپشـت كـوه بـه يكبـاره      صبح«
  )14: پلنگهاي كوهستان()مكنيه

  ويژگيهاي سبكي در سطح فكري  4-3
  :از عبارتند داردكه وجود فقيري ستانهايدا در سبكي ويژگي چهار فكري سطح در
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  در رمانها  يضمن ياجزا از يكي بعنوان باران و ابر حضور 4-3-1
 است، وجود رمانهاي فقيري پود و تار جزء طبيعت رمانتيك وصف و اندوه و غم كه همانطور

 اكانـدوهن  شـاعرانه و  توصـيف . دارد دخالـت  رمانهـا  دربافت اين غم، موازات به باران و ابر

 انگيـز  غـم  كـه در  هستند اجزايي باران و ابر و است كرده آلود غم رمانها را فضاي طبيعت،

 .دارد را دوسـت  آنهـا  درضـمن  و ميكند گله باران و ابر از فقيري .دارند دخالت رمانها كردن
 نمـاد وارد  بعنوان دو را باران و ابر وي. دارند كم چيزي »باران ابرو« بدون رمانهايش گويي

سـه رمـان    هـر  .ميبـرد  بهـره  آلود غم و تلخ فضاي جهت ساختن يك آنها از و ميكند رمان
 نيامـدن بـاران مسـألة اصـلي اسـت،      »رقصـندگان «اما در فقيري با ابرو باران شروع ميشود،

  . آوارگي، بخصوص براي شخصيتهاي رمان كه عشايرند گرسنگي و و نيامدن باران يعني فقر
بـا   دو نام همسرش آبناز است كه نام هر داستان باران واين رمان نام شخصيت اصلي  در

 ميكند تـا بتوانـد   باران ارتباط معنايي و لغوي دارد و به نوعي خواننده را با نام باران غافلگير
  :آنچه را كه ميخواهد بگويد

با دشنة كينه ميتوانـد   خو ميداد، آن هجوم آبي،آن وقاحت آبي كه چشمانش را به آزار«
در آسمان چشمانش كـه همـه    چرا؟ پس باران كجاست؟ چگونه؟. هم بدراند ازرا  همه چيز

آشـفته شـده بـود كـه گـويي تحمـل هـيچ         آنچنـان درهـم توفنـده و    چيز بخارشده اسـت، 
           )  5ص :رقصندگان(».ندارد محدوديتي را

چوب دسـتش را محكـم بـين    . رفت چون فنري از جا در. بلند شد. هم توفيدناگهان در«
پس اين باران كجاست؟ اين ابرهاي لعنتي كجا هستند؟ دو سـه قطعـه   . تانش ميفشرد انگش
پس بقيه تان كو؟ مگـر شـما زاد و   . گرفته و خاك آلود به تن آسمان چسبيده بودند گرد ابر

اگـر   .ولد نداريد ؟ دنباله اي نداريد؟ پس آمده ايد اينجا چكار؟ باران از شـما هراسـي نـدارد   
. ا مثل پيرزنان چسبيده ايد و به من دهن كجي ميكنيد كور خوانده ايـد خيال كرده ايد آنج

فكركـرد  . باران صدا در ضميرش تكـرار شـد   !باران . باران بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد
ص :همان(»باران، باران؟ اما باران كجاست؟ .كرد كوه دارد مينالد فكر. پژواك روح ناآرامش است

  )6و7
ميشود اين بخشي از ابتداي رمان است كه با ايجاد ارتبـاطي قـوي    همانطور كه مالحظه

جذابيتهاي رمان بشمار ميـرود، و بعـد هـم     خواننده را ميان دو واژة باران درگير ميكند و از
قسمتهاي اين داسـتان   بسياري از در. معلوم ميشود كه كل رمان حول محور باران ميچرخد

 طوركه گريبان باران شخصيت اصلي داستان راگرفت ونيامدن باران برابر با مرگ است، همان
راه داري؟  سوم تـو  نكنه بچة چي شده آبناز؟« :از دست بدهد كه تمام زندگيش را باعث شد
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به آب كه نگـاه ميكـنم دلـم    . نه بي بي بچه كجا بود .آبناز غمگين به بركة كوچك نگاه كرد
   )28ص: همان(»شيم چه ميشود؟فكر كن اگر آب خوردن نداشته با .ميخواهد آتش بگيرم 

 از هوايي توفاني كـه خبـر   با شروع ميشود و ابر هم با باران و »هاي كوهستانپلنگ«رمان
  :حادثه اي تلخ ميدهد

خورشيدي بود كه گرماي ماليمش جان را سرشـار  . تا ظهر همه چيز درست و بجا بود «
     ، امـا بعـداز ظهـر بـاد    از رخوت و شادي ميكرد و آسمان آبي آبي بـود بـدون يـك لكـه ابـر     

زمسـتان  «در) 3ص :هاي كوهسـتان  پلنگ(»...آسمان درهم شد زمين و. ي شروع شداتوفنده 
 ابـر  »باران«: آنگاه گفتيم«: ميپوشاند داستان را باران فضاي حاكم بر و ابر نيز »پشت پنجره

ه و رفته بودند، وقتي بسيار بسيار گريستيم، ابرها سينه آسمان را رها كرد. انبوهي فراهم شد
خون خورشيد لختـه لختـه روي    دريا آرام بود و. زانوي حسرت بغل كرديم و بعد نشستيم و
مردمـك چشـم    چشمة خورشيد، گويي حبابهايي در نگاه تاكشيده ميشد در .آب ريخته بود

زمستان پشت (».ابر غرق ميشد حوضچه اي از در دريا آمديم خورشيد كنار غروب كه از...ميتركيد

  )9و8ص :جرهپن

  نها داستا متن در حسرت و غم يها رگه وجود  4-3-2
رمانهاي وي نيـز   در غم. است بار حسرت و اندوهناك فقيري داستانهاي اغلب فضاي عموماً

 ميشـود،  آغـاز  حسـرت  و انـدوه  از هايي با رگه .بافت آنها تنيده شده است حضور دارد و در

 اندوه از گردي با فقيري قلم دركشاكش شاد عاتموضو حتي ميپذيرد، پايان و مييابد جريان

 درسـتي  تغذيـة  كه ميسوزاند دل بزرگترهايي و كودكان حال به نويسنده .ميشوند پوشانده

 هستند بيسواد ميميرند، بهداشت نبود و بيماري از ميكنند، نرم پنجه و فقر دست با ندارند،

 و اربابهـا  دارهـا،  پـول  ظلـم  از او ندارنـد،  يـاوري  و يـار  از فالكـت و بـدبختي   رهايي براي و
 غـم  ايـن . ميبـرد  رنـج  برميدارنـد،  مهارت با را كاله اكثريت كه بازي وحقه رند باسوادهاي

 و فقـر  ظلـم،  .گره ميخـورد  بهم آن پود و تار و ميشود عجين )فقر(غم اقتصادي با اجتماعي
 ايـن  شـاهد  يـك نزد از كـه  نويسـنده  و ميزنـد  زمين به را انسان يكديگر، همكاري با جهل

    :ميشود دلگير چيز همه از است، نابرابر زورآزمايي
درضـمن   .عليك كرد با مش صدرهللا سالم و .آقاي حيدري وارد شد و مدرسه بازشد در«

حسـابي   دكتـر  و نـه دوا  خـوب نشـدي؟   هنـوز : مش صدرهللا گفت. سرفه هم امانش نميداد
چه  دكترها چي ميگن؟ :صدرهللا گفت مش .نون كمي ديگه زياد نميياد از اين پولها .ميخواد

افاقه نميكنـه، طاقچـة    هيچ كاري نميكنن؟ خب عالجي دوايي، .ميدونم يه حرفهايي ميزنن
  )191ص: رقصندگان (».آبي كه ريخته بشه روي شن انگار اتاق پرازشيشه هاي شربته،
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جهـاني   غم اين اما ميگيرد بخود مختلفي ابعاد فقيري رمانهاي داستانها و در آنكه غم با 
 نميكنـد  بيانيه صادر و نميدهد شركت جهان سياسي معادالت در را خود مستقيماً او .نيست

 بـه دوگـروه   رمانهاي وي غمها در .ظالمان جهان نيست و ستمكاران پي انتقامگيري از در و

  : اجتماعي تقسيم ميشوند و عاطفي
  ي عاطف يغمها 4-3-2-1

بيمــاري ومــرگ،دوري ازدوســتان،غم غربــت غمهــاي عــاطفي شــامل غــم غربــت وتنهــايي، 
  :استونوستالژي 

 غم غربت و تنهايي 4-3-2-1-1

بوي غم و حسرت همراه با بوي نم باران، فضاي رمان را  »رقصندگان«در همان ابتداي رمان 
غم مردي از نيامدن باران، غـم  : اين فضا در هر سه قسمت ديده ميشود. كامالً پر كرده است
سر، غم مادري كه فرزندش او را به نوعي رها كرده و بدليل نبود امكانات، زني از نداشتن هم

 :براي تحصيل ، به شهر آمده است

بغضي گلويش را در هـم  . بهمن يك لحظه از غفلت پيرمرد استفاده كرد و از سكو دور شد« 
 احقارت تمام وجودش ر احساس ترس و .چند صباحي بود كه به اين روز افتاده بود .ميفشرد

  )179ص: همان(»...گرفته بود
بايد چيزي را كه رفته رفته در چشمانش ميروييد باور كند؟ دختر يتـيم عمـو حجـت،    «

: پلنـگ هـاي كوهسـتان   (» .ميگفتند معلوم نيست كه پدر و مادرش كي هستند و ازكجا آمده اسـت 

  )5ص
  غم مرگ ديگران 4-3-2-1-2
مـرگ گـره    بـا  درهـم،  كلي پيچيـده و به ش شخصيتها رمانهاي فقيري، زندگي شماري از در

نـاراحتي   و درد يك احساس ترس توأم با همواره دچار بهمين دليل شخصيتها .خورده است
گويي كه نگـاهش  .به كجا ميخ كند حيران ايستاده بود، نميدانست نگاهش را آبناز« :هستند

 اگـر  ؟ميـان آنهـا بيفتـد    مـرگ در  اگـر . ميخـورد  سـر  روي همه چيز نگاهش از ليزشده بود
  )18ص :رقصندگان (».پخش شده است مرض همه جا و درد....اگر..بفهمند همسايه ها

ناليـد دختـر    وقتي دهنة عريض و تاريك چاه را ديـد بـي اختيـار   . رستم سر چاه آمد...«
جانماز را جمع كرد و زن جوانش گلپري ، پياله اي شير را .... معصوم چه كسي پرپرت كرد؟

» .چشمانش سـرخ سـرخ بـود   . گريه به حالتي ديگر درآمده بود زن ازچهرة . به دست او داد
  )15و 9ص :پلنگ هاي كوهستان (
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  غمهاي اجتماعي  4-3-2-2
      از نيـز ...بيكـاري  بهداشـت و  نبـود  ظلـم،  بيسـوادي،  جهـل،  فقـر،  غمهاي اجتماعي ناشي از

 .اشـته اسـت  پرداختن رمانهـاي خـويش بـه آنهـا توجـه د      كه فقيري در مقوله هايي هستند
 شخصيتهاي رمانهاي وي بدليل تحمل فشارهاي روزگار سعي ميكنند افـراد اطـراف خـود را   

مدت زمـاني  «:آنها حس همدردي شكل بگيرد باعث ميشود كه در همين امر خوب ببينند و
را دوست بدارد و  داليل اينكه او. دلش براي تنهاييش ميسوخت. نگريست بهمين گونه به او
گفتم به حاجي بگم چند كلمه بـا اوحـرف    :خانم حيا گفت  .ند، بسيار بودبرايش دلسوزي ك

فكـرت   رو نچركونه، يك زن تنها را به اميـد خـدا ول ميكنـه و ميـره،     چرا كه آنقدر تو.بزند
  )98ص :رقصندگان (»اصالً بعضي اوقات يادش ميره مادري هم داره دنبال كارهاي خودشه، نيست،

  ياجتماع مضامين و موضوعات به توجه و اييواقعگر 4-3-3
اجتمـاعي، بـويژه    مشـكالت  و مسايل به او گستردة توجه فقيري، سبكي خصوصيات از يكي

 زيسته و روستاييان ميان سالهاي متمادي خود اينكه بعلت نويسنده .است روستايي جامعة

 نـان آ ونشـيبهاي زنـدگي   فـراز  و شـاديها  رنجهـا،  دردهـا،  با ديده ، نزديك از را آنها زندگي

 رمانهـاي او  دارد، شناسانه جامعه و اجتماعي رويكردي موثركه عوامل انعكاس اين .آشناست
 و بلنـديهاي  پسـتي  و ميشناسد بخوبي را شهري زندگي همچنين او .است كرده واقعيتر را

  . بخوبي نشان ميدهد زندگي را نوع اين
 ايانه است، امـا در واقعگر »هاي كوهستانپلنگ«و »رقصندگان«رمانهاي  مكتب فقيري در

    بـه  اعتقـادي  رئاليسـم،  كـه در  هرچنـد  .رمان سوم بسوي جريان سيال ذهن پـيش ميـرود  
 توجـه  مردم عادات عرف و و اجتماعي زندگي به بيشتر و ندارد وجود تفنّن و پردازي خيال

 واقـع  مفيد اجتماع ايبر هنرشان و واقعيت سخن بگويند از تا ميكوشند رئاليستها و ميشود

 اثـر  در را خـود  بطـوركلي  نميتوانـد  نويسـنده  كـه  انكاراست غيرقابل نكته نيز اين اما ،ودش
 قهرمانان زبان از را متعلق به خود واقعي و افكار بلكه دخالت نكند و دارد نگه پنهان خويش

.دانسـت  جامعـه  نگـار  وقـايع  ميتـوان  ايـن منظـر   از را فقيـري و ميكنـد،  بازگو داستانهايش
 كينـه  خرافـات،  بيسوادي، فقر، ظلم، جهل، فساد، وحشت، :قبيل از زندگي پليد واقعيتهاي

  :ميشود ديده بطورگسترده او رمانهاي در ..و حماقت توزي،
مثل اينكه باد . كه متوجه گوسفندي شد حصار چوبي را تمام نكرده بود هنوز يك دور« 

هـانش بـه چشـم    آب سبز رنگي كنار د. يك طرف صورتش روي زمين قرار داشت. كرده بود
آبنـاز  . پوست زير شكمش آنجا كه بيضه ها قرار داشت ور آمده و نـازك شـده بـود   . ميخورد

گويي كه نگاهش ليز شـده بـود،    .نميدانست نگاهش را به كجا ميخ كند .حيران ايستاده بود
  )18ص :همان (».نگاهش از روي همه چيز سر ميخورد
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آن  ملموس است كه نويسـنده از  عيتيواق دست دادن گوسفند، از »رقصندگان«دررمان 
 و اقتصـاد  زنـدگي روسـتاييان اسـت كـه در     وقايع مهمترين از يكي امر اين .ميگويد سخن

 مشكالت روستا از رمان، فقيري يكي ديگر از جايي ديگر در .آنان نقش حياتي دارد معيشت
هنگـي بسـياري   فر كه پيامدهاي منفي اجتماعي و آنهم نداشتن مدرسه بود و بيان ميكند را

براي تحصيل بـه   را فرزندان خود كه برخي خانواده ها موجب ميشد اين امر بدنبال داشت و
مشـكالتي را فـراهم    نبـوده و  هم محل امني براي بچـه هـا   درحالي كه شهر بفرستند، شهر

  :ميكرد 
 بـرود  مثل همـان ايليـات بايـد    ميكرد، سر بر چه خاكي بايد مدرسه نبود اگر كرد فكر«

جـز   يك مستراح كه به همه چيـز شـبيه بـود    .خود را بكند وكار تل وتپه اي، بنشيندپشت 
            بعضـي از  .بپاميشـدند  پـا  و ايـن بچـه هـاي كوچـك كـه رديـف ايسـتاده بودنـد         مستراح و

 .همين بسـاط بـود   صبحها اكثر .خراب ميكردند شانرا خود و ميگريستند سرما زور از ها بچه
پشـت   بنشـيند  و بـه مدرسـه بـرود    خيلـي زودتـر   بـود  او مجبـور  و راه نفسش بسته ميشد

  )172ص :همان(».در
داستان دليري و غيرت مردان عشايراست كه نويسـنده بـا نگـاهي     »هاي كوهستانپلنگ«

 .سياست پيش برد با را كار پس بايد«:به بهترين شكل ممكن ارايه كرده است واقع بينانه آنرا
 .خـام نيسـتيم   ماكه جـوان و  رستم خان، .به آب زد يد بيگدارنبا .سنجيد را تمام جوانب كار

حـال   تـا  عمـل كنـد   سر و ميخواست خود روي من شرم نميكرد لهراسب جلو مطمئنم اگر
كه دست روي دسـت   اما ما :رستم گفت .اين راهش نيست اما داده بود، به باد دودمانشان را

ايـن منطقـه آبرويـي     در مـا  ديگـر  عـالج نشـود   اين مسأله توهين به ماست اگر .نميگذاريم
مثـل سـياه    ميكنـد،  كـوچ   چسـبيده بمـا   كـوچ كنـيم ننـگ مـا     ازه اگـر  نخواهيم داشـت، 

  )25ص :پلنگهاي كوهستان(».چادرهايمان
  

  اميد از خالي فرجامي باهايي رمان -5
 اميـد  از خـالي  و انگيـز  غـم  پايـان  ميخورد، چشم به فقيري رمانهاي در كه غمي موازات به

 بـه  سـخت  نويسندگيش فعاليت آغاز در او .نيست منتظره غير نيز، داستانهايش زبسياري ا

 مينوشت، صداقت با ميكرد، مشاهده كه را آنچه اجتماعي اهميت ميداد و زندگي واقعيتهاي

او زندگي را همانگونه كه هست به تصويركشـيده   .بدفرجامند و تلخ عموماً مشاهدات اين اما
        :تلخيهاي زندگي را بخوبي براي خواننده قابـل تحمـل كـرده اسـت      و با نگاهي واقعگرايانه،

تـوي اسـفند    بايد. بايد حواسمون به خرج كردنمون باشه. ده تومان پول صد و :باران گفت« 
 شـهر بـراي بهمـن شـلواري،     تو برو: آبناز گفت  .بخريم و شروع كنيم ماه بيست تا گوسفند
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ا، چشمان باران درخشيد، انگار تمامي محبت پـدري در  پيرهني وجعبه اي شيريني بخر و بي
در ايـن   .مگر ميشه بـراي مـالي باسـوادمون چيـزي نخريـد     . حتماً: نگاهش ريخته شده بود

مسافتي  .اينقدر تند ميرود كه شال دستمال از دستش كشيده شد انديشه بود كه موتور چرا
بردن، دزيـدن، مـردم كمـك    : د زد آبناز فريا. و به رو زمين خورد به دنبال موتوركشيده شد

كاپشـن سـياهش مـوج بـر      .باد موهاي شالل فرج را به عقب ميكشيد نخ نـخ ميكـرد   .كنيد
فقـط  . انگـار نيامـده و نرفتـه بـود     .را نديد ز پيچ خيابان كه گذشت ديگر كسي او .ميداشت
  )217ص: رقصندگان (»  .حسرت بر جاي مانده بود خطي از

ديـده ميشـود، خواننـده اميـد دارد كـه بـاران بـا فـروختن          همانگونه كه در ايـن رمـان  
گوسفندها اوضاعش بهتر شود و به پسرش بهمن هـم كمـي برسـد، امـا بـا دزديـده شـدن        

تمام اميد خواننده براي بهبودي از بين ميرود و رمان با فرجامي بسيار تلخ پايـان   ،هايشپول
لباس مبدل بعنوان يك روحاني  هم سرهنگ اشرفي با »هاي كوهستانپلنگ«رمان در .مييابد

حاضرند  به مردمي كه دل به روحانيت بسته اند و وارد روستا ميشود، بين آنان نفوذ ميكند و
بين آنان نفوذكند  اين راه ميتواند از و اميد واهي آتش بس را ميدهد دينشان بميرند بخاطر

هم  »ستان پشت پنجرهزم«رمان در .شكنددريك غافلگيري بيرحمانه درهم مي همة آنان را و
بـه چشـم   : ژوزف ميگويـد « :دلداده فرجامي مرگ آلود دارنـد  كه داستاني عاشقانه است، دو

نازنين درهم تنيده و دسـت   عزيز و خودش ديده است درهمان حوضچه، درعمق زالل آب ،
پاهاشان به مرجان تبديل شده و توري سفيد دور گردن نازنين درجنبش آب  در گردن هم ،

نوسان است، آنانكه عشقي شيدايي در وجوشان فرياد ميكشد، آنها  عروس دريايي در همانند
 و بلنداي صخره هـا پـايين ميĤينـد    سرخوش از آنانكه ميبينند شاد و !ديگران نه .را ميبينند

: زمسـتان پشـت پنجـره     (».كه اعتـراف كننـد   صالح خود نميدانند !هيچ نميگويند آنانكه نديده اند،

  )161ص
  

  يفقير امين يهارمان در سبك تحول دوران يژگيهاوي -6
آثار فقيري است، اما با توجـه بـه    كه سخن گفتن در اين باب منوط به مطالعة ديگر هرچند

در دو رمان اول نويسنده محيطي : ه نتايجي دست يافتبهم ميتوان  همين سه رمان موجود
رده، يك فضاي كامالً رئـال  سازي كنشهاي داستان و شخصيتهايش انتخاب كرا كه براي فضا

سـياه   حـوادث در روسـتا و در   .ابتدايي اسـت، بـدون هـيچ پيچيـدگي خاصـي      باورپذير و و
شخصيتهاي رمان، مردم ساده و كم تـوقعي هسـتندكه فقـط     .چادرهاي عشاير اتفاق ميافتد

زيبـايي   زن و .شـكايت ميكننـد   كمتـر  امكانات اندك ميسـازند و  با .زندگي كنند ميخواهند
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 واژه هايي است كه برايشان معنـاي تعيـين كننـده اي نـدارد،     نانگي، عشق وخوشبختي ازز
ايـن  . به آن نميرسيدند، زندگي برايشان سـخت نميشـد   هم دوست ميداشتند و اگركسي را

گرفتاري داشـتند كـه نميتوانسـتند بـه ايـن مسـائل بصـورت عميـق          مردم آنقدر دلتنگي و
آخرين رمـان وي   در .سختكوش هستند و مرداني غيور ،اصوالً شخصيتهاي اصلي .بينديشند

بـدنبال آن سـبك    مطـرح ميكنـد،   نويسـنده زنـدگي شـهري را    .كمي متفاوت ميشـود  فضا
رمان قبلي  وي كه در دو .جريان سيال ذهن مينويسد ة، و به شيوكندنويسندگيش تغيير مي

 و ميدهـد  تغيير را صيتهااين بار رمان راميشكند، شخ زمان را بطريق معمول به پيش ميبرد،
چون رمان برپاية عشـق   .اين رمان نقش محوري ميگيرد عشق كه جاي كم رنگي داشت، در

 تشـخيص بيشـتر   اسـتعاره و  تشـبيه، :عناصـرادبي  استفاده از و بناشده، فضاي آن شاعرانه تر
 ن رافضـاي رمـا   ابر، دوم باران و رمانهاي اول و در .واژه هاي محلي كاسته ميشود از .ميشود

آنكه مرگ پايان آنـرا رقـم ميزنـد، بكـارگيري      رمان سوم با در اما ميكند، دلگير اندوهناك و
رومانتيـك   و تـر  به نـوعي عاشـقانه   آنرا دلهره آور جمله هاي كوتاه شاعرانه پايان غم انگيز و

  . كرده است
  

  نتيجه 
 .ت پـذيرفت صـور  با سـبك شناسـي رمانهـاي فقيـري ،     پيوند در كه هاييبررسي به توجه با

 از مرحله دو كه ميشود، بندي طبقه فكري و زباني، ادبي سطح سه در ويژگيهاي سبكي آنها

از  مشخصـاتي  داراي وي سـبك  زبـان،  سـطح  در .ميگيـرد  بر در را وي نويسي داستان سير
كوتـاه   آوردن جمالت محلي و هاي واژه پيرايه، بكارگيري بي و ساده نثري از استفاده: قبيل
 شـاعرانه،  عناصـر  و نيرومنـد  توصـيفات  وجـود  تصاوير، از استفاده با ح ادبي نيزسط در.است

محورهاي مشخصي برخوردار اسـت   سطح فكري وي هم از .ارائه كرده است سبكي خاص را
 حسرت و غم هاي رگه رمانها، وجود ضمني اجزاي از يكي بعنوان باران ابرو حضور :جمله از

انديشة نوميدانـه   حضور ،اجتماعي مضامين و موضوعات به توجه و واقعگرايي، متن رمانها در
سه رمان بطور يكسان و همزمان تمام  هر البته شايد نتوان در .اميد فضاي خالي از مبهم و و

 .بيش مشاهده ميشودويژگيها در آثار اين نويسنده كمااين  را يكجا يافت، اما اكثر اين موارد
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