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چكیده
عباس عبدی (والدت 1221ه.ق) ،از نويسندگان معاصر رمان و داستان کوتاه برای کودکان و نوجوانان است .رمان
شناگر ،برای گروه سنی دورۀ اول و متوسطه نگارش يافته که اثری اخالقی -آموزنده است .بهکارگیری انواع شگردهای
روايی توسط نويسندگان سب

میشود تا آنها موفق به خلق آثاری شوند که در برقراری ارتباط با مخاط

سودمند

است .خواننده در مطالعۀ اين داستانها با نويسنده همراه میگردد و استفاده از اين شگردها به عنوان شاخصی از
توانمندیهای نويسنده محسوب میشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلی چگونگی کاربرد انواع روايت
براساس نظريۀ ساختارگرای ژرار ژنت (زمان ،وجه يا حال و هوا و لحن) در رمان شناگر انجام شده است .روش کار
به صورت توصیفی -تحلیلی است و يافتهها حاکی از آن است که عباس عبدی توانسته با استفاده از انواع فنون روايی
در متن ،از گزارش صرف وقايع به ارائۀ داستانی زنده ،پويا و هیجانانگیز برای نوجوانان دست يابد و اين امر جذابیت
و غنای رمان مذکور را بیشتر کرده است.
کلیدواژهها :عباس عبدی ،رمان شناگر ،روايتشناسی ،نظريۀ ژنت.
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شگردهـای روايـتشناسی از جملـه

مقدمه
عباس عبدی ،نويسندۀ معاصر سال  1221که در

دانشهای نوبنیان ساختارگراست و داستانهای

آبادان به دنیا آمد .وی از جمله نويسندگان معروف

کالسیک و معاصر را میتوان بر اساس نظريههای

در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان به شمار میرود

موجود در اين دانش بررسی نمود .رمان شناگر از

و حاص تالشهای او در اين زمینه ،کارنامۀ پُرباری

جمله داستانهای اخالقی  -آموزنده برای

است از کتابهايی که نوشته است .مجموعه داستان

نوجوانان است .اين پژوهش با هدف بررسی

کوتاه قلعۀ پرتلالیها ،دريا خواهر است ،بايد تو را

انواع تکنیکهای روايتشناسی در رمان شناگر

پیدا کنم ،ماهنامۀ هفت ،عصر پنجشنبه ،زنده رود،

براساس نظريۀ ژرار ژنت انجام شده و با فرض بر

شناگر و ...را به نگارش درآورده و موضوعات

اينکه عباس عبدی در داستان بلند شناگر با

کتابهای وی عموماً در جزاير جنوبی ايران و از

استفاده از انواع فنون روايی از گزارشگری صرف

زبان مردی که دور از خانوادهاش در آنجا زندگی

فاصله گرفته است ،به دنبال پاسخ برای اين

میکند ،روايت میشود.

پرسش است که مؤلف در نق

داستان به چه

زندگی بشر پیش از آنکه براساس رابطۀ

میزان از فنون روايی استفاده کرده و اين کاربرد

علت و معلولی باشد ،مبنايی داستانی دارد.

تا چه اندازه در جذابیت و کشش داستان برای

رخدادها و وقايع ،زندگی ما را نقش میدهند و

مخاط

نوجوان مؤثر واقع شده است؟

هر داستانی روايتی از اين رخدادهاست .انسان
برای درک پیرامون خويش به روايت و شناخت

پیشینۀ تحقیق

آن نیازمند است و پیش از آنکه کودک با شنیدن

بر طبق نظريۀ ژرار ژنت ،رمان و داستانهای

قصههای تخیّلی و درک افسانهها و داستانهای

کوتاه فراوانی تحلی

و بررسی شدهاند و

کهن به بازيابی شخصیت خود بپردازد ،روايتها

پژوهشهايی در اين زمینه انجام يافته که میتوان

به وی ياری میرسانند تا تجربههای آيندۀ خويش

به مقالۀ «روايتشناسی يک داستان کوتاه از

را در میان وقايع سامان دهد« .روايت ،توالی

هوشنگ گلشیری» نوشتۀ دزفولیان و مولودی

رويدادهايی است که به شک غیر تصادفی و با

( )1215و «تحلی

زمان روايی از ديدگاه

پیونـدی سببـی و زمـانی بـه هـم اتصـال

روايتشناسی براساس نظريۀ زمان ژنت در

يافتهاند»( .مکاريک )101 :1250 ،در حقیقت

داستان بیوتن اثر رضا امیرخانی» نوشتۀ

«روايتشناسی ،مجموعهای از احکام کلی دربارۀ

درودگريان ،زمان احمدی و حدادی ( )1215و

ژانرهای روايی ،نظامهای حاکم بر روايت

«روايتشناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر

(داستـانگويـی) و ساختـار پیرنـگ است».

اساس نظريات ژرار ژنت» توسط يعقوبی ()1211

(سجودی)33 :1253 ،

اشاره کرد .اما تاکنون هیچ پژوهش مستقلّی در
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زمینۀ «روايتشناسی رمان شناگر بر اساس نظريۀ

شجاعت خود را مديون پدر و مادرش میداند که

ژنت» صورت نگرفته است.

وی را مجبور میکردند چیزهای تازه ياد بگیرد و
هیچوقت از پرسیدن خسته نشود.

خالصه و نقد داستان

طرح داستان شناگر به صورت پیوسته و

کتاب شناگر مربوط به پسری است که در اصفهان با

منظم و حوادث داستان ماجرايی و هیجانانگیز

خانوادهاش زندگی میکند .زمانی ،پدر خانواده

است .شخصیت اصلی رمان و راوی ،پسر

مسئول شیالت بندرعباس میشود و تصمیم

نوجوانی است که عالقه و شوق بسیاری برای

میگیرد که به همراه پسر نوجوان خويش به

يادگیری کارها دارد .گويی نويسنده خود راوی

بندرعباس برود .پسر در آنجا با آدمهايی به

داستان بوده و از نزديک تمامی گفتههای خويش

زبانهای مختلف و فرهنگهای گوناگون آشنا

را تجربه نموده است .رمان عالقه و شور پسری

میشود و همراه پدر به همۀ جزيرههای اطراف

نوجوان را برای يادگیری در حد اعاليی به تصوير

بندرعباس میرود و به خاطر کنجکاوی فراوانی که

کشیده است .زاويۀ ديد در تمامی داستان ،اول

دارد ،هر چیز تازهای را که مربوط به آن منطقه و

شخص است .مؤلف با توصیفات به جا و به دور

درياست ،میآموزد .وی تا چند متری زير دريا شنا

از حاشیه توانسته محیط جلرافیايی و آب و هوای

میکند و نیز همۀ آنچه را که ديده مینويسد تا وقتی

مکانی را که داستان در آن اتفاق افتاده نمايان سازد.

به خانه برمیگردد ،برای همه خاطرات خود را

رمان شناگر دارای فضاسازی قوی است و

تعريف کند .يک روز به همراه پدر و دو نفر ديگر

شخصیتهای فرعی ،نقشهای مثبتی را در جهت

سوار بر قايق میشود و قايق میشکند و آنها در

يادگیری و آموزش شخصیت اصلی داستان ارائه

دريا گرفتار میشوند .پدر به همه توصیه میکند که

میکنند .در اين رمان ،هم از شخصیتهای پويا و

نبايد از هم جدا شوند و همديگر را کمک کنند تا

هم از شخصیتهای ايستا استفاده شده و همچنین

نجات يابند .حرفهای پدر بر همه تأثیر میگذارد و

داستان دارای اوج و فرود است و شايان ذکر که

گويی جان تازهای میگیرند و چند روز بر روی

کتاب به مخاط

خاصی اشاره نمیکند ،بلکه

دريا به سمتی که دريا میبرد ،شنا میکنند .ولی در

عموم را در نظر دارد.

نهايت همگی خسته میشوند؛ اما پسر که خیلی
شجاع و جسور است و همۀ فنون شنا را در طول

نظریۀ روایتشناسی ژرار ژنت

اين چند سال فراگرفته و تجارب بیشتری کس

روايت ،جزئی از قصه ،افسانه ،اسطوره ،حکايات

کرده ،به دنبال يک مرغ دريايی تا آخرين نفس شنا

پندآموز و گفت و شنودهاست« .گونۀ جديد

میکند و سرانجام به خشکی میرسد و پدر و دو

ساختارگرايی ادبی که روايتشناسی نامیده شد ،با

نفر ديگر را نجات میدهد .پسر همۀ توانايی و

ساختار بنیادين درونمايۀ داستانها کار چندانی
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نداشت و بلکه بر ساختار روايت متمرکز بود.

ناهمخوانیهای میان زمان داستان و زمان متن

«ساختار روايت ،شیوهای است که داستانها -به

مطرح کرده و بهطور کلی از سه جهت به زمان

معنای وسیع کلمه -از طريق آن نق میشوند .البته

مینگرد :نظم و ترتی  ،تداوم و بسامد( .ريمون

اين جنبه از ادبیات از ديرباز مورد توجه نويسندگان

کنان )30 :1253 ،مقولۀ وجه نیز فضای روايت

بوده است ،زيرا آنها در نهايت بايد تصمیم بگیرند

است که از طريق فاصله و کانونیشدگی ايجاد

که داستان را چگونه نق کنند»( .برتنس)03:1252 ،

میشود( .تايسن)23:1253 ،

ژنت در کتاب کالم روايی ،سه عام نق  ،داستان و

با توجه به اهمیت آثار عباس عبدی و اينکه

روايت را از يکديگر متمايز میکند .منظور از نق ،

تاکنون در زمینۀ آثار وی پژوهشی درخور توجه

واقعی رويداها در متن است .داستان،

انجام نیافته است ،لذا انجام اين پژوهش امری

ترتی

تسلسلی است که رويدادها عمـالً در آن اتفـاق

ضروری مینمايد.

میافتد و میتوان آن را از متن استنباط کرد و
روايت ،همان عم روايت کردن است (ايگلتون،

 .2زمان

 )13 :1255اين سطوح توسط سه مشخصۀ زمان

 .2-2نظم و ترتیب

دستوری ،وجه يا حال و هوا و صدا يا لحن با

زمان رخدادهای داستانی و توالی آنها در متن

يکديگر در ارتباط هستند.

روايی در نظر گرفته میشود و با معیار امکان هم

ژنت اين سه سطگ يادشده را از هم تفکیک

جهت بودن زمان داستان و زمان متن روايی

میکند و میگويد اين سطوح با هم تعام دارند و

بررسی میشود« .گاه داستان در میانۀ راه به

جداگانه عم نمیکنند و به واسطۀ سه مشخصۀ

گذشته بازمیگردد ،ژنت اين شیوه را بازگشت

زمان دستوری ،وجه يا حال و هوا و صدا يا لحن

میخواند .گاه میان زمان روايت (طرح) و زمان

با يکديگر در تعام هستند( .توالن)53 :1252 ،

داستان تفاوت ايجاد میشود ،همچون مواردی که

از میان اين سه جنبۀ روايت داستانی ،تنها متن

در رمان نو پیش میآيد ،ژنت اين شیوه را زمان

است که مستقیم در اختیار خواننده قرار دارد و

پريشی میخواند»( .احمدی )131:1255 ،در

خواننده از دل متن است که دربارۀ داستان و

نظريۀ روايتشناسی ژنت ،زمان در رمان به سه

روايتگری آن اطالعات کس

میکند .در عم ،

دستۀ گذشته ،حال و آينده تقسیم میشود.

اگرچه متن همواره در توالی خط بسط میيابد،

رخدادهای زمان گذشته« :آن سال تابستان،

لزومی ندارد با توالی گاهشمارانۀ رخدادهای

همانطور که پدر جان پیشبینی کرده بود و مادرم

داستان متناظر باشد و بیشتر مواقع از توالی خطی

را هم به سبک خودش تشويق کرده بود تا رضايت

متن عدول کرده و ناهمخوانیهای گوناگونی را

بدهد من را زودتر همراه اسباب و اثاث با خودش

پیش میآورد .ژرار ژنت ،جامعترين بح

را ذي

به جزيره ببرد ،واقعاً تابستان عجیبی شد .دو سه
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هفتۀ اول در مهمانسرای اداره بوديم که سه تا از

رخدادهای زمان حال :گفتوگوی پدر ،مادر

همکارهای پدرم هم آنجا زندگی میکردند .اسمش

و راوی در مورد رفتن به جزيره ،از جمله

را گذاشته بودند مجردسرا .من از اينکه با چند مرد

رخدادهای زمان حال در اين داستان است:

جوان تحصی کردۀ فنی آشنا شده بودم ،سرم گرم

«پدرم با تعج

نگاهی به مادر و من

گرم بود .ش ها تا ديروقت بیدار بودم و شطرنج

انداخت و انگار که چیزی يادش آمده گفت :بله

بازی میکردم ،اما در عوض صبگها تا بوقِ ...تا

درست است .آفرين به خانم باهوش خودم .آنجا

ساعت ده يازده میخوابیدم .هم فرار از گرما بود و

جزيرههای نظامی است .مادرم هم انگار از تعريف

هم عالج تنهايی( .»...عبدی)01 :1251 ،

بابا بدش نیامده گفت :اگر هم آنقدر مار داشته

نويسنده در اين بخش داستان به زمان

باشد که تپه درست کنند ،با يک هواپیمای

گذشته برمیگردد و واقعهای را که در زمان

سمپاشی میشود يکساعته حساب همهشان

گذشته برايش رخداده (رفتن به جزيره و اقامت

رسید .از اين مارها که مأمورهای آتشنشانی با

در مهمانسرا) را به زيبايی روايت میکند.

کپسولهای خنککننده بیحال میکنند و میگیرند

همچنین در جای ديگر رمان ،راوی واقعهای را

بدتر نیستند که .ديدم عج

درست میگويد اين

که در زمان گذشته اتفاق افتاده (صید دلفینهای

مامانها! بیخودی نیست که ...بیخودی سه تا بچه

پوزه سفید و فروختن آنها) را بیان میکند.

بزرگ نکرده که!( .»...همان)52 :

«روزی اتفاق عجیبی افتاد .عصر که با لندور
اداره رفتیم ،بابا جان داشت با کارگرها سر و کله

همچنین در جای ديگری نويسنده اتفاقات
زمان حال را توصیف میکند:

میزد .يک ماشین پُر ماهی آوردند .خوب که نگاه

«آن قدر موز خوردم و آب آناناس سرکشیدم

کردم ديدم ماهیِ ماهی هم نیستند .قیافهشان يک

که واقعاً دارم میترکم .آقای محبی به شوخی هفت

جور خاصی بود .از سر و صدا و حرفهای نگهبان

هشت دهتايی هم داخ يقهام فرو کرد که عکس

و کارگرها و توضیحاتی که پدرم داد ،فهمیدم همه

بگیرد .دارند از سفر تازه صحبت میکنند و من در

دلفیناند .دلفینهای پوزهسفید بیچاره که دور و بر

حال فکر کردن به بساط موز و آناناس و شربت

جزيره پیدا شده بودند و صیادها فکر کرده بودند

لیمو هستم( .»...همان)50 :

ماهی هستند و معلوم نبود چهطور آنها را گیر

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

انداختهاند و ماشین را پُر کردهاند و فرستادهاند برای

ص ،05 ،02 ،01 ،22 ،20 ،35 ،13 ،15 ،1 ،3 ،0

فروش به کارخانه؟( .»...همان)01 :

.131 ،135 ،130 ،131 ،11 ،12

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

رخدادهای زمان آینده« :پريدم باال و گفتم:

ص ،51 ،30 ،33 ،31 ،20 ،22 ،03 ،01 ،22 ،30

آخ جان ،من هم فردا خالص خالص میشوم.

.153 ،151 ،155 ،11 ،13 ،12

منظورم آخرين امتحانی بود که بايد میدادم تا کلک
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کالس سوم راهنمايیام کنده شود .خیلیها شروع

دقیق و بیشتری بايد آورد ،کجا قصهگويی سرعت

رفتن به دبیرستان را يک نوع بالغ شدن و بزرگ

میگیرد و کجا آرام میشود .معیار سنجش ژنت

شدن میدانستند .از جمله همین بابای محترم من.

همین سرعت پويايی است و معتقد است «شتاب

گفت :خالص شدن در کار نیست ،تازه کارهات

مثبت» ،اختصاص بخش زيادی از داستان به

شروع میشود .تابستان که بايد حسابی روی زبان

بخش کمی از متن روايی است و «شتاب منفی»،

انگلیسیات کار کنی .حیف که اينجا( .»...همان)03 :

اختصاص بخش کمی از داستان به بخش زيادی

در اينجا راوی داستان دربارۀ اتفاقاتی که در

از متن روايی( .فورستر)11:1250 ،

آينده میافتد (تمام شدن امتحانات و رفتن به

به عنوان نمونه در داستان شناگر ،توصیف

دبیرستان) ،سخن میگويد و همچنین در قسمت

فرهنگ ،مکانهای ديدنی و آب و هوای آبادان،

ديگر رمان ،رخدادی از زمان آينده (رفتن به جزيرۀ

بندرعباس و جزيرۀ کیش و ابوموسی بیشترين

کیش) به طور دقیق و شفاف بیان شده است:

شتاب منفی دارد که نشاندهندۀ میزان اهمّیت آن

«باالخره کم کم روزی که منتظرش بودم فرا

است و چون رمان آموزنده و اخالقی است ،تأثیر

رسید .روز موعود فردا بود و بايد صبگ زود راه

اين جنبه از داستان در متن روايی بیشتر است.

میافتاديم .مقصدمان جزيرۀ کیش بود .از

توصیف ده امینآباد ،اصفهان و چگونگی صید

حرفهای پدرم با رئیسش در بندرعباس فهمیدم

ماهی نیز دارای شتاب منفی است .بیشترين شتاب

بايد برود آنجا و صیادهای آن جزيره را در داخ

مثبت مربوط به فضای دلهرهآور و ترسناک گرفتار

يک شرکت تعاونی صیادی سازماندهی کند بايد از

شدن در دريا ،گفتوگوهای طوالنی میان راوی

آنها بخواهد از بین خودشان چند نفری را به عنوان

(پسر) ،پدر ،ناخدا حبی

و احمد شیطان است که

هیئت مديره انتخاب کنند و آنها هم يک نفر

نشانگر کم اهمیّت بودن اين موارد نسبت به بقیۀ

مديرعام

معرفی کنند که کارهای همۀ صیادان

داستان در متن روايی است.

جزيره را دنبال کند( .»...همان)11 :
برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

 .2-3بسامد

ص ،03 ،05 ،02 ،03 ،05 ،20 ،21 ،32 ،30 ،32

بسامد به سه دستۀ بسامد مفرد ،بسامد مکرر و

.32 ،30 ،31 ،35 ،21 ،25 ،21 ،02

بسامد بازگو تقسیم شده است .بسامد مفرد،
رويدادی که يکبار اتفاق افتاده و يکبار روايت

 .2-1تداوم

میشود .بسامد مکرر ،رويدادی که چندبار رخ

تداوم نشان میدهد که کدام رخدادها يا

داده و چندبار روايت شده است .بسامد بازگو،

کارکردهای داستان را میتوان گسترش داد يا

رويدادی که چندبار رخ داده و يکبار روايت

حذف کرد .در چه مواردی داستان را با شرح

میشود( .اسکولز)323:1250 ،
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بسامد مفرد :آمدن به جزيرۀ کیش ،رويدادی

«ياد گزهـای میـدان نقـش جهـان اصـفهان

است که يکبار برای راوی اتفاق افتاده و در

افتادم .يـاد اصـفهان افتـادم و بـه قـول بابـام بـاز

داستان نیز يکبار اين واقعه را روايت میکند.

اشکم آمد دم مشـکم .دو شـ

نشـده دلـم تنـگ

«اولــین بــار بــود کــه آمــده بــوديم جزيــره.

شــده بــود انگــار .يــاد گــز و پــولکیهــايی کــه

کمی پکر بـودم .مـادر خـواهرم را بـاردار بـود و

عصر بـا چـای مـیخـوردم .مـادر بـزرگ و پـدر

با برادر کوچکتـرم کـه پـنجسـال داشـت مانـده

بــزرگ تــوی ده .بــرای خــاکی کــه مــینشســت

بودنــد اصــفهان .مامــان انگــار دل نمــیکنــد.

تــوی اتــاق آخــری خانــۀ گلــی و قــديمی پــدر

منتظر بود تـا خانـۀ سـازمانی دو خوابـه تحويـ

بــزرگم روی بســتههــای گــز و پــولکی کــه

پدرم بشـود و اسـباب و اثـاثی را کـه بـا کـامیون

دايیها و خالهها و مـا برايشـان مـیبـرديم تنـگ

سردخانه دار شیالت آورده بـوديم تـوی اتـاق هـا

شد .برای مادر و برادرم( .»...همان)30 :

بچینیم( .»...عبدی)15:1251 ،
همچنین در قسمت ديگر داستان ،راوی
يکبار از آشنا شدن با مش قادر ماهیگیر سخن
میگويد:
«اتفاق جال

احساس دلتنگی راوی برای خانواده و
وطن ،در بخشهای ديگر داستان نیز آمده است:
«کــاش اصــفهان بــوديم .کــاش اينجــا روی
پ ـ مــارنون بــود .کــاش از آن بــاالتر بــود .کــاش

آن روز آشنا شدنم با مش قادر

اصــفهان اينجــا بــود .کــاش ايــن دريــا در اصــفهان

بود که میگفت ماهیگیری میکند برای کمک به

بــود .کــاش نزديــک خانــهمــان بــوديم .کــاش

خرج خانهاش .تا آن موقع صیادی را که ماهی

خانهمان از اينجا پیدا بود .کاش( .»...همان)30 :

بگیرد برای فروختن در بازار و پول درآوردن ،از
نزديک نديده بودم .مش قادر هم تقريباً پیر ،اما هنوز

همچنین در جای ديگر ،نويسنده در رابطه
با رفتن به امین آباد و توصیف آنجا میگويد:

خیلی زرنگ بود .از حرفهايش چیزی نمیفهمیدم.

«بـا خـودم فکـر مـیکـردم اينکـه بابـام بــه

يکطوری انگار اصالً دندان نداشته باشد حرف

مامــان گفــت بهتــرين تابســتان زنــدگیاش يعنــی

میزد .محلی هم حرف میزد ديگر بدتر( .»...همان:

چــه؟ يعنــی ديــدن همــین چیزهــا و دســت زدن

)01

به مـاهی هـا و میگـو و خرچنـگ و کوسـه؟ هـم
بــرای شــواهدی ديگــر مراجعــه کنیــد بــه:

خوشــحال بــودم ،هــم نگــران .پــیش خــودم

همــــــــان :ص ،22 ،21 ،31 ،15 ،10 ،3 ،0 ،2

مـیگفـتم شــايد بهتـر بــود نمـیآمــدم .شـايد بــا

.13 ،12 ،10 ،11 ،21 ،20 ،05 ،01 ،00 ،21

پسر خالههام مـیرفتـیم ده امـین آبـاد پـیش بابـا

بسامد مكرر :در ابتدای داستان ،نويسنده از

بزرگ ابراهیم کـه بـاغ و خـر و گوسـفند داشـت

احساس دلتنگی برای اصفهان و خانوادهاش

و سرش به گنـدم کـاری و آلبـالو و گـردو گـرم

سخن میگويد که با فضای هیجانانگیز و

بــود .بــه دهــان راننــده نگــاه مــیکــردم و فکــر

دلهرهآور داستان منطبق است:

پشت فکر سراغم میآمد( .»...همان)10 :
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و دوباره در بخشهای بعدی داستان در
رابطه با همین موضوع بیان میدارد:

و نیز در بخش ديگری از داستان ،حملۀ
کوسهها به مردم اتفاقی است که مکرراً چندبار

«وقــتهــايی کــه بــه امــین آبــاد ،ده پــدر و

پیش آمده ،اما يکبار آن را روايت کرده است:

مــادرم مــیرفــتم حســابی خــر ســواری مــیکــردم.

«پــدرم تعريــف مــیکنــد کــه در آبــادان

دنبــال بــز و بزغالــه و گوســفند مــیدويــدم و از

کوسه ها از گاومیش هـای شـط فـرار مـی کردنـد.

و هلـو و گـردو مـیچیـدم.

گاومیشها سـیاه بودنـد و دسـته جمعـی از يـک

خوشــۀ انگــور بــه نــیش مــیکشــیدم و خالصــه...

طــرف شــط پــر آب بــه طــرف ديگــر شــنا

میزدم به وحشـی بـازی بـا پسـر خالـهام داد پـدر

می کردند .امـا هـر سـال همـین کـه سـیزده بـدر

بزرگ را در میآوردم( .»...همان)25 :

می شد و مـردم در آب شـیرجه مـی زدنـد هفـت

درختهای باغ ،سـی

بــرای شــواهدی ديگــر مراجعــه کنیــد بــه:

هشــت نفــر هــر چــه مــیرســیدند را لــت و پــار

همــــــان :ص ،21 ،25 ،32 ،35 ،11 ،12 ،13 ،2

مـــیکردنـــد .آدم بـــی دســـت يـــا پـــا در

.11 ،51 ،32 ،25 ،20 ،01 ،05 ،01 ،05 ،22

نخلســتانهــای آبــادان کــم پیــدا نمــیشــد .همــه

بسامد بازگو :خوردن غذای ماهی و مشاهدۀ

کار کوسههای آب شط بود( .»...همان)155 :

آکواريوم طبیعی دريا ،رويدادی است که در اين

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

داستان برای راوی چندين بار اتفاق افتاده اما

ص ،03 ،02 ،21 ،20 ،30 ،31 ،12 ،12 ،11 ،0 ،0

نويسنده تنها يکبار آن را روايت کرده است:

.30 ،31 ،21 ،23 ،21 ،25 ،01 ،05

«همــۀ فــردا و پــس فــردا و روز بعــد از آن
را بــه خوشــی و ســرگرمی و آب بــازی و جمــع

 .1وجه یا حال و هوا

کــردن پوســتۀ صــدفهــای خــوش رنــگ و

مقولۀ وجه يا حال و هوا ،از دو طريق فاصله و

خــوش قیافــه در آکواريــوم طبیعــی کــه محشــر

کانونیشدگی ايجاد میشود.

بود سـپری شـد .ظهـر مـاهی شـ
مــاهی ش ـ

مـاهی! ظهـر

مــاهی! ســه روز مــاهی خــورديم و

 .1-2فاصله

نزديــک بــود همــۀ جــای بــدنم فلــسهــای ريــز

فاصله ،به رابطۀ روايت کردن با مصالگ خودش

دربیاورد که میهمـان هـای اسـتانداری رسـیدند و

میپردازد .آيا مسئله روايت کردن است يا به

مـدير کـ کــه دوســت پـدرم بــود ،يــک کــارتن

نمايش گذاشتن آن ،آيا قصه با گفتار مستقیم ،يا

کارخانـۀ شـیالت بنـدرعباس و

غیرمستقیم بیان شده است .از نظر ژنت ،فاصله

چنــدتايی مــرغ منجمــد بــا خــودش آورد بــه

میان مؤلف متن روايی ،خود متن (در مقام

اضــافۀ يــک جعبــۀ بــزرگ شــیرينی خشــک و

ساختار زبانی) ،راوی ،رخدادها و شخصیتهای

يک پاکت آجی ( .»...همان)50 :

آن است( .لوته)30:1255 ،

تُن بـا برچسـ
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در رمان شناگر ،پسر نوجوان (راوی درونی

رخدادها از منظر چه کسی وضوح میيابند و

متن و اول شخص) ،اطالعات فراوانی از

ارائه میشوند؟ اين نقطۀ کانونی ممکن است

شخصیتها و وقايع داستانی را در اختیار خواننده

همان راوی باشد يا نباشد( .کالر)22 :1251 ،

قرار میدهد و از کنار هم قرار دادن اين اطالعات،

کانونیشدگی هم فاع و هم مفعول دارد .فاع

فضای آموزنده و اخالقی رمان ساخته و پرداخته

(کانونیگر) کارگزاری است که با ادراک خود به

میشود .اطالعاتی نظیر چگونگی شنا در استخر و

ارائۀ داستان جهت میدهد .حال آنکه مفعول

دريا ،وضعیت زندگی در بندر و مناطق مرکزی

(کانونیشدگی) چیزی است که فاع (کانونیگر)

ايران ،مکانهای ديدنی جنوب ،لهجهها و فرهنگ

مشاهده میکند( .پورجوادی)32:1250 ،

مردم اصفهان ،بندرعباس و جزاير جنوبی ،رسم و
رسوم مردم جنوب ،خطرات کار کردن در دريا و

کانونیشدگی ممکن است سه وجه بارز را
در برگیرد:

صید ماهی ،چـگونـگی فراگیـری فنـون دريـايـی
و . ...بدينترتی  ،نويسندۀ توانا با کم کردن فاصله

 .1-1-2وجه ادراکی

بین متن روايی و متن داستانی توانسته است

ادراک (بینايی ،شنوايی ،بويايی ،چشايی و المسه)،

داستان را برای خوانندۀ نوجوان به نمايش بگذارد

از طريق دو مختصۀ اصلی مکان و زمان تعیین

که اين يکی از توانمندیهای عباس عبدی در

میشود« .کانون روايت میتواند در درون يا در

است و

بیرون رمان باشد .به عبارت ديگر راوی ،داستان

خواننده بعد از مطالعۀ متن روايی ،مفهوم و پیام

را از درون يا از بیرون تعريف میکند»( .بورنف،

داستان را برداشت میکند.

 )01:1235مکان ،موقعیت (بیرونی /درونی)

جهت برقراری ارتباط قوی با مخاط

کانونیگر به عنايت واژههای مکانمند ،خود را به
 .1-1کانونیشدگی

صورت چشمانداز در برابر مشـاهدهگـر نشان

روايت ،مکرراً از نظرگاهی که داستان از

میدهد .کانونیگر بیرونی به تمام وجوه زمان

آن روايت شده صحبت میشود ،اما در اين

(گذشته ،حال و آينده) دسترسی دارد .حال آنکه

کاربرد دو پرسش مطرح میشود :چه کسی سخن

کانونیگر درونی به حضور اشخاص محدود

میگويد و ديدههای چه کسی ارائه میشود؟

است( .حداد)13:1255 ،

در بح

اصطالحی که میکروبال و ژنت  -نظريهپردازان

در رمان شناگر ،نويسنده همۀ وجوه ادراکی

روايت -به کار بردهاند .رخدادها در ذهن يا

(حسهای بینايی ،شنوايی ،بويايی و )...را به کار

موضع راوی متمرکز میشوند و وضوح میيابند.

برده که با توصیفات دقیق و بسیار زيبايی همراه

پس اين پرسش که چه کسی سخن میگويد؟ از

است .در زير به طور جداگانه از هر کدام

اين پرسش که چه کسی میبیند؟ جداست.

نمونهای آورده شده است.
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حس بینایی« :وقتی آمد ديدم يک کیسۀ

میشود و هم ديرتر گرم .حاال هم صبگ بود و تا

کوچک برنج با پیاز و گوجه و دو تا ديگ و

آفتاب میخواست آب را گرم کند ،ظهر میشد.

کاسه با خودش آورده باال .اشاره کرد ممدو برود

پس وقت داشتیم دو سه ساعتی در آب خنک

از توی زنبی
دستهدار ل

فالسک چای و استکانهای

دست و پا بزنیم( .»...همان)33 :

برگشته را بیاورد .من را هم فرستاد

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

دنبال ظرف آب و خودش نشست کنار فرمان و

ص ،20 ،00 ،03 ،00 ،01 ،23 ،22 ،25 ،32 ،30

مشلول شد( .»...عبدی)22:1251 ،

.155 ،12 ،52 ،53 ،51 ،55 ،31

حس شنوایی« :صداهايی شنیدم .خودشان
بودند .پدرم گفت :ما گفتیم ولت کنیم بخوابی تا

 .1-1-1وجه روانشناختی

هـم بـه شوخی گفت :نه بابا

وجه روانشناختی به ذهن و عواطف کانونیگر

آنقدرها که فکر میکردم انگار تنب نیستی! حاال

میپردازد .مؤلفۀ شناختی کانونیگر بیرونی (راوی

هم که کتاب ما را پیدا کردی ،البد از فردا بیست

کانونی گر) ،همه چیز را دربارۀ جهان میداند و

متر زير آب میروی( .»...همان)120 :

به اقتضای نیاز داستان ،ارائۀ اطالعات خود را

غـروب .حبیـ

حس بویایی« :من و ممدو سرمان را داخ

محدود میکنـد .از سـوی ديگر ،اطالعات

خَن کرديم .خَن ،همان جايی است که بارهای

کانونیگر درونی نیز ،بنا به تعريف محدود است.

لنج را میگذارند ،مث انبار .از پلۀ چوبی باريکی

او نیز جز جهان است و چیزی دربارۀ اين جهان

دنبال ممدو پايین رفتم .بوی ماهی مانده و يک

نمیداند .مولفۀ عاطفی (بیرونی/درونی) در شک

بوی تند ديگر دلم را آشوب کرد .وقتی پرسیدم

عاطفی خود ،کانونیشدگی عینی (خنثی و غیر

ممدو گفت :اين بوی سیفه است .سیفه يعنی

درگیـر) را در برابر کانونیشدگـی ذهنـی

روغن جگر کوسه .تازه به لنج کشیديم.»...

(جان دارانه و درگیر) قرار میدهد (پراپ،

(همان)20 :

)01 :1225
عباس عبدی انواع عواطف و احساسات

حس چشایی« :صبحانه يک چیز خوشمزهای
خوردم .يک جور رشته مث ماکارونی اما شیرين.

شام

آقای محبی گفت :اسمش باللیت است ،صبحانۀ

خوشحالی ،محبّت ،ناامیدی ،مهربانی ،شجاعت،

جزيرتی است .شیر هم بود اما کمی شور .به نظرم

با حاالت

شیر شتر بود و پدرم نخورد .من هم چای شیرين
از فالسک را ترجیگ دادم( .»...همان)21 :

خشم ،عصبانیت ،ترس ،نگرانی ،ترحم،

دلتنگی و ...را به طور دقیق و مناس
روحی مخاط

نوجوان میآورد.

ناراحتی« :توی صورت پدرم اما غمی بود و

حس المسه« :آب خنکتر از بیرون بود و

ناراحتی .میدانستم همهاش دارد راجع به من و

شنا کردن کیف داشت .يادم آمد که در علوم

مادرم و خواهر و برادرم فکر میکند .میدانستم

خوانده بودم آب هم ديرتر از خشکی سرد

گاهی هم حتی به پدر و مادر خودش فکر میکند

روایتشناسی رمان شناگر بر اساس نظریۀ ژرار ژنت
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و اينکه آيا يک روزی دوباره آنها را خواهد

دست توی موهايم بکند و جینجیلیاش کند

ديد؟( .»...عبدی)132:1251 ،

خجالت میکشم( .»...همان)131 :

خوشحالی« :وقتی معلوم میشود چارهای

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

نداريم جـز قايق ،از ته دل خوشحال میشوم.

ص ،01 ،02 ،00 ،03 ،01 ،05 ،21 ،22 ،25 ،31

آنقدر که تکهتکه و گاه به گاه دربارۀ کیش

.53 ،31 ،35 ،30 ،31 ،35 ،02 ،00

شنیدهام ،خصوصاً حرفهای ديش

آقای

محمدی دربارۀ صید و پرورش مرواريد و بازار
عربها و جنس خارجی و( .»...همان)133 :

 .1-1-3وجه ایدئولوژیك

اين وجه که اغل

از آن به هنجارهای متن تعبیر

مهربانی« :رئیس بندر لنگه ،دوست صمیمی

میکنند ،عبارت است از نظام همگانی نگرش

و تقريباً قديمی پدرم بود .اما با لهجۀ اصفهانی،

اعتقادی به جهان که رخدادها و اشخاص داستان را

آن هم چه جور! خانمش هم که خیلی مهربان

براساس آن ارزيابی میکنند( .بینیاز)01 :1255 ،

است و مرتباً با من شوخی میکند ،همینطور.

يعنی ديدگاه راوی کانونیگر،

خیلی زود دلی

اين مهربانی بیش از اندازه را

میفهمم( .»...همان)113 :
دلتنگی« :پرسید :دلت برای مادرت و بقیه،
برای اصفهان و همکالسیها و پسر دايیها و پسر

«ديدگاه غال

هنجارهای متن را ارائه میدهد .جهانبینی و عقیدۀ
راوی کانونیگر معموالً حرف اول را در متن زده و
ارزيابی میکند .در اين وجه ،هنجارها و عقايد
کانونیگر بررسی میشود»( .ماتین)310 :1252 ،

خالههات تنگ نشده؟ گفتم :راستش برای همه

«گفــتم :مجبــوريم معطــ کنــیم تــا هــوا

دلم تنگ شده ،اما بیشتر از آن دلم میخواست

تاريــک شــود .هــوا کــه تاريــک بشــود ســوار

آنها هم اينجا بودند( .»...همان)23 :

ماشینهـای آخـرين مدلشـان مـیشـوند و الکـی

ترس« :شايد از ته دلش میخواسته بچهاش

دور جزيـره دور مــیزننــد .بهتـرين وقــت همــان

باشم .يا مثالً همیشه آن دور و بر باشم که بتواند

موقـع هسـت...گفتم :مـن طرفـدار مـاهیگیری بـا

نقش يک مادر خوب را بازی بکند .چه بسا که

قالبــم .ممــدو کــه ســر در نیــاورده بــود پرســید:

يکی دو بار روی زبانشان آمده که از پدرم بخواهند

ها؟ گفتم :با قالب نشـد بـا يـک تکـه تـور مثـ

من را چند سالی به آنها قرض بدهد .واقعاً ترس و

مش قـادر .يعنـی چـه قفـس بريـزی کـف دريـا

وحشت برم داشت( .»...همان)113 :

هر چه ماهی بـدبخت بینـوا را گـول بزنـی؟ کـه

خجالت« :میگويد :بو؟ آها ...بو .بعد انگار

چه بشود؟( .»...عبدی)12:1251 ،

بخواهد سر به سرم بگذارد زير لبی ادامه میدهد:

در اينجا نويسنده عقیدۀ خود را دربارۀ رفتن

البد از همان عطری زده که من هم برای مامانت

به اسکله و ماهیگیری بیان میکند و نیز در جايی

از دبی آوردم .هاها میخندد .باز هم از احساساتی

ديگر ،راوی نظر خود را دربارۀ چگونگی رفتن به

شدنم و اينکه گذاشته بودم يک زن غیر مادرم

جزيرۀ قشم و مسافت آن آورده است:
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«میفهمم اگر لنج نباشد مجبوريم با قايق

از مدت ها در مقاب ديدگان خويش تصوّر کرده

برويم .با قايق هم انگار دو ساعت و نیم راه

و با نق

آنها تصويری از آن روزگاران را در

است .سه برابر مسیر قايقهای بندرعباس تا قشم

اختیار مخاط

با لنج وقتی کیف میدهد که خانوادگی باشد و

رمان ،مح

هوا هم خنک .آخر مث قايق باد نمیزند به سر و

مختلف و در نتیجۀ برخورد انواع ديدگاهها و

صورت آدم خنکش بشود( .»...همان)133 :

چشم اندازهای اجتماعی است .در اين داستان،

نوجوان قرار داده است .اين
عرضۀ انواع صداها و گفتمانهای

برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

همۀ شخصیتها به گفتوگو با يکديگر

ص ،25 ،21 ،33 ،32 ،32 ،12 ،13 ،11 ،1 ،2 ،3

می پردازند و لحن آنها دربردارندۀ عواطف و

.23 ،23 ،21 ،25 ،03 ،00 ،03 ،01

احساسات فراوانی است .به عنوان نمونه در زير
به گفتو گوی پسر ،پدر و ناخدا حبی

 .3صدا یا لحن
منظور از صدا ،همان صدای راوی است .هنگام

اشاره

شده است.
«حبی

گفت :به شام و ناهار خوشمزه فکر

صدا ،رابطۀ راوی با داستان و نیز با

کنیم .کاش االن يک مرغابی میآمد مینشست روی

متن ِروايی بررسی میشود .صدا در تعیین جايگاه

اين بشکه .من گفتم :به چه درد میخورد؟ فقط بار

راوی و اعتبار او به ما کمک میکند .در لحن يا

ما سنگینتر میشد .پدرم گفت :راست میگويد

صدا ،پرسشهای کلیدی وجود دارند که توسط آنها

وهلل .حرف راست را از بچه بشنو .بهتر است از اين

میتوان گوناگونیهای حائز اهمیت را شناسايی

دعاهای دردسرساز نکنی .بگو کاش يک مرغابی

کرد .1 .چه کسی حرف میزند؟  .3چه کسی با چه

تربیت شده داشتیم میفرستاديم دنبال کمک .هم

کسی حرف میزند؟  .2چه کسی چه وقت حرف

بارمان سبکتر می شد هم( .»...عبدی)123 :1251 ،

میزند؟  .0چه کسی به چه زبانی حرف میزند؟».

همچنین در جايی ديگر راوی به بیان

تحلی

(درودگريان و زمان احمدی)120 :1215 ،

گفتوگوی میان خاله و پدرش میپردازد:

راوی در اين متن ،درون داستان حضور

« خالۀ مهربان اصفهانی بندر لنگهایام برای

دارد و اول شخص (من) است و مؤلف (عباس

شام هم مث

نهار ،سنگِ تمام گذاشت .يک

عبدی) ،شخصیت پسر نوجوان را به عنوان

میراندای تگری تگری زدم تو رگ .گفت:

راوی درونی داستان نمايندۀ خود کرده است تا

تعارف نکنید شما را به خدا .ما هم مث

شما

ماجراها را از زبان او پیش ببرد .نويسنده،

اينجا غريبیم .صدامان می کنند سرحدی! پدرم

مشاهدات و مطالبی را که شنیده از زبان پسر

گفت :خیلی زحمت شما شد خانم .کاشکی

نوجوان که آگا ه به ک ماجراها و شخصیتهای

اصفهان همديگر را ببینیم از شرمندگی شما

داستانی است ،بیان می کند .راوی ،وقايعی را بعد

دربیايیم( .»...همان)135 :
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برای شواهدی ديگر مراجعه کنید به :همان:

روايی و خود متن ،از طريق حضور راوی در متن و

ص ،11 ،21 ،05 ،00 ،00 ،21 ،20 ،21 ،31 ،35

ارائۀ اطالعات مفید از سطگ داستان ،مخاط

را

.103 ،132 ،152 ،153 ،155 ،12 ،10

جذب کرده است .مشاهدۀ رمان از زاويه ديد
کانونیگر درونی و از وجوه ادراکی بر زمان و مکان

بحث و نتیجهگیری

نامحدود میباشد .توصیف وقايع و شخصیتها به

عباس عبدی با استفاده از تکنیکهای روايی از

صورت عینی در خدمت متنی چند صدا با وجود

گزارش صرف وقايع به ارائۀ داستانی زنده ،پويا،

موقعیتهای ايدئولوژيکی متفاوت ،از جمله

جذاب و هیجانانگیز دست يافته است .زمان در

شیوههايی است که مؤلف در نگارش رمان به کار

رمان شناگر به سه دستۀ گذشته ،حال و آينده تقسیم

گرفته است .در بخش وجه يا حال و هوا ،نگارنده

میشود .از جمله ويژگیهای متن حاضر اين است

از طريق کانونیشدگی حسهای ششگانه را

که نويسنده با وجود خطی بودن زمان ،از زمان آينده

مناس

با روايت وقايع آورده است و انواع حاالت

استفاده کرده و داستان را از حالت يکنواخت بودن

و احساسات خوشحالی ،غم ،ترس ،نگرانی ،ترحم،

گزارش حوادث خارج کرده است .در داستان

مهربانی ،شجاعت و ...را به نمايش گذاشته و

شناگر ،توصیف فرهنگ ،مکانهای ديدنی و آب و

همچنین در بخشهايی عقیدۀ خويش را بیان داشته

هوای آبادان ،بندرعباس و جزيرۀ کیش و ابوموسی

است.

بیشترين شتاب منفی دارد که نشاندهندۀ میزان
اهمّیت آن است و چون رمان آموزنده و اخالقی

منابع

است ،تأثیر اين جنبه از داستان در متن روايی بیشتر

احمدی ،بابک ( .)1255ساختار تأوي متن .چاپ

است .توصیف ده امینآباد ،اصفهان و چگونگی

يازدهم .تهران :نشر مرکز.
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Abstract
Abbas Abdi (born in 1952) is a contemporary writer of novels and short stories for
children and adolescents. Swimmer's novel as a moral-informative work was written
for the first and middle school age group. The use of various narrative techniques by
writers makes them successful in creating works that are useful in communicating with
the audience. The reader is associated with the author in studying these stories and the
use of these techniques as an indicator of the author's abilities. The present study aims
to investigate and analyze the application of narrative types based on the structuralistic
theory of Gérard Genette (time, aspect, or tone) in the Swimmer's novel. The
methodology is a descriptive-analytical one and the findings indicate that Abbas Abdi
has been able to use a variety of narrative techniques and also by reporting the events
and incidents to obtain a lively, dynamic, and exciting story for the adolescents, and
this method has enriched the novel.
Keywords: Abbas Abdi, Swimmer's Novel, Narratology, Genette Theory.
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