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 چكیده

ه.ق(، از نويسندگان معاصر رمان و داستان کوتاه برای کودکان و نوجوانان است. رمان 1221عباس عبدی )والدت 

های  کارگیری انواع شگردآموزنده است. به -دورۀ اول و متوسطه نگارش يافته که اثری اخالقی، برای گروه سنی شناگر

شود تا آنها موفق به خلق آثاری شوند که در برقراری ارتباط با مخاط  سودمند  روايی توسط نويسندگان سب  می

ه از اين شگردها به عنوان شاخصی از گردد و استفاد  ها با نويسنده همراه میاست. خواننده در مطالعۀ اين داستان

ی  چگونگی کاربرد انواع روايت شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحل های نويسنده محسوب می توانمندی

انجام شده است. روش کار  شناگراساس نظريۀ ساختارگرای ژرار ژنت )زمان، وجه يا حال و هوا و لحن( در رمان بر

ها حاکی از آن است که عباس عبدی توانسته با استفاده از انواع فنون روايی  يافته تحلیلی است و -به صورت توصیفی

انگیز برای نوجوانان دست يابد و اين امر جذابیت در متن، از گزارش صرف وقايع به ارائۀ داستانی زنده، پويا و هیجان

 و غنای رمان مذکور را بیشتر کرده است.
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 مقدمه

در که  1221سال  عباس عبدی، نويسندۀ معاصر

 معروفوی از جمله نويسندگان  به دنیا آمد. آبادان

رود  به شمار می و نوجوان ادبیات کودک ۀدر حوز

 پُرباریۀ در اين زمینه، کارنام او های و حاص  تالش

مجموعه داستان هايی که نوشته است.  ست از کتاب ا

بايد تو را ، دريا خواهر است، ها قلعۀ پرتلالیکوتاه 

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

و... را به نگارش درآورده و موضوعات  شناگر

های وی عموماً در جزاير جنوبی ايران و از  کتاب

اش در آنجا زندگی  زبان مردی که دور از خانواده

 شود. کند، روايت می می

زندگی بشر پیش از آنکه براساس رابطۀ 

علت و معلولی باشد، مبنايی داستانی دارد. 

دهند و  میرخدادها و وقايع، زندگی ما را نقش 

هر داستانی روايتی از اين رخدادهاست. انسان 

برای درک پیرامون خويش به روايت و شناخت 

آن نیازمند است و پیش از آنکه کودک با شنیدن 

های  ها و داستان های تخیّلی و درک افسانه قصه

ها  کهن به بازيابی شخصیت خود بپردازد، روايت

يندۀ خويش های آ رسانند تا تجربه به وی ياری می

روايت، توالی »را در میان وقايع سامان دهد. 

رويدادهايی است که به شک  غیر تصادفی و با 

ال ـم اتصـه هـانی بـی و زمـدی سببـپیون

 حقیقت ( در101 :1250 )مکاريک، .«اند يافته

ای از احکام کلی دربارۀ  شناسی، مجموعه روايت»

های حاکم بر روايت  ژانرهای روايی، نظام

 .«گ استـار پیرنـی( و ساختـگوي انـ)داست

 (33: 1253 )سجودی،

ه ـشناسی از جمل تـای روايـه شگرد

های  های نوبنیان ساختارگراست و داستان دانش

های  توان بر اساس نظريه کالسیک و معاصر را می

از  شناگرموجود در اين دانش بررسی نمود. رمان 

آموزنده برای  - های اخالقی جمله داستان

نوجوانان است. اين پژوهش با هدف بررسی 

 شناگرشناسی در رمان  های روايت انواع تکنیک

براساس نظريۀ ژرار ژنت انجام شده و با فرض بر 

اينکه عباس عبدی در داستان بلند شناگر با 

استفاده از انواع فنون روايی از گزارشگری صرف 

اين  فاصله گرفته است، به دنبال پاسخ برای

پرسش است که مؤلف در نق  داستان به چه 

میزان از فنون روايی استفاده کرده و اين کاربرد 

تا چه اندازه در جذابیت و کشش داستان برای 

 مخاط  نوجوان مؤثر واقع شده است؟ 

 

 پیشینۀ تحقیق

های  بر طبق نظريۀ ژرار ژنت، رمان و داستان

اند و  کوتاه فراوانی تحلی  و بررسی شده

توان  هايی در اين زمینه انجام يافته که می پژوهش

شناسی يک داستان کوتاه از  روايت»به مقالۀ 

نوشتۀ دزفولیان و مولودی « هوشنگ گلشیری

تحلی  زمان روايی از ديدگاه »( و 1215)

اساس نظريۀ زمان ژنت در شناسی بر روايت

نوشتۀ « وتن اثر رضا امیرخانی داستان بی

( و 1215درودگريان، زمان احمدی و حدادی )

شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر  روايت»

( 1211توسط يعقوبی )« اساس نظريات ژرار ژنت

اشاره کرد. اما تاکنون هیچ پژوهش مستقلّی در 
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گر بر اساس نظريۀ شناسی رمان شنا روايت» زمینۀ

 صورت نگرفته است. «ژنت

 

 خالصه و نقد داستان

مربوط به پسری است که در اصفهان با  شناگرکتاب 

کند. زمانی، پدر خانواده  اش زندگی می خانواده

شود و تصمیم  مسئول شیالت بندرعباس می

گیرد که به همراه پسر نوجوان خويش به  می

هايی به  بندرعباس برود. پسر در آنجا با آدم

های گوناگون آشنا  های مختلف و فرهنگ زبان

های اطراف  ه همۀ جزيرهشود و همراه پدر ب می

رود و به خاطر کنجکاوی فراوانی که  بندرعباس می

ای را که مربوط به آن منطقه و  دارد، هر چیز تازه

آموزد. وی تا چند متری زير دريا شنا می درياست،

نويسد تا وقتی  کند و نیز همۀ آنچه را که ديده می می

گردد، برای همه خاطرات خود را به خانه برمی

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

شکند و آنها در  شود و قايق می سوار بر قايق می

کند که  شوند. پدر به همه توصیه می دريا گرفتار می

نبايد از هم جدا شوند و همديگر را کمک کنند تا 

گذارد و  های پدر بر همه تأثیر می نجات يابند. حرف

و چند روز بر روی  گیرند ای می گويی جان تازه

کنند. ولی در  برد، شنا میدريا به سمتی که دريا می

شوند؛ اما پسر که خیلی نهايت همگی خسته می

شجاع و جسور است و همۀ فنون شنا را در طول 

اين چند سال فراگرفته و تجارب بیشتری کس  

کرده، به دنبال يک مرغ دريايی تا آخرين نفس شنا 

رسد و پدر و دو  شکی میکند و سرانجام به خ می

دهد. پسر همۀ توانايی و  نفر ديگر را نجات می

داند که  شجاعت خود را مديون پدر و مادرش می

کردند چیزهای تازه ياد بگیرد و  وی را مجبور می

 وقت از پرسیدن خسته نشود.  هیچ

به صورت پیوسته و  شناگرطرح داستان 

ز انگیمنظم و حوادث داستان ماجرايی و هیجان

است. شخصیت اصلی رمان و راوی، پسر 

نوجوانی است که عالقه و شوق بسیاری برای 

يادگیری کارها دارد. گويی نويسنده خود راوی 

های خويش  داستان بوده و از نزديک تمامی گفته

است. رمان عالقه و شور پسری   را تجربه نموده

نوجوان را برای يادگیری در حد اعاليی به تصوير 

ديد در تمامی داستان، اول  ۀ . زاويکشیده است

شخص است. مؤلف با توصیفات به جا و به دور 

از حاشیه توانسته محیط جلرافیايی و آب و هوای 

مکانی را که داستان در آن اتفاق افتاده نمايان سازد. 

دارای فضاسازی قوی است و  شناگررمان 

های مثبتی را در جهت  های فرعی، نقش شخصیت

وزش شخصیت اصلی داستان ارائه يادگیری و آم

های پويا و  کنند. در اين رمان، هم از شخصیت می

های ايستا استفاده شده و همچنین  هم از شخصیت

داستان دارای اوج و فرود است و شايان ذکر که 

کند، بلکه  کتاب به مخاط  خاصی اشاره نمی

 عموم را در نظر دارد.

 

 شناسی ژرار ژنت نظریۀ روایت

جزئی از قصه، افسانه، اسطوره، حکايات روايت، 

گونۀ جديد »پندآموز و گفت و شنودهاست. 

شناسی نامیده شد، با  ساختارگرايی ادبی که روايت

ها کار چندانی مايۀ داستان ساختار بنیادين درون
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نداشت و بلکه بر ساختار روايت متمرکز بود. 

به  -هااست که داستان ایساختار روايت، شیوه»

شوند. البته از طريق آن نق  می -وسیع کلمه معنای

اين جنبه از ادبیات از ديرباز مورد توجه نويسندگان 

تصمیم بگیرند  دباياست، زيرا آنها در نهايت   بوده

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

، سه عام  نق ، داستان و کالم روايیژنت در کتاب 

کند. منظور از نق ، متمايز میروايت را از يکديگر 

ان، ترتی  واقعی رويداها در متن است. داست

اق ـدر آن اتف تسلسلی است که رويدادها عمـالً

توان آن را از متن استنباط کرد و افتد و میمی

 ت )ايگلتون،روايت، همان عم  روايت کردن اس

اين سطوح توسط سه مشخصۀ زمان  (13: 1255

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

 .يکديگر در ارتباط هستند

ژنت اين سه سطگ يادشده را از هم تفکیک 

گويد اين سطوح با هم تعام  دارند و  کند و میمی

کنند و به واسطۀ سه مشخصۀ جداگانه عم  نمی

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

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

از میان اين سه جنبۀ روايت داستانی، تنها متن 

است که مستقیم در اختیار خواننده قرار دارد و 

خواننده از دل متن است که دربارۀ داستان و 

کند. در عم ، گری آن اطالعات کس  می روايت

يابد، اگرچه متن همواره در توالی خط بسط می

شمارانۀ رخدادهای لزومی ندارد با توالی گاه

استان متناظر باشد و بیشتر مواقع از توالی خطی د

های گوناگونی را متن عدول کرده و ناهمخوانی

ترين بح  را ذي  آورد. ژرار ژنت، جامع پیش می

های میان زمان داستان و زمان متن  ناهمخوانی

طور کلی از سه جهت به زمان  مطرح کرده و به

ن )ريمو .نگرد: نظم و ترتی ، تداوم و بسامدمی

مقولۀ وجه نیز فضای روايت ( 30: 1253 کنان،

شدگی ايجاد است که از طريق فاصله و کانونی

 (23:1253 )تايسن، .شودمی

ت آثار عباس عبدی و اينکه با توجه به اهمی

ه کنون در زمینۀ آثار وی پژوهشی درخور توجتا

لذا انجام اين پژوهش امری  ،انجام نیافته است

 نمايد. ضروری می

 

 زمان .2

 ترتیب نظم و .2-2

زمان رخدادهای داستانی و توالی آنها در متن 

 شود و با معیار امکان همروايی در نظر گرفته می

جهت بودن زمان داستان و زمان متن روايی 

گاه داستان در میانۀ راه به »شود. بررسی می

گردد، ژنت اين شیوه را بازگشت گذشته بازمی

روايت )طرح( و زمان خواند. گاه میان زمان می

شود، همچون مواردی که داستان تفاوت ايجاد می

  آيد، ژنت اين شیوه را زمان در رمان نو پیش می

در  (131:1255 )احمدی، .«خواندپريشی می

شناسی ژنت، زمان در رمان به سه  نظريۀ روايت

 شود. دستۀ گذشته، حال و آينده تقسیم می

آن سال تابستان، » رخدادهای زمان گذشته:

بینی کرده بود و مادرم  طور که پدر جان پیش همان

را هم به سبک خودش تشويق کرده بود تا رضايت 

بدهد من را زودتر همراه اسباب و اثاث با خودش 

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

کردند. اسمش  هم آنجا زندگی میهمکارهای پدرم 

را گذاشته بودند مجردسرا. من از اينکه با چند مرد 

کردۀ فنی آشنا شده بودم، سرم گرم جوان تحصی 

ها تا ديروقت بیدار بودم و شطرنج  گرم بود. ش 

ها تا بوقِ... تا  کردم، اما در عوض صبگ بازی می

و خوابیدم. هم فرار از گرما بود  ساعت ده يازده می

 (01: 1251، )عبدی .«هم عالج تنهايی...

نويسنده در اين بخش داستان به زمان 

ای را که در زمان  گردد و واقعه گذشته برمی

گذشته برايش رخداده )رفتن به جزيره و اقامت 

کند.  سرا( را به زيبايی روايت می در مهمان

ای را  همچنین در جای ديگر رمان، راوی واقعه

های  اتفاق افتاده )صید دلفینکه در زمان گذشته 

 کند. پوزه سفید و فروختن آنها( را بیان می

روزی اتفاق عجیبی افتاد. عصر که با لندور »

اداره رفتیم، بابا جان داشت با کارگرها سر و کله 

زد. يک ماشین پُر ماهی آوردند. خوب که نگاه  می

شان يک  کردم ديدم ماهیِ ماهی هم نیستند. قیافه

های نگهبان  بود. از سر و صدا و حرفجور خاصی 

و کارگرها و توضیحاتی که پدرم داد، فهمیدم همه 

سفید بیچاره که دور و بر های پوزه اند. دلفین دلفین

جزيره پیدا شده بودند و صیادها فکر کرده بودند 

طور آنها را گیر  ماهی هستند و معلوم نبود چه

اند برای  فرستادهاند و  اند و ماشین را پُر کرده انداخته

 (01 )همان: .«فروش به کارخانه؟...

 :همان مراجعه کنید به:برای شواهدی ديگر 

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

12 ،13 ،11 ،155 ،151 ،153. 

گوی پدر، مادر وگفت رخدادهای زمان حال:

و راوی در مورد رفتن به جزيره، از جمله 

 اين داستان است:رخدادهای زمان حال در 

پدرم با تعج  نگاهی به مادر و من »

انداخت و انگار که چیزی يادش آمده گفت: بله 

درست است. آفرين به خانم باهوش خودم. آنجا 

های نظامی است. مادرم هم انگار از تعريف  جزيره

بابا بدش نیامده گفت: اگر هم آنقدر مار داشته 

ای باشد که تپه درست کنند، با يک هواپیم

شان  ساعته حساب همه شود يک پاشی می سم

نشانی با  رسید. از اين مارها که مأمورهای آتش

گیرند  کنند و می حال می کننده بیهای خنک کپسول

گويد اين  بدتر نیستند که. ديدم عج  درست می

خودی سه تا بچه  خودی نیست که... بی ها! بیمامان

 (52 )همان: .«بزرگ نکرده که!...

در جای ديگری نويسنده اتفاقات  همچنین

 کند: زمان حال را توصیف می

قدر موز خوردم و آب آناناس سرکشیدم  آن»

ترکم. آقای محبی به شوخی هفت  که واقعاً دارم می

ام فرو کرد که عکس  تايی هم داخ  يقه هشت ده

کنند و من در  بگیرد. دارند از سفر تازه صحبت می

آناناس و شربت حال فکر کردن به بساط موز و 

 (50 )همان: .«لیمو هستم...

 :همان ديگر مراجعه کنید به:برای شواهدی 

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

12 ،11 ،131 ،130 ،135 ،131. 

پريدم باال و گفتم: » رخدادهای زمان آینده:

شوم.  آخ جان، من هم فردا خالص خالص می

دادم تا کلک  بايد میمنظورم آخرين امتحانی بود که 
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ها شروع  ام کنده شود. خیلی کالس سوم راهنمايی

رفتن به دبیرستان را يک نوع بالغ شدن و بزرگ 

دانستند. از جمله همین بابای محترم من.  شدن می

گفت: خالص شدن در کار نیست، تازه کارهات 

شود. تابستان که بايد حسابی روی زبان  شروع می

 (03 )همان: .«حیف که اينجا...ات کار کنی.  انگلیسی

در اينجا راوی داستان دربارۀ اتفاقاتی که در 

افتد )تمام شدن امتحانات و رفتن به  آينده می

گويد و همچنین در قسمت  دبیرستان(، سخن می

ديگر رمان، رخدادی از زمان آينده )رفتن به جزيرۀ 

 کیش( به طور دقیق و شفاف بیان شده است:

وزی که منتظرش بودم فرا باالخره کم کم ر»

رسید. روز موعود فردا بود و بايد صبگ زود راه 

افتاديم. مقصدمان جزيرۀ کیش بود. از  می

های پدرم با رئیسش در بندرعباس فهمیدم  حرف

بايد برود آنجا و صیادهای آن جزيره را در داخ  

يک شرکت تعاونی صیادی سازماندهی کند بايد از 

شان چند نفری را به عنوان آنها بخواهد از بین خود

هیئت مديره انتخاب کنند و آنها هم يک نفر 

مديرعام  معرفی کنند که کارهای همۀ صیادان 

 (11 )همان: .«جزيره را دنبال کند...

 :همان مراجعه کنید به:برای شواهدی ديگر 

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

02 ،21 ،25 ،21 ،35 ،31 ،30 ،32. 

 

 تداوم .1-2

کدام رخدادها يا که دهد تداوم نشان می

توان گسترش داد يا میکارکردهای داستان را 

حذف کرد. در چه مواردی داستان را با شرح 

گويی سرعت دقیق و بیشتری بايد آورد، کجا قصه

شود. معیار سنجش ژنت گیرد و کجا آرام میمی

شتاب »همین سرعت پويايی است و معتقد است 

، اختصاص بخش زيادی از داستان به «تمثب

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

اختصاص بخش کمی از داستان به بخش زيادی 

 (11:1250 از متن روايی. )فورستر،

، توصیف شناگربه عنوان نمونه در داستان 

های ديدنی و آب و هوای آبادان،  فرهنگ، مکان

بیشترين بندرعباس و جزيرۀ کیش و ابوموسی 

دهندۀ میزان اهمّیت آن  شتاب منفی دارد که نشان

است و چون رمان آموزنده و اخالقی است، تأثیر 

اين جنبه از داستان در متن روايی بیشتر است. 

آباد، اصفهان و چگونگی صید توصیف ده امین

ماهی نیز دارای شتاب منفی است. بیشترين شتاب 

ناک گرفتار آور و ترس مثبت مربوط به فضای دلهره

گوهای طوالنی میان راوی وشدن در دريا، گفت

)پسر(، پدر، ناخدا حبی  و احمد شیطان است که 

نشانگر کم اهمیّت بودن اين موارد نسبت به بقیۀ 

 داستان در متن روايی است.

 

 بسامد .3-2

بسامد به سه دستۀ بسامد مفرد، بسامد مکرر و 

، بسامد بازگو تقسیم شده است. بسامد مفرد

بار روايت بار اتفاق افتاده و يکرويدادی که يک

شود. بسامد مکرر، رويدادی که چندبار رخ می

داده و چندبار روايت شده است. بسامد بازگو، 

بار روايت رويدادی که چندبار رخ داده و يک

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

راوی اتفاق افتاده و در  بار برای است که يک

 کند. بار اين واقعه را روايت می داستان نیز يک

اولــین بــار بــود کــه آمــده بــوديم جزيــره. »

کمی پکر بـودم. مـادر خـواهرم را بـاردار بـود و      

سـال داشـت مانـده     تـرم کـه پـنج    با برادر کوچک

ــی    ــار دل نم ــان انگ ــفهان. مام ــد اص ــد.  بودن کن

ابـه تحويـ    منتظر بود تـا خانـۀ سـازمانی دو خو   

پدرم بشـود و اسـباب و اثـاثی را کـه بـا کـامیون       

هـا   دار شیالت آورده بـوديم تـوی اتـاق    سردخانه

 (15:1251 )عبدی، .«بچینیم...

همچنین در قسمت ديگر داستان، راوی 

بار از آشنا شدن با مش قادر ماهیگیر سخن  يک

 گويد: می

اتفاق جال  آن روز آشنا شدنم با مش قادر »

کند برای کمک به  گفت ماهیگیری می بود که می

اش. تا آن موقع صیادی را که ماهی  خرج خانه

بگیرد برای فروختن در بازار و پول درآوردن، از 

نزديک نديده بودم. مش قادر هم تقريباً پیر، اما هنوز 

فهمیدم.  هايش چیزی نمی خیلی زرنگ بود. از حرف

طوری انگار اصالً دندان نداشته باشد حرف  يک

 )همان: .«زد ديگر بدتر... زد. محلی هم حرف می یم

01) 

ــرای شــواهدی ديگــر  ــه:ب  مراجعــه کنیــد ب

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

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

در ابتدای داستان، نويسنده از  بسامد مكرر:

اش  احساس دلتنگی برای اصفهان و خانواده

انگیز و  فضای هیجان گويد که با سخن می

 آور داستان منطبق است: دلهره

ياد گزهـای میـدان نقـش جهـان اصـفهان      »

افتادم. يـاد اصـفهان افتـادم و بـه قـول بابـام بـاز        

اشکم آمد دم مشـکم. دو شـ  نشـده دلـم تنـگ      

ــولکی  ــاد گــز و پ ــود انگــار. ي هــايی کــه  شــده ب

خـوردم. مـادر بـزرگ و پـدر      عصر بـا چـای مـی   

ــرای  نشســت  خــاکی کــه مــیبــزرگ تــوی ده. ب

ــدر   ــديمی پ ــۀ گلــی و ق ــاق آخــری خان تــوی ات

هــای گــز و پــولکی کــه     بــزرگم روی بســته 

بـرديم تنـگ    ها و مـا برايشـان مـی    ها و خاله دايی

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

احساس دلتنگی راوی برای خانواده و 

 های ديگر داستان نیز آمده است: وطن، در بخش

ــفهان » ــاش اص ــا روی  ک ــاش اينج ــوديم. ک ب

ــاش   ــود. ک ــاالتر ب ــود. کــاش از آن ب ــارنون ب ــ  م پ

اصــفهان اينجــا بــود. کــاش ايــن دريــا در اصــفهان  

ــه    ــک خان ــاش نزدي ــود. ک ــاش    ب ــوديم. ک ــان ب م

 (30 )همان: .«مان از اينجا پیدا بود. کاش... خانه

همچنین در جای ديگر، نويسنده در رابطه 

 گويد: می با رفتن به امین آباد و توصیف آنجا

کـردم اينکـه بابـام بــه     بـا خـودم فکـر مـی    »

اش يعنــی  مامــان گفــت بهتــرين تابســتان زنــدگی

چــه؟ يعنــی ديــدن همــین چیزهــا و دســت زدن 

هـا و میگـو و خرچنـگ و کوسـه؟ هـم       به مـاهی 

ــیش خــودم      ــران. پ ــم نگ ــودم، ه ــحال ب خوش

آمــدم. شـايد بــا   گفـتم شــايد بهتـر بــود نمـی    مـی 

امـین آبـاد پـیش بابـا     رفتـیم ده   هام مـی  پسر خاله

بزرگ ابراهیم کـه بـاغ و خـر و گوسـفند داشـت      

و سرش به گنـدم کـاری و آلبـالو و گـردو گـرم      

ــده نگــاه مــی  ــه دهــان رانن ــود. ب کــردم و فکــر  ب

 (10 )همان: .«آمد... پشت فکر سراغم می
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های بعدی داستان در  و دوباره در بخش

 دارد: با همین موضوع بیان می  رابطه

ــت» ــه  وق ــايی ک ــدر و  ه ــاد، ده پ ــین آب ــه ام ب

کــردم.  رفــتم حســابی خــر ســواری مــی مــادرم مــی

ــی   ــفند م ــه و گوس ــز و بزغال ــال ب ــدم و از  دنب دوي

چیـدم.   های باغ، سـی  و هلـو و گـردو مـی     درخت

ــه نــیش مــی کشــیدم و خالصــه...  خوشــۀ انگــور ب

ام داد پـدر   زدم به وحشـی بـازی بـا پسـر خالـه      می

 (25 )همان: .«آوردم... بزرگ را در می

ــرای شــواهدی ديگــر  ــه:ب  مراجعــه کنیــد ب

، 21، 25، 32، 35، 11، 12، 13، 2 : صهمــــــان

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

خوردن غذای ماهی و مشاهدۀ  بسامد بازگو:

آکواريوم طبیعی دريا، رويدادی است که در اين 

داستان برای راوی چندين بار اتفاق افتاده اما 

 بار آن را روايت کرده است: نويسنده تنها يک

همــۀ فــردا و پــس فــردا و روز بعــد از آن »

را بــه خوشــی و ســرگرمی و آب بــازی و جمــع 

ــدف   ــتۀ ص ــردن پوس ــگ و    ک ــوش رن ــای خ ه

ــه محشــر   ــوم طبیعــی ک ــه در آکواري خــوش قیاف

بود سـپری شـد. ظهـر مـاهی شـ  مـاهی! ظهـر        

مــاهی شــ  مــاهی! ســه روز مــاهی خــورديم و 

هــای ريــز  فلــسنزديــک بــود همــۀ جــای بــدنم 

هـای اسـتانداری رسـیدند و     دربیاورد که میهمـان 

مـدير کــ  کــه دوســت پـدرم بــود، يــک کــارتن   

تُن بـا برچسـ  کارخانـۀ شـیالت بنـدرعباس و      

ــه      ــودش آورد ب ــا خ ــد ب ــرغ منجم ــدتايی م چن

ــک و    ــیرينی خش ــزرگ ش ــۀ ب ــک جعب ــافۀ ي اض

 (50 )همان: .«يک پاکت آجی ...

 و نیز در بخش ديگری از داستان، حملۀ

ها به مردم اتفاقی است که مکرراً چندبار  کوسه

 بار آن را روايت کرده است: پیش آمده، اما يک

ــی » ــف م ــدرم تعري ــادان   پ ــه در آب ــد ک کن

کردنـد.   هـای شـط فـرار مـی     ها از گاومیش کوسه

ها سـیاه بودنـد و دسـته جمعـی از يـک       گاومیش

ــه طــرف ديگــر شــنا        طــرف شــط پــر آب ب

سـیزده بـدر    کردند. امـا هـر سـال همـین کـه      می

زدنـد هفـت    شد و مـردم در آب شـیرجه مـی    می

رســیدند را لــت و پــار  هشــت نفــر هــر چــه مــی

کردنـــد. آدم بـــی دســـت يـــا پـــا در      مـــی

شــد. همــه  هــای آبــادان کــم پیــدا نمــی نخلســتان

 (155 )همان: .«های آب شط بود... کار کوسه

 :همان مراجعه کنید به:برای شواهدی ديگر 

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

05 ،01 ،25 ،21 ،23 ،21 ،31 ،30. 

 

 وجه یا حال و هوا .1

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

 شود.شدگی ايجاد می کانونی

 

 فاصله. 2-1

فاصله، به رابطۀ روايت کردن با مصالگ خودش 

له روايت کردن است يا به ئپردازد. آيا مسمی

آيا قصه با گفتار مستقیم، يا نمايش گذاشتن آن، 

غیرمستقیم بیان شده است. از نظر ژنت، فاصله 

میان مؤلف متن روايی، خود متن )در مقام 

های  ، رخدادها و شخصیتساختار زبانی(، راوی

 (30:1255 )لوته، .آن است
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، پسر نوجوان )راوی درونی شناگردر رمان 

متن و اول شخص(، اطالعات فراوانی از 

و وقايع داستانی را در اختیار خواننده ها  شخصیت

دهد و از کنار هم قرار دادن اين اطالعات،  قرار می

فضای آموزنده و اخالقی رمان ساخته و پرداخته 

شود. اطالعاتی نظیر چگونگی شنا در استخر و  می

دريا، وضعیت زندگی در بندر و مناطق مرکزی 

ها و فرهنگ  های ديدنی جنوب، لهجه ايران، مکان

مردم اصفهان، بندرعباس و جزاير جنوبی، رسم و 

رسوم مردم جنوب، خطرات کار کردن در دريا و 

ی ـايـون دريـری فنـگی فراگیـگونـصید ماهی، چ

نويسندۀ توانا با کم کردن فاصله  ،ترتی بدين. و... 

بین متن روايی و متن داستانی توانسته است 

بگذارد داستان را برای خوانندۀ نوجوان به نمايش 

های عباس عبدی در  که اين يکی از توانمندی

جهت برقراری ارتباط قوی با مخاط  است و 

خواننده بعد از مطالعۀ متن روايی، مفهوم و پیام 

 کند. داستان را برداشت می

 

 شدگیکانونی .1-1

در بح  روايت، مکرراً از نظرگاهی که داستان از 

 شود، اما در اينشده صحبت میآن روايت 

شود: چه کسی سخن  کاربرد دو پرسش مطرح می

شود؟ های چه کسی ارائه میگويد و ديدهمی

پردازان  نظريه -اصطالحی که میکروبال و ژنت 

اند. رخدادها در ذهن يا به کار برده -روايت

يابند. شوند و وضوح میموضع راوی متمرکز می

گويد؟ از پس اين پرسش که چه کسی سخن می

بیند؟ جداست. چه کسی میاين پرسش که 

يابند و رخدادها از منظر چه کسی وضوح می

شوند؟ اين نقطۀ کانونی ممکن است  ارائه می

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

شدگی هم فاع  و هم مفعول دارد. فاع  کانونی

گر( کارگزاری است که با ادراک خود به  )کانونی

ال آنکه مفعول دهد. حارائۀ داستان جهت می

گر(  شدگی( چیزی است که فاع  )کانونی )کانونی

 (32:1250 )پورجوادی، .کندمشاهده می

شدگی ممکن است سه وجه بارز را کانونی

 گیرد: در بر

 

 وجه ادراکی .2-1-1

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

از طريق دو مختصۀ اصلی مکان و زمان تعیین 

تواند در درون يا در  انون روايت میک»شود. می

بیرون رمان باشد. به عبارت ديگر راوی، داستان 

 )بورنف، .«کندرا از درون يا از بیرون تعريف می

مکان، موقعیت )بیرونی/ درونی(  (01:1235

ی مکانمند، خود را به هاگر به عنايت واژهکانونی

ر نشان ـگاهدهـانداز در برابر مش صورت چشم

گر بیرونی به تمام وجوه زمان دهد. کانونیمی

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

گر درونی به حضور اشخاص محدود کانونی

 (13:1255 )حداد، .است

، نويسنده همۀ وجوه ادراکی شناگردر رمان 

های بینايی، شنوايی، بويايی و...( را به کار  )حس

ر زيبايی همراه برده که با توصیفات دقیق و بسیا

است. در زير به طور جداگانه از هر کدام 

 ای آورده شده است. نمونه
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وقتی آمد ديدم يک کیسۀ » حس بینایی:

کوچک برنج با پیاز و گوجه و دو تا ديگ و 

کاسه با خودش آورده باال. اشاره کرد ممدو برود 

های  از توی زنبی  فالسک چای و استکان

ورد. من را هم فرستاد دار ل  برگشته را بیا دسته

دنبال ظرف آب و خودش نشست کنار فرمان و 

 (22:1251 )عبدی، .«مشلول شد...

صداهايی شنیدم. خودشان » حس شنوایی:

درم گفت: ما گفتیم ولت کنیم بخوابی تا پبودند. 

ه شوخی گفت: نه بابا ـم بـ  هـروب. حبیـغ

کردم انگار تنب  نیستی! حاال  قدرها که فکر میآن

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

 (120 )همان: .«روی... متر زير آب می

من و ممدو سرمان را داخ  » حس بویایی:

خَن کرديم. خَن، همان جايی است که بارهای 

گذارند، مث  انبار. از پلۀ چوبی باريکی  لنج را می

دنبال ممدو پايین رفتم. بوی ماهی مانده و يک 

ديگر دلم را آشوب کرد. وقتی پرسیدم بوی تند 

ممدو گفت: اين بوی سیفه است. سیفه يعنی 

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

 (20 )همان:

ای  صبحانه يک چیز خوشمزه» حس چشایی:

خوردم. يک جور رشته مث  ماکارونی اما شیرين. 

آقای محبی گفت: اسمش باللیت است، صبحانۀ 

نظرم  م بود اما کمی شور. به جزيرتی است. شیر ه

شیر شتر بود و پدرم نخورد. من هم چای شیرين 

 (21. )همان: «از فالسک را ترجیگ دادم...

تر از بیرون بود و  آب خنک» حس المسه:

کردن کیف داشت. يادم آمد که در علوم  شنا

خوانده بودم آب هم ديرتر از خشکی سرد 

ود و تا شود و هم ديرتر گرم. حاال هم صبگ ب می

شد.  خواست آب را گرم کند، ظهر می آفتاب می

پس وقت داشتیم دو سه ساعتی در آب خنک 

 (33 )همان: .«دست و پا بزنیم...

: همان مراجعه کنید به:برای شواهدی ديگر 

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

31 ،55 ،51 ،53 ،52 ،12 ،155. 

 

 شناختی. وجه روان1-1-1

گر شناختی به ذهن و عواطف کانونیروانوجه 

گر بیرونی )راوی  پردازد. مؤلفۀ شناختی کانونیمی

داند و گر(، همه چیز را دربارۀ جهان می کانونی

به اقتضای نیاز داستان، ارائۀ اطالعات خود را 

اطالعات  ،ديگرسـوی د. از ـکنمحدود می

گر درونی نیز، بنا به تعريف محدود است. کانونی

و نیز جز جهان است و چیزی دربارۀ اين جهان ا

داند. مولفۀ عاطفی )بیرونی/درونی( در شک  نمی

شدگی عینی )خنثی و غیر عاطفی خود، کانونی

ی ـی ذهنـشدگر( را در برابر کانونیـدرگی

 دهد )پراپ،دارانه و درگیر( قرار می)جان 

1225 :01) 

عباس عبدی انواع عواطف و احساسات 

عصبانیت، ترس، نگرانی، ترحم،  شام  خشم،

خوشحالی، محبّت، ناامیدی، مهربانی، شجاعت، 

دلتنگی و... را به طور دقیق و مناس  با حاالت 

 آورد. روحی مخاط  نوجوان می

توی صورت پدرم اما غمی بود و » ناراحتی:

اش دارد راجع به من و  دانستم همه ناراحتی. می

دانستم  کند. می مادرم و خواهر و برادرم فکر می

کند  گاهی هم حتی به پدر و مادر خودش فکر می
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و اينکه آيا يک روزی دوباره آنها را خواهد 

 (132:1251 )عبدی، .«ديد؟...

ای  چارهشود  وقتی معلوم می» خوشحالی:

شوم.  ز قايق، از ته دل خوشحال میـنداريم ج

تکه و گاه به گاه دربارۀ کیش   قدر که تکهآن

های ديش  آقای  ام، خصوصاً حرف شنیده

محمدی دربارۀ صید و پرورش مرواريد و بازار 

 (133 )همان: .«ها و جنس خارجی و... عرب

رئیس بندر لنگه، دوست صمیمی » مهربانی:

می پدرم بود. اما با لهجۀ اصفهانی، و تقريباً قدي

آن هم چه جور! خانمش هم که خیلی مهربان 

طور.  کند، همین است و مرتباً با من شوخی می

خیلی زود دلی  اين مهربانی بیش از اندازه را 

 (113 )همان: .«فهمم... می

پرسید: دلت برای مادرت و بقیه، » دلتنگی:

ها و پسر  ها و پسر دايی برای اصفهان و همکالسی

هات تنگ نشده؟ گفتم: راستش برای همه  خاله

خواست  دلم تنگ شده، اما بیشتر از آن دلم می

 (23 )همان: .«آنها هم اينجا بودند...

اش  خواسته بچه شايد از ته دلش می» ترس:

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

نقش يک مادر خوب را بازی بکند. چه بسا که 

يکی دو بار روی زبانشان آمده که از پدرم بخواهند 

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

 (113 )همان: .«وحشت برم داشت...

گويد: بو؟ آها... بو. بعد انگار  می» خجالت:

دهد:  بخواهد سر به سرم بگذارد زير لبی ادامه می

البد از همان عطری زده که من هم برای مامانت 

خندد. باز هم از احساساتی  ز دبی آوردم. هاها میا

شدنم و اينکه گذاشته بودم يک زن غیر مادرم 

اش کند  دست توی موهايم بکند و جینجیلی

 (131 )همان: .«کشم... خجالت می

 :همان مراجعه کنید به:برای شواهدی ديگر 

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

00 ،02 ،35 ،31 ،30 ،35 ،31 ،53. 

 

 . وجه ایدئولوژیك3-1-1

اين وجه که اغل  از آن به هنجارهای متن تعبیر 

کنند، عبارت است از نظام همگانی نگرش می

اعتقادی به جهان که رخدادها و اشخاص داستان را 

( 01: 1255 نیاز،کنند. )بیبراساس آن ارزيابی می

گر، ديدگاه غال  يعنی ديدگاه راوی کانونی»

بینی و عقیدۀ دهد. جهانهنجارهای متن را ارائه می

گر معموالً حرف اول را در متن زده و راوی کانونی

در اين وجه، هنجارها و عقايد کند. ارزيابی می

 (310: 1252 )ماتین، .«شود گر بررسی می کانونی

ــوا    » ــا ه ــیم ت ــ  کن ــوريم معط ــتم: مجب گف

ــوار     ــود س ــک بش ــه تاري ــوا ک ــود. ه ــک ش تاري

شـوند و الکـی    هـای آخـرين مدلشـان مـی     ماشین

زننــد. بهتـرين وقــت همــان   دور جزيـره دور مــی 

موقـع هسـت...گفتم: مـن طرفـدار مـاهیگیری بـا       

قالبــم. ممــدو کــه ســر در نیــاورده بــود پرســید: 

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

مش قـادر. يعنـی چـه قفـس بريـزی کـف دريـا        

گـول بزنـی؟ کـه     هر چه ماهی بـدبخت بینـوا را  

 (12:1251 )عبدی، .«چه بشود؟...

در اينجا نويسنده عقیدۀ خود را دربارۀ رفتن 

کند و نیز در جايی  به اسکله و ماهیگیری بیان می

ديگر، راوی نظر خود را دربارۀ چگونگی رفتن به 

 جزيرۀ قشم و مسافت آن آورده است:
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فهمم اگر لنج نباشد مجبوريم با قايق  می»

قايق هم انگار دو ساعت و نیم راه  برويم. با

های بندرعباس تا قشم  است. سه برابر مسیر قايق

دهد که خانوادگی باشد و  با لنج وقتی کیف می

زند به سر و  هوا هم خنک. آخر مث  قايق باد نمی

 (133 )همان: .«صورت آدم خنکش بشود...

 :: همانمراجعه کنید به برای شواهدی ديگر

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

01 ،03 ،00 ،03 ،25 ،21 ،23 ،23. 

 

 صدا یا لحن .3

هنگام . همان صدای راوی استصدا،  منظور از

راوی با داستان و نیز با  تحلی  صدا، رابطۀ

صدا در تعیین جايگاه . شود متن ِروايی بررسی می

در لحن يا  کند. راوی و اعتبار او به ما کمک می

های کلیدی وجود دارند که توسط آنها  صدا، پرسش

های حائز اهمیت را شناسايی گونیتوان گونا می

. چه کسی با چه 3زند؟ چه کسی حرف می .1 کرد.

چه کسی چه وقت حرف  .2زند؟ کسی حرف می

 .«زند؟چه کسی به چه زبانی حرف می .0 زند؟می

 (120: 1215 )درودگريان و زمان احمدی،

راوی در اين متن، درون داستان حضور 

دارد و اول شخص )من( است و مؤلف )عباس 

عبدی(، شخصیت پسر نوجوان را به عنوان 

راوی درونی داستان نمايندۀ خود کرده است تا 

ماجراها را از زبان او پیش ببرد. نويسنده، 

مشاهدات و مطالبی را که شنیده از زبان پسر 

های  ه به ک  ماجراها و شخصیتنوجوان که آگا

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

ها در مقاب  ديدگان خويش تصوّر کرده از مدت

و با نق  آنها تصويری از آن روزگاران را در 

اين  اختیار مخاط  نوجوان قرار داده است.

های  رمان، مح  عرضۀ انواع صداها و گفتمان

ها و  خورد انواع ديدگاهمختلف و در نتیجۀ بر

اندازهای اجتماعی است. در اين داستان،  چشم

گو با يکديگر وها به گفت همۀ شخصیت

پردازند و لحن آنها دربردارندۀ عواطف و  می

احساسات فراوانی است. به عنوان نمونه در زير 

گوی پسر، پدر و ناخدا حبی  اشاره وبه گفت

 شده است.

خوشمزه فکر  حبی  گفت: به شام و ناهار»

نشست روی  آمد می کنیم. کاش االن يک مرغابی می

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

گويد  شد. پدرم گفت: راست می تر می ما سنگین

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

دعاهای دردسرساز نکنی. بگو کاش يک مرغابی 

ديم دنبال کمک. هم فرستا تربیت شده داشتیم می

 (123: 1251 )عبدی، .«تر می شد هم... بارمان سبک

 ین در جايی ديگر راوی به بیاننهمچ

 پردازد: گوی میان خاله و پدرش میوگفت

ام برای ای خالۀ مهربان اصفهانی بندر لنگه»

شام هم مث  نهار، سنگِ تمام گذاشت. يک 

میراندای تگری تگری زدم تو رگ. گفت: 

خدا. ما هم مث  شما  نکنید شما را بهتعارف 

کنند سرحدی! پدرم  اينجا غريبیم. صدامان می

گفت: خیلی زحمت شما شد خانم. کاشکی 

اصفهان همديگر را ببینیم از شرمندگی شما 

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

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

10 ،12 ،155 ،153 ،152 ،132 ،103. 

 

 گیری نتیجهبحث و 

های روايی از  عباس عبدی با استفاده از تکنیک

گزارش صرف وقايع به ارائۀ داستانی زنده، پويا، 

انگیز دست يافته است. زمان در  جذاب و هیجان

به سه دستۀ گذشته، حال و آينده تقسیم  شناگررمان 

های متن حاضر اين است  شود. از جمله ويژگی می

که نويسنده با وجود خطی بودن زمان، از زمان آينده 

استفاده کرده و داستان را از حالت يکنواخت بودن 

در داستان گزارش حوادث خارج کرده است. 

های ديدنی و آب و  شناگر، توصیف فرهنگ، مکان

ی آبادان، بندرعباس و جزيرۀ کیش و ابوموسی هوا

دهندۀ میزان  بیشترين شتاب منفی دارد که نشان

اهمّیت آن است و چون رمان آموزنده و اخالقی 

است، تأثیر اين جنبه از داستان در متن روايی بیشتر 

آباد، اصفهان و چگونگی است. توصیف ده امین

ن صید ماهی نیز دارای شتاب منفی است. بیشتري

آور و ترسناک  شتاب مثبت مربوط به فضای دلهره

گوهای طوالنی میان وگرفتار شدن در دريا، گفت

راوی )پسر(، پدر، ناخدا حبی  و احمد شیطان 

است که نشانگر کم اهمیّت بودن اين موارد نسبت 

نويسنده در  .به بقیۀ داستان در متن روايی است

و  روايت از سه شیوۀ بسامد مفرد، بسامد مکرر

بسامد بازگو استفاده کرده است. عباس عبدی با 

هايی از  کاربرد بسامد مکرر به رخدادها و صحنه

داستان تأکید کرده و با کاستن فاصله بین مؤلف متن 

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

ارائۀ اطالعات مفید از سطگ داستان، مخاط  را 

ويه ديد جذب کرده است. مشاهدۀ رمان از زا

گر درونی و از وجوه ادراکی بر زمان و مکان  کانونی

ها به  باشد. توصیف وقايع و شخصیت نامحدود می

صورت عینی در خدمت متنی چند صدا با وجود 

های ايدئولوژيکی متفاوت، از جمله  موقعیت

هايی است که مؤلف در نگارش رمان به کار  شیوه

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

گانه را  های شششدگی حس از طريق کانونی

مناس  با روايت وقايع آورده است و انواع حاالت 

ت خوشحالی، غم، ترس، نگرانی، ترحم، او احساس

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

هايی عقیدۀ خويش را بیان داشته همچنین در بخش

 است.
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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.  
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