
»هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه«رمان یروایت شناستحلیل 

، استادیار دانشگاه شاهدفریده داوي مقدمدکتر

چکیده

احیاي هویت، فرهنگ و دیگر عناصر و القا وادبیات داستانی کودکان و نوجوانان یکی از متون ارزشمند در
کمتر به آن ،ي نقد عرصهي تولید و هم دري ادبی ما هم در حوزههاي وابسته به آن می باشد که در جامعهمؤلفه

اما به دلیل ،براي این گروه سنی تألیف شده استاگر چه که در سال هاي اخیر آثاري قابل توجه .توجه شده است
با . نگرفته استري قرابردارتأمل و در نهایت بهره،کنکاش،نقدهاي علمی و دانشگاهی در معرض داوريفقدان

یکی از شاخه هاي اصلی نقد و مطالعات ادبی است، با این رویکرد و با نظر به توجه به اینکه امروزه، علم روایت
وان آثار کودکان و تدهد، میهاي پیرامون انسان به وي میاي که این علم براي درك پدیدهویژههاي ظرفیت

کرد ري مناسب و کاهااین منظر تحلیل کرد و ضمن معرفی و شناسایی آنها به توصیف و تبیین روایتنوجوانان را از
ي رمان، پژوهش حاضر به نقد روایت شناسانهتحقق این اهدافدر راستاي. آثار پرداختشگردهاي در این 

پردازد که یکی از نویسندگان توانا، بخصوص در می»جمشید خانیان«از»هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه«
.ي ادبیات داستانی نوجوانان استعرصه

و یکی از تودوروفچون مایکل توالن، ریمون کنان،نظریات و آراي روایت شناسان ساختگرایی در این تحقیق از
ضمن اینکه براي تحلیل و. بهره گرفته شده استروایت شناسان ادبیات کودك و نوجوان یعنی ماریا نیکوالیوا 

پساساختگرا و روایت روایت شناسی هايساحتبرخیتوضیح برخی مفاهیم پنهان در متن ناگریز از ورود به
.ایمشناسی شناختی نیز شده

مندي مؤثر در رمان موفق بوده است و ابعاد روایتکارگیري بسیاري ازه دهد که خانیان در بنشان میي تحلیلنتیجه
نده در پردازش هاي خاص نویسو ذهنیتراوي بزرگسالصداياثر ناشی از تسلطروایتها دروجود برخی کاستی

.هاي متن به مخاطب استداستان و پافشاري پنهان وي براي انتقال پیام

ماریا نیکوالیوانوجوان،رمان ،هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه،روایت شناسی:کلیدواژگان



مقدمه

يآنچه در جامعه رخ می دهد از دریچه. متن ادبی زاییده واقعیات تاریخی و اجتماعی و ذهن خالق نویسنده است
کنند اما شخصیت ها در دنیاي تخیلی خود زندگی میدر ادبیات داستانی،.داثرش منعکس می شوذهن نویسنده، در

رمان با نفوذ به درون شخصیت هاي خالق یک.ردم روزگار خود هستندنشان دهنده واقعیت هاي جامعه و زندگی م
امروزه .نده نشان می دهدداستان، جهان و دیدگاهش را از نگاه شخصیت ها و با احساس و عواطف آن ها به خوان

،تحلیل هاي روایت شناسی و فهم دستور زبان داستان  یکی از ابزارهاي مهم در بازنمود جلوه هاي گوناگون یک 
.اثر و به تبع آن شناساندن جهان پنهان داستان می باشد

بندي منطقییا طبقهراه دیگر تفکر جانشینی(داندروایت را یکی از دو راه شناخت جهان می) 1986(برونرچنانکه 
ي وي همچنین در مقاله. کندهاي اجتماعی میروایت فرد را قادر به ساخت واقعیتکندکهمیلاستدالو)است

کند که و پیشنهاد میاتخاذ می کند) 1978(ویگوتسکی .مشابه با لرویکردي ،)1991(واقعیت ساختار روایت
برونر معتقد . سازندینی دانست که رشد و بالندگی انسان را ممکن میبنیادها را باید منابع تعامل اجتماعیداستان

گیرد و در این میان روایت یکی از عوامل مهمی است که اجتماعی بزرگتر شکل میدر رابطه با نظم،است که خود
)12: 1991برونر،(.آوردوجود میرا بهاجتماع- امکان این رابطه خود

، این شناسی و کاربرد آن در فهم بهتر متون ادبیات داستانیبا اهداف مهم روایتبنابراین به دلیل ضرورت آشنایی
یعنی نوجوانان » ـ ه« و »  د « پژوهش به تحلیل روایت شناسی رمانی از جمشید خانیان مربوط به گروه سنی 

پیرامون خویش و اي که با وجود تأثیرهاي شگرف از اجتماع و مبانی شناختی و معرفتی گروه سنی.اختصاص دارد
از این رو، نگارنده با . متون برآمده از آن کمتر آثار و نقدهاي ارزشمندي براي آنان ساخته و پرداخته شده است

و ختگرا چون ریمون کنان، توالن،تودوروفتحلیلی روایت شناسانه بیشتر مبتنی بر نظریات روایت شناسان سا
هاي نهفته در جوان ماریا نیکوالیوا به توصیف جهان پنهان و پیامي ادبیات داستانی کودك و نوروایت شناس حوزه
روایت شناسی پساساختگرا و روایت شناسی شناختی نیز این کار به دنیايپردازد و باي رمان میمتن و ذهن نویسنده

ن حوزه از نقدهاي رایج در ایسعی شودهاي روایت شناسی باید انجام بگیرد وآنچه که در تحلیل. گذاردقدم می
.هاي روایت شناسی ساختاري فراتر رودتوصیف و بیان صرف مؤلفه

ي تحقیقپیشینه

اما در موضوع روایت شناسی آثار کودکان و . ي متعددي موجود استدر باب روایت شناسی، مقاله ها و کتاب ها
مندي در اهی به ابعاد روایتنگ«:  نوجوانان پژوهش هاي محدودي صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتند از

بررسی جایگاه زمان در اشعار «فرد، پور و شیدا آرامشاز سعید حسام» داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور
از لیال » بررسی نقش و کاربرد راوي اول شخص در شعر روایی کودکان«از عباس جاهدجاه، » روایی کودکان



در.فرد و یزدان منصوریانیال  مکتبیاز ل» شناختیدکان از منظر روشهاي ادبیات کوتبار شناسی پژوهش«رضایی، 
ي علمیهاي اینترنتی مقالهبه جز مختصري در سایت،هاي یونس در شکم ماهیعاشقانهتحلیل رماننقد ومورد

پژوهشی یافت اثری که نگارنده تحقیق کرده است،تا آنجایي روایت شناسی،بخصوص در حوزهووجود ندارد
.شدن

روایت شناسی

پردازد، از جمله مسائلی که در درك تمایز روایت شناسی به جاي توجه به چیستی، به چگونگی بیان روایت می
داستان بازنمایی ژرف «. رساند، دریافت تفاوت در مفهوم داستان و روایت استچیستی و چگونگی به ما یاري می

هاست که داراي ترتیب زمانی بوده و ها و وقایع و زمینهشخصیتي اطالعات اولیه و اساسی مربوط به ساختی همه
)31: 1386توالن، (» .ها روایت خوش نیستبدون آن

گیرد و این اطالعات خام و ساده را در هم ي داستان بهره میاما روایت، روساختی است که از اطالعات اولیه
گیرد تا یک اثر ادبی ندانه و پرداخته کنار هم قرار میها را به شکلی هنرمکند، سپس آنمی ریزد و زیرو رو می
داستان عبارتست از ژرف ساخت چیستی متن و روایت شامل روساخت و : توان گفتشکل گیرد، چنانکه می

چگونگی آن است، به تعبیري دیگر، اگر متن روایی، داستانی را نقل نکند، دیگر روایت نخواهد بود و اگر روایت 
. فرآیند خلق داستان استگر متن نخواهد بود و روایتگري داستانمکتوب نشود، دی

)11و 13: 1387کنان ، ریمون( 
ي داستان در نقد ادبیات داستانی امروز ایران پیشرفت قابل ي روایت وروایت شناسی به عنوان علم مطالعهحوزه

دهد که اغلب این نقد و تحلیل ها یک بررسی ومطالعه ي همه جانبه در این عرصه نشان می.توجهی داشته است
. بیشتر مربوط به روایت شناسی ساختگرا می باشد

ي تواند مجموعهي سوسور استوار است که در آن نظام زبانی یکسان میي روایتی ساختگرا بر اندیشهاساس نظریه
دستور زبان دکامرون تودوروف اولین بار در کتاب)116: 1375سلدن ، (ها را تولید کند نامحدودي از گفته

او یادآور می شود که مقصودش از این واژه، . ي قصه به کاربرده استي روایت شناسی را به عنوان علم مطالعهواژه
هاي روایت را دربرمعناي وسیع آن است و تنها به بررسی قصه، داستان و رمان محدود نیست و تمامی گونه

ررسی صفات و افعال یک روایت، تحول روساختی و معانی ژرف تودورف با ب) 7: 1371اخوت، . ( گیردمی
البته به . هر چند خود او به طور مستقیم درصدد تفسیر مضمون و معناي داستان نیست. ساختی آن را روشن می سازد

که هر نوع متنی. نباید ما را به برداشتی انحصارطلبانه در باب مفهوم روایت وادار سازد"داستان"کار بردن لفظ 
ها  و واجد ساختار ترکیبی ویژه اي باشد که بتوان به آن جهت بخشید و براي آن در کنار عواملی چون شخصیت

ي او با وي معتقد است که نظریه. است» یک روایت«، آغاز میانه و پایانی تشخیص داد، به نوعی )هاکنش( حوادث



از ) 1975:216کالر، .( دهدبهتر بافت روایت یاري میاتصال ساختار روایت به ساختار زبان شناسی، ما را در درك
) 63: 1388تودوروف، .(توان وراي تفاوتهاي بدیهی و واضح زبانها، ساختار مشترکی را کشف کردنظر او می

اساس کار تودوروف تجزیه و . روایت استوار است) نحوي( تمرکز عمده تودورف بر تبیین ساختار دستوري
از نظر او روابط میان این واحدها نخستین معیار متمایز کردن ساختارهاي . دهاي کمینه استفروکاستن متن به واح

کند که  عبارتند از نظم بر این اساس، او دو نوع آرایش درونمایگی را مشخص می. متنی متعدد از یکدیگر است
) .1382:26تودوروف، . ( منطقی و نظم فضایی- زمانی

هاي روایت از نوع پساساختگرایی نیز جریان دارد که تنها قدهاي روایت شناسی، تحلیلاما امروزه در تحقیقات و ن
شود و ضمن به پیاده کردن الگوهاي نظریه پردازان ساختگرا و رعایت دقیق و جزیی فرمول هاي آن بسنده نمی

. شودی متن بررسی میهاي پنهان روایت و الگوهاي معنایي ساختار، بیشتر الیهها در حوزهدرنظر داشتن روایت
)1380ابرساختار گرایی،هارلند،:ك.ر(و)85- 73: 1391یان،(

استفاده از الگوهاي نقد پساساختگرایی در ادبیات کودك ونوجوان،در تحقیقات این عرصه در جهان همچنین 
)1387:557ماریا نیکوالیوا، .  ( معمول شده است

روایت شناسی کودك و نوجوان

اي نظري راه تکامل یات کودك ونوجوان ، دست در دست ادبیات کودك و نوجوان، همچون رشتهنظریه و نقد ادب
ي اي به هیچ نظریهاند، هیچ نیاز ویژهپیموده است، نخستین کسانی که در این باره به زبان انگلیسی قلم زده

ن فرهنگ و قدرت یا هاي ایشان روشن و ساده بود و در پی به پرسش کشیدهدف. کردندبخصوصی احساس نمی
بودند ... ازجمله نخستین متخصصان این عرصه افرادي چون النس سلوي، تاونزد، جفري تریز و . ایدئولوژي نبودند

ي ادبیات کودك و نوجوان با بهره و بعدها پژوهش گران حوزه) 36-23: 1387رك پیتر هانت؛ خسرونژاد، ( 
از . شناسی را وارد ادبیات کودك کنندف کوشیدند تا روایتهاي روایت افرادي چون تودوروگیري از نظریه

رك ،توالن، . ( چون پیترسون، مک کیب، یومیکر، سیباك، کزمان و هیکمان بودندي این افراد محققانیجمله
باشد، این محقق روسی کودك و نوجوان، ماریا نیکوالیوا میي روایت در ادبیاتاز جمله متخصصان حوزه) 1386

مقیم سوئد است، در دانشگاه استکهلم داراي کرسی استادي است و از جمله کسانی است 1981که از سال االصل 
اي نشان داده و کوشیده است تا در مندي در ادبیات کودك و نوجوان توجه ویژهکه به روایت و ابعاد روایت

ي نظریه) برد؟ي روایت بهره مییهظریا چگونه نقد ادبیات کودك از نفراسوي دستور داستان(اي با عنوان مقاله
کند، یادآوري برتریهاي وي در این مقاله، دو هدف مهم را دنبال می. روایت شناسی را در این حوزه مطرح کند

. هاي نقد ادبی و مشخص کردن کاربرد آن در ادبیات کودكروایت شناسی همچون رویکردي جدا از دیگر شیوه
)548و 547: 1387نیکوالیوا، ( 



معرفی جمشید خانیان

در هفدهم شهریور ي ادبیات داستانیواز نقادان عرصهو نمایشنامه،رمانداستاني تواناينویسنده،خانیانجمشید
داستان کوتاه آغاز کرده و در این دهه فقط1360وي نوشتن را به طور جدي از دهه . در آبادان بدنیا آمد1340

که حاصل آن پردازدلیف میأو نوجوان به تادبیات کودكيحال حاضر در عرصهاما در.بزرگسال نوشته است
خانیان . این مجموعه نامزد نهایی جایزه گردون شد. باشدمی"همیشه، همین وقت، همین بازي"داستانی يمجموعه

و شهرستان ها رفته و تهران اکثرا بر روي صحنه هاي تئاترکه همچنین چندین عنوان نمایشنامه موفق نیز نوشته است 
ز از جشنواره هاي مختلف از برخی از این نمایشنامه هایش نی. بار به اجرا در آمده است30بسیاري از آن ها بیش از 

از جمله .رتبه هاي برتر را از آن خود کرده اند،ره دفاع مقدسجشنواجمله تئاتر فجر و دوره هاي مختلف 
پر "، "بازي روي خط ممنوع".جشنواره کتاب سال دفاع مقدس شديکه برگزیده"وضیعت هاي نمایشی جنگ"

یک نقش براي "، "ننه دالور"، "خداحافظ همفري بوگارت"،"حافظه اي براي ناقه گوش شکافته"، "قیچی
دو اثري است "از زمینه تا درون مایه"و "جستجو در متن"از آثار داستانی خانیان و"فاصله هاي غریب"، "کاوه

1380و سال هاي نخستین دهه ي 1370ر دهه ي چندین داستان از فعالیت هاي او دزمینه ي نقد و بررسی که در 
موعه اي در مجان هاي لهستانی از جمله به زب.برخی از آثار خانیان نیز به زبانهاي خارجی ترجمه شده است. است

. ه توسط انتشارات سوتوچشدمنتشر"یرانیشهر فرنگ ا"در مجموعه اي به نام و روسی "شام سرو و آتش"به نام 
تر أبین المللی تيو برگزیده ي جشنواره1378برگزیده جشنواره ي مولهایم آلمان در سال "آینه اي توي سقف"

.فجرشده است
است که توسط نشر صریر به "کودکی هاي زمین"نخستین اثر او در زمینه ي ادبیات کودك و نوجوان رمان کوتاه 

و برگزیده ي بهترین کتاب دفاع مقدس در چهارمین دوره و برگزیده بیست سال دفاع مقدس در چاپ رسید
شب گربه هاي چشم ": دیگر آثار خانیان در حوزه کودك و نوجوان عبارتند از. شد1379هشتمین هفته کتاب سال 

کتاب ي هبرگزیده جشنواربچه ها و پوپک و ، برگزیده ي ششمین دوره انتخاب کتاب سال ماهنامه ي سالم "سفید
کتابخانه مونیخ، 2005و برگزیده 1383کاندید مرحله نهایی جایزه مهرگان "بابور"،1387کودك و نوجوان سال 

برگزیده کتاب سال شهید حبیب غنی "ناهی"، 1386برگزیده کتاب سال شهیدحبیب غنی پور"الك پشت فیلی"
را "غوص عمیق"از آخرین کارهاي او رمان.1387برگزیده ي کتاب فصل بهار"هفتم غربیطبقه ي"، 1387پور

.می توان نام برد



رماني خالصه

ی از زبان دختري جوان به نام ساراست روایت» جمشید خانیان«اثر ارزشمند » هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه«رمان 
این کتاب در .کنداش دعوت میکه در اولین اجراي رسمی پیانوي خود مخاطب را به شنیدن اتفاقات مهم زندگی

اش در زمان شروع روایت شده و سارا ماجراهاي اتفاق افتاده براي خود و اعضاي خانواده» موومان«فصل یا سه
تن خانو است و او عالقه زیادي به نواپدر راوي تعمیرکار پی. کنداز آن را تعریف میجنگ تحمیلی و روزهاي بعد 

کند، در این زمینه را به او معرفی میتادانهاي پدر که همواره بهترین اسالبته سارا با تشویق و حمایت. این ساز دارد
گذراندن یک دوره آموزشی به کشور پدر براي . یابدهاي قابل توجهی در نواختن ساز پیانو دست میبه پیشرفت

. شودنیروهاي عراقی به خاك جمهوري اسالمی ایران آغاز میيکند و در این مقطع زمانی حملهآلمان سفر می
خود يکه در مسیر نیروهاي اشغالگر است، مجبور به ترك خانه و کاشانه،خرمشهرخانواده سارا به دلیل سکونت در 

ها در غیاب پدر و به البته آن. برندخود، این وسیله را هم با خود میيپیانوشدید سارا به يشوند و به دلیل عالقهمی
شوند اما در طول مسیر، با پیرزن و پسر کنند با وانت از شهر خارج میها زندگی میهمراه زن و شوهري که با آن

مادر سارا از او . سقوط هستندير در آستانهکنند که پاي پیاده در حال گریز از شهبرخورد میبه نام یونسنوجوانی
به رغم مخالفت . ها همسفر شوندخواهد با جا گذاشتن پیانو در بیایان، اجازه دهد پیرزن و پسر نوجوان هم با آنمی

در این ) یونس(پسر نوجوان . شوندها در نقطه امنی به نام آشیانه مستقر میافتد و سر انجام آنسارا، این اتفاق می
کند و سرانجام با مرگ یونس این دهد که براي سارا معماهاي تازه را مطرح میمیان رفتارهایی از خود بروز می

.گیرداي به خود میها شکل تازهمعما

و مارپیچی رمان،متناوبطرح مکرر

و حوادث داستان در اصطالح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به توالی منظم اعمال)Plot(پیرنگ یا پالتطرح یا
در بوطیقاي وي تا به این ویژگی  که از روزگار ارسطو ،. شودکه مبتنی بر رابطه علت و معلولی است، اطالق می

داستانهاي مدرن به اشکال مختلف ودر قالب عبارات کوناگون تعریف شده است،در شناخت و تحلیل امروز ودر
دانند، در روس داستان را توالی طبیعی و انتزاعی حوادث میشکل گرایان.دستور زبان روایت نقشی اساسی دارد

.دهدکند، یعنی به آن گسترش ادبی میحالیکه پیرنگ، حوادث را انتخاب و بازآفرینی می
)66و 67: 1388میرصادقی، ( 

مان رمان این، طرح هبنابر. فورستر اعتقاد دارد که طرح داستان نیست، بلکه ساختمان منطقی فکري و سببی آنست
.معقول و منطقی خود و نیاز به راز دارد و البته این راز بعدها آشکارخواهد شدياست در جنبه

)113: 1357فورستر، (



هاي یونس داراي یک طرح رازآمیز و در عین حال کامل است، روایت پس گریز و از این دیدگاه، رمان عاشقانه
از . وجب این تکامل شده، بلکه  بر جذابیت روایت نیز افزوده استمعماگونه ي مرگ یونس در آغاز کتاب نه تنها م

ریمون کنان در روایت داستانی طرح را شلومیت. ر،متناوب و مارپیچی هستیمطرفی، در این رمان شاهد طرح مکر
) iterative(و طرح بازگو )repetive( ، طرح مکرر )singulative( طرح مفرد :کندبه سه دسته تقسیم می

)52- 59، صص 1893: رك ریمون کنان ( 
دفعه حادثه اي که فقط یکبار اتفاق افتاده است و این تکرار می تواند به دالیل nطرح مکرر عبارتست از تکرار 

مثال ممکن است بواسطه ي تأثیري باشد . مختلفی صورت گیرد که از نکات کلیدي تحلیل روایت شناسی آثار است
رد نظر گذاشته است و یا تأکیدي که نویسنده می خواهد در راستاي مقصود خویش در که حادثه بر شخصیت مو

.ذهن خواننده ایجاد کند
در عاشقانه هاي یونس ، خانیان از این شگرد استفاده کرده است و حادثه ي مرگ یونس، تولد فرزند عمو غازي و 

موارد با توجه روایت گاهشمارانه ي داستان کسیکال که در برخی وعنقاخانم را با گسست هاي زمانی وگاه پاراد
متناقض به نظر می رسد، بارها تکرار کرده است و بدین وسیله بر یکی از مضامین نهفته در ژرف ساخت داستان 

چنانکه سارا نیز در شب . یعنی تقابل مرگ و زندگی یا زندگی حقیقی و مرگ ظاهري و صوري تأکید کرده است
)141و 140ص (".درست مثل این که دارم دوباره به دنیا می آیم":اش می گویدي اولین رسیتال رسمیاجرا

و بی بی ، مادر بزگ یونس ، زندگی انسان در این جهان را همچون زندانی بودن یونس در شکم ماهی می داند و 
ابتدا ي کهو یونس با شعر)56ص. ( مرگ و هجرت به سوي جهان دیگر را آزادي از این ظلمت و زندان می خواند

/ روي زمین قدم بگذار : این مضمون را می آوردآن را به شکلی غریب و عادت گریز و آشنا زدا تکرار می کند،
و به خوشه هایی که در یک مسیر /  به سحابی ها / به ستاره ها / ولی به آسمان نگاه کن / چون ناگزیر هستی 

همچنین با دقت در کنش ها و بازگویی )  147ص. (نگاه کنو به آسمان / روي زمین قدم بگذار / حرکت می کنند 
آنها به طرح قابل توجه در این داستان می رسیم که عبارتست از طرح مارپیچی که در آن، سیر کنش هاي داستان 

و به تبع آن شکست در روایت و روایت دایره اي نیز در رمان مشاهده )  54، ص1371رك اخوت،( حلقوي است 
همچنین نقل روایت هاي متناوب مربوط به جنگ و . ستان با مرگ یونس آغاز و با آن خاتمه می یابددا. می شود

دور شدن خانواده ي سارا از خرمشهر و حوادث مربوط به زندگی آرام آنها قبل از این حادثه و پیانیست شدن سارا 
در وسارااغ پر از نرگس توسط یونسکه در سینما آن را دکوپاژ می نامند و تکرار صحنه هاي مربوط به دیدن ب

طول رمان ،طرح روایت عاشقانه هاي یونس را به طرح گشتاري نزدیک می کند که تروتان تودوروف در مقاله ي 
)60: 1977تودوروف ، . ( گشتارهاي روایتی در مجموعه ي بوطیقاي نثر از آن سخن می گوید



تم و موتیف رمان

شود و وضعیت و اي که در خالل اثر کشیده میمسلط در هر اثري است، خط یا رشتهدرونمایه، فکر اصلی و تم یا 
ي حاکمی تعریف به بیانی دیگر، درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه. دهدهاي داستان را به هم پیوند میموقعیت

ي هر اثري، جهت یهدرونما: گویندبه همین جهت است که می. کنداند که نویسنده در داستان اعمال میکرده
از دید توماشفسکی تم یا مضمون عنصر .)45: 1385میرصادقی، . ( دهداش را نشان میفکري و ادراکی نویسنده

. اصلی ساختار داستان و تفکر غالب بر اثر است و مصالح آن متاثر از دو عامل متفاوت محیط و سنت ادبی است
)50: 1371اخوت ،( 

،دگرگونی و تحول است که هم با "عاشقانه هاي یونس در شکم ماهی"ن تم در رمان به نظر می رسد اصلی تری
وقایع جنگی و نابسامانی هاي آن که در زمینه ي اصلی داستان جاري است، مطابقت دارد و هم با مسأله ي نوجوانی 

له ي عادت گریزي سأطرفی با پیرنگ اصلی داستان و ماز. و تحول جسمانی و روانی این گروه سنی در پیوند است
.و شکل روایت دایره اي و مارپیچی که همه به نوعی به دگرگونی اشاره می کنند، تناسبی کامل می یابد

بلکه . مساوي با بن مایه و مضمون تکرار شونده در انواع ادبی نیست،ي دیگر اینکه از دید توماشفسکی موتیفنکته
و از این جهت موتیف هاي یک روایت را به دو دسته موتیف وي کوچکترین واحد روایتی را موتیف می نامد 

از این دیدگاه رمان عاشقانه هاي یونس بیشتر داراي موتیف ). 51همان، ص . (پیوسته و موتیف آزاد تقسیم می کند
راحتی آنها را از داستان حذف کرد و واحدهاي روایی در ساختاري کامال ه هاي پیوسته است زیرا نمی توان ب

اگرچه برخی جمالت .ي خود تداعی کننده و القاگر روایت هاي گسترش یافته می باشندته هر کدام به نوبهپیوس
.موتیف هاي آزاد آوردتکراري گفتگوها را،فارغ از وابستگی آنها با تم،می توان در شمار

راوي ، روایتگري وروایت هاي مناسب

هاي متفاوت شنیده ق به بزرگسالی است که از زبان شخصیتهاي کودك و نوجوان ، صداي راوي متعلدر داستان
گوید یعنی راوي روایت شناسی میان آن که سخن می. دید به یک کودك یانوجوان تعلق دارديشود ولی زاویهمی

بیند ، شخصیت کانون ساز یا تمرکز شده و آنکه دیده می شود، شخصیت کانونی شده یا مورد تمرکز ، و آنکه می
ي کم ي کودك و نوجوان یا هر خوانندهمعموال براي خواننده) 568: 1387نیکوالیوا ، . (قائل شده است تفاوت 

در ي دید راويبنابراین انتخاب زاویه.کند، دشوار استدن از ذهنیتی که متن به ایشان تحمیل میاي، رها شتجربه
.ی استهاي دیگر ادبتر از گونه، مهمادبیات کودك از بسیاري جهات

شود و از سویی دیگر به ،شخصیت سارا،از سویی به عنوان راوي مطرح میهاي یونس در شکم ماهیعاشقانهدر
.کندبیند و در برخی موارد تفسیر مییعنی وقایع را می. نیز هستاصلیعنوان نوجوان، شخصیت کانونی ساز



یا بین چند شخصیت در داستانهايز شخصیتکانون سازي ممکن است بین راوي و یکی اها،در بیشتر روایت
گاهی نیز ممکن است کانون سازي چندگانه باشد که به . نوسان باشد که در آن صورت کانون ساز متغیر داریم

در در این رمان گاه یونس و.شودهاي داستانی یکسان از منظر کانون سازهاي مختلف گزارش میموجب آن اتفاق
،هر سه تن نوجوان هستندبا توجه به اینکه هاي کانونی ساز در روایت می شوند واندك مواردي هم سام شخصیت

ست اما در برخی موارد در این داستان ، صداي راوي بزرگسال از راوي داناز نقاط قوت رماننکته را می توان این 
ي عادت واهد میان درونمایهالقا می شود و آن زمانی است که نویسنده می خبه خواننده نوجوان بلندتر شنیده یا 

عی و خیالی چون باغ گریزي و فضاي عرفانی آن،که البته بیشتر معهود ذهن خود اوست، با ایجاد تصاویر انتزا
در ذهن مخاطب خود ارتباط برقرار کند یا مطالب علمی مطرح شده در ) 152،165،103،14صص ،( نرگس ها 

را با بنمایه هاي فلسفی پیوند دهد و از خواننده انتظار تفسیر ) 16،31،63،121به عنوان نمونه صص (البالي گفتگوها 
آن را در روایت کلی داستان داشته باشد که اگر نویسنده چنین توقعی نداشت، ضرورتی هم براي طرح بیان این 

.نبودلب در داستان  امط
و مرگ که در ادبیات کودك به آن هاي مربوط به رشد، فرزند آوريبه یاد داشته باشیم که کودکی و همه مسأله

هاي کودکانترها هستند که روشن نیست با وضعیت یا تجربهخوریم، در حقیقت بازتاب باورهاي بزرگبر می
. هاي گوناگون همخوانی دارند یا خیرجامعهونوجوانان واقعی در 

)498: 1387ي نیکوالیوا،ابرشتاین، نقل از مقاله-لسینک( 
ي روایت به بحث پیام کتاب و نیت نویسنده و اینکه چه نظریه: آوردي خود میدر مقاله،همچنین ا ماریا نیکوالیو

پردازد دهد و مخاطبان این کتاب چه درك و تأویلی از محتواي آن دارند، نمیایدئولوژي و ارزشی را انتقال می
شوند اختار روایت موجودند و باعث میهایی است که در سي ویژگیي کلیهبلکه مفهوم روایت مندي در بردارنده

، شخصیت )پیرنگ، ساختار زمانی داستان ( ها شامل ترکیب بندي اثر اي روایی بخوانیم، این ویژگیآن را نوشته
حوزه فراتر می رود و از اینروایت شناسی شناختیاما امروزه،) 495همان،ص.(پردازي و شگرد روایی است

. رح می کندرگونه اي را مطتعامالت دیگ
ها چگونه ستانال باشد که داؤشناسی یافتن پاسخ این ست روایتگوید که اگر هدف از تحقیقامی) 2007(هرمن

شناسی شناختی آن است که چه فرایندهاي شناختی درك روایی را اصلی براي روایتيلهأشوند، مستفسیر می
آورد مدل ذهنی وجود میدهند تا از جهانی که داستان بهکان میام) بیننده یا شنونده(کنند و به خوانندهپشتیبانی می

اي براي ها ابزاري براي معناسازي و شیوههایی از این دست که چگونه روایتالؤعالوه بر این س. خود را بسازند
ال و ؤسشناسان شناختی جاي ایتکنند نیز براي بسیاري از روها و رویدادها ایجاد میساختاردهی و درك موقعیت

آیا وکنندمثابه ابزاري براي اندیشیدن عمل میها دقیقاً چگونه بهله است و نیز این پرسش مطرح است که داستانأمس
).166: 2003هرمن، (؟هاي انسان استاي براي بازنمایی دقیق تجربهروایت شیوه



هاي ذاتی روایت در ادبیات کودك و نوجوان ، بسیار بحث برانگیز بوده ي با ویژگیکه در رابطهدیگرپرسشی
دهد که پایان بندي هاي روایت شناسی به ما این امکان را میتجزیه و تحلیل. هاستاست، پایان خوش قصه

هاي نی به تعادل رسیدن درگیريرا از پایان بندي روانشناختی یع) همان پایان خشنودي آفرین ( ساختاري داستان 
)545همان،ص. .(درونی قهرمان داستان، تمیز دهیم

ي روانشناختی از ي ساختاري و هم در الیهاي، هم در الیههاي معاصر کودك و نوجوان تا اندازهاگر چه در داستان
ستان که ممکن است رسیدن به جاي پایان ختم به خیر کردن پیرنگ دااند وانون پایان خوش، فاصله گرفتهاین ق

شوند که می اي به آغازي تازه تمام میها با روزنهقهرمان به هدف یا چیرگی بر ضد قهرمان باشد، این گونه داستان
.هاي یونس در شکم ماهی به این هدف رسیده استعاشقانهتوان گفت رمان 

تان با تفنگ ساچمه اي خود در پی شکار چنانکه در صحنه ي پایانی داستان شاهد هستیم که سام که در طول داس
این تفنگ به درد هیچی نمی خوره ، : پرندگان یا دیگر موجودات است، به کنشی بزرگ نائل می شود و می گوید 

می خوام ببینم فرق یه تفنگ واقعی با یه : من چند سال دیگه می رم سربازي؟ و روزنه اي در ذهنش روشن می شود
) 166ص( تفنگ ساچمه اي چیه؟ 

آنجا که سارا پیکر مرده ي یونس را .یا روایت آغازین که در حقیقت جزء پالن هاي انتهایی داستان می باشد 
ف چپ و تصویرش ل یک گوي درخشان چرخیده بود به طراو دراز کشیده بود و سرزیبایش مث: توصیف می کند 

وري که انگار او خواب بود و انگار همین حاالست ط. توي آینه همه چیز برعکس بود. توي آیینه ي نیم قد پیدا بود
که روایتی دیگر گونه از مرگ و ) 11ص . ( که پلک هاي نازك مهتابی اش مثل فلس هاي زنده ي ماهی بلرزد

نام او عد از مرگ یونس به دنیا می آورد وو یا وقتی عنقا خانم فرزندش را، بوزنه اي به سوي حیاتی دوباره است ر
. گذاردرا یونس می 
این نکته می باشد  که راوي تا ،که همواره در بحث راوي و روایت چالش برانگیز بوده است دیگريموضوع مهم

چه حد در داستان نقش دارد به عبارت دیگر نقش راوي در ساخت روایت یا ساخت روایت در آفرینش راوي تا 
چه حد است؟

ي ت که نویسنده فرستنده ي این نشانه و خواننده دریافت کنندهبه زعم نشانه شناسان متن روایی خود یک نشانه اس
آن است و در درون این نشانه، فرستنده ي دیگري همانند راوي، نشانه هاي دیگري براي خواننده یعنی طرف 

راوي است که نشانه هاي ،میان متن و داستانيقت داستان یک مدلول است و واسطهدر حقی. روایت می فرستد
به عبارت دیگر روایت مدلول زبان است اما خود آن بوسیله اي غیر از زبان داللت پیدا . ا می فرستدروایت ر

)93و 92: 1371ه نقل از اخوت ، ب1988:94ادموند کراس ، . ( کندمی
اي ضمنی هشود و این خود متن است که با انواع نمادها و مدلول، راوي به روح روایت تبدیل میهادر رمان عاشقانه
ن نیست و دیگر داراي تعیراویی که. ها، راوي را در صحنه هاي گوناگون رمان بازسازي می کندنهفته در پی دال

.راوي استيخود متن پدید آورندهدیگربه عبارتی.این متن است که با مخاطب سخن می گوید



شخصیت پردازي

: رارندهاي اصلی از این قدید روایت شناس پرسشماریا نیکوالیوا، از در باب شخصیت پردازي به اعتقاد 
شوند؟ براي چنین تجزیه ها چگونه به خواننده نشان داده میسازند و شخصیتونه میها را چگنویسندگان، شخصیت

توان از دیدگاه ها را میاز جمله بررسی شخصیت. هایی، ابزارهاي بسیاري نیز در دست داریمو تحلیل
انجام داد یا از دیدگاه ) ها به مثابه نمادهاي زمانه و یا نمادهاي گروه اجتماعی خودشان یتشخص(اجتماعی -تاریخی

به این کار دست زد ) ي معین هاي روانشناسانهها به مثابه دارندگان ویژگیشخصیت( وانشناختی یا حتی روانکاوانه ر
. کار دست زداي یا جنسی به این هاي دیگر از جمله روش زندگی نامهو یا با روش

)557و 556: 1387ماریا نیکوالیوا، ( 
آنچه که در ادبیات کودك و نوجوان در باب شخصیت مطرح است یکی این است که در این نوع ادبیات، 

هاي ها بیشتر شخصیتها و در نتیجه محور تمامی رویدادها هستند و دیگر اینکه شخصیتها مدار ذهنیتشخصیت
)599: همان . (ترین مشکالت در پرداختن به آنها موقعیت هستی شناختی آنهاستاساسیادبی هستند که یکی از 

توصیف بیرونی یک . از طرفی در ادبیات کودك و نوجوان شخصیت پردازي بیشتر بیرونی است تا درونی
در رمان عاشقانه هاي .ترین ابزاري است که یک نویسنده در این عرصه به کار می بردشخصیت، آسان

ت ها بپردازد اما در این شخصیت پردازي  بیرونی به بیان خصایل شخصیس،نویسنده سعی کرده است از طریقیون
جمالت ومفاهیم نسبتا مبهم و فضاهاي انتزاعی شده است که در برخی موارد براي مخاطب نوجوان گیر مسیر در

ها، به ویژه تمایز میان خیال و نقطه ضعف اصلی این روش آن است که برخی از این تمایز.شناخته شده نیست
» هاي کودکان وجود داردتنها تقسیم بندي فراگیر و مهمی است که در قصه«ي جان استیونز، واقعیت، که به گفته

)561همان،ص. (ساختگی است
توان شخصیت را در مقام بر ساختی در بطن داستان ریمون کنان ، در شخصیت پردازي یک داستان میبه نظر

با این حال ، این خصایل ممکن است در متن به . اي از خصایل شخصیت توصیف کردشده در سایه شبکهمنتزع
هاي گوناگون توان به این برساخت نایل آمد؟ با امتزاج شاخصاما چگونه می. معناي دقیق کلمه نمود یابند یا نیابند

صایل را از بطن آنها بیرون کشیدتوان خیدر هنگام لزوم مپیوستار متن پراکنده است ،شخصیت که در سرتاسر
در یک داستان می توان شخصیت را از جنبه هاي مختلف براي دریافت این شاخص ها .)1387:5ریمون کنان، ( 

، از نظر زبان و گویش، ارتباط شخصیت با فضا و ی، نام شناسی داستانیاز نظر نقش کنشی، معنی شناس. کردسیبرر
)1371،78اخوت،(...  .ان و کم

ویژگی هاي نقش کنش گرا، اعمال شخصیت هاي رمان عاشقانه هاي یونس به طور غیر مستقیم بیان کننده يدر
یابد و کنش از این جهت شامل ها تجلی مییکی از طرق توصیف غیر مستقیم در کنش شخصیتوآنهاست

ي پویاي شخصیت را آشکار جنبه هاي یک زمانهکنش.هاي عادتی استهاي یک زمانه یا غیرعادتی و کنشکنش



ي پایدار یا نامتغیرهاي عادتی،جنبهي عطف روایت نقشی بر عهده می گیرند بر عکس کنشمی کنند وغالبا در نقطه
قاي آازي و عنقا خانم و استاد خوانساري و ، در افرادي چون عمو غاین کنش ها .شخصیت را بروز می دهند

از آنها شخصیتی و از این رو در روند کلی روایتو مادر سارا بیشتر عادتی استادگاریان وحتی کسانی چون پدر 
اما شخصیت هاي نوجوان داستان چون سارا و یونس و سام و سلماي خیالی متناسب با سن  .نسبتا ایستا ساخته است 

چون پیانو نواختن . دمی رسنرسیده یا در سیر روایی متن به آنو سال خود به ساحت هایی از کنش هاي غیر عادتی
وبیان معماهاي راز آلود و یونس، انتخاب شغل مقنی گري توسط وتغییر نگرش هاي او نسبت به یونسناگهانی سارا

). 166ص("می خوام ببینم فرق یک تفنگ واقعی با یه تفنگ ساچمه اي چیه؟"نقطه کهرسیدن سام به این 
یونس ، القاگر و هايهاي برخی از شخصیت هاي عاشقانهشناسی شخصیت، می توان گفت که نامم بحث نادر

وي با حضرت یونس و شکم کارکرد بینامتنیتی مثال گفتار و رفتار یونس و. بیان کننده ي خصوصیات آنهاست
دارهاي متین و صبورانه ، عمو غازي که با رماهی و زندانی و اسارت و رهایی ، بی بی با آن سخنان حکیمانه و ک

پرنده ، همانند مرغابی راه می رود یا هنگام اضطراب بال بال می زند یا حتی عنقا خانم که قرار است داشتن نام
یونسی دیگر که ،گذارد ققنوسی از دل خاکسترش بیرون بیاید و فرزندي به دنیا می آورد که نامش را یونس می

.گذاردهمان نشانه ي تولد دوباره ي یونس است ، پا به عرصه ي حیات می
هاي اساطیري عرب با آن هالهي ي روایت و ارتباط آن با معشوقهیالی سلما که در گفتمان عاشقانهیا شخصیت خ

.نشیندخوش می
گریزانه ي یونس که بازگو زبان شاعرانه ي هنجار. از طرفی زبان شخصیت ها نیز در این رمان قابل توجه است

شار از عشق و هیجان پدر که از شیفتگی به موسیقی خبر می دهد و اوست، زبان سريزانهتفکر عادت ستیيکننده 
ارد واز طرفی مل مادر که از تردید و هراس و عاطفه ي او نشان دوات عاطفی و تکرارهاي همراه با تأمکث ها ، اص

ه چنانک.داردگ و فضاي زمینه ي داستان هم مناسبتله ي جنو با مسأفگی و غم زدگی استهمراه با گیجی، کال
دانیم در توصیف مستقیم، خصلت شخصیت با یک صفت، اسم معنی یا برخی دیگر از انواع اسم یا اجزاي کالم می

آید، بلکه خصلت به طرق مختلف اما در توصیف غیر مستقیم هیچ ذکري از خصلت به میان نمی. شودمعرفی می
با این .را از بطن توصیف استنباط کندشود و دیگر بر خواننده است که ویژگی شخصیتنمایش داده و تشریح می

.ي نمونه هاي فوق از متن، می توان گفت رمان عاشقانه ها در این امر تا حدزیادي موفق بوده استو با ارائهتوضیح

روایتمنديزمان

گذر زمان مثل هر چیز دیگر ممکن است در متن روایی . ي زمان استیکی از مباحث اساسی در زندگی بشر، مسأله
اي ي مکرر تعداد زیادي داستان روایی است، بلکه عنصر سازهاما عنصر زمان نه فقط درون مایه. نمود پیدا کند

ي ي روایت کالمی به این است که در آن زمان مؤلفهبه نظر ریمون کنان مختصه. آیدداستان و متن هم به شمار می



بنابراین در ادبیات روایی، زمان در . محسوب شود) داستان حوادث( و شیء باز نموده ) زبان ( اصلی ابزار بازنمایی 
زمان داستان در معناي توالی خطی رخدادها، بر ساختی . یابدپرتو روابط گاهشمارانه میان داستان و متن معنا می

دت زمانی که مجازا صرف تن روایی، در مقام متن، جز همین مم. قراردادي و در عمل راهکاري مناسب است
آنچه مباحث مربوط به زمان متن، ناظر بدان است، آرایش خطی . بندي دیگري نداردشود، زمانآن میقرائت 

.بنابراین زمان داستان در زمان متن هر دو شبه زمانی و ساختگی است. هاي زبانی در پیوستار متن استپاره
)62و 63: 1387ریمون کنان ، ( 

ي آغاز شروع جنگ تحمیلی عراق علیه یونس در شکم ماهی، محدوههاي زمان اصلی داستان در رمان عاشقانه
استقرار جنگ زدگان تعبیه که براياستي سارا از خرمشهر تا رسیدن به محلی به نام آشیانهایران و خروج خانواده

گریز باشد که به شکل روایتی پسسارا تا مرگ یونس میزندگی به ها و اتفاقات مرتبطادث زمانی کنشو حوشده
.در آغاز رمان آمده است

مربوط به نه سال پس از جنگ و در شب اجراي پردازد،اصلی زمان روایی این رمان میبه بازنمود اما آنچه که
این خانواده در خرمشهر آرام مان زندگی صلی رمان یعنی ساراست  که در آن با زاولین کنسرت عمومی شخصیت ا

توان گفت راوي از این جهت می. شودتن سارا و رفتن پدر به آلمان متداخل میقبل از جنگ و چگونگی پیانو نواخ
زمان در متن روایت ، دست به شگردهاي روایی سنده، با در دست گرفتن و کنترل بازنماییتر نوییا به تعبیر درست

ایی زمان در متن گریز به جابجهاي پیشروایتگریز و در مواردي همهاي پسوایتزند و با آوردن رمؤثر می
ي شکست دهندهي رمان نشانریختهتوان گفت تدوین بهم پس می. کندترورزد تا روایت خود را مؤثرمبادرت می

به . است، پیش و پس از حمله به خرمشهر) شب اجراي کنسرت ( حال ي متن در سه موقعیت وجود آورندهمان به ز
.بندي روایت هست، نیز تحلیل کردکی از عناصر در تحلیل زمانتوان رمان را از منظر تداوم که یهمین دلیل می

تداوم داستان یکی از مهم ترین عنصر هاي روایی است که آهنگ یا ضرب متن را تعیین می کند و از این جهت 
9پیرنگ داستان هاي کودك و نوجوان نمی تواند سال هاي بسیار به درازا بکشد، از این رو نقل حوادث مربوط به 

ال پیش و تأثیر گذشت این زمان بر روایت در رمان عاشقانه ها خیلی مشخص نیست و به طرح داستان آسیبی س
ضمن اینکه شیوه هایی همچون توصیف، توضیح، تکرار چند باره ي یک رویداد، شرح . جدي وارد کرده است

زمان گفتار را در این رمان به رویدادهاي دیگري که به صورت دکوپاژ همزمان با رویدادهاي دیگر رخ می دهند، 
.دو یا سه برابر زمان داستان افزایش داده است

همجنین با نظر به الگوي پنج گانه اي تداوم یعنی صحنه، خالصه، مکث، حذف و تطویل در این داستان می گفت 
اه مکث هایی که عنصرصحنه بر خالصه گویی در این رمان غلبه دارد که یکی از معیارهاي کیفی روایت است اماگ

که براي توصیف به کار رفته اند، از سرعت پیرنگ داستان کاسته است، به گونه اي که خواننده را از دریافت و 
شوق وصول به نقطه ي اوج روایت منصرف می کند و براي مخاطب بزرگسال مناسب تر به نظر می رسد و 



ستان نیز براي این گروه سنی چندان خوشایند ي افکار و احساسات شخصیت هاي داهایی فراوان درباره توصیف
.نیست

ژنت سه جنبه اصلی زمان را از هم . نیکوالیوا نیز در بررسی زمان داستان از الگوي تحلیلی ژنت استفاده کرده است 
: کند که عبارتند است از متمایز می

)تنتوالی فرض شده وقایع در داستان و ترتیب واقعی بازنمایی آن ها در م(ترتیب -
مقدار متنی که . مقدار زمانی که فرض می شود وقایع عمال به خود اختصاص داده اند ( مدت یا دیرش -

)براي ارائه همان وقایع صرف می شود 
هاي که آن واقعه تعداد دفعه هایی که واقعه اي در داستان اتفاق می افتد در مقایسه با تعداد دفعه( بسامد -

) شوددر متن روایت می
)553نیز نیکوالیوا،79: 1386الن، تو(

اما دیرش زمانی .وجود ندارددر روایتترتیبي یونسهارمان عاشقانهدر،گفته شدبارهابنابر دالیلی که قبال
مان دوم است به رمان خود را که مووترین فصلبه طوریکه نویسنده طوالنی. کامال مشهود و آشکار استدرآن

را که ) 143ص(ي ریختن گالن نفتر تا صبح فردا اختصاص داده است یا شرح واقعهشرح حوادث یک بعد از ظه
با توجه به . اي صورت بگیرد، با تفصیل فراوان همراه با گفتارهاي شاعرانه و مؤثر آورده استتواند در چند دقیقهمی

اي در میزان اختصاص یافته به ساز عنصر کنترل کنندهاي بودن وقایع از دیدگاه کانوناینکه اصلی بودن یا حاشیه
.باشدوجود دیرش در این صحنه از روایت قابل توجه می،واقعه است

ي مرگ یونس یا پیانو نواختن سارا یا ي بسامد روایت نیز، در متن رمان حضوري چشمگیر دارد مانند واقعهجنبه
ي ادراکی شود که از جنبهرها روایت میتولد کودك عنقا خانم که یکبار در داستان اتفاق افتاده اما در متن با

دهد که ذهن کانونی هاي معناداري هستند و نشان میروایت ، چنانکه قبال هم ذکر شد ، این بسامد و دیرش مؤلفه
.ي آنها طرح و تم روایت را مؤثر سازدهخواهد به واسطساز روایت را مشغول ساخته است و یا اینکه می

،نگاهی پساساختگرایانه به روایتا ژرف ساخت رمانعادت گریزي وهمراهی آن ب

این بخش نا پیدا و یا کم پیدا،شامل طرح،شخصیت و مضمون.ژرف ساخت داستان بخش تقریبا نا پیداي آنست
هاي یونس عاشقانهدر رمان . ي اصلی روایت وپویایی آن تأثیري بسزا داردعناصري که در ساخت شاکله.شودمی

روایت،وابستگی عمیقی به موضوع عادت گریزي دارد که یکی از محوري ترین مضامین پویایی در شکم ماهی،
ي رمان توانسته است به خوبی از آن براي شخصیت پردازي یونس و پرداخت درادبیات عرفانی ماست و نویسنده

مهم تلقی این مسأله که در توصیف و تمایز هنر ناب امري . حوادث داستان و روابط حاکم بر آنها سود جوید
ادبی ویکتور يیکی از عناصر کلیدي در نظریه(defamilarization)"آشنایی زدایی"تحت عنوان،شودمی



همین که ادراکی عادت شود حالتی ": شکلوفسکی می گوید. شکلوفسکی شکل گراي بزرگ روس است
گیریم که و پیرامون خود خو میما در زندگی به حدي به اشیاء . خودبخودي می یابد و به صورت کلیشه در می آید

وجود هنر به این خاطر است .دیگر نمی توانیم به آن ها از بیرون نگاه کنیم و نقش ویژه ي ادبیات آشنازدایی است 
که احساس زندگی را دوباره به ما بازگرداند، وجودش براي این است که اشیا را احساس کنیم، تا سنگ بودن را به 

زدایی یی در داستان آشنا. ت که نقش هنر در این است که اشیاء را براي ما ناآشنا سازدوي معتقد اس."سنگ بدهد
طرح متفاوت می تواند با برهم خوردن ترتیب وقایع بدست . با دیدگاه جدید و سبک و طرح متفاوت انجام می شود

و یا ترتیب زمان خطی را برهم مثال داستان را از آخر و یا وسط شروع کنیم. ( زدایی کندیی آید و از خواننده آشنا
معنی "رئالیستی"از این رو شکلوفسکی بر این باور است که دیگر صناعت ). یا بکلی آن را حذف کنیم. زنیم 
).53: 1371اخوت،.(زیرا هنر ترتیب منطقی واقعیت بیرونی را برهم می زند. ندارد

تیز است وچنانکه از واژگان،جمالت و عبارتهاي آن روایت این رمان،در ساختار و محتوا،هنجار گریزانه و عادت س
وي گاهی . بر می آید بزرگترین هدف نویسنده انتقال آموزه هاي این مضمون عارفانه به مخاطب نوجوان بوده است

رمان نیز جمله اي از زبان یونس آمده 58در ص به عنوان نمونه.ریح از این آموزه ها سخن می گویدبه شکلی ص
ایییموسیقجمله اي شانزده سیالبی که ریتم . زیپاپ السما رهش نم بجع گرب ینازیر دراد: ویداست که می گ

ي یونس هر کلمه را از چپ به راست بخوانیم زیبایی دارد با صورتی کامال ناآشنا و هنجارستیزکه اگر مطابق گفته
.پاییز امسال شهر من عجب برگریزانی دارد:می شود

سونات مهتاب، سونات پاتتیک، سونات : سارا سونات هاي بتهون را برمی شماردهمچنین در صفحه ي سیزده،
به عبارتی اگر سونات هاي مهتاب، پاتتیک ، .نه سونات دیگر، از همه مهم تر سونات تودیعهامرکالویر و بیست و
اما سونات . ي فارسیسونات می شوند، یعنی به تعداد الفبا32نه تاي دیگر را برشماریم جمعا هامر کالویر و بیست و

22درص. امین سونات که به قول سارا یک موسیقی سحرآمیز است33یعنی . تودیع وراي حروف الفبا قرار می گیرد
روز منظور خود را 3285خواهد بگوید چند سال از شروع جنگ گذشته با عبارت کتاب وقتی سارا می45و 
سال از جنگ گذشته اما سارا این 9یعنی . سال9شود م میروز تقسیم کنی365رساند که اگر این عدد را بر می

خواست، در پی گویی سارا نیز همان طور که یونس می. فهماندمنظور را به صورت ابتکاري با بیان تعداد روز می
نت دارد که اگر گستره ي نت هاي زیر و بم را 8ي جالب توجه این که هر اکتاو موسیقی نکته.هاستترك عادت

به عبارتی یونس جمالتی مانند کوکو دارد که براي هر . سیالب16یعنی همان 16=8*2ظر بگیریم می شود در ن
.کسی شناخته شده نیست و نگاهی را می طلبد که از وراي عادتها وصداهاي آشنا چیزها را ببیند

این ": آوردیونس مینویسنده از زبان،ي رسم مربع و اینکه حرکت مداد به سمت راست منحرف می شوددر نحوه
خواي به طرف چپ خط وقتی می. کنهآینه همه چیز رو وارونه می. گم وارونگی همون چیزیه که من به اون می

تونی از توي هر چیز گه تو میره ، یعنی این که آینه داره به تو میبکشی ولی دستت به طرف راست پایین می
)12ص ( ". ات رو بذاري کنارهاي همیشگیبه شرط این که عادتتکراري یه چیز تازه و عجیب بیرون بکشی ، 



هاي یونسروایتی پنهان از عشق در عاشقانه

هاي کالسیک ادب فارسی و ه یکی از مضامین مکرر و اساسی در ادبیات داستانی بزرگساالن چه در شکل سرود
هاي ها و روایتکودك و نوجوان به شیوهچه در نوع ادبی داستان و رمان معاصر، مضمون عشق است که در ادبیات 

گر عشق پاك نوجوانی است حکایت"هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه"اما رمان .ژانرهاي عاشقانه رایج نیست
ي اوج آشکاري آن شبی مهتابی در یابد و نقطهعرب، ظهور میر نماد سلما به عنوان یکی از معشوقه هايکه د

و گفتگوهاي میان یونس ریزدگردند، گالن نفت سارا بر زمین میاز صف نفت بازمیداستان است که یونس و سارا
نمایاند و روایتگر ي کانونی ساز در روایت این مضمون را به شکلی زیبا میاوو سارا و توصیفات سارا به عنوان ر

:ستان بزرگساالن نداردهاي داي روایتهاي عاشقانهشود که رنگ و بویی از اروتیک و ویژگیعشقی خالصانه می
موي پریشانی که . اش بود، و نیم رخش را روشن کرده بودماه، درست روي شانه. یونس بود. سرم را بلند کردم« 

هایم ي چشماحساس کردم هر دو حلقه. درخشیدزد و میاش ریخته شده بود، برق میروي پیشانی و روي شقیقه
». زند بیرونجوشد و سر میها میآنطوري داغ شده است که انگار خون گرم از 

. ز ابعاد وجودي نوجوان توجه کرده استمان به یکی دیگر اد نویسنده با بیان روایت عشق در ررسبه نظر می
ي آشنایی با عشق ازلونی دیگر است و دگرگونی را از این جهت در تن و نوجوانی که در این مرحله در آستانه

و جهان هنجار ستیز خودها پا را فراتر بگذارد و میاناکنون باید از جهان عادتاو . کندروان خود احساس می
.روانش پیوند برقرار کنداعماقهاي دور نهادینه شده درآشنایی



نتیجه

به"جمشید خانیان"از "هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه"این پژوهش از رهگذر نقد روایت شناسی رمان
ت که برخی از این نتایج را می توان همسو با نظریات روایت شناسان ادبیات کودکان و هایی دست یافته اسنتیجه

با عنایت به این نکته که . االتر تعلق داشته باشدنوجوانان یافت و بعضی دیگر بیشتر به نظر می رسد به گروه سنی ب
هاي و پیشرفتبنیادینبیات کودك و نوجوان تغییرات هاي روایی به کار گرفته شده در ادامروزه تکنیک

.شوداز منظرهاي متفاوتی ارائه میدر جهانايچشمگیري داشته است و همگام با تحوالت رسانه
تواند براي مخاطب نوجوان کشش و از دیدگاه طرح؛ این رمان داراي طرح مکرر، متناوب و مارپیچی است که می

اصلی ترین تم رمان دگرگونی و تحول . صلی آن شودجذابیت ایجاد کند و یا سبب تأکید پیرنگ داستان یا تم ا
ي اجتماعی جنگ و دریافت مانی ناشی از پدیدهساو معناهایی چون نوجوانی، ناامنی و نابروایتاست که با ساختار

.هاي آن مطابقت داردآمیز تجربیات جدید بلوغ چون عشق و هنجارستیزيرازآلود و ابهام
وي نوجوان داستان، شخصیت کانونی ساز اصلی رمان هم هست اما از نقاط ضعف در بحث روایتگري، با اینکه را

ها و گفتارهاي اشخاص داستان ها، منشداستان این است که مخاطب، گاه صداي راوي بزرگسال را البالي کنش
مخاطب ین نیست و این متن است که بام که در برخی موارد راوي داراي تعیابیهمچنین در می. شنودبلندتر می
.گویدسخن می

هاي عادتی و غیر عادتی اشخاص در شکل گیري پویایی یا ایستایی آنان و در باب شخصیت پردازي، کنش
ها و کارکردهاي بینامتنی هاي نمادین رمان در بحث نام شناسی شخصیتگسترش روایت نقش بسزایی دارد و نام

ي بسامد و دیرش به شکل معناداري در متن جنبهشد کهبندي روایت، گفتهزمان يقابل توجه است و در مقوله
سرعت و نویسنده از تداوم و برخی الگوهاي آن چون صحنه و مکث و تطویل از افراطیيجریان دارد و استفاده

ي عادت گریزي و عشق که از موضوعات آشنا و ولهدر نهایت هم مق. به اوج روایت کاسته استسهولت سیر
مطرح و تحلیل شد و نشانگر این است که معرفی و بهره گیري از این مضامین رمان است درمتعالی ادب فارسی

.براي انتقال آنها به مخاطب خویش بوده استیکی از دغدغه هاي ذهنی نویسنده
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