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 نوع مقاله: پژوهشی

 *.سعیده جاللی فرد2.معصومه شبستری 1
 ، تهرانانسانی تهران، دانشکده ادبیات و علومدانشگاه  . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی1

 اهواز ،. دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران2

 02/11/1400: پذیرشتاریخ  26/12/1399 :دریافتتاریخ 

 چکیده

ال م اتصروایت، توالی رویدادهایی است که به شکل غیرتصادفی و با پیوندی سببی و زمانی به ه

ی که شدگ. کانونشودشدگی تشکیل میداستانی از عناصری ازجمله راوی و کانون هر روایت .اندافتهی

عنوان عنصری مستقل در وسیله ژرار ژنت فرانسوی بهشد، بهازاین در زاویه دید و راوی خلط میپیش

پی  را در نویسندگان و پژوهشگران اقبالکنار عنصر راوی موردبررسی علمی قرار گرفت و این امر 

راقی است که محور و موضوع عمعاصر  ة( نویسندتاکنون -یالدیم 1956) هدیه حسینداشت. 

-نی و کانونواع راواو با استفاده از ا .استمسائل اجتماعی با رویکردی سیاسی  ،های اوبسیاری از رمان

ه تفاوت بهای خود، توانست حوادث مختلف اجتماعی عراق را در بسترهای زمانی مها در رمانگری

-یوهو ش دگیشهای اوست که در آن از انواع کانونازجمله رمان «ریام و کفی»ه نمایش بگذارد. عرض

ستار رد. جهای مختلف روایتگری استفاده کرده و همین امر باعث شد تا مبنای این پژوهش قرار گی

شدگی راوی و کانون ة ژرار ژنت،ارد تا بر اساس نظریتحلیلی سعی د-بر روش توصیفیبا تکیه حاضر

مان از ربه حوادث  که در این رمان، غالباً دهداین بررسی نشان می موردبررسی قرار دهد. این رمان را

 شود؛می گرها مجال حضور دادهه و کمتر به دیگر کانونگر نگریسته شدکانون-درونیِ راوی اندازچشم

تنوع  ازگر است. نویسنده در این رمان کانون_راوی حال نگرش شخصیت مادر، کانون توجهولی بااین

اول  روایت راوی یک نفر اما در عین حال نوع روایتگری ترکیبی از در واقع است؛ راوی بهره برده

 .شودشخص و سوم شخص است که به سه صورت روایت می

 راوی، کانون شدگی. ،«ریام و کفی»هدیه حسین، رمان  :هاکلیدواژه
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 .مقدمه 1

تقدان شده است و منهای گوناگون تعریفنوع ادبی مهم عصر ما بارها از جنبهرمان به منزلة 

ین ای در اند. آنچه باعث دشواری تعریف رمان و بحث انتقادبسیاری به بررسی آن پرداخته

میان  از نظیر این نوع ادبی و دیگری در حال تکامل بودن آن است.زمینه شده، یکی تنوع بی

ریف ین، تعترترین و در عین حال کاملروایت ارائه شده شاید سادهتعاریف مختلفی که برای 

دهایی ة رخداباشد. از نظر توالن، روایت توالِی از پیش انگاشته شدمایکل.جی. توالن میاز 

  (9: 1387، بارت)اند. هم اتصال یافتهطور غیر تصادفی بهاست که به

 تری راعام های داستان کرد و برای آن جنبهتوان روایت را محدود به قصه و اگرچه نمی     

وایی ی و رساختار ادبیات داستاننیز در نظر گرفت اما روایت به طور خاص یک داستان است. 

به  ی جدیدهاگیرد. در پژوهشگیرد و داستان بر پایه آن شکل میرا عناصر مختلفی در برمی

یش رفت جایی پ شد. اهمیت این مساله تاتری پرداخته های تازه و دقیقبرخی از عناصر با نگاه

ی فکر ها و مکاتبکه امروزه علمی به نام روایت شناسی بوجود آمد و بر اساس آن نظریه

یجی، های علمی با رشد تدرها همچون دیگر ساحتپردازیمختلفی شکل گرفت. این نظریه

 گام به گام به روایت شناسی قوت داد.

ار کرار داده و ق یرهای رمان را تحت تأثمؤلفه که ستهاونه نظریهاز این نم ژرار ژنت ةنظری     

-ؤلفهمز جملة این شدگی اراوی و کانون محققان را مستلزم دقت نظر بیشتری نموده است.

 تواناند. از رهگذر این نظریه میتوجهی پیداکردهدر نظریة ژنت جایگاه قابلکه  ستها

ا بجستار حاضر  .سنجید شدهی به ساختار و نظام روایی اثرشکلپرداز را در های داستانتوانمندی

 ریام»ن ر رماها را ددو مؤلفه در تالش است تا کیفیت بکارگیری آنموردبررسی قرار دادن این

ر میان دهدیه حسین بیشتر این پژوهش همچنین بدنبال معرفی موردبررسی قرار دهد. « و کفی

 پژوهشگران زبان عربی است.

 های پژوهشسش. پر1-2

 به چه شکلی به کار گرفته شده است؟ «ریام و کفی»انواع راوی در رمان  -1
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 به چه صورت بوده است؟ شدگی در این رمانمهارت نویسنده در بکارگیری کانون -2

 پژوهش ة. پیشین1-3

 وراوی » عنوان احمدرضا صاعدی باتوان به مقاله ازجمله مقاالتی که در این باره نوشته شد می

ب مجله اد 6دوره  چاپ شده در« کانونی شدن در رمان ما تبقی لکم اثر غسان کنفانی

ر، مان مذکودو عنصر در راشاره کرد. نویسنده در این مقاله پس از بررسی این ش(1393)یعرب

خشی بو  ده استبه این نتیجه رسید که در روایتگری از دو سویه کالسیک و مدرن استفاده ش

از رمان از سوی راوی سوم شخص بیرونی و بخشی دیگر توسط راوی اول شخص درونی 

 گر نیز صفر ارزیابی شد.روایت شده است. درجه کانونی

ح از صال« رعاشو یاثر رضو «الطنطوریة»در رمان  یشدگکانون یلو تحل یبررس»مقاله در      

و  یتاکانون روش( 1395مجله لسان مبین ) 24الدین عبدی و همکاران، چاپ شده در شماره 

-نونب کاانتخاموردبررسی قرار گرفت. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که  وجوه مختلف آن

ز او متعدد  یرمتغ هایوجود کانون و دانش همسان با مخاطب است یکه دارا درونی گر

 ایرست؛ زده اکر یکنزد یرا به جهان واقعداستان، آن ینرمان است. تنوع صدا در ا بارز یژگیو

ا رو نگرش خود  بینی آزادانة جهان بیان جرأت هایتبه شخص ،حاکم بر آن یدموکراس

 -ی)شناختیس(، روانشنایمکان -ی)زمانیادراک هایبر آن روشن شدن جنبه افزون. دهد یم

رش مخاطب را در مورد نگ یداستان، شعاع اطالعات هاییتشخص یدئولوژیک( و ایاحساس

 دهد.یم یشعاشور افزا یرضو

چندانی صورت نگرفته است. از میان آثار محدودی که  پژوهشدر مورد آثار هدیه حسین      

با عنوان  (1395) توان به پایان نامه خانم نهاد بازگیردر این باره به آنها دسترسی پیدا شد می

در دانشگاه  «(2012تا 1990ساختار اجتماعی و ادبی رمان نویسان زن عراق )از سال »بررسی 

در کنار بررسی آثار تعدادی از نویسندگان زن عراقی، برخی آثار  نویسنده اشاره کرد کهتهران 

از منظر مسائل اجتماعی همچون جنگ، زنان و مشکالت جامعه موردبررسی  را هدیه حسین

ریام و کفی »ای به نام عراقی نیز در مقاله ةو نویسند منتقداست. نجم عبداهلل کاظم  دادهقرار 

مجله افکار چاپ اردن به تحلیل و  337 در عدد (2017) «لهدیه حسین المرأه حین تقول کفی
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براساس آنچه که گفته شد بنابراین پرداخت.  «ریام و کفی»رمان محتوای داستانی بررسی 

 .طبق با موضوع این مقاله انجام نگرفته استتاکنون پژوهشی من

 ویکرد نظری پژوهش. ر2

اس فرانسوی بود که توانست براس شناسی ژرار ژنتپردازان حوزه روایتترین نظریهاز مهم

لیل فرضیه بنیادین ساختارگرایی دست به توسعه علم روایت شناسی بزند. ژنت برای تح

به  همیتامقوالتی از قبیل راوی و نوع صدا یا دیدگاه راوی و رابطة راوی با روایت شنو 

یه دید و ان زاواو نخستین کسی بود که به ضرورت تمایز می( 32: 1380پاول، )سزایی قائل شد. 

 اد: ی پاسخ دباید به دو سوال بنیان رمانیبه منظور تحلیل هر عقیده داشت وی راوی پی برد. 

ای رویداده-2)صدا(  گوید؟چه کسی در مقام راوی خطاب به روایت شنو سخن می -1

 ا زیرِ و عمل روایت ر یراوژنت  (198: 1997)جنیت،  شوند؟روایت از نگاه چه کسی دیده می

 هالبت (98: 1391، پور)قاسمی کند.یم یبررس ،«بیندچه کسی می»را در کانون سازی و « صدا»ة مقول

ست. ته ابلکه در معنای وسیع کلمه بکار رف ریدر اینجا دیدن نه فقط در معنای ادراک بص

 کار به را مشاهده کانون و روایت اصطالح دو دید، جای زاویه به ژنت بنابراین. (71: 1387)حری، 
 به گرشاهدهم و راوی متمایز اصطالح دو امروزه راوی، جای اصطالح به دیگر عبارت به یا بردمی
 (30: 1387، سلطان بیاد)رود. می کار

سخن »که  است صدایی همانمتن روایی است؛  هدهنداز عناصر اصلی تشکیل کهراوی      

ان را ی داستکند. اوست که رخدادهاگوید و از طریق او داستان به مخاطب انتقال پیدا میمی

ها نآنی به جایی و گسست زماگزیند و با اعمالی نظیر گسترش دادن، فشرده کردن، جابهبرمی

 کند،می روایت که فردی بر مقوله این در ژنت (119 :1393 )خدادادی و همکاران،« دهد.شکل می
از  دیبنطبقه یک کردن، روایت مختلف سطوح به توجه گوید؟ بامی کسی چه یعنی تأکید دارد

 کند.  می مشخص را هاراوی به مربوط مسائل که دارد وجود هاراوی

 . اوانجام داده است یتر صورت دقیق براساس نوع رابطه راوی وبندی را ژنت این تقسیم     

راوی ، راوی را به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی «شدهراوی با داستان روایت هنوع رابط»براساس 

-درون جهان داستان قرار دارد و به عبارت دیگر یکی از شخصیت ، یعنی راویداستانیدرون
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در  اما بیرون از جهان روایت شده ، یعنی راویداستانیراوی برونو دیگری  های داستان است

 (1/218 :1397)پاینده،  کند.داستان قرار دارد و برای مخاطبانی بیرون از داستان روایتگری می

کرد  ه تقسیمرا نیز به دو دستراوی ؛ هاراوی با شخصیت هبراساس نوع رابط ژنت همچنین     

های روای درون جهان داستان حضور دارد )یکی از شخصیت ، یعنیرویداددرونیکی 

دون ب راوی یعنی رویدادراوی برونو دیگری  کننده در رویدادهای داستان است(مشارکت

 ع نه یکدر واق گوید. این راویبیند و برای خواننده باز میرا می آنهامشارکت در رویدادها، 

د. کنیبلکه یک صداست که در وقایع شرکت ندارد و فقط جهان داستان را بازگو م ،شخصیت
 (218همان: )

نت به جای شناسان به پیروی از ژاصطالحی است که بسیاری از روایت نیز شدگیکانون    

ه جای بجایگزینی این اصطالح »برند. دیدگاه و زاویة دید به کار میاصطالحاتی همچون 

تحلیل  صرفًا یک جایگزینی واژگانی نیست؛ بلکه به سبب دقت بیشتر در اصطالحات پیشین،

کانون  میان خواهند مرزشناسان با کاربرد این اصطالح میروایت ،به عبارتی .سخن روایی است

به عقیدة ( 98: 1391پور، )قاسمی «کنش روایت را مشخص سازند.ها و اطالعاِت داستانی و داده

سازی نکانوو  سازی درونیکانون، سازی صفر درجهکانونسازی سه گونه است: ژنت، کانون

 بیرونی.

ع ده در وقایکننشخصیتی شرکت ؛رویدادراوی از نوع موسوم به درون ،گری درونیدر کانون    

 .کننده استاول شخص ناظر و اول شخص شرکت یعنی که شامل دو حالت باشدمیداستان 

ون کان-1ز: اشود که عبارتند هایی تقسیم میسازی خود به زیر مجموعهاین کانون (186)همان: 

حوادث  که رکانون متغی-2رود. از طریق شخصی واحد پیش میاتفاقات داستان  که در آن ثابت

ارت است از که عب کانون متعدد-3 شوند.گر عرضه مید کانوناز طریق چن در داستان، مختلف

  ( 80: 2011)مانفرید، های مختلف. روایت چندین باره یک حادثه از زبان شخصیت

داند و افق نگاه او فقط ظواهر را شامل ها میگری بیرونی، راوی کمتر از شخصیتکانون    

ها، چند و به توصیف مکان رویدادها، ظاهر شخصیت [گرکانون]. در این وضعیت، شودمی

 و 1/187: 1397پاینده، )کند. و نظری از خود ابراز نمی نمودهچون وقایع و از این قبیل بسنده 

 (208-201: 1997جنیت، 
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کنان یمونرتر شد. کنان کاملسازی ژنت با مطرح کردن وجوه آن، توسط ریمونبحث کانون    

و مانند  تصویری نیست -شدگی، خالی از معنای تلویحی نوریکانون اصطالح بودمعتقد 

ویة بایست حدی گسترده در نظر گرفت که سشدگی را میدیدگاه، حس صرفًا بصری کانون

 (156: 1387کنان، ریمون)شناختی، عاطفی و ایدئولوژیکی را نیز در برگیرد. 

ن ژوهشگراجدید علمی مورد استقبال پهای های اخیر، این نظریه همچون دیگر نظریهدر دهه

مختلف  یسانقرار گرفت و بسیاری کوشیدند تا از این منظر اقدام به پژوهش در آثار رمان نو

دیه ه« کفی ریام و» دو عنصر را در رماناند اینجهان کنند. نویسندگان این مقاله نیز تالش کرده

 حسین موردبررسی قرار دهند.

 . دربارة هدیه حسین3

 اسال ب17به مدت  او در بغداد متولد شد. یالدیم 1956سال  ، درعراقی ةه حسین نویسندهدی

استانی خود د ةاولین مجموع میالدی، 1993سال مشغول به فعالیت بود. در  رادیو ةعنوان گویند

تحت  میالدی، 1999او در سال ( 20: 1395 )بازگیر،منتشر نمود.  (اعتذر بنیابة عنکعنوان ) ارا ب

 است.انادا ساکن ک تاثیر خفقان سیاسی از بغداد مهاجرت کرد و هم اکنون

 «ةلقصة و الروایقراءات فی ا»مجموعه داستانی و کتابی نقدی به نام  7، رمان 12تاکنون  وی     

 وان بهتهای او میباشد. ازجمله رمانو همچنان در حال فعالیت در این عرصه می نوشته

نها به رخی از آاشاره کرد که ب «ریام و کفى فی الطریق إلیهم،، ما بعد الحب، أدرکها الصباح»

ر د ؛ی استبیشتر اجتماع هدیه حسینهای اند. محتوای رمانترجمه شده نیز های دیگریزبان

رنج  تلفی ازهای مخصحنه ،های متنوع روایتگریکند تا با استفاده از شیوهاو تالش میواقع 

ش ه نمایب های عراق رامواجهة زنان عراقی با مشکالت جامعه به ویژه جنگ خصوصا مردم و

 هد.دنشان  عنوان یک زن ادیببهبگذارد و از این رهگذر نارضایتی خود را از وضعیت جامعه 

از  ؛ بلکه به دلیل حضور نویسنده در برخیاو از جنگ گذرا و سطحی نیست هایپردازش

ه و ها شکلی عمیق و ملموس به خود گرفتاز این صحنههای وی های جنگ، پردازشصحنه

خاطب ی به مهای خود را از طریق تشبیه و صنایع زیبای ادبکند تا رنجنویسنده نیز سعی می

 انتقال دهد.
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 :. معرفی رمان3-1

 2015ی سال است که در لیست طوالنی جایزه ادبی بوکر عرب ییهااز رمان «ریام و کفی»رمان 

ورد متش، قرار گرفت. این رمان، داستان دختری است که از همان کودکی بخاطر جنسی میالدی

 نوشتن همزمان با .اش را بنویسدگیرد خاطرات گذشته. او تصمیم میرفتگتبعیض قرار می

ی زن ارارة چهدربداستان پردازد. نیز می انزندگینامه، به مسائل و حوادث روزمره خود و دیگر

 امیزندگی آر ،دارند. در ابتدا یعنی خیاطی نه هستند و شغلی مشترککه در یک خا است

 ائب واین رمان دربردارنده مصداشتند سپس هرکدام به سرنوشتی دچار شد. بصورت خالصه 

ستان ن دامشکالت زنان عراقی است که در خانه و جامعه امنیت ندارند. ریام راوی و قهرما

رزیابی را ا هویت خود ،بر مشکالت و رهایی از وابستگیگیرد با فائق آمدن باالخره تصمیم می

 به جوهر واقعی خود دست یابد. بر خویشو با تکیه

 :«ریام و کفی» رمان . راوی در4

 هبودن سه سطح روایتی است. سطح اول مربوط به رویدادهای حال داستا دارایرمان مذکور 

شتن عمل نویسندگی و نوکند. فضای کمتری از رمان را نسبت به سطح دوم اشغال می که

تن به مسائل روزمره و گاهی تعامل با پرداخهمچنین  -نه حوادث آن-زندگینامه راوی 

بعد » باشد.دهد، مرتبط میبه این سطح از رمان که در زمان حال رخ میهمکارش فاطمه، 

، کیف : هاتنیاسبوعین عادت فاطمة، جاءت مبکرة تعمل معها )خبز عروک( قالت بأنها لم تفطر وسأل

ان، بر عهدة در واقع روایت این الیه از داست( 32: 2013حسین، ) «؟حال الکتابة معک، هل نجح أمر

ن که ها در سطح دوم داستاپردازیها و شخصیتتمام حوادث، کنش ریامِ نویسنده است.

 شخصیت–برای راوی  یحوادثپذیرد؛ بزرگترین الیه و سطح اصلی رمان است، صورت می

رونی گر دون، کانریامِ کنشگرو بیشتر اوقات شود در هنگام نوشتن خاطرات تداعی می -قهرمان

ن بأنه ی ریحالعندما عدتُ إلی البیت فی ذلک النهار الذی قال ». است ریام نویسنده راوِی آن و

 (37همان:) «سیتزوجنی کنتُ أشعر کما لو أن جناحین نبتا علی کتفیّ وحلّقت إلی السماء
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ثنای اشود، مربوط به افرادیست که در سوم که در واقع سطح زیرین رمان محسوب می سطح

وی ی رابرا راداستان اصلی، به صورت گذرا و خالصه، داستانی)غالبا داستان زندگی خود( 

 کنند. راوی در این سطح به راوی دیگر گوی معروف است.تعریف می

کنت انتظر  بدأت أکتب کأننی»: ستان با جملهحال دا زمان صفحه از بیان فضای 6راوی پس از 

وم دوارد فاز  (13-12: 2013حسین، ) «هذه اللحظة طوال ما مرّ بعمری من سنین: أنا کفى یاسین الفضلی

ن خود رماز، در این فا است. او اشآن، نوشتن زندگینامه کهشود رمان یا همان سطح میانی می

اس بر اس کند و بر سیری منظم وی دور شروع میگذشته ش و در واقع ازاز ابتدای تولد را

ی فی یسمینن أبی أ قرّر ...سأبدأ من الطفولة»رود: زمان تقویمی به سمت گذشته نزدیک پیش می

ا البنت نأ ام...یرسم إب ییندأن تنا یألمبینما یحلو ، د لتکفّ أمّی عن إنجاب المزید من البناتالمیال دةهاش

، ندهواننده به آیالبته گاه از طریق برگشت به زمان حال و همینطور ارجاع خ (13: همان)« الثالثة.

 (14مان: ه).« سأعرف سببها بعد قلیل دةمتوع ةبنظر یرمتن» زمان پریشی در داستان رخ داده است:

 ن کاستهش داستاکه از هیجان و کشباشد می ارجاعات به آینده داستان در اینجا، قابل ذکر نکته

ینی یش بای پبطور کلی وقتی خواننده بدون پیش فرض قبلی با هر ورق زدنی با حادثه است.

وقتی  ود اماشبیشتر می اوشود، جذابیت داستان و هیجان در نزد ای در داستان مواجه مینشده

ا تا استان رنها ددهد؛ نه تاز داستان از بروز اتفاقی در ادامه داستان خبر می بخشینویسنده در 

 نیز به تان رادهد بلکه ابهامات و گره افکنی در داسگویی و یا گزارش تنزل مییک خاطره سطح

 .بردحاشیه می

 امِری گاهی– راوی اصلی داستان ریام ؛، نوع راوی نیز متغیر استذکر شده بر اساس سطوح     

گیرد از همان آغاز بیست سالگی تصمیم میت که اس -نویسنده و گاهی ریاِم کنشگر

طوح سحاظ شخصیت یک نفر بوده اما به لحاظ . بنابراین راوی به لاش را بنویسدنامهندگیز

 :شودتقسیم میروایتی به انواع زیر 

 قهرمان:  ضمیر اول شخص-درون رویداد-. درون داستان3-1

راوی در سراسر داستان و در بیشتر سطوح روایت حضور دارد، بنابراین درون داستانی است. 

عنوان آن، درون رویدادی نیز هست که نه تنها در داستان حضور دارد؛ بلکه بهعالوه بر 
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شخصیت اصلی داستان در حوادث و رویدادها مشارکت دارد و با برهم زدن زمان خطی 

عنوان قهرمان عنوان راوی و نیز بهداستان و تردد به حال و گذشته داستان و گریز به آینده، به

شود و رمان شروع می 32 د. این نوع روایتگری تقریبا از صفحهکنداستان نقش آفرینی می

گذرد و به زمان حال یا بیشترین کاربرد را دارد. یعنی جایی که روایت از گذشته خیلی دور می

شود. در واقع از زمانی که راوی به لحاظ سنی گذشته نزدیک به حاِل داستان، نزدیک می

ما ربّ» .کندایفا می در رویدادهارا  شود بلکه نقش محوریمیبزرگتر شده، نه تنها وارد رویدادها 

 «و فتنت بریحان ةعشر ةو أنا ابنة الثالث یمر عندما تفجرت عواطفألاف أفسر یوان وإال کلنضجت قبل األ

یکی از ؛ درون داستان قرار دارد ،نمونه راوی غیر از اینکه خوداین در  (38: 2013حسین، )

 .شودمی تلقیدرون رویداد  روآید. از اینشمار میی آن نیز بههاشخصیت

 اظر:اول شخص ن-ویدادربرون-. درون داستان3-2

یداد و روهایی است که راوی برونموقعیتازجمله  ،های داستانزندگی شخصیت ختن بهپردا

نه دهد. این نموشود و در پوشش راوی اول شخص ناظر، ماجرا را شرح مینگر میبرون

 اوی دوراندارد. علت این است در این بخش ر یکاربرد بیشتر ،به بعد 12 از صفحهروایتگری 

اصلی  کند که نقشی در حوادث داستان ندارد و کنشگرانرا روایت میش کودکی و نوجوانی

 است. ش مسعودهاههای بزرگسال داستان یعنی پدر و مادر و جدشخصیت ،حوادث این دوران

ن، حسی)« کهنا یعلی عجل و رأیتن مر أشبه بفیلم معدّ األ أ، بدیماضوقفت وتأملت و نظرت إلی ال»

2013 :8)  

 ،ا رقم بزندرای یا حادثه کندآفرینی عبارتی او نوجوانی است که بیشتر از اینکه نقشبه     

شسته های فیلم یا تئاتری به نظاره نست که حوادث زندگیش را همچون صحنهی اتماشاگر

 ،دهوایت شست اما موقعیت زمانی دو رخداد ریگر هر دو یکراوی و کانوناست. در این حالت 

د را شته خوگر دو کارگزار مجزایند. راوی بیرونی، شخصیت گذدهد که راوی و کانوننشان می

 .کندکانونی می

کارگیری ضمیر متکلم ه در ب ،با راوی سوم شخص تمایز میان این نوع راوی ةمشخص     

در  بوده وکه بخشی از زندگیش  را اشیعنی راوی حوادث مربوط به خانواده ؛ستاوحده 



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 168 

به عبارت بهتر  .کندروایت می ؛گر استخود از نزدیک شاهد این حوادث و کانون ،بیشتر موارد

اش حضور دارد و ناظر در قالب اول شخص، در صحنه و بطن حوادث مربوط به خانواده راوی

 ،در روایت سوم شخص با این وجود و رویداد آنها دخالتی ندارد. هااما در کنشبر آن است؛ 

کند؛ این در حالی است که وقتی راوی اول شخص کسب می او اطالعات داستانی را با واسطه

ها و ناظر باشد، در ارتباط نزدیک با شخصیت قرار دارد و اطالعات و پردازش وی از شخصیت

که در قالب راوی سوم شخص زمانی اما باشد.تباط میاتفاقات داستان، در اثر وجود همین ار

کند، فقط نقال است و نه تنها در رویداد کنشی ندارد بلکه ارتباط نزدیکی با ایفای نقش می

 ،گرگر است. در واقع کانونحادثه یا شخصیت کانون شده ندارد و فقط از راه دور نظاره

 است. ی غیر از قهرمانشخصیت

 ...ا بالرجلإنم و ةالمها وکم کانت تکرر بأن تحدید جنس الجنین العالقة له بالمرأکالتثق ب یماُ»    

ث عن تبح یجعل أم عیشتها مما یعلی أم کدتن ةطویل ةلفتر یالولد ظلت جدت ةعندما أنجبت له بهیج

ست ریام اادر مزندگی  ی ازکانونی شده وضعیت در این نمونه (22: همان)« .تعینها علی الصبر ةتسلی

زار آمورد  شگو مادربزر ریام سوی پدراز  آمدند؛به دنیا می دختراینکه فرزندانش، که بخاطر 

 به روایتگری که در داستان نیز حضور دارد، گرراوی در قالب شخصیتی نظاره قرار گرفته بود.

 ریامِ ر گنکانو ، بنابراینمشغول است و با حادثه یا شخصیت کانونی شده ارتباط نزدیک دارد

 است.  نویسندهریامِ ،و راویخردسال 

 یگرگوی:د -. درون داستان3-3

یرد گمی در قالب راوی سوم شخصی قرار ؛ اماگاهی راوی درون داستانی و برون رویداد هست

جام ورت انصکند. این نوع روایتگری به دو داستان فرد دیگری را روایت میو از این طریق، 

اوی رتوسط  داستانروایت  و دیگری گر بیرونیداستان به نقل از کانون یکی روایت ؛پذیردمی

 های غیرداستان شخصیتگری، مشاهده ناظر و در مقامکه صرفا  است خارج از روایت

یل و و تتما تتغنج یالت الشقراء ذات العیون الخضر ةعزیز»عنوان نمونه: به برد.اش را پیش میخانواده

 :2013حسین، )« من العمر ةم منذ کانت فی الخامساأل ةهذه یتیم ةو تکلمه دون حرج و عزیز کتتضاح
39)  
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از اعضای خانواده یا دوست که  است های فرعی داستانشخصیت از عزیزه دوست ریام     

پردازی شخصیتبه  ،رو در جایگاه راوی سوم شخصاز اینرود. شمار نمینیز بهصمیمی او

در رویداد حوادث زندگی عزیزه نقشی ندارد، روایتگری  چون کند. از طرفیمی عزیزه اقدام

 شود.برون رویداد محسوب می

 شدگی در رمان ریام و کفی. کانون5

 انیزم رمان دو محور اصلی بیان شد، بر اساس سطوح روایتی داستان که به صورت خالصه

رار ق زیابید اردو محور مورنظر به این اب وایتگری و کانون سازی رماندر این مجال، ر دارد که

رت به صو .ندرت گریزی به آینده داردبه داستان ترکیبی از گذشته و حال است که گیرد.می

ا عمدت گر و راویگری از سوی اول شخص داستان بر کل رمان حاکم است و کانونکلی کانون

را زی ،دشونارانی مجزا میدو به تناسب زمان رمان، گاهی کارگزیک شخصیت هستند اما این

ر ت. دگر اسخاصیت نگریستن به گذشته و روایت در زمان حال، تفکیک کردن راوی و کانون

-یوادث منگرد و از چشم اندازی دور به تماشای حگر به گذشته مینتیجه زمانی که کانون

 یالعنب ف ت عریشةأراهما کما لو أنهما ماتزاالن تجلسان تح یإنن»گری بیرونی دارد: نشیند، کانون

سط ران ومن الخیز یوأری بهیجة تجلس علی کرسی... حدیقة البیت القدیم نحن بنات نتحلق حول أم

ریام  گردر این مثال کانون( 23 :2013حسین، )« .یترقص محمود لتغیظ أم یالحدیقة بینما جدت

م هنه دور اش در باغ خااش را که در آن خود و خانوادههای از گذشتاست که صحنه نوجوان

 است.در زمان حال داستان و راوی ریام جوان  کنداند، کانونی مینشسته

کاود و در میان آنها حضور در زمان حال داستان، حوادث را میراوی در محور دوم که      

ک کارگزار هستند. این امر گر درونی است در نتیجه هردو یدارد، راوی اول شخص و کانون

افتد ولی پس از چند صفحه، بخاطر رخنه زمان پریشی نیز در صفحات ابتدایی رمان اتفاق می

که راوی به زمان حال  159 صفحه شود و مجدد ازسیر آن قطع می در داستان، نگرگذشته

راوی در  10تا  8 دهد. بطور مثال در صفحهگردد و تا پایان داستان به مسیر خود ادامه میبرمی

حین نخرج إلی الدنیا من ظلمات کانت »اش است: گری علت خود نوشتِ زندگینامهحال کانون

 شکل رؤاها... کردرها و النکنتذ دلکننا لم نع ةحالم شفافأ یتسرّب لنا الدفء النفکر بالزمن ربما راودتن
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 :)همان« الزوال... یأن أکتب قبل أن یمحوننعم أرید  هذه الحیاة... یعلی البقاء طویال ف یالتساعدن یمهنت

 گر و راوی هر دو ریام جوان است.در این مثال کانون (8-10

مانطور هو  گیردمی ریام صورتثابت و از سوی شخصیت  عمدتا گریدر این رمان کانون     

 دادقلم متفاوت باعث حال، و گذشته مختلف زمانی قلمروهای در حضور فقط که اشاره شد

-ه و نظریهگرهای دیگر مجال بیان دیدگاندرت به کانونهبو  بری آن شده استکار نوع کردن

 ةقیل من بأفض ةالجید ةعنه إنه رجل صاحب ضمیر یقدّر البضاع یتقول أم»شود. هایشان داده می

م یاراوی ر لیو شده یاز نگاه مادر ریام کانون ،در این مثال مختار الذیب (52: همان)« التجار...

جهی او به توبی گرهای متغیر به معنایر از کانونگکانون-اندک راوی ةالبته استفاد جوان است.

صی گاه خاراوی اصلی را در برجسته نمودن دید ةهای دیگران نیست، بلکه میزان سیطرنگرش

 ن امر درخواهد! ایمی او شود کهمیدهد و در واقع تنها آن چیزی دیده و روایت نشان می

مان ر، مّیبرجسته مادر بیشتر قابل مشاهده است، زیرا به لحاظ ک هایِ کانونی شدن دیدگاه

ا تحت رمان چندان از زاویه دید مادر دیده نشد اما نگرش مادر به شکل تاثیرگذاری جریان ر

 الشعاع خود قرار داده است.

  . وجوه کانون شدگی:5-1

گر دیدن بصری رویدادها توسط مشاهدهصرفا به  شدگی، دیگربا مطرح شدن وجوه کانون

 می او اهدیدگ از ایدئولوژیکی و روانشناختی پنداری، نظر از رویدادهابلکه  شودبسنده نمی
 .گذرد

 . وجه ادراکی:5-1-1

 (329: 1383 ،حری) شود.ادراک از طریق دو مختصة اصلی زمان و مکان تعیین می ر این وجه،د

 رد.گیگر موردبررسی قرار میگستردگی چشم انداز کانونها و به صورت کلی، محدودیت

گر اندازی هوایی در برابر مشاهدهمند عبارت از چشمهای مکانواژه. مکان روایی: 5-1-1-1

گر در جایی بسیار فراتر از اشیای مورد ادراک خود انداز هوایی، کانونمحدود است. در چشم

  (329همان: ) .ایستدمی
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ود در مکانی گیرد که خت میأگر محدود نشمند در این رمان از مشاهدهشدگی مکانکانون      

گر اافتد و نزدیک و داخل در رویدادهاست. اغلب رویدادها در چارچوب خانه اتفاق می

یرون را بنجره همان خانه قادر است پگر بخواهد به بیرونی نگاهی افکند، تنها از کانون-راوی

ب لی جانعتطل  یالت یغرفت ةأنظر إلیه من نافذ ف کیف یعیش هذا الرجل...أردت أن أعر»: ببیند

حل مغازه م، به ترچند کوچه آن طرف و گاهی کمی دورتر از خانه (164: 2013)حسین، « حدیقته.

 رود.می مختار الذیب و یا کتابخانه

 ،نگرده آن دنیای اطرافش را میاز دریچ گرکانون-راویای که به هر صورت مکان بسته     

ل شد عه تبدیبه شخصیتی منزوی از جاماو رو از این .تعامالتش را حتی با دیگران محدود کرد

 هجب شدموبرد. شاید همین مکان بسته که برای شکستن این حصر به سیر در گذشته پناه می

ت ین فتح...حکبین یدی کإن نجم تحدیقا بالنجوم،ک کفا» ه شود:دیکه چشمان او سمت آسمان کش

 (207 مان:ه)« .رهن تغییمالماضیة الینفع معه الرتق و البد  یشعرت بأن ثوب أیام إلی الیقظة التامة... یعین

س از پ بدین صورت اوافق دیدش را تحت تأثیر قرار داد و  ،انتهادیدن عظمت آسمان بی

کان مها و نه تن شتدرونی که همچون روحی نامرئی در تمام روایت همراه با خود دا یتقابل

 قدم به فضای گریزد و برای یافتن هویت واقعی خود،لکه از آن مینموده، ب بسته خانه را ترک

علی  یدمق عُ ها أنا اَضِ لم تبدأ بعد، یشعور بأن قصَّت یلَم التفت إلی الوَراء راودتن» .اردذگبازتری می

ل الرَّبیع اوَّ یة فثل شجرمتجدِّد أ یأنَّن حسّ کما لوأطریق البدایة بعیداً عن بیت العائلة و اشباح الموتی و

این  (211 :همان)«. یجسدِ  یتنفض عن عُروقِها کُلَّ ما یمکن أن یوقف جریان الدَّمعِ ف یوأن اعماقِ

معه یری جاخانه و به تعب پاگیرِتواند ناشی از همین محیط بسته و دست و تقابل درونی می

 کند.قابل نامحسوس درونی وادار میگر را به تقال و تکانون-باشد که راوی

گر ممکن است رخدادهای کانونی شده را در زمانی روایت کند کانون . زمان روایی:5-1-1-2

این  (125ش: 1391زاده و سلیمیان، )علیهاست. ها و یا جلوتر از آنتر از زمان وقوع آنکه عقب

شود و پس از زمان حال سیر می در دارای دو پردازش زمانی است؛ در صفحات ابتدایی مانر

آن معموال زمان پریشی گذشته نگر و به صورت جزئی آینده نگر در جریان است و از صفحه 

از  رود.گیرد و تا پایان گام به گام پیش میسیری طبیعی به خود می داستان زمان ،به بعد 159

شدگی درونی که با اطالعاتی که شدگی نیز به دو صورت است، یکی کانون رو کانوناین
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 (160: 2013)حسین،  «.و الأعرفه ییقلقن یءأنا مرتابة من ش»دهد، همزمان و مقارن است. گر میکانون

تصاویری شود و تصاویر ارائه شده از روایت در نتیجه دید او به همان زمان روایت محدود می

و دیگری کانون شدگی مربوط به زمان گذشته است که از وسعت  کامل و فراگیر نخواهد بود

 دید بیشتری برخوردار است.

 . وجه روان شناحتی: 5-1-2

هن و ی به ذشناختگر سر و کار دارد، وجه روانحسی کانون هکه وجه ادراکی با گستردر حالی

، موقعیت کنان در این قسمتریمون (118: 1995 کنعان، )ریمون پردازد.گر میعواطف کانونی

  دهد.گر را موردبررسی قرار میشناختی و عاطفی کانونی

این حس ریام قهرمان رمان شخصیتی کنجکاو و جستجوگر دارد. وجه شناختی: . 4-1-2-1

و  دارد و به حریم خصوصی زناشویی پدر و مادرای وا میدر کودکی او را به شیطنت بچگانه

گر و شاید همین اتفاق باعث شد که او دچار شخصیتی تکانششود. زن دوم پدرش وارد می

دنبال  به اوسرانجامی را تجربه کند. های بیدر نوجوانی و جوانی عشق هیجانی شود که

نه در خیاطی و نه حتی  ،یابدهای دانشگاهیش میست که نه آن را در میان کتاباای گمشده

تَنأی عن  یصابعأبینما »: شودمند میها عالقههای مختلف زندگی به آندر برهه درون مردانی که

قراءةِ القصص  یف ء مفقود التتضِح معالمه مرَّةً أجِدهُ فی کُتب الجامعة و مرّةًیالمّاکنة وتبحث عن ش

دهد ، اهمیت میشهرچند کوچک یو نیازها خود او به شخصیت (71: 2013حسین،)« والرّوایات.

ها حققت شیئاً رغبت فیه بشدّة حَتّی وإن کانَ هذا  ی:ألقول لنفس» کند.ها تالش میرای تحقق آنو ب

این عمل او ناشی از ارزش و کرامت بخشیدن به شأن خویش  (171 :)همان« ء مجرَّد فستان.یالش

 . بوداست که از مادر آموخته 

 اگرچه خالف عرف و عادتهای در ظاهر ناچیز و کوچک همین توجه به خواسته     

خود در میان  ةظهور ریامی است که پس از جستجوی گم شد ةاما مقدم خانوادگی او است،

به  یابد و بدین ترتیب اوآن را درون خود می های مختلف، سرانجامکتابها، خیاطی و عشق

غلق علی هذا المنوال سأن یوإذا ما جرت سنوات عمر»کند. حقیقت وجودی خود دست پیدا می
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لیه إحساسها بحرارة اللمس هذا ماخلصت إ یصابعأتفقدّ  ةستنفلت مع کلِّ غرز یخیوط حیات یعلی نفس

 (171 همان:) «.یالصّباح الباکر باحثة عن جوهر ذات یحینَ خرجت ف

شناختی، میزان درگیری و خنثی بودن و در این بخش از جنبة روان. وجه عاطفی: 5-1-2-2

شود. بدین ترتیب ممکن است که گر از درون یا بیرون بررسی میکانونهای به طور کلی کنش

گر کامالً خنثی، عینی و رفتارگرایانه عمل کند یا به دلیل ارتباط و احساس خاصی که با مشاهده

 (75: 1395عبدی و همکاران، ) ها دارد، احساسی و درگیر رفتار نماید.برخی از شخصیت

 عمدتا از در سیر داستان که اصلی حاکم بر روایت خشم و گریز است. این احساس ةعاطف     

 است خشمی سرکوب شده یا د، خشمی پنهانشوبروز می سوی قهرمان و یا نسبت به قهرمان

جود یط موشود. گریز و ترک محیط که به نوعی برای فرار از شراکه گاهی به آن اعتراف می

ر صورت باشد؛ به هخارج می از ارادة او گر است و گاهیکانون-یخود راو ةگاه با اراده، بود

 .کنداو را وادار به ترک محل می

 خشم این احساسات در سنین مختلف، متفاوت است. در کودکی این ناراحتی و انواع     

گریز از  به انتخاب کنشِ  بخاطر خردسال بودنش قادر گرکانون-راویشود و سرکوب می

ه رک و باش را تکنند مدرسهلکه این مدیر و پدر است که او را وادار میب؛ موقعیت نیست

أخری  بحث عن مدرسةأقاطعته بعصبیة و بصوت أعلی: أخرج اآلن و» مدرسه دیگری منتقل شود.

 (16 :2013 )حسین،« .ورقة النقل جاهزة

سوی دایی  ازای خود، خاطر وارد شدن به رابطه عاطفی با پسر هم محلههدر نوجوانی ب     

اش قها معشوبخشمی که او از برخورد ناجوانمردانه دایی شود اما اش وادار به ترک محبوب می

حینما »باعث شد که در بزرگسالی هنوز احساس آن روز با جزئیات در خاطرش بماند. ،داشت

« یده. یکسرن أو تمنیت من اهلل  یه و هددته...کم کرهت خالمّاقال: کسرت له ذراعه أمام  یعاد خال
 (44 :)همان

در جوانی نیز دل در گرو نجم الذیب گذاشته بود، اما نجم الذیب بخاطر به قتل رساندن      

مادرش زندانی شد، ریام پس از آنکه از واقعیت باخبر شد او را برای همیشه به فراموشی 
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 یالذ نجم لم یقم وزنا للحبّ مادام سیعتاد علی القتل... ةًمختار: من یقتل مرّ الم السیدکتذکرت »سپرد. 

 (121 همان:)« ی.أنهیت عزلت کلذلی التهلکة... لإودی به أ اًختار طریقابیننا و

ب شده خشمی سرکو ایجاد آزار و رفتار دور از چارچوب شوهر خواهرش با او نیز باعث    

ین ازاکه پیش- او برای گرفتار نشدن به سرانجامی شبیه خواهرش صابرین ؛شوددر درونش می

ز برای نجات ا نیز و -مورد تجاوز عمویش قرار گرفته و به دنبال آن خودکشی کرده بود

 ی... جعلنالیوم کذل» .شتو به منزل قدیمی خود برگ شد محلمجبور به ترک  ،شرایط مذکور

حوض  فیاق لیضع بعض األطب یدخل سام» (136)همان: « أهجر البیت المستأجر و أعود للبیت القدیم.

« ...باًیه غضإلی الخلف بقوة و حملقت فی عین یبیدیه االثنتین، دفعت سام یالغسیل و إذا به یمسن

  (137 :2013، نحسی)

 ورانکند و این فمی لبریز ش رااست که خشم یدرگیری با خواهرش هند آخرین محرک     

ة الماضی یثوب أیامشعرت بأن » دهد.او را برای همیشه از مکان بسته خانه فراری می خشم،

بین  ذا البیته یر فقبل أن تنخث یلتجدید دمائ یمن تغییره رغبة قویة تملکتن الینفع معه الرتق و البدّ

جوانی اختالف او با خواهرش به کودکی و بخصوص نو ةریش (207)همان: « سخریة و تسلط هند.

أن ب أبداً کال أش»کرده بود.  ریام با ریحان را نزد مادرش افشا ةگردد که هند جریان رابطمی بر

 یّ أل یرمت یمّأکانت من وراء کتف  ی... کم شعرت بالحقد علی هند التیألمّ أفشت السرّ یالت یهند ه

-ار بودن آندهای متعدد و حجیم و ریشه به تعبیری انباشت خشم (44-41 :)همان «.نظرات ساخرة

تسبب ألئال »سیر روایت شده است:  گر وانونک-، منجر به دگرگونی دائمی سیر روحی راویها

 کلتاء لقلع الور بزرع بذرة للخالف بیننا ربما تنمو و تعرّش علی قلبینا و عندها الیمکن العودة إلی

  (194 :همان) «البذرة.

 . وجه ایدئولوژیک:5-1-3

 نکهیتوجه اقابل شود. نکتهیگر پرداخته منها و افکار کانوینیبها، جهاننگرش به بخش نیدر ا

. ساز استای کانونیشهاند کالن یریگجهت بلکه ،ستین یاسیو س یهای مذهبدگاهیمنظور د
 (103ش: 1391پور،قاسمی)
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نگرش  ب بااست که خواننده و مخاط نیدر نگاه اول انتظار ا دیشا یهر رمان یدر بررس     

ر تفک یفک و امی! در رستین نیچن یرو شود، اما گاههرمان روب یاصل تیشخص ایو  یراو یکل

 اما رد،دان یابعاد چندان روشن یلحاظ پردازش داستانکه به او ؛مادر است تیحاکم از آِن شخص

 یو قهرمان اصل یراو تیشخص یجیتدر لیتشک موجب شنگرش یعبارتو به یدیسخنان کل

ختر و ده منزلت نهادن برمان که همان ارج نیا یاصل امیتوان ادعا کرد که پیم یو حت شودمی

 است. ست، برگرفته از نگرش مادر در داستان ازن 

 ،صلی رماناکند و به شکل گیری شخصیت مادر به چند صورت، پیام داستان را مخابره می     

 دهد: جهت می

کند که زن ای( زندگی میای )جامعهه: مادر در خانهزانیستزن نگرش مقاومت در برابر -1

ی ن زیبایعناوی شود. او برای مقابله با این تفکر از اسم وتحقیر واقع میبخاطر جنسیتش مورد 

ه به مادر اهرانمکند که دربردارنده لطافت و زیبایی زن است. این مقابله ظریف اما استفاده می

نتظار اچشم  هاست. پدر خانواده کههنگام نامگذاری سومین نوزاد خانواده ازجمله این نمونه

ان د را نشاض خوبود، وقتی سومین دختر خانواده به دنیا آمد، برای اینکه اعترتولد فرزند پسر 

سم به ا امیر دنیمنا را برگزید و در برابر« ریام»گذاشت. اما مادر نام « کفی»دهد، نام دختر را 

کی ریام ل : التعودا من دونیّصارمة بوصایاها ألخت یکانت أمّ»کرد: ی در خانه مقاومت میکف

 نیا (29: 2013 )حسین،« ...یّبل تلتفت إل اهتماماً یسمها کفی! التعیرها أمّإ: یفتصیح جدتالتختطف 

 جامعه را یصورت کلپدر و مادر بزرگ و به هزانیستزن نگرشاز مقابله با  ینماد مقاومت

جاب عن ان یفّ اُمّشهادة المیالد لتک یف یأن یسمین یر أبکما قرّ یأنا کَفی یاسین الفضل» دارد.دربر

 .«یو جدّت یبم یعجب أه ولأحبَّتُ یسم الّذباسم ریام اإل یو أن تنادین یالمزید من البنات. بینما یحلو ألمِّ
 (13 :)همان

 یراپدر ب ت.اس «بنات»دختران در برابر  دنینام یبرا «فراشات»استفاده از لقب نمونه دیگر، 

ر یندث یسمکاد ا»د: کریصدا م «م البناتأ»منزلت زن در خانه، مادر را  ریتحق بالتبع و مادر ریتحق

دی منزلت در مقابل مادر برای نشان دادن ارزشمن (64 :)همان« .البنات ه اسم أمّ محلّ و یحلّ

حلو قلبها کما ی صرنا نحن فراشات هکذا» نامید.می «فراشات قلبی»و  «فراشات»دخترانش آنها را 

 (68 همان:)« ینا.ن تسمّألها 
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ن ز یادبرداکرد و به آنها هایش را دور خود جمع میها: او پروانهصبر در برابر سختی-2

 ةبردارند ها دراین ویژگی تمامی داد.امیدواری، صبوری و پاکدامنی را آموزش می ،مشکالت

ه گرشی کن ؛است آن های زندگی در همه ابعاد و اشکالدر برابر پستی و بلندیمادر مت ومقا

 یناها فما عَرفککنَّها لَم تَنته أحزانها ل» :شددر کالم و عمل و رفتار مادر برای قهرمان پدیدار می

عَلَینا أن  یتِاآه یا فِراش الشَّدائِد قَویَّة و صَبورة شدَّت أزرها و طوت آالمُها تحت جلدها و قالَت لَنا:

ة خریّسّقابل اإلساءات بالجه الحیاة المفعم باألمل... کانت تکانت ترینا و» (109 :)همان« نَتجاوِزَ األحزان.

مان، )ه «کة.لشائنیا ایمکنکن عبور دروب الدّ یأو باإلبتسامات حتی وإن کانت مصطنعة: بهذا یا فراشات

به سمت ، گر و دخترکی ته تغاریهمین امر باعث شد که شخصیت کنجکاو، تکانش (69

 :اردبرد تا جایی که توانست در مسیر هویت واقعی خود گام ؛عاقل سیر کند و شخصیتی پخته

 (133 :2013)حسین،  «حیاتها. یعلینا ف یمن الصعب هذا ما کانت تکرره أمّالزّ یأن نواصل الحیاة ف البدّ»

بلکه  و باشدمی ارجمندی زن فراتر از ظاهرریام، از نظر مادر  اعتال بخشیدن به منزلت زن:-4

بیت جذا و به زن دهدرفتار و منش زن چیزی است که حتی ظاهر را نیز تحت الشعاع قرار می

 الثیاب یلیست ف العری مفاتن المرأة یأنا عندما أقول مفاتن المرأة الأعن ییا بنت یشوف» بخشد.می

إلثارة تضفی ا یالت یه المرأة بسلوکها .المالبس المحتشمة یالعاریة أو المکسّمة فاإلثارة موجودة حتی ف

 (71 :)همان« .علی الثیاب وتجعلها نابضة بالحیاة
 

 :گیرینتیجه

وایت ررا به اشکال مختلف  رمانراوی شخصیت اصلی رمان است که  «ریام و کفی»مان در ر

 -برون رویداد -درون داستان-2ول شخص قهرمان، ا -درون رویداد -درون داستان-1 :کندمی

 دیگر گوی.-صسوم شخ-رون داستاند-3اول شخص ناظر و 

گیرد و فقط صورت می -ریام–گری اصلی و ثابت از سوی شخصیت این رمان کانون در     

د کردن نوع کاربری آن حضور در قلمروهای زمانی مختلف گذشته و حال باعث متفاوت قلمدا

زمانی که  معنا کهبدین  است؛ را به کارگزاران مختلفی تبدیل کرده گراین کانون ،زمان ه وشد

اتفاقات گذشتة خود  وریام خردسال و نوجوان است گر کانوند در واقع شوگذشته روایت می

 کند. دهد و راوی ریام جوان آنها را روایت میرا کانون توجه قرار می
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گرهای است و از کانونو بیشتر به صورت درونی گری در انحصار شخصیت اصلی کانون     

ز د ناشی اتوانیمبکار گرفته شده است. این امر  گر متغیرکانون ندرتهاستفاده نشده و ب تعددم

یرا در د، زکامل راوی بر روایت و ندادن فرصت بروز به دیدگاه و تفکری غیر خود باش ةاحاط

وایت ا با رشود که چه بسگر اصلی روایت مییک مسأله از زاویه دید کانون عددگری متکانون

 به معنای گرهای متغیرگر از کانونانونک-البته استفاده اندک راویاو همخوانی نداشته باشد. 

مودن رجسته نبراوی اصلی را در  ةسیطر های دیگران نیست، بلکه میزانِ توجهی او به نگرشبی

ه د، نگادیدگاه و نگرش خو برجسته نمودن از طرفی او به جای .دهدخاصی نشان می دیدگاه

در  کند که شکل گیری شخصیت او تحت الشعاع آن قرار گرفته بود.مادرش را منعکس می

ر بهای دیگران جهت تمرکز مخاطب نار گذاشتن نگاهکگر به دنبال کانون-واقع گویا راوی

 گرش مادر است.روی نگاِه اصلی یعنی همان ن
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 راسة سرديةد« رایم و کفی»التبئري و الراوي يف رواية 

  أصيلة نوع املقالة:

*جاللی فرد. سعيده 2معصومه شبسرتی  .1 * 
 انير إ ،نیة، طهرانم اإلنساوالعلو  ، كلیة اآلدابيف قسم اللغة العربیة و آداهبا جبامعة طهرانستاذة مشاركة أ .1

 يرانإهواز، أ، هوازاالشهید تشمران جبامعة العربیة وآداهبا يف اللغة الدكتوراه  .2
 امللّخص

هج سیاسي. اعیة مبناي االجتماملتعددة على القضا روائیة عراقیة معاصرة تركز رواايهتا( م1956)هديه حسني 
وهذا جعله   السرديفتلفة هي إحدى رواايهتا اليت استخدمت فیها انواع التبئری وأسالیب خم «رايم وكَفی»

  ن:للعنصري الدراسة السردية التحلیلي إلی-يهدف هذا البحث وفقًا للمنهج التوصیفي .أساس هذا البحث
ل القصة و صیة داخهي شخف. هذه الرواية تعترب الراوية كمشاركة يف شخصیات القصةالتبئری و الراوی. يف 

 املؤِبر مها نفس الشخص و هي الراوية و داخلیاً. التبئری حمور يكون أجزاء الرواية يف معظم. داخل احلكائي
قّلما تتیح الفرصة حلضور  بینهما و لالفص للتبئری وقّلما يتم الرئیسیة النافذة لديها الراوية فإن رايم. ابلتايل

الراوية  .لروائیة من تنوع الرواةاستفادت ا .ومع ذلک، فإن رؤية األم هي حمور تركیز الراوي. املؤبرين اآلخرين
سرد  زجية منهي م وشخص واحد و هي رايم بطلة القصة ولكن يف نفس الوقت تنوعت األسالیب السردية 

 الشخص األول -کائی داخل احل -داخل القصة  -1 :طرقتروی بثالث . الشخص األول والشخص الثالث
لشخص ا -داخل القصة  -3و  (مراقب)الشخص األول  -خارج احلکائی  -داخل القصة  -2( البطل)

 .الثالث
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Abstract 
Narrative is a non-random but causal and chronological sequence of events. 

Every narrative consists of components; including the narrator and 

focalization. The focalization, which was previously confused between the 

point of view and the narrator, was studied scientifically by the French 

Gerard Genet as an independent element and caught the attention of writers 

and researchers. Hadiya Hussein (1956) is a contemporary Iraqi writer. The 

main subject of most of her novels are social issues with a political 

approach. She used a variety of narrators and focal points in his novels and 

was able to narrate various social events in Iraq in different time contexts. 

"Riyam and Kafi" is one of her novels in which she has used different types 

of focalization and different ways of narration. This led to the subject of this 

research. The present research tries to analyze the narrator and focalization 

of this novel using the theory of Gérard Genet in a descriptive-analytical 

way. This study shows that in this novel, the events are often viewed from 

the inner perspective of the focal narrator and other focal characters are 

almost absent; however, the attitude of the mother's character is the focal 

point of the narrator's attention. In this novel, the author has used the 

diversity of the narrator; In fact, the narrator is one person, but the type of 

narration is a combination of first person and third person narration; that is, 

the novel is narrated in three ways. 
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