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در   لسنعوسيااثر  « فئران أمي حصةساختار ادبي و اجتماعي رمان » کارکرد 

 گرایيبازتاب درونمایه فرقه

 

 دانشگاه الزهرا تهران  ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، 1بتول باقرپور والشانی 

 دانشگاه الزهرا تهران  ،استاد زبان و ادبیات عرب، انسیه خزعلی

 
 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:  01/1398/ 29تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

فئران رمان »  است.  جامعه های  واقعیتقادر به بازتاب    ،مسائل  ةگرایانرمان اجتماعی به دلیل ترسیم واقع
حصة السنعوسی  ةنوشت«  أمي  واقع،  سعود  نحوی  اجبه  مسائل  را  گرایانه  کویت  دهد.  تماعی  می  نشان 

رمان  گرایی  فرقه این  اصلی  در  داستانمحور  توصیفی  حوادث  روش  با  پژوهش  این   ،تحلیلی-است. 

ساختار    .کندبررسی می های جامعه  واقعیتیک را در بازتاب  نقش هر  ختار اجتماعی و ادبی رمان و سا

از   رمان  اجتماعیگروه اجتماعی  نو  شدهتشکیل  مختلف  های  آنها  و  تعامل  رفتارع  بروز  به  یی  هامنجر 

درگیری و خشونت  فرقه تا  استهزا  توهین و  از  رفتارشدهگرایانه  این  را میاست. علل  فهم  ها  در  توان 

و پذیرش    پذیری کورکورانه دانست. احترام متقابلکدیگر، پرداختن به خرافات و الگونادرست عقاید ی 

راستین-دیگری، روی اسالم  به  افراط  ،آوردن  از  میهنیپرهیز  و  کاهش  گری  برای  راهکارهایی  پرستی 

گیری د مختلف، بهرهطرفانه، استفاده از زوایای دی ساختار ادبی رمان بخاطر روایت بیاین مشکل است.  

 کمک کرده است.  و انعکاس مناسب آن و روابط بینامتنی به پرورش درونمایه  از راوی کودک

 

 

 

 

 

 . فئران أمي حصة،  سعود السنعوسي، گرایی، فرقه رمان نقد:  هاواژه کلید
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 مقدمه

ی  تواند دنیایگزیند، می ة خاصی که برای نمایش زندگی برمیاجتماعی به دلیل شیو  رمان

با شخصیت بیرونی  دنیای  به  بیافریندشبیه  واقعی  اینهایی شبه  از  این نوع    روست.  که 

گرا رمانی است که  (. رمان واقع24 :2010بوعزة، شود« )گرا نامیده میرمان »گاه رمان واقع

با    ،هاهای شخصیتدغدغه  و  این ساختار های حاکم بر  ارزش  ،ساختار اجتماعیدر آن،  

روییده،جامعههای  واقعیت آن  دل  در  رمان  این  که  دارد.  ای  وات»  شباهت  در   1«ایان 

نوع ادبی  تر از هر  ادبی صریح   ةگونکه این  معتقد استبه صراحت    «طلوع رمان»  ةمقال

 (. 15  :1374وات، )همخوانی داشته باشد آن تقلید شده،  ازتواند با واقعیتی که دیگری می

اند.  یان ادبیات و جامعه تاکید ورزیدهشناسان ادبیات همواره بر اصل ارتباط مجامعه

گلدمن»مانند  برخی   را  «2لوسین  ادبی  اثر  یک  و    ،بررسی  متن  ساختار  بر  تکیه  با  تنها 

توجه بی  به ساختار  بدون  آن،  از  فراتر  و اجتماعی  معتقد    گلدمندانند.  میفایده  فکری 

آن، باتوجه به سیاق کلی متن و   ةاست: برای درک کامل یک اثر، باید به عناصر سازند

اجتماعی    رمان  (.78  :2004،  اآلخرون )برکات و  همزمان توجه داشت    ،ساختار اجتماعی آن

  او   .گاه این اصل استتجلیها  گرا، بیش از دیگر گونه ادبیات واقعای از  گونهبه عنوان  

کا میان  اجتماعی جامعه پیوند  و ساختار  رمان  تولید می لبد  را  آن  که  پیوندی  ای  را  کند 

 (. 28  :1371گلدمن، داند )م و بدون میانجی مییمستق

اجتماعی می  ساختار  باعث  مختلف،  در جوامع  رمامتفاوت  به  نشود  اجتماعی  های 

گرایی«  »فرقهخود بپردازند.  توصیفی    ةها و مسائل اجتماعی خاص جامعبازتاب واقعیت

به   واقعیتی که  است  سال اجتماعی  در  کشورویژه  در  اخیر  گسترش  های  اسالمی  های 

وهی از دین اصلی و رایج اطالق  یافته است. فرقه »به هرگونه انشعاب گرتوجهی  قابل

ارزشمی بازآفرین  یا  مبدع  که  )شود  باشد«  جدیدی  اعتقادی  و  معنوی  ی،  حاجیانهای 

ی نابهنجار و خارج از  یهافراتر از روال عادی و گاه رفتار   سلوکی  ،(. این گروه235  :1383

متعدد    های فکریمتشکل از گروهاسالمی  این مساله در جوامع    (.236  :همانعرف دارند )

در   گزیرناخورد و  به چشم میبیشتر    ،و مختلف مانند عراق، سوریه، بحرین، و کویت

 یابد. بازتاب می  به ویژه در رمان های اجتماعی، ادبیات این کشورها 
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حصة» أمي  رمانیفئران  شیو  «  به  که  واقعاست  »  ،گرایانهة  السنعوسيتوسط  «  سعود 

ن  ةنویسند سال    وشتهکویتی  در  مسمنتشرشده  2015و  رمان  این  در  ة  لأاست. 

مهم»فرقه عنوان  به  سرزمینلأمس  ترینگرایی«،  مطرحهای  ة  عربی،  ویژه  به  و   اسالمی 

  ة اخیر در منطق   هایدر سال له  أواقعی این مسو بروز  نمود    ،دیگر  یاز سوی است.    شده

 افزاید.اهمیت بررسی آن می  بر ،خاورمیانه

بخش اول حوادثی است  ؛  دشودو دسته تقسیم می دث این رمان به  حوا  به طور کلی 

آغاز شده   با جنگ ایران و عراق 1980از سال  این رخدادها ؛استدر گذشته رخ داده که

با    این حوادثیابد.  ادامه می  2003کا به عراق در سال  آمری   ةحمل  واشغال کویت    و با

 « الن  عنوان  قسمت  ارارث  چهار  در  و  عناوین:  «  آتش)  لظی(،  خشم)  َشَزربا   مجر(،  زبانه 

 « نامیده می شود.رفأهر قسمت یک » ( روایت وخاکستر) رماد( و اخگر)

دوم    حوادث که  ةبرگیرند دربخش  است  سال    رخدادهایی  از  روز  یک    2020در 

گذشته    افتدمی اتفاق   در حوادث    ز ا  ،گذشتهروایت حوادث  با    نویسندهدارد.  ریشه  و 

شیو و  جامعه  بر  آن  اجتماعیگروهتعامل    ةتاثیر  آن،  های   گیری شکلبه  که    با 

منجر می گرایی« در سرزمین »فرقه اسالمی و عربی  به    ،شودهای  برداشته و نسبت  پرده 

 .دهد، هشدار می گرددکه در آینده دامنگیر منطقه می  عواقب شومی

جامع  با  رمان  و    ةارتباط  درونمای  بازتابواقعی  اهمیت  و   ةآن،  رمان،   اصلی 

محکماز  آن  برخورداری   ادبی  بر  ،ساختار  را  از بهرهبا  تا  داشت  آنپژوهشگران    گیری 

رد عوامل اجتماعی در پرورش  ساختار اجتماعی و نقش و کارک تحلیلی،  -شیوة توصیفی

رمان  گرایی«  »فرقه این  کندر  بررسی  این.  دنرا  بر  شگردافزون  روایت ،  و  های  پردازی 

کار به  درونمایادبی  برای خلق  رمان  این  در  آن میرفته  ادبی  ارزش  بر  اصلی،  افزاید.  ة 

نقش ساختار ادبی در شود عالوه بر ساختار اجتماعی و کارکرد آن،  تالش می بنابراین  

 مورد کنکاش قرار گیرد.  ،نیزآفرینش مضمون و محتوای رمان 

 

 اهداف پژوهش 

 گرایی. فرقه ة ورش درونمایاجتماعی رمان و نقش آن در پربررسی ساختار   -
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 رمان. ةگرایی در جامعفرقهایجاد بررسی علل و عوامل   -

 . گراییة اجتماعی فرقهنظر رمان در مقابله با پدیدیابی به راهکارهای مورددست -

بازنمایی  ترین شگردهای به کاررفته در بررسی ساختار ادبی رمان با تکیه بر مهم  -

 رمان.  ةمایدرون

 

 پژوهش  ؤاالت س

گرایی  مفهوم فرقه توصیفچگونه به  فئران أمی حصة رمان و ادبی ساختار اجتماعی -

 پردازد؟ می

 ؟ گرایی چیستکارهای رمان برای مبارزه با فرقهراه -

 

 پژوهش  ةپیشین

 ،اجتماعی و ادبیهای  ارسی بر مبنای پیوند میان ساختارهای ف قد جامعه شناختی رمانن

نظری تطبیق  برای  پیشنهادی  »الگوی  عنوان  با  رضایی  عاملی  مریم  پژوهش  ة  محور 

ادبیجامعه ساختار  با  )-شناسی  فارسی«  رمان  که  (  1394اجتماعی  در  است  مقاله  این 

. الگوی پیشنهادی  به چاپ رسیده  ،شماره اول   ،سال پنجم  ،ادبیات پارسی معاصر  ةمجل 

ب  ارتب این مقاله  ادبی ور کشف  میان ساختار  با کشف درون  اط  های  مایهاجتماعی رمان 

مورد توجه قرار    همقال این  تا حد زیادی در    ی ذکرشدهالگو  و  تاکید دارد  ،تکرار شونده

 گرفته است. 

دائی امین  و  قنبری  در  بیتا  نظری  ةمقالزاده جلودار  با ساختار  ة جامعه»تطبیق  شناسی 

ة  شمار   ،های ادبیة جستارکه در مجل (  1395های سیمین دانشور« )اجتماعی رمان-ادبی

کنشهویژگی،  شدهمنتشر   194 اجتماعی،  درونای  معنادار،  اجتماعی  مایههای  های 

نویستکرار اجتماعی  جایگاه  شخصیتشونده،  و  پیرنگ  بر  آن  تاثیر  و  ار نده  و  تباط  ها 

 اند. کردهرا بررسی های دانشور ساختار ادبی و اجتماعی رمان

دینی  افراط زمینه به  گرایی  عامل  فرقهعنوان  تروریسمساز  و  از   ،گرایی  برخی  در 

خود   38  ةشماردر   و 2017« در سال  ذوات» ة بررسی شده است. مجل نیز های عربیرمان
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این   و  را منتشرنموده  برخی مقاالت  ،«الرواية العربية يف مواجهة التطرف و االرهاببا عنوان »

« لسنان  ميرواية »ايمر )  التطرف الديين يف الرواية العربية املعاصرة:»  .استکرده  را بررسیمساله  
« موضوع مسیحیان  مي مر ايرمان »در  از آن جمله است.    جنم عبدهللا کاظماز    «(أنطون أمنوذجا  

 است.   شدهمطرح  هبه وجود آمد 2003عراق و مشکالتی که برای آنها در سال 

  ، بررسی نشدهبه صورت مستقل  «  فئران امي حصةگرایی در رمان »تاکنون مسأله فرقه

فئران  »  ؛استها نوشته شدهها و سایت ة این رمان در روزنامهدربار  هایادداشتولی برخی  
در تاریخ  که  از محمد عبدالشکور،  یاداشتی است  «  أمي حصة ..رواية السؤال عن حمو اآلخر

در  2015/  6/  2) شده  «ري التحر »  ةروزنام(  این    .استمنتشر  توضیح  ضمن    یادداشت در 

آن اجتماعی  محتوای  و  رمان  دبر    ،حوادث  مظاهر  محو  از  یکی  عنوان  به  یگری 

آن محو یا  است. عالوه بر  توجه خاصی نشده   ،و به دیگر مظاهر  د شدهتاکی   ،گراییفرقه

درونمایه دیگری  به  نابودی  اگر  و  است  کلی  مشکل    دقتای  شود،  نگریسته  آن  به 

 خورد. بیشتر در رمان به چشم می ،گراییفرقه

این  یادداشت در  نیز  عنوان:دیگری  با  ...  »  باره  امي خصة  "فئران  السنعوسی يف  سعود 
و   اخلزان  "ي يقرع  الناس  صرخ   الطاعون"امحوا  دارد  «!من  در    وجود  به   «ماياأل»  ةروزنامکه 

و    پرداخته به معرفی اجمالی رمان    یادداشت این    .استشده( منتشر2018نیسان    27تاریخ )

فرقه مشکل  اشارهگر به  پژوهش    کند.میهایی  ایی  سعیدر  مسحاضر  این  به  أشده  له 

 تحلیل گردد.  ادبی و اجتماعی ی ، با نگاههای آنفصیل بررسی و مظاهر و علل و ریشهت 

 

  اجتماعي رمانساختار پردازش  ةشیو

افکارشخصیت رمان،  یک  عقایدهای  آنان،  ویژگی  ،،  فرهنگی  اجتماعی های    جایگاه 

دادن به را در شکل  مهمترین نقش  ،و نوع تعامل آنها  این جایگاه  برعوامل موثر    ،یکهر

خانواده با   از دو«  می حصةأ فئران  »  انهای اصلی رمشخصیت.  دارند  هاآن   ساختار اجتماعی

متفاوتد  عقای  از  ،دینی  و  سنی  دیگری  و  شیعه  نسل   یکی  هستند؛  متفاوت  نسل  سه 

  « که سنی کویتی است حصةای عراقی است و »که شیعه«  نب يز »پدران، پسران و نوادگان.  
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نماد قدرت  ،  کنند و هر دودر همسایگی یکدیگر زندگی می  که  اندخانوادهاجداد این دو  

 (. 2015/ 2/6 :عبدالشکورهستند ) خوددر خانواده  و حکمت

پسر  عباس» و  فضيلة»همسرش    و  نبيز «    « عايشة»و همسرش  حصة  پسر    «صاحل»« 
خانوادهنمایند دو  این  در  پسران  نسل  »گان  پسر  صادقاند.   ، «حوراء»   خواهرش  ،عباس« 

پسر  فهد» راوی    فوزيهاش  عمه  ،صاحل«  می  رمان،و  تشکیل  را  نوادگان  سایر    دهند.نسل 

ملیتسایهمه  شامل  هاشخصیت دیگر  و  مصری  فلسطینی،  این    .استها  های  تمام 

نامدر    هاشخصیت به  کویت  مناطق  از  می  «السُّر ة»  یکی  از   ولی  ؛کنندزندگی    پس 

فرقهبرپا فتنه  منطقههر   ،گراییشدن  به  می  کدام  مکان  نقل  انتخاب    کنند.دیگری 

مذاهبشخصیت با  داستان  اصلی  تنش   های  ترسیم  برای  را  زمینه  و مختلف،  ها 

ویسنده  ن  نیز  هاسایر ملیت  هایی ازشخصیت  وجود  است.کردههای مذهبی فراهمدرگیری

تعصب روایت  و  توصیف  در  کشمکشرا  و  نژادی  یاری  های  عجمی  و  عربی  های 

   رساند.می

تاریخی  نوع   برگزیدهحوادث  زمانی  مقاطع  اختالفات  زمینهشده،  و  و ساز  قومی 

میان دو گروه شیعه که    نظراست. جنگ عراق و ایران و اختالف رمان    ةمذهبی در جامع

به فرمان صدام و کمکی که در   ید آن هستند، اشغال کویتؤمخالف و گروه سنی که م

  به آمریکا    ة حملهای فلسطینی مقیم کویت صورت گرفت،  راه از سوی برخی گروهاین

و تفرقه میان جامعه    ساز جدایی بر سر آن، مسائلی هستند که زمینهنظر  و اختالفعراق  

 شود. رایانه میگ ویژه عربی و نمودیافتن برخی رفتارهای فرقهاسالمی و به

 

 رمان  توصیفي  جامعهفرقه گرایي در   های نمود

  : 1379مقدم،جاللیانسجام بخشی به جامعه است )  ،های مهم دینها و کارکردیکی از نقش

  ، ها باشدواند بیانگر تفاوت آراء و اندیشهت وجود مذاهب مختلف در یک دین می (.  43

ها از عقاید یکدیگر، و درک نادرست گروه  نمایی اختالفات جزئی،ولی اصرار بر بزرگ

تنمذاهب،    دیگربه  از سوی معتقدین    مذهبیک    توهین به عقاید  ها نقش اجتماعی  نه 
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حتی بروز بلکه به شکاف اجتماعی و    ،کندبخشی به جامعه سلب می دین را در انسجام

 زند.خشونت در جامعه دامن می

توهین  در حد    ،اشغال کویت« تا قبل از  رمان فئران أمي حصةگرایی در »نمودهای فرقه

های لفظی یا  یریمنجر به درگ  و  بوده  یسات یک مذهب از سوی دیگر یا استهزاء مقد

مینزاع  شدید  مثال،  های  عنوان  به  مشاجرشود؛  از  ةاولین  حمایت  در    دوستش   راوی 

نام یکی از مناطق کویت    ،از روی تمسخر ،  هنگام دعوا  صادقداد که  « زمانی رویصادق»

ي ة»به  «  ةي  ُعَمر را از » َمکاُنَک ليَس يف املدرسة،  »گوید:  می  همکالسیشو به    دادهتغییر«  ُعَمْير
احلََيوان!  مكاُنك َحديقِة  يف  الُعَمْييَّة  )3يف  از  (.  27  :2015السنعوسي،  «  و پس  مشاجره  اتمام 

پسر نیست بلکه  آن توهین به  تنها  ،علت اختالفکه شود مشخص می  ،به مشاور مراجعه 

صادق    مربرا  أبن    خمُ الضَ   بُّ أجاب الصَ »:  شدهر بیان  صغَّکه به صورت مُ  « استْيي ةمَ عُ لفظ »
له  وان! عاجَ يَ احلَ   قةِ يدة يف حَ ْييَّ مَ يف العُ   ك مكانُ يف املدرسة،    ليسَ   کَ کانُ ل له مَ ، قاتمه اوال  شَ بِ   قامَ 
بِ خص  األ ألِ ؤ لسائی  أراعَ ذِ   ذا کسرتَ ال،  و  الزَ ي دصَ   سنَّ   سقطتَ ه  ارتَ متَ صُ   الصبُ   مَ قه؟!    فعَ ه. 

مُ ص  االخِ   صوتُ  حدائي  علشان  أجابَ احليوانِ   قةِ يستنکرا :  نظرَ مطأطئا    الصبُ   ؟!  "أل"  ه  يل إ  : 
" بُ الص    حَ وضَ أ ه،  مُ فهِ ستَ يَ   ائيُ ص  خِ األ احلَ ستاذ دسأ:   .. منطقةِ   ديقةُ وقي  ن َ ري  مَ العُ   يف  إلهَ وَّ ة"    ی أن   
 (. همان) «4ة ي  ْي مَ ؛ العُ م استهزاء  وهنا هُ ظلف يَ ما  کَ   سَ يها ل اسَ 

با  صاحلو   عباس  .دهدأثیر قرار میت تحث   هم  ها راروابط اجتماعی خانواده،  گراییفرقه

فهد   ةعالق   کند تا موضوعچینی میزمینه  عباس همسر    ازدواج فرزندانشان مخالفند. وقتی
به  ر  ءحوراو   می  ،بگوید   شوهرشا  پاسخ  عَ ه کَ ابنتَ   زو جُ يُ »  :دهداو  يُ لَ لبا   أن  لِ زو جُ ی    دِ ولَ ها 
  توافق خود را مشروط به برگزاری   عباس  ،پس از کشمکش بسیار  .( 339 :همان)« 5ح"لِ يوَ "صُ 

 حوراء و    فهدکند.  مخالفت میدر مقابل،    صاحلو  کند  می   مراسم عقد بر اساس مذهب آنها
 اسم، بر اساس مذهب هیچ کدام نباشد. رسند که مربه این نتیجه می

کشمکش  هاشخصیت  تعمد تعصب  ،به  و  به    ،لجاجت  گرایش  از  دیگری  نمود 

اولین فرزند  که    دهدرخ میها زمانی  این لجاجت   از  اینمونه  گرایی در جامعه است.فرقه

بر سر مکان    ،در اوج اندوهولی    ،هر دو خانواده داغدارند،  روداز دنیا می  حوراءو    فهد

گویی    ؛شودخواهد کودک در قبرستان آنها دفن  می  یکهر    کنند.مشاجره می دفن کودک  



     نقد ادب معاصر عربي   268

 
 

جسد  « به تنهایی  فهد»  سرانجامشود!  به بهشت و دیگری به جهنم ختم می  یک قبرستان

پرسند کجا  میوقتی از او  سپارد.  میاو را به خاک  و دور از چشم همه  کودک را برداشته  

 (. 362 :همان) «6يف الُُتابِ »دفنش کردی؟ می گوید: 

اشغال کویت از  از مسائل مذهبی    ،پس  بیش  تفرقه  مسائل سیاسی  امت عربی  میان 

جامعفلسطینی  افکند.می از  م  و  شوند می  راندهکویت    ةها  که  هم  را  انداندهآنها  خود   ،

غاَدَر مئاُت اآلالِف ِمن الِفلسِطينيني ُُمِلفنَي َوراَءهم ِبضَع عائالت انَلت  : »کنندلبنانی معرفی می
ُسوئه فُرصة  لِلَبقاِء مع واقٍع َجديِد يُکف ُل َلِم َتاليف َمصٍْي غِْي آمٍن: ََنُن ِمن  ِمن ُحسِن احلِظ أو  

ن  هایی که بازیگرا. پخش سریال ها می گیرندها را هندیجای یمنیو ( 259  :همان) «7لُبنان

ممنوع دارد  زینب«  شود،  می  عراقی  بی  ترانهنمیدیگر  »بی  به  گوش  تواند  عراقی  های 

های  ترانه از    «بصره»نام    .کندمی  سار شرم  نزد دوستانش  را  اش نوه  ،عراقی او  لهجة دهد و  

تا بربسته  رخت  هم  عامیانه  آن،  واژة  را«  َچربَة»وزن  و بچه  .بگیرد  جایش  کوچه  های 

کلم با  را  مشاجره همدیگر  هنگام  می«  يعراق»  ةخیابان  »دهنددشنام  يَتداَوُلا  :  َجديدة  ُسب ة 
عراقي!" ِصبَيُة   "اي  بَيَنُهم:  فيما  اینگونه  (260  :همان )   «8الشارِع  جامع  ،و  از   ،عربی  ةبخشی 

  های بازی   بهجنگ    انگارند. نادیده می  از سر کینه زبانان خود را  و هم  نژادانبرخی از هم

نمی رحم  نیز  راوی    حوراء،  صادق  ،فهد  ؛کندکودکان  استیشن  و  پلی  بازی  با  در 

شلیک می کنند و تعداد کشتگان را با شوق    سربازان عراقی  آمریکایی بههای  هلیکوپتر

ِة يَُسج ُل عدَد الَقتَلی، يف حني ننتظُر، أان و فهد، ِمقبَض  اشَ ی الشَ يَ َتَغْي ُ الرقُم أعلَ : »می شمارند
  . ( 278 :همان )  «9التَّحک َم يَنَتقُل إلينا

 

 گرایي های فرقهعلل و ریشه

عربی از توجه    ة گرایانه در جامعرهای فرقهرمان در کنار شرح و توصیف رفتا  ةنویسند

ب رفتاربه  این  ایجاد  و عوامل  نورزیده  رخی علل  فراهم سعی کرده    وها غفلت  کردن  با 

 های الزم، به طور ضمنی، برخی از این علل را به تصویر کشد.زمینه

ز  سااز دالیل مهمی است که زمینه   یکدیگر،های مذهبی از عقاید  هفهم نادرست گرو

و راوی   صادق،  فهدها،  در یکی از صحنه  شود.گرایانه در جامعه می ایجاد رفتارهای فرقه
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ها  شود و فهد نامظاهر می بر پرده  . اسامی بازیگران  هستنددر سینما    تماشای فیلمبرای  

  صادق   که، در حالینامدمی«  عبدالرضا  نيحسرا »  میان یکیاین  در  ،  خواندمییکی یکی  را  

این هنرمند همان  اصرار می  فهد  .خواند« می عبدالرضاعبداحلسنياو را » نام رایج  کند که 

 :  است که او گفته

نا  ی أن  لَ د عَ هَ ف َ   ر  صِ . يُ ني. أل عبداحلسنيحس  رَ اآلخَ   عُ قنَ مها يَ واحدُ   ميتُ ستَ ما، يَ جالُ سِ   طالَ »
.. و  يعين خادم    بد  صادق: "عَ   لُ عِ نفَ . يَ فر  و کَ   رام  حَ   هللاِ   ْيِ غَ عبد لِ لمة ِ کَ   وأن  إحلاقَ ه،  حدَ وَ   هللاَ   دُ عبُ نَ 

  : 2015السنعوسی،  )  «10مار!" "ال أنت!" احلِ   ار!" "ال تسب  إنتَ  محِ اي يعنی خادمه..  نياحلسعبدُ 
272). 

-درک عقاید دیگری ندارد. تنها می  در این مناقشه هیچکدام از دو طرف سعی در

نتیجه چیزی جز مشاجره و فحاشی   نیست. این  خواهند عقیده خود را تحمیل کنند و 

نمونه ایناما    ،کوچکای  حادثه  رفتار نماد  جامعه گونه  در  قطعاًها  که  است  بزرگتر    ای 

 هایی هولناک خواهد بود. نتیجة آن خشونت

گرایی  های فرقهریشهدیگر  از    ،اصلی دین  مسائلشدن از  پرداختن به حواشی و دور

ة شیطان بیان  ا دربارراوی برخی عقاید رایج در جامعه ررمان است؛ آنجا که    ةدر جامع

ذکرَ »کند:  می َنسيُت  إن  طبقي  من  أيکل  ََتَتها،  َسَکَن  أظفاري  قص   أمهلُت  أان  علی    إن  هللا 
اَم إن َدَخلُت بَقَدِمي الُيمنی  م  معي أي مکاٍن أدُخُله ِبَقَدِمي الُيسری، َيستقبُلين احلَ   يدخلُ   املائدةِ 

ِبَکف ي فمي  أحجُب  أن  ُدون  تَثائَبُت  إن  بِطين  إلی  الَواِء  َمَع  با  40  :همان)  «11يَنَسلُّ  سپس   .)

ت  شيء َعدا    کنُت أحتاطُه يف ُکل ِ »:گویدخود می  باکار خود پشیمان شده و    مل ازأ قدری 
األخْيِ  در(.  همان)  «12ِفعله  که  این  است  آیحالی  لِِعبادي  ﴿  :کریمقرآن    ةشریف   ةطبق  ُقلر 

 /اسراء)  13﴾يَقولوا اليت هي أحَسُن إنَّ الشيطاَن يَنزَُغ بَيَنُهم إنَّ الشيطاَن کاَن لالنساِن َعدو ا  ُمبينا  
شرارت،  (53 از  شیطانیکی  فساد    ،های  و  فتنه  انسانایجاد  اما  هاستمیان    اینجا در  ، 

نقش اسطورههای  تمامی  و  ک   شیطانای  خرافی  نقشی  کرده، از  تعیین  برایش  دین  ه 

 افکنی میان امت اسالمی.نقش اصلی او در فتنهشود تا تر تلقی میتر و با اهمیتگرن پر

( پدران  نام  عباسو    صاحلنسل  به  درگیری  و  نزاع  حال  در  همواره  رمان  این  در   ،)

هستند فرقه  مذهب  رفتارهای  انتقال  در  را  مهمی  نقش  خود  و  فرزندان  به  ایفا  گرایانه 
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آنان باعث  ها و کشمکشلجاجت.  کنندمی به    ،شدههای  تقلید از پدران خود  به  پسران 

آوردند.کشمکش   بینمونهراوی    روی  مجادالت  این  از  را  ای    توصیف چنین  فایده 

فروشی  کنندة لنز به عینکخرید مایع ضد عفونی برای  خواهند  میزمانی که آنها    کند:می

لِيش الَنظ ارايتُ حسن؟ لِيش ُمو ُعَمر إيغاُل َعم ي صاحل يف ُکرِهه  »  :می پرسد  فهدبروند    حسن
 (.512 :2015، يالسنعوس)  «14ه اجلارُ ما حيبُ  هَ کرَ أن يَ  بُ ، يَِ رورةِ لضَّ جلارِه َصوََّر ِلَفَهد أنَّه، بِ 

  

 گرایي راهکار رمان برای حل مشکل فرقه 

استیکی  پرستی  میهن عواملی  برتواند  می  که  از  شرایطدر  فرقهدامناز    خی  گرایی  ة 

، به طور  رفتهاز دست  شانوطن دیدند  همه  که    هنگامی زمان اشغال کویت    در   مثالً  ؛بکاهد

و    ،موقت گذاشته  کنار  را  خود  فداکاری  با  اختالفات  خود  میهن  آزادسازی  برای  هم 

  ن أجلِ ته مِ اِ يی ِبَ حَّ ضَ   البعضَ   ی أنَّ التنسُ »  کند:به خود گوشزد می  بارهدر این  اوی. رکردند
أن  ه. ال تنسَ وطنِ  نَ ی  تساوي  ال    كن  ی أ. ال تنسَ انالدِ بِ   ن أجلِ نا مِ الفاتِ نا و اختِ الفاتِ خِ   لَّ نا کُ سي نا 

  (:277 :2015، ي السنعوس) «15كنِ طَ وَ ون  ن دُ شيئا  مِ 
بحران   کاهش  برای  رمان  دیگر  حل  راستین  ،گراییفرقهراه  اسالم  به    ؛ است  توجه 

پایش    ،علت درگیری آنها  طالع ازبدون ا، صادق راوی در کودکی در حمایت از دوستش

پس از    شکند.و دندانش می مورد ضرب و شتم قرار می گیرد    ،به دعوا کشیده می شود

مشاجره  اصلی  علت  از  کودکان  ،آگاهی  را    ةتصورات  مذاهب  از  خود    چنیندرگیری 

الطائفَ لتَ حسبُت أن  کِ »  توصیف می کند: تنَ   نيِ تَ ا    عکسَ   متُ هِ ، و فَ تُ ربِ کَ   سالمِ مي إلی اإلتَ ال 
  هورِ ر و مع ظَ أکثَ  تُ ربِ . کَ ك لِ ذ

ُ
 . (39 ،همان) «61لكيف ذ  ك  شُ أ  حتُ صبَ أ ك. هنا ، هنا ونيَ فر ِ تطَ امل

آمیز با مخالفان  توان نوعی همزیستی مسالمتقبول و پذیرش اختالفات می   با   گاهی

تفاوت  ،داشت به  باید  کار  این  تفاوتبرای  حد  در  امر  ،  نگریست  ها  همین  بیشتر.  نه 

« شد  »فهدباعث  و  بتوحوراء«  با  «  و  کرده  ازدواج  فشارانند  خانوادهوجود  دو  و   های 

برای  تالش آنها  آنهای  به  عقاید خود  زندگی مسالمتدو  تحمیل  کنار هم  در  آمیزی  ، 

   داشته باشند.
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 « رفتار  و  »حصةمنش  و  همنبزي «  وجود  با  دو  آن  که  احترامی  و  یکدیگر  با    ة« 

قائلند   ، اختالفات یکدیگر  نمونه   ،برای  راه  هاییاز  آن،  کمک  به  نویسنده  که  حل  است 

دهد، این دو زن با ی از رمان که در ماه رمضان رخ میاکند. در صحنهخود را تقویت می

  البابِ   ا َنوَ خطواتِ    أمي حصةُ جترُّ »راوی و فهد شاهد صحنه هستند:    ؛شوندهم روبرو می
ز   تستقبلُ  نَ نَ يتُقب ل جب   نبُ ي أمي  تفعل قط.  مل  القَ   بُ ستغرِ ها کما  االحُتِ مِ   درِ هذا    « 71للجارةِ   امِ ن 

 (.  116 :همان )

که میان آن دو    هاییحرفکند و  شنود سراسر محبت آنها را نقل می   راوی گفت و

شود می  بدل  پارک    ،ردو  به  چای  نوشیدن  برای  که  جلساتی  تا  گرفته  غذا  مجال  از 
ایران و عراق  ،می روند  عبدالناصر تا جنگ  با  کندرا تعریف می   از اخبار انفجار  . راوی 

« و  حصةشما طرفدار کدام هستی ایران یا عراق؟ »  :می پرسد  نبيز کودکانه از    ی شیطنت

  رةِ کُ   باراةُ ي مُ ان، ما هِ ْيُ يُ   ، هللاِ رب  ي حَ ذِ هَ »گوید:  می  حصةکنند.  « هر دو به او نگاه مینبيز »
خِ اي  مٍ دَ قَ  گوید:    «18ل!بِ   می  او  در جواب  زینب  مِ »و  بَ آه  مِ ن  آه  :  همان)  « 19هرين ظَ طين 

است.    پشت و پناهو دیگری    دلیکی برایش    ؛ دانددو کشور را از خود میهر    او(.  117

نمون گفتگو  از  ةاین  مسالمت  بسیار خوبی  زندگی  که  یک  است  متقابلی  احترام  و  آمیز 

هم   انمسلمان   میانتواند  می باشد  ، احتالفات  ةبا  داشته  از  زينب  پاسخ    .وجود  سرشار 

خواهد هیچ جای  او نمی  .اسالمی است   نلیت نسبت به سرزمیئوحکمت و احساس مس

-دوست دارد و برای هر دو افسوس میهر دو را  ،این سرزمین جنگ و خونریزی باشد

 خورد. 

 

 ساختار ادبي رمان شیوه پردازش 

آن  ظاهری  ساختار  و  شکل  با  اگر  متن،  یک  مفهومی  ساختار  و  رخدادها  و  حوادث 

باشد،   هماهنگ  و  هنرمندانه    نتیجةهمراه  که  است  اثری  موردآن  به مفهوم  را  نظر 

عرضه   زیرا  می مخاطبان  موفق کند.  اثری  قدر  مفهوم  »هر  باشد،  نویسندهمورد]تر   [نظر 
در    (. 76  : 1374،  نهلپری بخشد« )به آن می  شکل و روح   گیرد وة وجوه آن را دربرمیهم
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نکات  مهم   ،این بخش ادبی،  ترین  به ساختار  درونمربوط  انتقال  در  فرقهمایکه  گرایی  ة 

 ود. شمیبررسی و تحلیل  ،کمک کرده
 

 چند صدایي 

ویژگی از  مهم  یکی  است  ،20ندمگفتگو  متون های  صدایی  و مند گفتگومیان    و  چند  ی 

اهیت رمان نیازمند افراد و م21باختین  ةبه عقیدای متقابل وجود دارد.  ، رابطه صداییچند

خود  شخصیت خاص  زبان  و  خویش  ایدئولوژیک  گفتمان  با  یک  هر  که  است  هایی 

بگویند مهم  .(429  :1384باختین،)  سخن  وبنابراین  وجود  ترین  صدا  چند  ها  رمان  یژگی 

از  شخصیت کدام  هر  که  است  مستقلی  میهای  سخن  دیگری  با  خود    گوید موضع 

مساوی صداها در یک متن  »توزیع    به عبارت دیگر چند صدایی:  .(50  : 2000ي،  التالو )

که تمام صداها حق حضور داشته باشند. بدون اینکه یکی بر دیگری مسلط  است. چنان

بازتاب افکار و عقاید مختلف و متضاد  این ویژگی باعث  (.  399  :1387مطلق،  نامورباشد« ) 

ختلف  های م ت و در نهایت »وحدت درونمایة بخش به صورت برابر و یکسان شده اس 

 (. 132  :1377 و میرصادقی،میرصادقی زند« )و متفاوت را به هم پیوند می

به رمان،  اجتماعی  ساختار  پردازش  در  ملیتگروه  نویسنده  و  فکری  های  های 

موجود گروه  کویت  ةجامعدر    مختلف  دو  سنی  و  شیعه  مسلمانان  است.  کرده  توجه   ،

رایانه روی آورده و  گ ای به رفتارهای فرقه؛ در هر دو گروه عدههستندفکری اصلی رمان  

توصیفی    ةهای مختلف، در جامعخیزند. ملیتای به مخالفت با آنها برمیدر مقابل عده

است. نوع  ویش داده شده و یا دفاع از خرمان حضور داشته و به آنها فرصت ابراز عقیده  

بی و  از    ی طرفراوی  مانع  گروه خاصی  جانباو  از  هم  شدهداری  گروهو  فرصتی  ة  ها 

دارند عقیده  ابراز  برای  صد   پس  ، برابر،  درونهمه  نهایت  در  و  شنیده  یکسان    ة مایاها 

 . شودگرایی هدایت می با فرقه داستان به سمت مبارزه
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 راوی  کودکِ

زدایی از طریق تماشای جهان با چشم و  آشناییمنجر به »  گاهیتفاده از راوی کودک  اس

کودکانه«   نامتعارف نوع  این  (.  58،  1385سناپور،  )  شودمی درکی  امکان  ساختن  راوی 

 (.هماندهد )نشان می  کرده و نوع دیگری از دیدن راها و وقایع معمولی را فراهممحیط

راوی  به   مثال  کویت،  قبل  که،  کودکعنوان  اشغال  جام    از  برگزاری  الصداقة  »شاهد 
هنا هنا  »: کندة جام را زمزمه میهنوز سرود افتتاحیو  هبود صلح و دوستی یعنی  «والسالم

امللتقی هنا.. إخوة مسلمون..  از اشغال  (:  164،  2015السنعوسي،  )  « 22التم  مشلنا!   هنا..  پس 

ها هم قادر تر حتی بزرگ هایی است که  شده و ذهنش پر از سوال   کویت، مات و مبهوت 

ک نیستند.  آن  توضیح  بهتبه  است  ودک  بهت  و  زده  که  این  است  تناقضی  از  ناشی 

  گوید شدنشان میران مسلمان و جمعسرودی که در ذهنش است از برادکند.  مشاهده می

ایجاددرحالی تضاد  که  شده  که وضعیت  در  آن جام،  نام  و  آن سروده  با مضمون  کامال 

 ی که متناقض آن است.با اعمال زیبا  شعارهایی باشد؛می

  

 طرفانه ي روایت ب

شخصیت از  یکی  گروهاست    رمانهای  راوی  وارد  را  او  نویسنده  دیگر  بندیکه  های 

نمیشخصیت اوها  پردازد  از  کند.  می  وقایع  روایت  به  می  و  نزدیک  دهد  اجازه 

  زمانی و روانی راوی   ةفاصل  .ها به خودی خود افکار و عقایدشان را بیان کنندشخصیت

است  ونی و احساسات آنها را مشکل کردهدسترسی به افکار در ،هابا شخصیت گرکانونی

  .دهندخود خبر میهرکدام خود از درون  شدههای کانونی شخصیت از این رو

ادکانونی  با  که  است  »کارگزاری  میگر  جهت  و  سویه  داستان  به  خود  دهد«  راک 

کند«  اش می گر مشاهده شده چیزی است که کانونیولی »کانونی  (102  : 1387کنان،  ریمون)

ندارد  است  فطر بی  یشخصیتراوی    (.همان) رمان  در  خاصی  نام  حتی  گاه هیچ  .که 

  ؛ کنندو را از سوال درباره مذهب نهی می اش اخانواده  چون  ،مذهب خود را ابراز نکرده

س ..  و بَ   إنَت ُمسلم  »پاسخ می دهد:    ؟ما شیعه هستیم یا سنی  پرسد:وقتی از مادرش می 
مایه  گیری درونکلشانتخاب این نوع راوی در    ( 39  :2015،  السنعوسي)   «32؟! كفيكَ يَ ما  
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ر  ،نداردگرایش  هیچ مذهبی  به    چون  موثر است. و به راحتی در میان دو خانواده  فت 

می جانبداری آمد  بدون  و  آنچه  ،کند  میمی  تنها  یا  می شنود  بیند  روایت  در    و  کندرا 

 متن هدایت می کند.  ةدرونمایدادن به افکار و عقاید مختلف را برای شکل ةنهایت هم

 

 روابط بینامتني 

»حضور یک عنصر از یک   مند است.ای گفتگوه های رمانبینامتنیت یکی دیگر از ویژگی

یا حضور چند عنصر    متن در متن دیگر یا حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر

چند   مشخصاز  متن  یک  در  )متن  است  می  .(58  :1387مطلق،  نامور«  حضور  تواند  این 

»باشد ضمنی  و  پنهان    یا  آشکار رمان  در  بینامتنی  روابط  حصة.  امي  پرورش  فئران  به   »

های  برخی داستان  های مردمی،راوی از ترانه سازی یاری رسانده است.  مایه و فضادرون

های مناسب  ، در موقعیت«الم  نيا سَ ی الدُّ لَ عَ »سریالی به نام    مضمون و  ها  ، حکمتعامیانه

 . گرفته استبهره 

ای رهایی وطن خود یکدل شده و بر  ،اختالفات  ها با وجود همةتمام گروهزمانی که  

تا به نوعی احساسات ملی    آوردمی«  ميعبدالکر   عبدالقادرمتنی از ترانه »  ،کنندمقاومت می

بگذارد نمایش  به  را  شده  بیدار  سر  ،میهنی  این  هموگویا  گلوی  از  طنین  ده  مردم  ة 

 :گریاندندازد و همه را برای میهن خود میامی

                                   هارِ النَّ  نُ طَ ... وَ  يِن طَ وَ 

          ...ديدٍ ن جَ َدت مِ يَ ل ي انولَ ...  نطَ آه اي وَ 

               ..حارِ ، اي موج البِ األرضِ  حميطُ   أنتَ 

      ( 257: 2015السنعوسي،  )    24.....النهارِ  وطنُ 

های آن از شخصیت  و یکی«  ا سالمعلی الدني»  ی به نامسریال از  راوی  در جایی دیگر،  

»  هب می  «فؤادةنام  کهیاد  او  بوده  کند.  تاریخ  )بیماری  و  دبیر  بیمارستان  روحی در  های 

  ی که تله موشو درحالی  افتادههای بیمارستان راه  در راهرو  ،بستری است  ليابعقروانی(  

می هشدار  انداخته  خود  کول  »بر  الناسَ محُ ا   ..   آتية    ئرانُ الفِ دهد:  الط  عَ   وا  )52اعونِ ن    :همان « 

91 ) . 
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« ةفؤادبه نام »فرزندان  انجمنی  با الهام از نام و نقش این شخصیت، راوی و دوستانش

با مبارزه  هدف  میفرقه  با  تشکیل  تصویربدین   .دهندگرایی  میان  و   ةادفؤ   ترتیب 

گرایی  و هشدارهای آنان نسبت به خطر فرقه  ةفؤادفرزندان  انجمن  نقش    باهایش  هشدار

ایجاد   ذهنی  ه  ةفواد.  شودمیارتباط  و  موش  به  انجمن  گیرمهنسبت  و  طاعون  شدن 

 دهند.گیر آن هشدار میهمه و نتایج گراییفرقه به نسبت ةفؤادفرزندان 

محتوای  ةافسان  و  راوی   آن  سهیل  که  است  مواردی  دیگر  آن  از  پرورش    از  برای 

می استفاده  افسانه   .کنددرونمایه  این  و  لسهي»  آمده:  در  زمینی  «  در   موروثیدوستش 

راندند. روزها  ذ گ ول آن زندگی میکاشتند و از محصبا هم آن را می  ،کردندزندگی می 

می شب  کردندکار  نوبو  به  میها  پاسداری  آن  محصول  و  زمین  از  موشت  ها  کردند. 

وقتی    دانستندمی نمیتا  هستند  هم  با  دو  راتوانند  آن  زمین  از    محصول  کنند.  سرقت 

خواستند تا زمین را  یکی را میفقط    ؛شوند  رهاخواستند از شر هر دو  نمی  سوی دیگر

  با   پسد،  ند به تنهایی از محصول مراقبت کنستن خستگی نتوان  به خاطربکارد ولی شب  

به سمتی    ،پس از درگیری  کدام از آنهاهر  و  اندازندمیان آنها جنگی راه می  ،چینیدسیسه

که آن را   یستو چون کسی ن  کنندمی  ویرانها زمین را  موش .  شونداز آسمان آواره می

این افسانه به طور    (.188  :2015السنعوسي،  )  میرندمیهای آن  ویرانه  بر  خود  ،کشت کند

فرقه   ضمنی رفتارهای  می را    برخی   گرایانه عاقبت  این که  کسانی    کند،گوشزد    مانند 

بامی  هاموش خود  افکنی  تفرقه  خواهند  منافع  اینکه   ،برسندبه  از  اعمال    غافل  عاقبت 

دامنگرایانهفرقه خود،  خرابه  ،سرانجام  و  شودمی  هم  شان گیر  که  بر  جنگای  های  با 

 .  روندبه کام مرگ می ،آورندای به بار میطایفه 

 

 گیرینتیجه

ساختار مفهومی و شکلی اثر را    ،های الزمبا ایجاد زمینهنویسنده در این رمان کوشیده  

در خلق  سازد؛    ،آن  ة نمایودر  هماهنگ  و  اجتماعیهمراه  از   ساختار  متشکل    رمان، 

امروهرگ همین  و  است  اجتماعی  مختلف  ایجاد  زمینه   ،های  تا ای  های  کشمکش  کرده 

  .ها به نمایش درآید همة گروهو رفتارهای عقاید  ،افکار ،داخلی
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 طرفی راوی در نقل رخدادها و بی  ت؛اس گذار  اثر نیز در این زمینه تاثیر  ادبیساختار  

دادن  ضمن نشان  تا شده است  در رمان    چند صداییمنجر به ایجاد  زوایای دید مختلف،  

اثر پرورش    ةمایدرون  ،هاة گروهابراز نظر همها و ایجاد فرصت یکسان برای  کشمکش

 . یابد

و   اعمال  روایت  ضمن  دو  دیدگاهراوی  هر  عوامل  های  و  علل  بررسی  از  گروه، 

راهفرقه و  نورزیده  غفلت  راحلگرایی  است.  هم  هایی  نموده  از    ارائه  نادرست  درک 

دیگرعقاید   به  گروه  پرداختن  تعالیم  بی،  حواشی،  به  و  توجهی  و   نراستیاصیل    اسالم 

مذهبتعصب نام  به  فرقه  ،ورزی  رفتارهای  بروز  عوامل  استاز  پذیرش    .گرایانه 

و   های مقابل، درک و فهم افکار گروههمزیستی مسالمت آمیزاختالفات، احترام متقابل،  

 است.  برای حل این مشکل شده پرستی از جمله راه کارهای ارائهمیهن

 

   هانوشت پي

1. Ian Watt 

2. Lucien Goldman 

 در عمیریه در باغ وحش استجای تو در مدرسه نیست جای تو  .3

کند که اول صادق به او  چنین توجیه میاندام در پاسخ، اشتباه خود را اینپسر درشت  .4

در  دشنام تو  جای  نیست.  مدرسه  در  تو  جای  که:  است.   ةيْي عمداده  وحش  باغ  در 

کارشناس بالفاصله از او پرسید: برای همین بازوی او را شکستی و دندان دوستش را  

خواست  پسر همچنان سکوت کرد. صدای کارشناس باال رفت درحالی که می  انداختی؟

خواست بیشتر  بداند: بخاطر باغ وحش؟ پسر سرافکنده جواب داد: نه. کارشناس که می

داد:   توضیح  پسر  کرد.  او  به  نگاهی  منطقة  "بفهمد،  در  وحش  باغ  دسوقی   ة يعمر استاد 
طور که آنها از روی  نیست، آن  ةيْي عمو به این نکته اشاره کرد که نام آن منطقه    " است

 کنند. تمسخر تلفظ می

صالح   .5 پسر  به  را  او  اینکه  تا  دربیاورد  ازدواج سگ  به  را  دخترش  دهد  می  ترجیح 

 بدهد. 

 در خاک   .6
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کویت را ترک کرده، برخی از خانواده ها را پشت    ،صد ها هزار نفر از فلسطینیان   .7

سر باقی گذاشتند که از سر خوش شانسی یا بد شانسی فرصتی برای ماندن در کویت  

به دست آورده بودند. در شرایط جدید، چیزی که می توانست باعث دوری این خانواده  

 ها از سرنوشت ناامنشان شود، این بود که بگویند: ما لبنانی هستیم. 

به کار می  .8 بچه های کوچه و خیابان در میان خود  عراقی! دشنام جدیدی است که 

 برند. 

عدد باالی صفحه بازی تغییر می کند و تعداد کشته ها را ثبت می کند در حالی که   .9

من و فهد منتظریم دسته کنترل به دستمان برسد تا خدمت بقیه سربازهای عراقی برسیم  

 قوط، سنگر گرفته اند  که پشت دیوارهای خراب در حال س 

می .10 را  خود  کدام  هر  کشید.  درازا  به  آنها  مگوی  قانعبگو  را  دیگری  تا  کند. کشد 

نه  نيحس کلمه    فهد .  نيعبداحلس.  الحاق  و  پرستیم  را می  ما فقط خدا  که  دارد  عبد  اصرار 
است.   کفر  و  حرام  خدا  غیر  گوید:    صادقبرای  می  گرفته  قرار  تاثیر  یعنی   عبد"تحت 

   "نه تو!  " "فحش نده تو االغی "  ".. ای االغ!نيحسیعنی خادم  نيعبداحلسخادم.. و 

رود. اگر قبل از غذاخوردن  ، شیطان زیر آن میکنمرا کوتاه  هایمناخن یادم بروداگر .11

اهلل   غذایم  ،نگویمبسم  از  هم  خورد.  می  شیطان  او  شوم  وارد  چپ  پای  با  که  جا  هر 

آید،   می  به  همراهم  ورود  هنگام  شو  دستشوییاگر  وارد  راست  پای  روبرو  مبا  او  با   ،

 .می شود هایم، شیطان وارد ریهاگر موقع خمیازه جلوی دهانم را نگیرم .مشو می

اخیرش   .12 کار  مورد  در  جز  بودم،  محتاط  شیطان  برابر  در  موارد  این  تمام  در 

 ها اتفاق افتاد(  ای که بین او ودیگر بچه)مشاجره

]به   .13 آنان  میان  شیطان  زیرا  بگویند؛  است،  نیکوتر  که  را  بگو: سخنی  بندگانم  به  و 

برای   همواره  شیطان  زیرا  افکند،  می  نزاع  و  دشمنی  منطق[  بی  و  سخنان زشت  سبب 

 .انسان دشمنی آشکار است

در تنفر از    صاحل روی  نیست؟ زیاده  عمر   فروشی؟ چرا عینکحسنفروشی  چرا عینک  .14

پسرش همسایه برای  که    فهد  اش  چیزی  هر  از  باید  که  بود  کرده  ایجاد  را  تصور  این 

 همسایه اش دوست دارد بیزار باشد  
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کنی  د فدای وطنشان کردند. فراموش نمیکنی که برخی زندگی را خوفراموش نمی .15

کنی که تو بدون ردیم. فراموش نمیمان فراموش کاختالفاتمان را بخاطر میهن  ةکه ما هم

 وطنت هیچ ارزشی نداری. 

است.   .16 آن  فهمیدم عکس  و  بزرگ شدم  نیستند.  گروه مسلمان  دو  گمان کردم هر 

 بزرگتر شدم و با ظهور افراط گرایان، اینجا و آنجا، دیگر در آن شک کردم. 

استقبال    حصة .17 به  دارد،  می  بر  قدم  در  سمت  پیشانی2می   نبيز به  و  را  اش  رود 

که هیچگاه این کار را نکرده بود. از اینکه اینقدر برای همسایه احترام  بوسد در حالیمی

 قائل بود، تعجب کردیم.

 این جنگ است، پناه بر خدا، مسابقه فوتبال نیست احمق!   .18

 وای دلم وای کمرم  .19

20. Dialogism 

21. Bakhtin 

22.   .. مسلمان  برادران  اینجاست..  دیدار  محل  اینجا..  اینجا  هم   جمعاینجا  گرد  مان 

 آمدند! 

 تو تنها، مسلمان هستی و همین برایت کافی نیست؟  .23

تو  .24  ... شد  زاده  نو  از  که  ای   ... وطن  ای  آه  روز....  ...سرزمین  سرزمینم  ای  آه 

 اقیانوس زمینی، ای موج دریاها .. سرزمین روز ... 

 آیند. مردم را از طاعون محافظت کنید.  ها میموش .25
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 للسنعوسی  ة و االجتماعية و دورمها يف انعکاس الطائفية يف رواية »فئران أمي حصة« يالبنية األدب
 

 1بتول بقرپور والشانی 
 2ه خزعلی ي انس

 
 لخص امل

القضا تروي  ملا  االجتماعية  انعکاس  ايالرواية  علی  قادرة  واقعيا   رواية  واقعيات    اخری.  انواع  من  أحسن  اجملتمع 
ت بشکل واقعي. الطائفية هي احملور الرئيسي لألحداث  ي االجتماعية يف الکو اي»فئران أمي حصة« تعرض القضا

البنية األدبية واالجتمني  يف هذه الرواية. هذه الدراسة تب  تمع عرب املنهج  اعية و دورمها يف انعکاس الطائفية يف اجمل 
ن من اجلماعات املختلفة ونوع تفاعل بعضها مع البعض يؤد ي ة االجتماعية للرواية تتکو  يالبنالوصفي التحليلي؛  

العنف. و  الصراع و  إلی  اإلهانة واالستهزاء  الطائفية من  السلوکيات  ذيالی  منها: سوء فهم    لكعود  أسباب  إلی 
الرواية تقد م   لكعمی. وکذاحلواشي و اخلرافات و التقليد األلی  إالبعض عن معتقدات البعض اآلخر، االنشغال  

قي، رفض التطر ف مث  ي بعض احللول لذه املشکلة منها: االحُتام املتبادل، قبول اآلخر، اإلقبال علی االسالم احلق
األد  الوطنية. الرواية  استخدام بنية  و  املوضوعي،  السرد  بواسطة  املناسب  عرضه  و  املوضوع  تنمية  يف  تساعد  بية 

 وجهات النظر املختلفة و الطفل الراوي و التناص. 
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Abstract 

Owing to its realistic expression of issues, a social novel is able to 

reflect the realities of society better than other genres. The novel 

"Mama Hessa's Mice" shows the Kuwaiti society issues realistically. 

Sectarianism is the central theme of the events in the story. Through 

the analytical descriptive method, this research describes the literary 

and social structures of this novel and its role in the reflection of the 

social realities. The social structure of the novel is composed of 

different groups, and the type of their interaction has led to sectarian 

behavior from insult to ridicule and violence. The misunderstanding of 

ideas, addressing superstitions and blind imitation are the causes of 

these behaviors in this novel. Mutual respect, acceptance of others, 

turning to true Islam, avoiding extremism and patriotism are the 

solutions to this problem. The literary structure of this novel helps to 

cultivate the theme through unbiased narration, different points of 

views, child narrators and intertextual relationships. 

 

Keywords: Novel criticism, Sectarianism, Saud Alsanousi, Mama 
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