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Abstract 
Since violence represents suppressive aspect of power, a violent relationship 

between the inferior and superior parties is inevitable. By combining 

philosophical and everyday life concepts, Žižek depicted different 

dimensions of violence. The novel At the ISIS table narrates the suffering of 

the Izadi people who encountered the invasion and genocide of ISIL. Using 

Žižek's model, this study had an attempt to explain the different layers of 

ISIL violence against Izadi people to show how the author has represented 

different dimensions of violence in the events of the story and has applied 

the issue of violence as a narrative theme. The results of the research showed 

that all types of violence in the novel are influenced by the violence of the 

gods mentioned by Žižek. By applying systemic violence, ISIL intends to 

de-institutionalize the family and other social foundations. ISIL's methods 

for repressing women are active and symbolic, and at the same time, it has 

not neglected active methods such as using women against women. ISIL 

used takfir of the "other" to justify violence against its members, and the 

Izadis were doomed to destruction as a manifestation of infidelity that 

hindered the realization of the caliphate's objectives. In the present novel, 

women are the biggest victims of violence, and their inferior position has 

historically added to ISIL's power to commit systemic and absolute violence 

against women. 
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  علی مائدة داعشدر رمان  خشونت بازنمایی
یكبا ت یژکاسالوی  ۀیه بر نظر  ژ

ینب قاسمی اصل  *ز
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان

 حسین الیاسی مفرد
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ۀآموخت دانش

 (64تا  43)از ص 
 23/1/1400، تاریخ پذیرش: 27/11/1399دریافت: تاریخ 

 پژوهشی-علمی
 

 یده كچ
طرفین فرادست و  ،آمیز خشونت ۀرابط کیالجرم در  ،وبگر قدرت استکناظر بر وجه سر ،ه خشونتکاز آنجا 

توانسته است ابعاد مختلف امر خشن را ترسیم  ،یب مفاهیم فلسفی و زندگی روزمرهکبا تر ژیژک .وجود داردفرودست 
این  .مواجه شدندداعش  شیک هجوم و نسله با کمردمان ایزدی است   رنجروایت  ،علی مائدة داعشرمان  .دکن

بهره گرفت تا نشان دهد  ژیژکلگوی اهای مختلف خشونت داعش علیه ایزدیان از  تبیین الیه پژوهش با هدف
 عنوان بهخشونت  ۀمسئلرده و از کالی حوادث داستان بازنمایی  هنویسنده چگونه ابعاد مختلف خشونت را الب

 خشونت خدایگانی تأثیرتحت  ،تمام انواع خشونت در رمان نتایج تحقیق نشان داد .روایی بهره جسته است ۀمای درون
نهادزدایی از خانواده و دیگر قصد  ،داعش با اعمال خشونت سیستمی .ستته اصورت گرف ،ردهکبدان اشاره  ژیژکه ک

از  ،انه و نمادین است و در عین حالگر نشک ،زنان وبکسربرای داعش های  شیوه .دارد را های اجتماعی  بنیان
خشونت برای اعضای داعش در توجیه  .غافل نبوده استارگیری زنان علیه زنان نیز ک پذیرانه مانند به نشکهای  روش

وم به کند محا ه مانع تحقق اهداف خالفتکفر کای از  جلوه عنوان بهایزدیان رده و کاستفاده « دیگری»فیر کخود از ت
به  ،ند و جایگاه فرودست آنها از منظر تاریخیا ترین قربانیان خشونت زنان بزرگ ،در رمان حاضر .نابودی شدند

   .افزوده است ،علیه زنان ی و خدایگانیقدرت داعش برای اعمال خشونت سیستم
 

 .ژیژکاسالوی  ،عبدالله ءزهرا ،ان ایزدیزن ،جارننبرد س ،خشونت :لیدیک های واژه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 z.ghasemiasl@cfu.ac.ir                                                                         . رایانامۀ نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه .1
حوادث  .ونت دارندکسهایی از عراق  ه صدها سال است در بخشکاند  رِد مذهبیکاقلیت  ،ایزدیان
به دست داعش روایت شده  .م2014 ایزدیان درشی ک نسل ۀواقع ۀبر پای ،شعلی مائدة داعرمان 
شده و هدفمند  ریزی مشتمل بر تالش برنامه ،نیز شهرت دارد« نجارِس »ه به نبرد کاین واقعه  .است

در اوایل  ،مللبر اساس گزارش سازمان  .امل آن استکبردن آیین ایزدی و نابودی  بین داعش برای از
 عراق سنجار ۀنشین در منطق ایزدی کوچکهای داعش به روستای  تروریست ،م2014ماه اوت 

صدها زن و  .ردندکزنان آن را به زندانی در موصل منتقل  ،رده و پس از تصرف این روستاکحمله 
 ،در این منطقه .در استان نینوا انتقال داده شدند «تلعفر»دختر دیگر نیز به مقر نظامی این گروه در 

انتخاب و به سوریه  ،ه بیشترشان ایزدی و مسیحی بودندکزن و دختر مجرد  150از ل کگروهی متش
جنسی فروخته  ۀبرد عنوان بهیا  یرندگ ها قرار عنوان هدیه در اختیار تروریست هفرستاده شدند تا ب

پانصد تن از مردم مناطق شمالی هزارودوداعش  2014بر مبنای این گزارش تا پایان اوت  .شوند
 ،)ببریبودند ان کودکه بیشتر آنها زنان و کند ربود رانینوا و شیرخان  ،تلعفر ،مانند سنجارعراق 

 ۀبه عرص در مدت زمانی کوتاهه کچنان فراگیر بود  شده علیه ایزدیان آن خشونت اعمال .(2:1393
از اولین  ،نویس سوری رمان ،زهراء عبداللهبه قلم  مورد بحثو رمان  رمان نویسی راه یافت

 ،پژوهش حاضر در نظر دارد .شی استک های ادبی برای بازنمایی وضع ایزدیان در زمان نسل تالش
یژکی اسالو  ابعاد این خشونت را از منظر  اسالوی  .دکنبررسی پرداز انتقادی  نظریه (Slavoj Žižek) ژ

 است.  سیاستشناسی، نقد فرهنگی و  پرداز در حوزه جامعه ، فیلسوف اهل اسلوونی و نظریهژیژک
سینما به تأویل  ۀو در حوز کرده استفادهکاوی ژاک الکان بسیار  وی در نظریات خویش از روان

های متعددی به فارسی برگردانده  پردازد. از او کتاب ها و بیان ایدئولوژی آنها می فیلم ۀکاوان روان
 هاست. ترین آن از مهم (1390) عینیت ایدئولوژیو  خشونت، پنج نگاه زیرچشمیشده که 

 از ،دارد نظر بودن خشونت را در ار یا پنهان و ذهنی یا نمادینکه ابعاد آشکاز آنجا  ژیژکدیدگاه  
پرسش  .دهد انات بهتری برای تحلیل خشونت در اختیار پژوهشگر قرار میکام ،دیگر نظریات

های مختلف خشونت علیه ایزدیان چگونه در  الیه ،ژیژکبندی  ه مطابق تقسیمکتحقیق این است 
 بازنمایی شده است؟  ،علی مائدة داعشرمان 
 

  پژوهش ۀپیشین
در فضای ت که مقاالت کوتاهی اس ،مائدة داعش یعلرمان  ۀشده دربار از معدود تحقیقات انجام

 اند: منتشر شده مجازی
مجلة  ،«لزھراء عبدلله روایة علی مائدة داعش يالتشبیه واالستعارة ف» ،(2017) المر ،فاتن

کوتاه به مروری گذرا بر دو عنصر تشبیه و استعاره در رمان پرداخته و  ۀاین مقال :الفینیق اإللکترونیة
 .ھای روایی آن وارد نشده است به جنبه
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 ۀدر این مقال :«لزهراء عبدالله ة علی مائدة داعشیروا یقراءة ف» ،(2017) مهدی ،زیتون
  .مختصر نیز به زبان ادبی رمان پرداخته شده است

نویسان عرب بر  توجه رمان ،کشی ایزدیان و نسل پس از نبرد سنجار ،یادشدهگذشته از مقاالت 
هایی حول این گروهک نوشته  ها و عقاید داعش شدت گرفت و رمان جنایت ،گیری چگونگی شکل

 ۀنوشت عذراء سنجاررمان  ،یطارق بکر ۀنوشت القاتل األشقر رمان توان به از جمله میشد که 
و  نینوزت شمد ۀنوشت روزیا فیشظارمان  ،قیغادة صد ۀنوشت نوییشتات نرمان  ،وارد بدر السالم

  .اشاره کرد يناهض الرمضان ۀنوشت بائع األملرمان 
 

یژک .2  خشونت و انواع آن از نظر ژ
م کضمن مقابله با توجیهات نظم حا هکدر پی آن است  ،پرداز انتقادی فیلسوف و نظریه ،ژیژک

 ،او در این باب های دیدگاه .ندکال و پنهان آن را افشا کهای رادی سویه ،جهانی در قبال خشونت
ای ناگشوده  م( مناظره1921« )نقد خشونت» ۀبنیامین با رسال .ار والتر بنیامین استکبرگرفته از اف

 ،تساهل ،طرفی بی ،ژیژکبه باور  .ادامه دارد نون جدال بر سر آنکه تاکرد کخشونت مطرح  بارۀدر
انی نظیر کاوی الک او با شناخت مفاهیم روان .نگرشی اومانیستی است ،عدم خشونت ،رواداری

 .گذارد می تأثیربا قاطعیت بر خشونت  ...و « شدن فرآیند سوژه»و  )فراخود( «گوسوپراِ » ،«دیگری»
زاده و  )شریف ندک اخالقی از واقعیت اخالقی صحبت می کادمیکهمچنین فراتر از فیلسوفان آ ژیژک

تقابل دوتایی خود/ دیگری نیز مبتنی بر این فرض است که در بحث دیگری در  .(88: 1398 ،پور بهرام
 سازد شخصی، خودی ذهنی وجود دارد که هر چیزی را به مانند دیگری از خود بیگانه می ۀدل تجرب

 (.32 :1397)اصغری و غالمی، 

های  زمینه در پس بلکه ،شود تنها در صور عریان و نمایان خالصه نمی ،خشونت ژیژکنزد 
های مبارزه با  تالش ،اتفاقا   و حضور داردنیز احساسات ضد خشونت و حامیان عدم خشونت 

 ،نظام سرشته شده که با ذات یکخشونتی » ؛ندک خشونت و ترویج تساهل را نیز مدیریت می
ه کتری از قهر و اجبار  های ظریف لکش ،ه افزون بر آنکبل ،ی مستقیمکخشونت فیزی ،تنها نه

این انواع  ۀژیژک هم ؛«دارد شی از جمله تهدید به خشونت را سرپا نگه میک مناسبات سلطه و بهره
بندی  عنوان دسته ششل زیر تحت کخشونت را به ش ژیژک .(20الف: 1390 ،ژیژک) نظر دارد را در

 رده است:ک
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یژکبندی انواع خشونت از منظر اسالوی  دسته .1ل كش  ژ

 

ان گر نشکــه کار اســت کنوعی خشــونت آشــ: (subjective violence) انهگر  نشکخشونت 
 ینند و داراک یپرست اعمال م هنهکت یا جمعیوبگر و کو سر یانضباط یها دستگاه ،یاجتمــاع

ـن یا .(10الف:  1390 ،ژیژک) برنـد یابـزار بهـره مـ ۀمثاب ه از آن بهکاست  یفاعـل مشخص و ملموس
و  یمـدن یها یناآرام ،ترور ،تیل جرم و جناکها به ش ابانیتوان در اخبار و خ یخشونت را م

و  یسیو پل یتیامن یها ل دستگاهکچه در ش ،مانهکد بتوان خشونت حایشا .ردکمشاهده  یالملل نیب
 مکحا رایز ؛دانست انهگر نشک خشونت ۀگونـ نیتـر را برجسـته یگـذار چه در قالب مرجع قانون

 ،)فاستر ستاو مجازات  یریگ میتصم یاقتـداری برتر برا یدارا ـهکبل ،ندک می وضع قانون تنها نه
1358: 174). 

 یه همان فضایشبرانه یپذ نشکخشونت (objective violence):  رانهیپذ نشکخشونت پنهان یا 
 نتیجۀـرد و یگ یمـ ارک فاعل و مفعول به عنوان بهرا  یزمـان و ـه هـمکم بر سوژه است کحا یگفتمان

 یایاست و در زوا ییجا ن خشونت همهیا ،در واقع .است یگریوب خـود و دکرش سـریپـذ ،آن
ـن یتـوان ا ینم ،حال هر به .دارد یت وامیرا از درون به فعال اورد و یگ یم یجا گر نشکپنهان ذهن 

نشـان  و نـام یبـ ،ـن خشـونتیه اکبل ،ها نسبت دادآن ۀات شرورانیخشـونت را بـه افراد ملموس و ن
ل یها تحم جامعـه بـر انسان یناخواسـته از سـو یا گونه ن خشونت بهیا ،گریر دیبه تعب ؛اسـت

وب پنهـان همـراه اسـت و کسـر یا گونـهن خشونت بـا یا ،معنا نیبد .(22الف: 1390 ،ژیژک) دشو یم
شده  نییتع شیپـ از یتیهـو یسـازد و بـه و یگـاه سـوژه را درون اجتمـاع مشـخص مـیجا

 .ستکقالب آن را ش یآسودگ توان به یه نمکبخشد  یم
ن نیز ذهن یخشونت نماد ،پذیرانه نشکهمانند خشونت  :(symbolic violence) نیخشونت نماد

ـه هـدف کرد یگ یانجام م یانسک یداستان آرام و پنهان است و با هم ،ن خشـونتیا .ردیگ یرا نشانه م
از جملـه  یاجتمـاع یدر واقع هنجارها و نمادها .(227: 1381 ،هتی)دور دارند ـن خشـونت قـراریا

ن خشونت یا ،ر سادهیبه تعب .ن خشونت هستندیا یهدف اصل ،یزبـان وعواطف اجتماع ،اخـالق
ش یـز افـزایسـلطه ن ،نینمـاد یهـا هیش سرمایند و با افزاک ین عمل مینماد یها هیق سرمایاز طر

زبانی و  ،عاطفی ،توجیهی ۀدست خشونت نمادین خود به چهار .(bourdieu, 1986:150) ابدی یم
 .ها پرداخته خواهد شد ه در بخش اصلی پژوهش بدانکشود  اخالقی تقسیم می

 انواع خشونت از منظر ژیژک

 نمادین سیستمی خدایگانی اسطوره ای

 توجیهی عاطفی اخالقی زبانی

 کنش گرانه کنش پذیرانه
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ه کداند  یم یرا خشونت یستمیخشونت پنهان و س ژیژک :(systemic violence) یستمیخشونت س
 یها لکه شکبل ،میمستق یکیزیتنها خشونت ف نه . این خشونتنظام سرشته است کیبا ذات 

از  .(20الف:  1390 ،ژیژک) دارد د به خشونت را سرپا نگه مییاز جمله تهد ،از قهر و اجبار یتر فیظر
 ،یستمیخشونت س ،یبـه عبارت؛ آن اسـت یمنـد قاعـده ،یستمیخشونت س ۀمشخص ،ژیژکنظر 

ه کاست  ... و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصـاد یهـا ستمیم و روان سیرد مالکعمل یمنطق نتیجۀ
 خشـونت یا گونه را یدار هیسرما ینهادها ۀسلط توان یم ،مثـال یبـرا ؛بـار اسـت معموال  فاجعه

 یژگـیرسـد و یبـه نظـر مـ .شود سـوژه می یگانگیبازخود و استثمار سـبب ـهک انسـتد یسـتمیس
ب یکحاصل تر یستمیخشـونت س ،ژیژکاز منظر  .بودن آن است ینامرئ ،یستمیخشـونت س یذاتـ

 .(5: 1396 ،دادی )توانا و اله ن استیرانه و نمادیپذ نشکخشونت 
از  ژیژک :(mythical violence) ای و خشونت اسطوره (divine violence) یگانیخشونت خدا

ن یامیوالتر بنـن دو گونـه خشونت را از یا یو .بـرد یای هـم نـام مـ و اسطوره یگانیخشونت خدا
 .ندک یرانش میو ،برساختن قانون و مرز یجـاگان بـهیخشونت خـدا ،نیامیاز منظر بن ؛ردیگ یوام م

برخورد  ،ردنکدیتهد یبه جا ؛شود میمسـبب مجازات  ،نجامـدیفاره بکه به گناه و کنیا یجا به
 .ندک میمعدوم  یزیر بدون خون ،شدکب یزیر ـه بـا خونکنیا یجا تر از همه به مهم ،ندک می

وضع  ۀرحمان دل تخریب بیگیرد و معا ای قرار می خشونت خدایگانی در تقابل با خشونت اسطوره
ر د .ندکوضع موجود را حفظ و تثبیت  ه تالش داردکاست  قانونی هر و در تضاد با موجود است

)قاسمی و  نظم اجتماعی مشروع کی ای ابزاری است برای قواعد قانونی یا خشونت اسطوره ،مقابل
 .(98: 1396 ،محمدی
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ست که همراه «یوفا»روایت زندگی دختری ایزدی به نام  زهرا عبداللهۀ ، نوشتداعشۀ بر سفرداستان 
پسری به نام  ۀگذراند. یوفا دلبست اش در یکی از روستاهای سنجار عراق روزگار می خانواده

های آیین ایزدی دو فرد از دو طبقه  اما به خاطر سنت ؛هاست ایزدی« البیر» ۀاز طبق« سیروان»
داعش همه حول چگونگی  ۀ. رؤیاهای یوفا تا قبل از حملازدواج با یکدیگر ندارند ۀگوناگون اجاز

اما با  ؛کیشان خویش است فرار از روستا و ساختن زندگی عاشقانه با سیروان در محلی دور از هم
دهند که یا  ریزد. نیروهای داعش دو روز به اهالی روستا فرصت می می هم داعش همه چیز به ۀحمل

کدام از اهالی روستا تغییر دین را  اسارت داعش درآیند. هیچ دین اسالم را انتخاب کنند و یا به
 کند. پذیرد و سرانجام داعش به روستا حمله می نمی

شوند. داعش مردها را  صورت جداگانه از روستا به محلی دیگر انتقال داده می زنان و مردان به
ومت زنان، با شکنجه و گلوله کند. در برابر مقا کند و زنان را به پذیرش اسالم مجبور می قتل عام می

شوند. برادر  از جوانان جدا و قتل عام مییوفا(  ۀ)از جمله خال شود. زنان مسن به آنها پاسخ داده می
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شود تا برای  فرستاده می 1«أشبال الخالفة»زور از مادرش جدا و توسط داعش به  کوچک یوفا به
هرکدام به  شود و میور از مادرش جدا ز جنگیدن در صفوف داعش تعلیم ببیند. یوفا سرانجام به

تقسیم زنان بین نیروهای داعش آغاز  ،ند. پس از چندروز عملیاتگرد های جداگانه اعزام می زندان
خویش آنان را بر حسب  ۀشوند و داعشیان حسب مقام و درج شود. زنان ایزدی همه به خط می می

شود. او ابتدا  ای می تازه ۀرت یوفا وارد مرحلکنند. از این نقطه است که اسا سن و زیبایی انتخاب می
آید و در آن منزل پیوسته مورد خشونت جنسی، جسمی و کالمی قرار  هلی درمیأبه کنیزی مرد مت

شود.  شود و این داستان مرتب تکرار می به منزل داعشی دیگری فرستاده می ،گیرد و بعد از آن می
شود با کشتن دو داعشی از  فق میؤشدن، یوفا م فرستادهبار از این خانه به آن خانه  پس از چندین

های یوفا برای برقراری تماس با سیروان که در  برد. تالش آنها بگریزد و به منزل پیرزنی پناه می ۀخان
اما سرانجام با کمک یکی از آشنایان پیرزن، تصمیم  ؛نتیجه است بی ،جنگد جبهه علیه داعش می

ت داعش فرار کند. فرار یوفا در نهایت با سختی مواجه و مجبور تحت حاکمی ۀگیرد از منطق می
دهد که  حالی نشان می رمان، یوفا را در ۀتنهایی طی کند. آخرین صفح راه را به ۀشود ادام می

 باید دل به میدان مین بسپرد و ،ای پر از مین پیش رو دارد و برای رسیدن به سرزمین رهایی مزرعه
 رسد.  میپایان نامشخص یوفا به  ۀو آیندداستان در همین تعلیق  
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بر اساس  ،علی مائدة داعش های موجود در رمان در این بخش به تحلیل و بررسی انواع خشونت

 .شود پرداخته می ژیژک ۀنظری
 

 انه گر  نشکخشونت . 4-1
دارد و  ییها یژگیچه و یگریه دکنیا .شود یآغاز م یگریف دیبا تعر انهگر نشکنفس خشونت 

 ف ویلزوما  تعر ،البته ؛ندک یجاد میا« دشمن»ف یتعر یبرا ییمبنا ،شود یف میچگونه تعر
و  «یرانیو» ،ن دویان ایم ۀه در فاصلکبل ،ستیبرساخت دشمن ن یبه معنا یگریبرساخت د

 در .انه سخن گفتگر نشکتوان از خشونت  یه مکت است ین موقعیقرار دارد و در ا« ینابود»
مرتد  ۀسوژ تا مسلمان ۀنفس خود سوژاز  ،عیار وسیبس یا گستره یگرید ،یاسالم ییادگرایگفتمان بن
عشق  ،«خود»عشق به  یتواند به بها ین حذف میا .(101: 1396 ،قاسمی و محمدی) شود یرا شامل م

ه کطور  همان .ردیگصورت  در قالب گفتمان خشونت« و برتر خود کیدئولوژیا کیفانتز یفضا»به 
ه متعلق خود را با تمام ک یانتخاب ،عشق یچون وچرا انتخاب بی یعنیخشونت »د: یگو یم ژیژک

  .(57الف: 1390) ،«رساند ش میا ند و آن را به مرتبهک یقوا از بسترش جدا م
دشمن در رمان  عنوان بهه بر مبنای تعریف دیگری کانه گر نشکی از نمودهای خشونت کی

 :جمعی زنان ایزدی است شتار دستهک ،بازنمایی شده
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-33: 2017)عبدالله،  
زن را از میان ما بیرون برده و آنها را با موهایشان  زدن، حدود هشتاد پیر هم یک چشم به در ؛(31

هجوم باران کردند، بولدوزرها  افتادند. آنها را گلوله یکی بر زمین می یکی. ...  کشیدند بر زمین می
  .با خاک خشکی که هنوز با خون ما خیس نشده بود، بپوشانند های آنان را آوردند تا جنازه

در ابتدای  .کرده بوداسیر  آنها را ه داعشکند ک میشتار زنانی صحبت کاز  ،یوفا در این صحنه
سپس در عملیات غربالگری فقط آنانی را حفظ  .گیرد میزنان روستا را به اسارت  ۀداعش هم ،امر
وم کمحمستقیم  ۀنیزی داشته باشند و زنان سالخورده را به قتل با گلولکه قدرت ازدواج و ک ندک می
 .ندک می

گلوله در  کی پس از دیگری با شلیکی ،شیده شدهکزنان با موهای خود بر زمین  ،به روایت یوفا
ه دیگری را دشمن و دشمن را کدارد ریشه ری کاین رفتار داعش در همان تف .غلطند میخون خود 

این  .مانند میدر امان ن هاپیرزنان هم از چنگ آنکه  طوری داند؛ به می ناپذیر سطحی تحمل هردر 
 :شود میمشاهده  ،ه گواه بر غارت اموال زنان اسیر است نیزکبعدی  ۀرفتار در نمون

یی بندها ، گردنهای گوش موبایل و طالها را بردند، گوشواره؛ (21همان: ) 
را انگشتم نزدیک بود  )یکی از آنها(! کشیدندو انگشترهایشان را از انگشت  گردنشان بودکه به 
تا اینکه یکی از آنها با زور از دادم  فشار می ه بود،داد هدیه روان به منیرا که س یانگشتربکند! 
 ....  کشید و در جیب خود فرو برد دستم

گوید  یوفا می .شود میزنان  ۀشامل هم ،طالبندهای  ها و گردن گوشواره ،راههای هم غارت تلفن
عمال خشونت اما این اِ  ؛شدک گری از دست او می ه مرد داعشی انگشتر یادگار سیروان را با وحشیک
قتل عام  ،به روستا داعش ورود بدومردان نیز در همان  و محدود به زنان نیست ،انهگر نشک

  :ندک میقتل پدرش و دیگر مردان را چنین توصیف  ۀیوفا صحن .شوند می
؛ (167همان: ) 

پدرم  ... دویدیم کردیم، می .. وسایلمان را حمل می. با گریه مرا احاطه کرده پرسروصدایم ۀحافظ
  .)از ماشین( پیاده کردند و کشتندرا 

این اتفاق بر  .شته شده استکدست داعش ه گناه ب ه بیکآورد  می یاد قتل پدرش را به ۀصحنیوفا 
 :برد او را می داعش سر، قاومت در برابر تغییر اجباری دینخاطر م هه بکهم آمده « دلدا»سر شوهر 

)همان:  
ن، ای از مهاجمکن دینشان سرباز زد، یدر آن روز نحس، وقتی شوهرم از پذیرفت(؛ 107-108



 1401/51، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

ای از سر شوهرم که روی زمین پخش شده  وقتی دنبال تکه .چاقویش را جلوی صورتش کشید
  .رفتم، نزدیک بود جنین خود را باال بیاروم می ،بود

نپذیرفتن خاطر  شوهرش را بهه کگوید  ای می از لحظه ،باردار بود ،داعش ۀحمله در زمان کدلدا 
 .رود روی زمین می  ههمسرش ب ۀای از سر برید هکبا چاقو سر بریده و او به دنبال ت ،اجباری اسالم

 .گیرد دشمن سرچشمه می عنوان بهنوع از همان نوع نگاه به دیگری  چنین جنایتی در حق هم
از سوی  خود خوردن آسایش  هم تنها به دنبال حذف دیگری است و در بر ،داعش در مقام سوژه

حتی اگر  .ندکمین أه منافع سوژه را تکند کگونه زندگی  دیگری باید آن .نداردهیچ عطوفتی  ،دیگری
 ،در میان باشد ،تداخلی با آسایش سوژه ندارد ،در سپهر اجتماعیه کپای مذهب شخصِی دیگری 

های داعش برای حذف دیگری  به بیان دیگر، انگیزه ؛گیرد باز هم حذف دیگری در اولویت قرار می
راهی برای  ،دین برای داعش .بیند پسند نمی چنان قوی است که نیازی به وجود دالیل محکمه

آن را داعش  است، عملی هر آنچه در دین حرام اعالم شده ۀزیرا در عرص ؛کشتن است راحت
 نقاب پشت داعش شدن پنهان دلیل همین به ؛ه استکردیید دستورالعمل زندگی و جهاد تأ عنوان به

خوِد  کی». دانستمندی واقعی آنان برای اسالم  و دغدغه گروهک این واقعی ۀانگیز توان نمی را دین
را در تعادل نگاه دارد. از طرف  تیشخص یها متعادل داشته باشد و جنبه یریتأث تواند یم رومندین
 نیچن؛ کندیم جادیقابل تحمل ا ریو غ کتاتورید یتیشخص ی،از حد قو شیب خودِ  کی ،گرید

 النوع تر و تا حد رب خطرناک است که خود را از همه مهم یالعاده نامطبوع و گاه فوق یتیشخص
ۀ چنین در زمر ،نیروهای داعش از جهت خود درونی(.  199:1392 ،)معروف و خزلی «دپندار یم

ترین  که کوچک است نیرومند چنان آنان نزد خودخواهی گیرند. می قرار مسلکدیکتاتور های شخصیت
گر از ی دیکی« مانیأم سل»حاضر  ۀدر نموندهند.  بهانه را مستمسکی برای حذف دیگران قرار می

شته کنماز به دست داعش  نخواندنخاطر  ه هر سه پسرش بهکای است  شده نیزی گرفتهکزنان به 
نخواندن  ۀهر سه پسرش را به بهان؛ (176:2017)عبدالله،   اند: شده

داعش را واجد دلسوزی واقعی داعش برای دین اسالم  ۀتوان این عمل مجرمان اما آیا می .نماز کشتند
دانست؟ پاسخ منفی است. اسالم نزد داعش، صرفا  تا زمانی گرامی است که مجوزی ظاهری برای 

 مال مجرمانه در اختیار قرار دهد.کشتن، تجاوز و دیگر اع
نفرت از ریشه در  ،ژیژکه به تعبیر کترورهایی  ؛داعش از جنس ترور است ۀانگر نشکخشونت 
  دیگری دارد:

 ؛ندکتواند گفتمان خشونت را آغاز  یم ،ه سرآغاز تولد دشمن استک یگریت دیاز روا یزاریب
ال حذف یاز ساحت خ ین و حتید از ساحت نمادیه باک شود میاه فرض یس یا هکل ،یگریده کنیا

بازگشتش ه خطر کاست  یزیشر چ .شود یف میتعر« شر»نماد  یگرید ،ن فضایدر ا .شود
خودش جان سالم به در  یکیزیف یاز نابود ییل جادوکش ه بهکگون  شبح یُبعد ؛است یشگیهم
 .(75ب: 1390 ،ژیژک) چرخد یو همچنان دور سرمان م برد می
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برای  ،آیین ایزدی اگر به حال خود رها شود .است کاز بازگشت دیگری بیمنا داعش دقیقا  
 .آن است ن بهاحذف آن حتی از فضای خیال معتقد ،پس بهترین گزینه ؛داعش شر خواهد شد

 .شود میعملی  ۀه تنفرش از دیگری لبریز  و وارد عرصک شود میای آغاز  خشونت این گروه از نقطه
بیمی از  ،نیروهای آن .دهد ار و با فاعل مشخص انجام میکجنایاتی آش ،گر نشک عنوان بهداعش 

مانه کو اعمال خشونتشان از نوع حاپندارند  چون خود را عین قانون می ؛مجازات قانونی ندارند
 .است
این  .ابزار در دست اوست« تنها»ه کبل ،ه خشونت فقط ابزار داعش نیستکدیگر آن ۀتکن

در نظام  .گیرد ت میئاجتماعی و سیاسی داعش نزد ایزدیان نش ،موضوع از عدم مقبولیت مذهبی
های وجودی  ظرفیت .شود دهی می سازمان« حذف»و « فقدان»فقط در مقام  دیگری ،ذهنی داعش
ه از شخصیت کشوند  نگریسته میشهروندانی  ۀمنزل چون آنها به ؛وفایی نداردکش ۀدیگری اجاز

 ،به همین دلیل ؛سی در مقام دیگری نزد داعش وجود طفیلی داردکهر  .نیستند مستقل برخوردار
 ،قرائت بنیادگراییدر  .شود فقط با زبان اسلحه پاسخ داده می ،تضادهای گفتمانی از هر نوع

خاطر دو مؤلفه جنسیت  ه زنان ایزدی بهکاقشار جامعه وجود دارد  ۀهم برایمراتبی  خشونتی سلسله
جذابیت جنسی مانع قتل عام البته  ؛گیرند ان این حمالت قرار میکپی کو اقلیت مذهبی در نو

به اسثتمار  ،توان آن را تطهیر نام نهاد ه میکداعش با ایجاد فرآیندی  اما  ،است آنانجمعی  دسته
 ،هر سه ،اجبار به ازدواج و بردگی ،اجبار به تغییر دین .پردازد شی از زنان میک دینی و بهره

قتل عام  .شود ه در گفتمان داعش برای نجات و رستگاری زنان ایزدی انجام میکهایی است  نشک
زدن نظم ذهنی  هم بررا مجالی برای « افرکدیگرِی »تطهیر است تا  ۀمین پروژمردان نیز بخشی از ه

  .نباشد سوژه
 

 پذیرانه نشکخشونت . 4-2
در  2های خنساء ه در گردانک شود میدر زنان عضو داعش دیده  ،در رماناین نوع از خشونت 

 اند:  قرار گرفته گروهکخدمت اهداف این 

أم الخنساء، رئیس گردان ؛ (52: 2017)عبدالله، 
ای را جلوی خود روی میز گذاشت. چراغ سفیدرنگی روشن  زنان، روی صندلی نشست و دفترچه

های  بیا، چی دارین؟ حرف بزنید. شعله -دهد صحبت کنیم:  نوعی گفت به ما اجازه می کرد و  به
شد، دختران تشویق شدند که در مقابل زنانی مانند آنها بایستند، من  ها قطع آتش ترس در دل

  بودم. ،افتاد بدون اینکه بتوانم بایستم یا صحبت کنم، مراقب آنچه که اتفاق می
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ه رئیس زنان عضو داعش در آن ک ندک میصحبت  «أم خنساء»یوفا از زنی به نام  ،در این بند
های پیوستن این  انگیزه ۀدربار .اطالعات آنان به زندان آمده استمحل بوده و برای بازجویی و ثبت 

 ۀتکن .مختلفی ارائه شده است های دیدگاه ،رده هیچ اعتقادی به حقوق زن نداکی گروهکزنان به 
ها مانند  سطح خشونت .جذابیت خشونت داعش برای آنان است ،این زنانباره جالب توجه در

سی کهر  ۀه از عهدکمری است ا ،ها زدن انسان و آتش  شیدنک صلیب به ،با چاقو و شمشیر  سربریدن
های مختلف  ه زنان از قارهکگونه است  این .برخوردار است قساوتی یناما داعش از چن ؛آید برنمی

 شوند: می کشری ،راهی سوریه و عراق شده و خود در جنایت علیه زنان با داعش

حرکت أم خنساء وقتی ژاکت ؛ (53: 2017)عبدالله،  
ها  حروف را در حلق ورا خفه گلوها خود را باز کرد تا نشان دهد که کمربند انفجاری بسته، 

 رئیس ... اش را اینجا در میان ما منفجر کند. دستور داد زانو بزنیم منجمد کرد. آمده بود تا عقده
  ره هستی؟.. اسمت چیه؟ چندسالته؟ باک. کرد )أم خنساء( از ما سوال می

أم خنساء با  .رده استکنمایی  در میان آنها قدرته أم خنسا چگونه کدهد  یوفا در اینجا شرح می
 .ندکرا در میان آنها منفجر  اش عقده ،یوفا ۀمربندی انفجاری به میان اسیران زن آمده تا به گفتک

او را از  ۀینک ،پرسد ه از دختران ایزدی میکخصوصی بسیار های سؤالهای أم خنساء و  خودنمایی
تالش  ،نندک میاحساس خوشبختی ن ،چون خود گونه زنان معموال   این .دهد جنس زن نشان می

 تواند نصیب أم خنساء شود؟ هم بزنند و چه موقعیتی بهتر از این می ردارند تا آسایش زنان دیگر را ب
 کب يسأرم ،الیعجبنا. هذا الجو .. أنت .أنت .. ... عصفورا  خائفاأنه لمح بطرف الغرفة کنظر إلّی 

)همان(؛  فاح یستأهلکأبو -: ت أم الخنساءکیا أم الخنساء؟ ضح کما رأی ،«فاحکأبو »إلی 
از این فضا اتاق دیده است ... تو ... تو ..  ۀای ترسان را گوش طوری به من نگاه کرد که گویی پرنده

و گفت  دخندی ءخنساأم اندازمت جلوی أبوکفاح، نظرت چیه أم خنساء؟  ن نمیاد، میخوشما
  .ابوکفاح لیاقتش رو داره

 .اندازمت جلوی ابوکفاح میگوید  و خطاب به او می ندک میی از مردان داعش به یوفا نگاه کی
ه کتنها از وضع زنانی  أم خنساء نه .ندک میپرسد و او هم تأیید  نظر أم خنساء را می ،در همین حین

تر این  چه سریعتمام تالش خود را برای انجام هر هکبل ،ناراحت نیست ،درآیندقرار است به بردگی 
 ۀدر سای هکرد کتوان نوعی خشونت ثانویه قلمداد  خشونت زنان علیه زنان را می .دهد انجام می کار

 ،بخشی به خشونت بنیادین خود داعش برای مشروعیت .گیرد اولیه و بنیادین صورت می خشونت
 ،در این میان .ندکاخالقی اقدامات خود را توجیه داشت تا مفروضات اجرایی  ینیاز به ابزارها

بیشترین نیاز را به  ،گفتمانی داعش ۀدر حوز ،قانونی علیه زنان انسانی و غیر های غیر نیکهنجارش
ی خشونتی هستند خود قربان ،اول ۀدر وهل ،های خنساء زنان عضو گردان .بخشی داشت مشروعیت

خود عامل خشونت  ،دوم ۀو در وهلدهد  بشری قرار می ای برای نیل به اهداف ضد ه آنان را وسیلهک
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تجربی  ۀاما به حوز ،گیرد ه اگرچه در مقام انفعال صورت میکخشونتی  ؛جنس خود هستند علیه هم
 .ندک زندگی افراد بسیاری را متالشی می ،راه یافته
های  ناشی از تنفر و انگیزه ،ای مانند تجاوز و فروختن زنان های مجرمانه نشکیید أیم و تکتح

این  .ندک ه زنان عضو خنساء را در گام نخست به پیوستن به داعش ترغیب میکای است  متعصبانه
نظم سیستمِی  کبه دلیل قرار گرفتن در ی ،زنان حتی اگر از اقدامات خود ناراضی باشند

 ،های رمان این دسته از شخصیت ،ترتیب بدین ؛زدن آن را ندارند همتوان جدایی و بر ،زآمی خشونت
 .مانند بر همان گفتمان خویش استوار باقی می ،بدون تغییر

مورد  ۀاز جمله جامع ،در بسیاری جوامع« فردیت زنانه»نیافتگی مفهوم  محدودیت و توسعه
زنان و قبول مسئولیت در  ۀپذیران نشکه به خشونت کی دیگر از عواملی است کی ،بحث در رمان

 ،گفتمان عمومی ۀبازنمایی زنان در حوزعدم  .ندک می کمکنار مردان داعش علیه زنان ایزدی ک
و به دنبال شدن هویت مستقل آنان  ها برای به رسمیت شناخته تالش ،گیری داعش لکحتی قبل از ش

یوفا در جامعه طبقاتی ایزدی حق  .رده استکمواجه  را با پیچیدگی ... آن حق ازدواج آزادانه و
معلول همان  ،دهند نیز ازدواج آزادانه نداشت و آنچه زنان عضو گردان خنساء علیه آنان انجام می

تمان کابزاری برای  عنوان بهتمایز جنسی را در روابط نامتعادل قدرت  ه تالش داردک ری استکتف
  .ار گیردکبه عمومی جامعه  ۀنشینی از حوز عقب به وابستگی وردن آنان کهویت فردی زنان و وادار

 

 خشونت نمادین. 4-3
بـه  .رده استکزبانی و اخالقی تقسیم  ،عاطفی ،این نوع از خشونت را به چهار نوع  توجیهی ژیژک

ن یا ؛ـل استیـردن مک یقربـان ،ا اعتراف به عشـقیافراد در بستر مرگ  یوگوها گفت ،ژیژکر یتعب
 ؛ زیرااست یهیـال و احساسـات تـوأم است و خشونت توجیچـون بـا ام ،ن استینماد ،نشک

 یا المک گاه هر ،دیگر بیان به .(60-57 :1392 ،ژیژک) است بوده نونکه تاکاست  یزیخالف آن چ
خشونت از  ،رد اصلی خود خارج شودکارکمعنا یا  ،از داللت آمیز خشونتشرایط  تأثیر تحت عملی

ن است دست به اقداماتی کآمیز مم شرایط خشونت تأثیرها تحت  چون انسان ؛است توجیهینوع 
ه این نوع کهم به خاطر این است  بودن   نمادین .ای برای آنها ندارند ه در شرایط عادی انگیزهکبزنند 

 :ذهنی نیست خشونت صرفا  

، )عبدالله 
را حفظ کنی، تا وقتی که به چشمان « شرابت را بنوش»خواهم که شعر  از تو می؛ (112: 2017

من برایم بخوانی. برداشتن از  ام قبل از توبه، بدون چشم کنی، مانند هاجر، معشوقه من نگاه می
  .سپس افزود: او خیلی شبیه توست

اشرب » ۀقصیدخواهد تا  از او می است، ه یوفا را به بردگی گرفتهکدر این صحنه مردی 
 .اندازد قبل از توبه و پیوستن به داعش میچون او را به یاد معشوقش  ؛را برای او بخواند«کخمرت
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»این شعر مضمونی کامال  عاشقانه دارد: 
در  .(همان) 

ا ام ؛خوشی برای شعر خواندن دارد نه مرد داعشی عاشق یوفاست و نه یوفا دل ،چنین تصویری
ی در مقام فرادست و دیگری در مقام فرودست چنین کی ،آمیز شرایط خشونت تأثیردام تحت کهر

 .دهند ی انجام میارک
انسان از  یـزیـزان انزجـار غریه مک ندک میان یب یعاطف نینماد خشونت یزیر در طرح ژیژک

 ،شدهمنجـر ـه بـه مرگ هزاران تن ک یدن خبر بمبارانینفر با چشمان خود و شن کینجۀ کش ۀمشاهد
 یمترک یاحساس عاطف ،یاما دوم ؛ندک میدار  حهیشدت عاطفه را جر به یاول ؛متفاوت است

 یها ه پاسخکن علت یبد ؛هستند یـب عاطفیفر یر نوعیها اس همۀ انسان ،بیترت نیبد .زدیانگ یبرم
با درد  یصورت احساس همدرد ه بهکهستند  یهنک یـزیغر یهـا ـنشکد به وایهمچنان مق یعاطف

 ،آن دسته از اخبار .(52: 1392 ،ژیژک) ما  شاهد آن استیـه فـرد مستقکننـد ک یجلـوه مـ یو رنج
نش که باعث ایجاد واکاعتقادات و باورهای گروهی خاص  ۀدربار آمیز خشونتهای  اتفاقات و گفته

عاطفی قرار ن در دستۀ خشونت نمادی ،در فرد شود زیاد( یام ک ،)در هر سطحی احساسی و عاطفی
» گیرد: می

اهالی روستا به داعشیان  ،در این نمونه  .(18: 2017 ،)عبدالله «
 ؛دیگرکهمراه ی ،یم و در خوشی و ناخوشیا همسلمانان بود ۀه ما از قدیم در اینجا همسایکگویند  می

و کنند  اشاره می پیامبر یهودی ۀهمسایبه پذیرند و در پاسخ استدالل ایزدیان  اما نیروهای داعش نمی

ولی شما شیطان را عبادت  ،تاب بودند و خداپرستکچون آنها اهل  ؛دگویند شما از یهود بدتری می
 .نیدک می

از جمله در  ،های دیگر های مختلف در صحنه لکتوهین به آداب و اعتقادات آیین ایزدی به ش
خشونت  یها ن گونهیتر از مهم یکی ،ژیژکاز منظر  .شود میرار کهم ت 33و  28، 19فحات ص

بانخشونت  ،نینماد  یژگیو کیو آن را به  ندک میشده را ساده  یگذار امر نام ،را زبانیز ؛است یز
قائل  یاجزا و خواص آن استقالل ذات یبرا ،اندام آن یپارچگکیبردن  نیاهـد و بـا ازبک یمواحد فرو

خشونت زبانی تلقی می ،فرد یا گروه کهای ناروا به ی پس نسبت؛ (75الف:  1390 ،ژیژک) شود می
  د:شو

ها! شما را چه  ... ای بدکاره رحمانه بر پهلوها و سرها زده شد ها بی چوب؛ (37: 2017)عبدالله، 
  .شده؟

 نیخشونت نماد .شود مینیز مرتبا  به زنان نسبت داده  دیگری و خالف عفتالفاظ زشت 
و  یانجیم ،تیـل شفافیها بـه دل در واقع عادت .شه داردیر یو مذهب یعرف یهنجارهادر  یاخالق
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مثبت و  یا دهیپد عنوان به یهنجارها و عادات اجتماع ،ـلکدر  .هسـتند یخشونت اجتمـاع ۀلیوس
 الف: 1390،ژیژک) استمجازات مستوجب از آنها  یهرگونه تخطد و نشـو یسـته مـیقابل احترام نگر

 مذهب و ،ارها تحت عنوان آداب و رسومکبرخی  کردن دیگران به انجام یا ترکمجبور .(137-139
 ،آن را نداشته باشدک اعتقاد و باوری بدان نداشته یا قصد انجام یا تر ،چنانچه فرد مقابل ...

 :شود میخشونت اخالقی تلقی 
.

به  ،بعد از آنکه مسلمان شدید؛ (26: 2017)عبدالله،  
اذن خدا با جنگاوران دولت ما ازدواج خواهید کرد. گویی سطلی آب داغ بر بدنم ریخته باشند، 

ناشناِس  چگونه بر آن مردان  ؛ام را برگردانم توانستم بینایی دست دادم، دیگر نمی حواسم را از
 جنایتکار حالل و بر معشوق خودم حرام هستم؟

ه کگویی  .پردازد ی دختران ایزدی با مردان داعش میاعالم ازدواج اجبار ۀیوفا به توصیف لحظ
ناشناس و   ِه چگونه بر آن مردانک ندک میر کبه این ف ،سطل آب داغ بر بدنش ریخته باشند

ته اشاره به خشونتی دیگر کاین ن .ار حالل و بر محبوب خودش سیروان حرام بوده استک جنایت
 ۀایزدی از چهار طبق ۀجامع .ایزدیان است میاندر طبقاتی  ممنوعیت ازدواج بین ،هم دارد و آن
سیروان و  ،ترتیب بدین ؛دیگر را ندارند ۀدام حق ازدواج با طبقک و هیچ شود مییل کاجتماعی تش

رو  هیشان خود روبک ها و هم برای ازدواج با مخالفت خانواده ،دمختلف بودن ۀه از دو طبقکیوفا 
 نمادین اخالقی است:خشونت نیز از نوع  ها نمونهاین  .شدند

 بدن زنان: ۀاجاز لمس بی
دختران ما (؛ 28)همان: 

خواهد نهم کدام از شما دستش به موی سر آنها  را لمس نکرده و هیچان هنش)حتی( پیرا کس هیچ
 .رسید

 برده: عنوان بهفروش آنان  و ردن زنان و خریدک برهنه

 ۀ... در برابر هم شوم من یوفا، دختر خورشیدم، در بازار بردگان فروخته می ؛(61)همان: 
 .خریدزودی یکی از آنها مرا خواهد  ام، به مردم و در برابر خدا برهنه

 تجاوز به زنان:

توانم آن را بو  گردد، من خودم می بوی خودم دیگر برنمی(؛ 188)همان:  
 .تجاوز کردنددهد که به من  دانم هنوز هم هست یا پوستم بوی کسانی را می کنم. نمی

  های خاص برای مردان داعش: اجبار زنان برای آرایش و پوشیدن لباس
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 که برق و پر زرق و های رنگارنگ کردن بدن و لباسچیزهایی برای تمیزأم خنساء ؛ (55 :)همان
 .داد ، به زنان بودند تقریبا  برهنه

از آغاز تا  .طور پیوسته ذیل خشونت اخالقی قرار دارند به ،ه اشاره شدک چنان ،ها این نمونه ۀهم
مردم روستا  .مردان و زنان مشتمل بر خشونت اخالقی استۀ رفتار داعشیان با هم ،پایان رمان

مردان را تیرباران و زنان و  .شوند بیرون و به اسارت گرفته می اجدادی خوداجبار از روستای  به
ترین  رایجتوان  خشونت نمادین را می .دارند مینار خود واکان را به بردگی و رزم اجباری در کودک

نوع  این اما رواج ؛ن است در زندگی روزمره ملموس باشدکمم ،ه برخی سطوح آنک نوع آن دانست
زیرا امری  ؛ردکای از اعمال خشونت تلقی  ل سادهکبتوان آن را ش هکشود  باعث نمی ،خشونت

تعلیق و  ،تبعیض ،تمایز .گیرد شکل می ،یه بر ساختاری پیچیدهکه با تکبل ،ناگهانی و اتفاقی نیست
تنها بخشی از  ،فقدان همدلی و استناد به وجود دشمن توهمی ،های هویتِی دیگری تمان داللتک

برای  )ایزدیان( دشمنی فرضی از دیگری ،در مقام سوژه داعش .اند های این نوع خشونت زیرساخت
ه کهای مختلفی  لکخشونت بنیادین خویش را به ش ،خود ساخته و در راه حذف این دشمن خیالی

خشونت زبانی و توهین به ایزدیان تحت عنوان  .ندک اعمال می ،است دهبندی کر آنها را طبقه ژیژک
من و ؤبندی به م این دسته .شود به منظور ایجاد تمایز انجام می ... اره وکبد ،پرست شیطان ،افرک
بخشد و در  معنا می نظر داعش به تمایز مد ... اره وکعفیف و بد ،پرست خداپرست و شیطان ،افرک

وب که به اهداف داعش در سرک انجامد می شدهگذاری زشمراتبی و ار ایجاد نظمی سلسله نهایت به
 .ندک می کمکها  اقلیت

ه مشتمل بر اجبار دیگری به کاز آن جهت  ،مورد بحث خشونت توجیهی و اخالقی در رمان
تقلیل خشونت تا  .یه داردکت کایدئولوژی نِی کش بر ساخت ،اری خالف باورهای اوستکانجام 

اهش خشونت کبه معنی  لزوما   ،خواهد مرد داعشی از یوفا می هکشعر  کسطح خواندن اجبارِی ی
پوشاندن اجباری لباس نیز از  .های فردی را هدف قرار داده است آزادی ،النکطور  ه بهکبل ،نیست

گر  نگرش غالب فرد خشونت .ندک االانگاری و استثمار زنان را تبلیغ میکه کجنس خشونتی است 
مذهبی  ۀسنت مردساالری و تحقیر زنانگی نزد باورهای بنیادگرایانیبی از کتر ،گونه موارد در این

 ۀمسئلو خوانش انحرافی داعش از  دینیهای  ارزش )ضد( بر ،ردن و فروش زنانک برهنه .است
زنان واجد  بارفتارهای تجاوزگرانه  ،حال با این .یه داردکدر متون مذهبی تاسارت زنان در جنگ 

اما بر ، ه اعمال داعش اگرچه ظاهری مذهبی داردکمعنا  بدین ؛فرهنگی است-برساختی مذهبی
بردار و مطیع از زن را ترسیم و تأیید  فرمان ،پذیر ه چنین تصویر سلطهکهای معنایی  ارچوبچ

تابع  ،نمادین انسانی داعش در اعمال خشونِت  شیدن رفتار غیرک چالش به .استوار است ،ندک می
و هنجارهای فرهنگی و  تعلق گرفتهتاریخی به زنان  ۀپهن ه درکبررسی جایگاه فرودستی است 

 .رده استکمردانه تعریف  ۀجنسیتی را به نفع سلط -ساختارهای اجتماعی
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 سیستمی خشونت. 4-4
 ،استفاده از تجاوز جنسی ،های داعش در ایجاد رعب و وحشت در سطح عمومیراهبردی از کی

 .اال بوده استک ۀمثاب خرید و فروش آنان به و فروشی فروش آنان در بازار برده ،گرفتن زنان بردگی به
وط به این های مرب صحنهاز  .شود مییافت  مائدة داعشعلی وفور در رمان  دست به مواردی از این

» شوند تا به فروش برسند: ه زنان برهنه در بازار چرخانده میکزمانی است  ،نوع خشونت
 ،)عبدالله« 

من » :شدن است دهد که در انتطار خریداری یوفا را در بازار بردگان نشان می ،این صحنه .(61:2017
ی از آنها مرا خواهد کبعد یی کاند . ... ام ه در مقابل خدا و مردم برهنه ایستادهکیوفا دختر خورشیدم 

کردن مفاهیم انسانی و اهداف کالن این گروهک برای نابوداین کار داعش، در راستای  .«خرید
 همین به ؛شود نهادزدایی از ارکان اجتماعی مانند خانواده است که باعث تقویت انسجام مردم می

پسندش، بیشترین اقدامات آن در  کید ظاهری این گروهک بر محتوای فرهنگی موردأرغم ت به ،دلیل
بردن خانواده و نظم حاکم بر روابط بینافردی، ایجاد  بین جهت تغییر ساختاری جامعه است. از

بردگان یک نفر با هم  عنوان بهزنانی که در یک خانه  ۀبرده و صاحب آن، رابط ۀروابط تازه مانند رابط
تحمل کنند،  را ناچار باید یکدیگر ه است و بهزنانی که یکی آزاد و یکی برد ۀکنند، رابط زندگی می

ترین  و کوچککند  میصورت سیستمی بر جامعه تحمیل  مواردی است که داعش به همه ،اینها
 شود. رو می هها روب ترین مجازات سرپیچی از هنجارهای آن، با سخت

را سپری  خود  آمیزترین لحظات زندگی وستا اهانته یوفا و دیگر زنان رکدر همین لحظاتی 
 :زند منادی داعش فریاد می ،نندک می

ای  ... رده استکبردن از آنها را برای شما حالل  خداوند لذت ،ای رزمندگان ؛(همان) 
  .(همان) نیدکانتخاب  ،کشد میکدام را که میلتان هرتوانید  االن می ،مردان

 .ندک میخوبی بازنمایی  به ،زن در مقام دیگری را با داعشبرخورد  ۀها نحو این صحنه
همه تحت لوای مذهب صورت  ،ها در انواع مختلف خشونت ،مذهبی ۀار بنیادگرایانکدر اف

خالف حقوق ار عمومی در مقابل چنین اقدامات کهای داعش برای اقناع اف تروریست .گیرد می
وجدان و انسانیتی  کسی هم اندکتا اگر در اعماق ذهن  نندک میاستفاده « مکالله شرع ل»از  ،بشری

ه کگروه داعش  یاعضا .با این توجیه دینی خیالش آسوده شود و مقاومتی نشان ندهد ،مانده باشد
ل دارند یهستند و تماگران یبا د یحس فاقد هم ،شوند یز میآم و خشونت ین اعمال افراطیب چنکمرت

از  یبرخ ،فرض محال راگر ب یحت ،(katam) اتمک ۀبه نوشت .رندیده بگیان خود را نادیبودن قربان انسان
ه به کاند  بزرگ شده یخاص یدئولوژیاما با ا ،و ارتباط داشته باشند یحس هم یبرا یین افراد توانایا

 ،رانهمکااتم و ک) بد هستند ،اند یگریدت یا قومیرنگ  ،مذهب یه داراک یآموزد اشخاص یآنها م
  گوید: یوفا در ادامه می .(323-323: 1386



 1401/59، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

 
 ان مایدر م ،نندک یه رد گوشت و خون را بو مکان گرسنه یارچکهمچون ش ؛(61: 2017، )عبدالله

  .میستاده بودیای ا و ما چون الشهدادند  جوالن می
 .داعش بوده است گروهکی از محورهای اصلی ایدئولوژی کی ،فروش زنان و بردگی جنسی

 ،بودند« احکجهاد ن»اری در امر که حاضر به همکم زنان هوادار خویش کآنها برای جبران تعداد 
 .آوردندرو به اسارت و دزیدن زنان از مناطق مختلف 
بردن معنا و مفهوم  بین های اجتماعی و از ردن بنیانکخشونت سیستمی داعش از طریق نابود

 ،وجود داشت گروهکهای زیرین رفتارهای این  آنچه در الیه .گرفت نهاد خانواده انجام می
زنان از  ،ه با دستور خلیفهک چنان ؛ محوری است سازی خلیفه هادزدایی از ساحت جامعه و برجستهن

رار این مسائل کت .آمدند میو به اجبار به بردگی و عقد دیگر مردان در شدند میشوهران طالق داده 
 چیز تقدس ندارد: هیچ اتفاقا   ،داعشنمای  مقدس ۀه در جامعکدارد این پیام را دربر

عریان ؛ (44همان: ) «
  ایزدی! ۀماندم، من االن زندانی هستم با اتهامی که روی پوستم دباغی شده: برد

گونه  این ،ادیان و جوامع است ۀه مورد احترام همکترین نهاد اجتماعی  هدیرین عنوان بهخانواده 
و نجات بخش جهان  ه داعش خود را مصلحکرغم این به .مورد تهاجم قرار گرفتداعش توسط 

 .مفهومی جز ویرانی وجود نداشت ،اش در عراق و سوریه اما ورای اقدامات چندساله ،نامید می
گذاری شده  بنیان تسلیم و یا مرگ دیگری ۀتنها بر پای ،سوژه عنوان بهنزد داعش  کهای مشتر ارزش

بازوی  عنوان به)تا نیروهای حاضر در جبهه  (النک در سطح)مراتبی داعش از خلیفه  ساختار سلسله .بود
ه در چنین کطبیعی است  .اند ده شدهاآمیز آم های خشونت همه برای تصدی مسئولیت ،(عملیاتی

گروهی  نجارهای درونه .فهم نادرستی از قضاوت اخالقی وجود داشته باشدآلودی  سیستم رعب
ترتیب   بدین ؛ندکانسجام سیستم مبتنی بر خشونت را حفظ ه ک است ای تعریف شده گونه داعش به

زیر منت خاطر این بردگی  حتی زنان ایزدی را به دانسته،زنان را عدالت در حق آنان ه بردگی ک
  خویش بدانند:

بخورید، بخورید، ؛ (41همان: ) 
 .نخواهید ماندشما االن بردگان دولت اسالمی هستید، از امروز به بعد گرسنه 

از لطف و رحمت خداوند به  یداعش خشونت را بخش ،به خشونت یبخش از جهت تقدس
 ،ست بخوردکه اگر جهاد شکنند ک یگونه استدالل م نین آنها ایهمچن .داند یبندگان مؤمنش م

داعش  یبه اعضا ،رو نیا از ؛ت در نظر خواهد گرفتیبشر یرا برا یتر سخت یخداوند نابود
ردن ک یو قربان یشخص یها یارکجنگند و با فدا یبردن شر م نیب از برایه آنها کشود  یالقا مگونه  نیا

 ؛ براینندکافت یو در قبال آن از خداوند پاداش در هندر را گسترش دیخود قادر خواهند بود خ
ه آنها زودتر کار باعث خواهد شد کن یمعتقدند ا یستین گروه تروریا یگذاران انتحار بمب ،مثال

بخشی را به ذهن زنان  ه این تقدسکافراد داعش تالش دارند   .(tiersky, 2015: 4) روندببه بهشت 
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 مسلمانان ۀنیز برای خلیفک عنوان به ایشانت ه خدمک نندک میچنین ادعا  نند؛ آنهاکایزدی هم تزریق 
سازی  تحمیل معانی و هویت ۀبر پای داعش خشونت سیستمی .نزد خداوند مأجور است )البغدادی(

 های های بومی از طریق نابودی خانواده ایجاد اختالل در هویت .اجباری برای افراد استوار است
فروپاشی همبستگی  جنسی و ۀمفهوم همسر به برد ۀاستحال ،های جعلی واقعی و ایجاد خانواده

ه برای تحقق کمی است های داعش در اعمال خشونت سیست راهبردبخشی از  ،اجتماعی بین اقوام
فیری این کدادن به خوانش ت رسمیت .برد جعلی و خودساخته بهره می آنها از مجوزهای مذهبِی 

اجتماعی و فرهنگی اهالی سنجار و  ،های زیست سیاسی تخریب و بازسازی روالبه  ،گروهک
روابط بین انسانی  ۀهم مند نظامتخریب  ،دلیل همین به ؛داشتنیاز ن در آن منطقه کایزدیان سا

گواه تالش آن برای این فروپاشی اجباری ساختار  ،ار داعش بود و حوادث رمانکایزدیان در دستور 
  .اجتماعی نزد ایزدیان است

 

 ای  خشونت خدایگانی و اسطوره. 4-6
بردن قوانین و تغییر وضع موجود  بین تمام توان خود را برای از ،ه گفته شدک خشونت خدایگانی چنان

و  ندک میگذاری  ه قانون را پایهکاستثنایی  عنوان بهمیت دولت کپس باید آن را از حا ؛گیرد ار میکبه 
 خشونت اصلی هدف به توجه با .دانست متمایز اقتدارگرایانه فورانی عنوان به نیز از خشونت ناب

 ،نندگانک انقالب ،های تروریستی گروه ،طلب جداییهای  هایی مانند گروه پدیده ،خدایگانی
بیش از دیگران  ،زدن وضع موجود اما به قصد برهم ،ودتاگران و یا افراد معمولی با خشونتی سادهک

 یزیر مسبب خون یا خشونت اسطوره .اب و اعمال این نوع خشونت قرار دارندکدر معرض ارت
خون به زور گرفته  یا امـا در خشـونت اسـطوره ؛ردن وجـود داردک یدر هر دو مورد قربان .است

ه به کاست  یهمواره مدع یگانیدر واقـع خشـونت خـدا .ستندیو زندگان مورد احترام ن شود می
 شود مینفسه ارضا  یف ،ردن زندگانک یبـا قربـان یا اما خشـونت اسـطوره ؛ندک میسود زندگان عمل 

 ؛ردیگ یشه میر یعموم یاز باورها هر دو ،یا اسـطورهگان و یخشونت خدا .(344: 1388 ،)بنیامین
 .ها ـا از جانب اسطورهینـد یوگ یا از جانـب خداونـد سـخن مـین باورها یا

انواع دیگر  ۀدر واقع هم .بودِن آن است خدایگانی ،ترین ویژگی اصلی خشونت نزد داعش مهم
 وجود دارد:ه در بخش خدایگانی کد اعتقاداتی هستن تأثیرتحت  ،خشونت

یعنی  ؛شما االن از امالک دولت اسالمی هستید؛ (25:2017)عبدالله،  
  .، این قانون خداستتا مسلمان شوید بیاوریدغنیمت. باید اسالم 

آنها دگی بر تغییر اجباری دین و ه فرد داعشی خطاب به زنان برای توجیهک« هذا شرع الله»قید 
 ،ان از مادرانکودکردن ک جدا .دهد داعش به خشونت خدایگانی را نشان می کتمس ،ندک میر کذ

 ،فیریکمرد ت ،ها ی از صحنهکر ید .دیگری از خشونت خدایگانی داعش علیه ایزدیان است ۀنمون
  گوید: ار به مادران میکعلت این  نویسد و در پاسِخ  روی برگه می ان و سن آنها راکودکسامی ا
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ند، مسلمان ا آنها نوجوانان خالفت؛ (37همان: )
 .خواهند شد

را فرزندانم ؛ (38)همان: 
  !... مادرم از هوش رفت ای سگان، ای حیوانات !برگردانید

هایش  برای رونا هم همین اتفاق افتاد. رونا فروخته شد و هیچ خبری از بچه ؛(129)همان: 
  .که فرزندش را از او گرفتندنداشت. همچنین برای نارین 

های  تربیت نسل آینده مطابق آموزه ،آرمانی ۀهای داعش  برای ساختن جامع راهبردی از کی
های  در گروه ،گرفتند ه از مناطق مختلف به اسارت میکفرزندان پسری  ،منظور بدین؛ فیری بودکت

  .برد بپیوندندبه صفوف ن ،تا در زمان مناسب دادند خاصی تحت تعلیمات مذهبی و جنگی قرار می
 نسبت خوارج راتکتف به را داعش ریکف بنیان الکرادی های ریشه ،پژوهشگران از برخی

 ابن آراء را در گروه این های دیدگاه های ریشه توان نیز می فقهی لحاظ به .(91:2014 ،)نافع دهند می
) فتوای ابن تیمیه .دانست اجتهاد نفی و نّص  بر یهکت بر مبنی ،حنبل
-های سیاسی گیری جهت بیانگر اثرگذاری وی بر ،عشدیوارهای مناطق تحت تصرف دا بر( 

مبنی بر  ،ار محمد بن عبدالوهابکهمچنین اف .(13: 1393 ،نژاد )ابراهیم فقهی این گروه است
در گرایشات این  ،قدرت برای حراست از دین نیزداشتن  اختیار اری دین و سیاست و لزوم درکهم

یعنی تغییر اجباری دین و  یادشده،دلیل رفتارهای  .(diemen, 2015: 1-2) ثر بوده استؤگروه م
ادیان و مذاهب را  ۀهم ،خویش ۀه داعش جز فرقکاین است  ،دانستن زنان ایزدی همچنین حالل

در را چون آنها  ؛جنایت در حق دیگری واهمه نداردشتن و کاز  ،فیرکاین ت نتیجۀو در  ندک میفیر کت
 گوید: می مور .ندک میشمار انسان محسوب ن

 ویدل آنها به یتما ،ابدی یمش یافزا یستین گروه تروریاعش به اد یاعضا یه سطح وابستگک یوقت
ن یدر ع ،گریبه عبارت د ؛ابدی یش میردن آنها افزاکن دادن افراد خارج از گروه و آدم فرض نشان

به افراد خارج از گروه  یگونه احساس چیه ،ندک یم یقربان ین گروهیچن یخودش را برا ،ه فردکنیا
 یاین اشیا یدر ازا کدهد و انجام اقدامات وحشتنا یندارد و آنها را هدف خشونت خود قرار م

آنها انسان حساب  ،را از نظر داعشیز ؛شود یم یتر و عاد راحت یو یخارج از گروه برا
 .(moore, 2016: 2)شوند  ینم

ار کهمواره با تحقیر طرف مقابل و ان ،مورد بحثه در رمان ک را خشونت خدایگانی داعش
احساس  .نیز مرتبط دانست گروهکاین  افراد ۀزندگی گذشتتوان به  می، انسانیت او همراه است

 به است؛ بوده های پیوستن این افراد به داعش از انگیزه ،شدگی و بحران هویت وبکسر ،تبعیض

قدرت و هژمونی برتر قانونی خود را  ،به برخی ظواهر دینی کنند با تمسک تالش می ،دلیل همین
 .نندکمعرفی و دیگر اعمال خود را با همان استدالل توجیه 
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  نتیجه .5
نظر  مختلف خشونت علیه ایزدیان را درهای  الیه بازنمایی ۀشیو ه تبیینکتوجه به پرسش تحقیق  با

 به دست آمد: این قرار ی ازنتایجهای مختلف در رمان  از تحلیل نمونه ،ژیژک ۀمطابق نظری ،داشت
 ،ادیان و مذاهب دیگرند ۀفیر همکقائل به ت ،ه در ایدئولوژی خویشکبنیادگرایان داعش از آنجا . 1

را برای اعمال  های اقتدارگرایانه و انواع روش کنند میفر توجیه کبردن  بین خشونت خود را با هدف از
نیز با  گروهکجذب افراد در این . 2 ؛برند می ارک به ،نامند فر میکهای  قدرت و نابودی آنچه جلوه

هر گونه  ،در اجرای این هدف .شهر مورد رضایت خداوند صورت گرفته است یه بر ایجاد آرمانکت
واع ان .دهد قرار میخشونت خدایگانی ۀ آنها را در دست ژیژکه ک شود میخشونتی مجاز شمرده 

خشونت  ۀسلط تأثیرهمگی تحت  ...، نمادین و ،پذیرانه نشک ،انهگر نشکمختلف خشونت از قبیل 
شی از ک ر حذف و یا بهرهکتنها به ف ،سوژهنیروهای داعش در مقام  .3؛ خدایگانی قرار دارد

ترین  مهم ،انکودکگرفتن زنان و  اسارت شتن مردان و بهک ،حمله به روستای ایزدیان .اند دیگری
 ،نوع خشونت غالب ،گرفتن زنان اسارت پس از به .4؛ انه در رمان استگر نشکنمودهای خشونت 

 ،غارت اموال .شود و انواع آزار در حق زنان روا داشته می دهد میبه خشونت نمادین تغییر مسیر 
های داعشیان و اجبار آنان به  تجاوز جنسی در خانه ،فروش در بازار بردگان ،ردن زنانک برهنه

داعش در اعمال خشونت  .بخشی از این خشونت نمادین است ،ارهای خالف شرع و عرفک
ردن کنابود یی از خانواده با هدفزدانهاد ند وک صورت سیستمی عمل می پذیرانه به نشکنمادین و 

 .ونت سیستمی استیر اجرایی این خشایزدی مسۀ جامع های اجتماعی بنیان
 

 نوشت پی
شده و فرزندان پسر ساکنان در مناطق تحت تصرف داعش تشکیل شده  هایی است که  از نوجوانان ربوده نام گروه  .1

 تحت اجبار تنها به بود و افراد مذهبی برجستۀ این گروهک وظیفۀ رهبری آن را بر عهده داشتند. این نوجوانان نه
های نظامی و انتحاری هم از آنان سوء استفاده  گرفتند، بلکه داعش در عملیات قرار میگرایانۀ عقیدتی  تعلیمات افراط

 کرد. می
ترین شاعر زن در ادبیات عربی است. او دو برادر خود به نام  شده خنساء )تماضر بنت عمرو(، لقب شناخته .2
 که در رثای آنها سرود.را در جنگ از دست داده بود و دلیل اصلی شهرتش، اشعاری است « صخر»و « معاویه»
 

 عمناب
 االعالم. دار ،، قمداعش: دولت اسالمی عراق و شام(، 1393) نژاد، محمد ابراهیم
الشمس،  یال قیالطر د،یراه خورشدر رمان  یپسااستعمار یها مؤلفه»(، 1397)یغالم نیمیجواد و س ،یاصغر

 .40-21، 2 ش، 10سال  ،یادب عرب ،«فیناص میعبدالکر ۀنوشت غرب-شرق
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 ابرار معاصر.
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 .359-340، رخداد نو ،تهران ،صالح نجفی، چاپ چهارم
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 .27-1، 22، ش نظری

، 1 ، ششناسی انسانمرتضی کتبی، ۀ ، ترجم«شناس شناس، جامعه پیر بوردیو انسان»(، 1381) دورتیه، ژان فرانسوا
225-237. 
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