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واکاوی بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان الکافره بر پایه 
 کسوننظریه اری

9ناصرزارع،1*رسولبالوی،2زهراماهوزی

 چکیده  
دهد.  خود می« چگونه زیستن؟»و « چه کسی بودن؟»هویت تصویری ذهنی است که شخص در پاسخ به 

شود، تدوینی از خویشتن است که نحوة رفتار، اندیشه و  این مقوله که توسط جامعه به افراد اطالق می
دهد تا بازخورد  اجتماعی این امکان را به فرد می -ین مسئلة روانیکند. ا احساسات شخص را تبیین می

ای ثابت نیست،  عبارت دیگر؛ هویت، پدیده خود را نسبت به جهان پیرامون و دیگران مشخص کند. به
اش در معرض  بلکه دارای الیه و ابعادی گوناگون است که همین سیال بودنش، سبب پویایی و قرارگیری

آورد.  شود، بحران آن را به وجود می های بنیان هویت می ر نهایت خطری که وارد الیهَشود، و د خطر می
کار برد و مراحل رشد انسان را به  را به« بحران هویت»اولین کسی است که اصطالح  اریکسون اریک

، رمانی علی بدراثر  الکافرهنام دارد. رمان « هویت»هشت مرحله تقسیم کرد که پنجمین مرحلة آن 
دهد که زیر تیغ  رنگی فمنیستی است که مؤلفة اصلی آن را بحران هویت زنانی تشکیل می تماعی با پیاج

کنند و از هویت فردی، اجتماعی و خانوادگی برخودار نیستند. هدف از این پژوهش،  داعش زندگی می
بر پایة  افرهالکافرهالکآشنایی خوانندگان ایرانی با وضعیت زنان و جامعة تحت سلطة داعش در رمان 

تحلیلی است. یافتة این پژوهش بیانگر آن است که  -و با استفاده از روش توصیفی اریکسوننظریة 
ای را از مسائلی مانند حقوق زنان در چنگال  های تازه نویسنده با یک اثر اجتماعی با رویکردی زنانه، افق

ها و  گشاید و زخم داعشیان می داعش، مردساالری، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی جامعة تحت سلطة
 کند.  هایی را که از رهگذر اشغال عراق بر پیکرة زنان جامعه وارد شده است، ترسیم می جراحت

 بحران هویت زنان، عراق، داعش، اریکسون، الکافرهه، علی بدر. ها:  کلیدواژه 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 71/27/7022تاریخ پذیرش:                 20/20/99تاریخ دریافت: 

 بوشهر.  –بی، دانشگاه خلیج فارس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عر 7
z.mahoozii@gmail.com  

 r.ballawy@pgu.ac.ir        بوشهر. نویسنده مسئول. –دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس  0
  naserezare@gmail.com                        بوشهر. –استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس  3

 

 

 



 

 

 

 

 

 2911پاییزوزمستان،دوم،شماره21شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

122 

 مقدمه 
شمار  شناسی به و روانشناسی  های چندوجهی در حوزة جامعه ترین پدیده هویت یکی از پیچیده

ترین ارکان  عنوان یکی از اصلی رود که دارای مبانی و معانی گوناگونی است. هویت به می

آید.  می« چگونه زیستن»و « چه کسی بودن»هایی از جمله؛  شخصیت انسان در پاسخ به سؤال

در شیوة اجتماعی جدید و تغییر  -شدن با شرایط سیاسی در عصر مدرن به دلیل مواجه  انسان

شود که  رو می هایی مختلف روبه سالی با تعارض اش، در هر مرحله؛ از کودکی تا میان زندگی

گردد. بحران هویت به انواع  نشدن هر کدام از مراحل آن به یک نوع بحران هویت تبدیل می حل

شود و  قومی، خانوادگی و فرهنگی تقسیم می -گوناگونی مانند بحران فردی، اجتماعی، ملی

 ها الزمة تکامل هویت و شخصیت انسان است.  مامی آنت

موضوع هویت در ادبیات، شاید در نگاه نخست، یادآور هویت ملی، فرهنگی یا تاریخی   

باشد. با این وجود، هر خوانشی که در پی دریافتی فراگیر از موضوع است، باید این ابعاد از 

که،  ای هویت در تعامل باشند. با توجه به اینه ای بیابد که در آن همة جلوه هویت را در منظومه

ترین کارکردهای رمان در  رمان، محمل ردیابی، تشخیص و تبیین هویت است، الزم است اصلی

مقام نوعی روایت از هویت انسان، بستر تحقیق را شکل دهد. ضمن آن که نباید از نظر دور 

اجتماعی خاص خود را دارد و  -عنوان شکلی از بیان ادبی، هویت تاریخی داشت که رمان به

ای هنری است که بر زمینة مقتضیات معیّن شکل گرفته؛ پس ناگزیر استعدادها و  گونه

 (. 20: 7301های خاصی برای بیان هویت دارد )برکت،  محدودیت

های اخیر سهم انکارناپذیری در  های اندیشه است که زنان در سال ادبیات از جمله عرصه  

نویسی، امکان بیشتری  ر دورة معاصر با وجود نقش برجستة زنان در عرصة رماناند. د آن داشته

ها در  های پنهان و مسائل مربوط به آن های مختلف زندگی زنان، الیه برای روایتی دقیق از جنبه

خواند. مسئلة هویت زنان در چنگال  اجتماع، خواننده را به بازاندیشی در هویت زنانه فرا می

مسائلی است که توجه نویسندگان و پژوهشگران در جهان عرب را متوجه خود داعش از جمله 

باشد که در رمان  گرا اجتماعی در جهان عرب می جمله نویسندگان واقعاز بدر علیساخته است. 

اند،  که توسط مردان داعشی گرفتار شده عراقیهای هویت زنان  به مسئلة بحران الکافرهالکافره

را همراه با  عراقای از تقابل وضعیت جامعة مردساالر  حال بازنمایی پرداخته است و در عین

مدرنیسم با صبغة  عنوان یک اثر پست به الکافرهنماید. درواقع؛ رمان  جامعة غربی ترسیم می



 

 

 

 

 

  انالکافرهبرپایه...واکاویبحرانهویتزنانزیرتیغداعشدررم

  

 

 

122 

های  فمنیستی از جمله آثاری است که از جوامع مردساالر و عملکرد مردان داعشی و جنایت

 است. ها علیه زنان انتقاد کرده  آن

ای  زده بحران عراقیزنان   ترین هدف این پژوهش، آشنایی خوانندگان ایرانی با وضعیت مهم

اند. از دیگر  هویت متعددی را تجربه کرده   های ستم داعشیان، بحران و است که زیر بار ظلم

اهداف این پژوهش؛ به درک معنایی کیفیت زندگی زنان عراقی در جامعة مردساالر عراق، 

های روحی و جسمی وارده به  گناه و آزار و اذیت ستم داعش به مردم بی و ی با میزان ظلمآشنای

ترین اهمیت و  توان نام برد. همچنین باید خاطر نشان کرد که مهم زنان از سوی داعش می

دیده و مورد  باختگی و بحران هویت زنان آسیب ضرورت این پژوهش، بررسی هویت

 انی قرار گرفته توسط گروه تروریستی داعش است.  های جنسی و رو اذیت و آزار

 اند از:  ها هستیم عبارت سؤاالتی اساسی که در این پژوهش در پی پاسخگویی به آن

 اریکسونبر اساس نظریة  الکافرهدر رمان  داعشزیر تیغ  عراقیهای بحران هویت زنان  مؤلفه -

 اند؟  کدام

ه نشانه و پیامدهایی به بررسی وضعیت بحران هویت در رمان الکافره با تأکید بر چ علی بدر -

 زنان پرداخته است؟

  پیشینة پژوهش  
زای اجتماعی است که توجه پژوهشگران را نسبت به خود  بحران هویت یکی از عوامل آسیب

های متعددی در زمینة بحران هویت در قالب کتاب،  جلب کرده است. در چند سال اخیر پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها می صورت گرفته است که از جملة آن نامه و مقاله پایان

( عنوان کتابی 7300نوشتة بنفشه غرایی ) ها و راهبردها ای: نظریه های مقابله بحران هویت و مهارت -

های  است که توسط انتشارات قطره به چاپ رسیده است. این کتاب ضمن بیان تعریف و ویژگی

شناسان برجسته، به بحث در مورد هویت و بحران  های روان ستفاده از نظریهدورة نوجوانی با ا

 ای با آن در قالب پرسش و پاسخ پرداخته است.  ناشی از آن و راهکارهای مقابله

نامة کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با  ( در پایان7392زهرا محمدپور ) -

باختگی در شعر معاصر  به بررسی هویت« شعر معاصر عراقبررسی بحران هویت در »عنوان 

نامه، نگارنده ابعاد مختلف بحران هویت یعنی بحران هویت  عراق پرداخته است. در این پایان
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عنوان یکی از محورهای اجتماعی در اشعار شاعرانی مانند  فردی، جمعی، ملی و انسانی را به

 ی و سعدی یوسف بررسی کرده است. نازک المالئکه، احمد مطر، عبدالوهاب بیات

بر اساس نظریة  "ساقة بامبو"در جستجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان »مقاله  -

مجلة انجمن زبان و ادبیات  01(، در شمارة 7391از علی افضلی و دیگران )« "اریکسون"
ینی در بحران هایی ع به چاپ رسیده است. نگارندگان در این پژوهش به بررسی نمونه عربی

در رویارویی با عوامل فراواقعی و نیز نقش « خوزه»هویت شخصیت اصلی رمان یعنی 

 اند.  پرداخته« کویت»و « فلیپین»های اجتماعی در دو جامعة  بیگانگی و تنش

نوشتة زینب « بازتاب فرودستی و خشونت علیة زنان در رمان الکافره علی بدر»مقاله  -

به چاپ  مجلة زن و مطالعات خانواده 07( در شماره 7391جعفرزاده و حسن مجیدی )

رسیده است. در این مقاله، نویسندگان عمدتاً مسئلة خشونت و مردساالری علیة زنان را در 

اند و به مسئلة اصلی  شناختی بررسی کرده رمان الکافره در کشور عراق با تکیه بر نقد جامعه

ها نپرداخته و صرفاً به  ستم داعش علیة آن و این رمان یعنی بحران هویت زنان و ظلم

 مردساالری و خشونت مردان جامعه بدون اشاره به حضور و نام داعش پرداخته است.

های ناشی از آن  نویسندگان این مقاله در بررسی و مطالعاتی که در راستای هویت و بحران

دیده توسط  ن هویت زنان آسیباند که تاکنون به مسئلة بحرا اند، به این نتیجه رسیده انجام داده

های  پرداخته نشده است و آن دسته از پژوهش اریکسونبا تکیه بر نظریة  الکافرهداعش در رمان 

تحلیل و  الکافرهپرداخته یا صرفاً مسئلة دیگری را در رمان « بحران هویت»انجام گرفته یا به 

اب اطالع دارند، تاکنون پژوهشی در اند. بنابراین تا آنجایی که پژوهشگران در این ب بررسی کرده

صورت نگرفته و « واکاوی بحران هویت زنان در رمان الکافره بر پایة نظریة اریکسون»زمینة 

 بار انجام شده است.  پژوهش حاضر برای نخستین 

 روش پژوهش
شود. در این مقاله  اکتشافی محسوب می -پژوهش حاضر از منظر روش تحقیق، تحقیقی توصیفی

ستیابی به اطالعات مورد نیاز از تحقیقات گذشته و ادبیات و پیشینه در زمینة متغیّرهای برای د

ها، مجالت علمی  نامه ها، پایان ها با مراجعه به منابع موجود در کتاب پژوهش و روابط میان آن

های  های مرتبط استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعة کتاب پژوهشی و سایت
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شناسی و تحلیل محتوا و نقد چندین رمان در محوریت داعش از  ی ادبیات، هویتشناس جامعه

دیدگاه بحران هویت است. روش و ابزار گردآوری اطالعات برای تحقیق حاضر، مطالعة منابع و 

برداری و تهیة  کتب مربوط به بحران هویت زنان، ادبیات داستانی و رمان است که پس از فیش

ایم. برای  های مختلف پرداخته تنظیم و تدوین مطالبی در فصلهای الزم به  یادداشت

صورت استنتاج منابع نوشتاری و  استنباطی به -های پژوهش از روش تحلیلی تحلیل داده و تجزیه

های  های توصیف و استنباط داده ها استفاده شده است. شیوة تحلیل نیز بر مبنای روش تحلیل آن

شناسی و  ای مابین نظریات جامعه ای میان رشته پژوهش مطالعه موجود قرار دارد؛ بنابراین این

 ادبیات زنانه ادبیات جنگ نیز هست. 

 مفهوم هویت 
ای عربی و مصدری جعلی است که به معنای هو )او( ضمیر غائب مفرد مذکر و از  هویت واژه

ی ذات که نشانی از مصدر جعلی است، گرفته شده است. هویت در لغت به معنا« یت»و « هو»

شود، است )معین،  باری تعالی، هستی، وجود، فردیت و آنچه موجب شناسایی شخص می

« شناختن»معنای چیستی و کیستی است که از نیاز انسان به  (. هویت در اصطالح به8000: 7310

(. واژة هویت دو معنا دارد؛ یک معنای 38: 7302پور،  گیرد )معظم سرچشمه می« شدن شناخته»و 

ای که یک شخص را از  های اساسی کند، یعنی به تفاوت ژگی یکتایی و فردیت اشاره میآن به وی

های همسانی داللت  کند و در معنایی دیگر، بر ویژگی واسطة هویت خودش متمایز می دیگران به

پیوسته باشند یا از طریق گروه یا سایر مقوالت  توانند به هم ها، اشخاص می واسطة آن دارد که به

های قومی، فرهنگی و ملی و... به دیگران بپیوندند  های مشترکی نظیر ویژگی س صورتبر اسا

 (.  23-20: 7302)فکوهی، 

شود و  در یک نگرش کلی، مسئله هویت به دو دستة فردی و اجتماعی تقسیم می  

شناسان آن را از نگاه اجتماعی تعریف  شناسان اساساً هویت را از نگاه فردی و جامعه روان

های شخصیتی و احساس فرد نسبت  شناسان معنای هویت را به ویژگی کنند. در واقع روان می

احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و »دهند. از این منظر هویت عبارت است از  می

شناسان معتقدند احساس هویت  شناسان اجتماعی و جامعه روان«. احساس استقالل شخصی

صورت اجتماعی و  گیرد، در واقع هویت به و جامعه شکل میواسطة دیالکتیک میان فرد  به
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شناسی، با تنزل  آید. از منظر جامعه شدن به وجود می واسطه در مراحل مختلف اجتماعی بی

عبارتی،  گیرد. به ها، هویت انسان شکل می شدن آن های اجتماعی و درونی فرهنگ در قالب نقش

؛ به نقل از 02: 7310ثیر بسیاری دارد )آخوندی، گیری هویت تأ شدن، بر شکل فرایند اجتماعی

ها این است که هویت فردی بر تفاوت  بارزترین تفاوت آن(. »782: 7302زادگان،  مریدی و تقی

 (.029: 7307)حاجی حسینی، « و هویت اجتماعی، بر شباهت تأکید دارد

 بحران هویت زنان 

ود است و همواره سعی دارد به شناسی خ انسان در سراسر عمر، به دنبال هویت و هستی

بازسازی معنایی جهان پیرامونش بپردازد. در اجتماع منسجم دوران سنت، تنوع چندانی در نوع 

هویت افراد وجود نداشت و نیازی به بررسی هویت فردی نبود؛ زیرا نوعی هویت گروهی، 

اندازهای  با چشم های بسیاری از هویت فردی بود، اما جامعة مدرن، فرد را دربرگیرندة قالب

رو کرده است. در این فضای متغیر،  پیوسته در تغییر و انبوهی از تجارب و معانی اجتماعی روبه

های مداوم و ارائة  گیری منابع هویتی پیشین، چندان کارایی نداشته و فرد ناچار به تصمیم

امون خود، الگوی های متنوع است. از این رو، هر کسی برای بازسازی معنایی وقایع پیر برنامه

های حاضر، هویت انسان بحرانی  جوید. در این دوران با وجود تنش خاصی از هویت را می

شود. هویت، تنها الگوی ثابت رفتار و نگرش نیست؛ بلکه همواره مورد بازاندیشی و  می

از ، عبارت است «بحران»کند. بنابراین  گیرد و بارها بحران را تجربه می بازسازی شخص قرار می

و «. نوعی نقطة عطف و دگرگونی است وضیعتی نسبتاً پرتنش و متزلزل که معموالً معطوف به»

معنای ایجاد تزلزل و ابهام در شناختی که فرد از خود و وجود خود است و  به»بحران هویت 

شود که فرد به شخصیت خود یکپارچگی و انسجام ببخشد و به سؤاالتی از قبیل  مانع از آن می

 (.728: 7319پاسخ دهد )حیدری بیگوند، « خواهم؟ چه می»و « ستم؟من کی»

گیرد و  یابی، فرایندی پویا و جاری است که در اثر تعامل بین فرد و جامعه شکل می هویت  

شود؛  شدن دارد. هویت زنان در جهان امروز به دو دسته تقسیم می ریشه در فرایندهای اجتماعی

کنند و غالباً متکی بر مردان  نتی و مردساالر زندگی میدستة اول زنانی  که در جوامع س

اند و دستة دیگر زنانی که در جامعة مدرن پرورش یافته و هویتشان را خودشان انتخاب  خانواده

ها  عنوان جنس دوم در جوامع مردساالر متأثر از شرایط جامعة آن یابی زنان به کنند. هویت می
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شوند که طبق  هایی مواجه می تن به عرصة اجتماع با هویتها پس از پاگذاش گیرد. آن می  شکل

و تضادهایی با آن   های مرسوم توسط مردان تعریف شده، و سرانجام ناخواسته به تقابل سنت

های زنان عمدتاً در چارچوب  (. در این گونه جوامع، نقش323: 7300شوند )گیدنز،  منجر می

شود و این امر، محور اصلی هویت  گرفته می ها خانواده تعریف و فرصت پرورش فکری از آن

ترتیب، فرصت  شود. بدین ها محدود و مقیّد می سازی آن دهد، و منابع هویت ها را تشکیل می آن

های  شود و دچار بحران بازاندیشی و پرسشگری دربارة هویت فردی و اجتماعی از آن گرفته می

 (. 90-722: 7301جاه،  شوند )رفعت هویتی متعددی می

کند که جای آبادی  مثابة یکی از عوامل تغییر اجتماعی، ویرانی بسیاری را ایجاد می جنگ به  

: 7020شود )عبدالجواد،  گیرد و زنان را بیوه، کودکان را یتیم و سبب مهاجرت می و آبادانی را می

ستی و پیوستن مردان این سرزمین به این گروه تروری عراق(. هجوم مردان داعشی بر کشور 733

آمیز علیة زنان توسط داعشیان،  ها و همچنین اِعمال رفتار خشونت سبب تغییر در سرنوشت آن

ها شده  هایی علیه آن نگرش منفی جامعه به زن، بدبینی مردان نسبت به زنان و اعمال محدودیت

دیده  و استفادة ابزاری از زن موجب آوارگی و در نهایت ایجاد بحران هویت در زنان آسیب

ساز خویش مانند  ه است. بنابراین هنگامی که زنان در چنگال مردان داعشی از عناصر هویتگشت

دین، زمان، نژاد، قومیت، جامعه و فرهنگ آگاهی نداشته باشند و یا عناصر هویتی جایگاه خود 

ساز دیگری نیز جای  های شناخت یک جامعه از دست بدهند و عناصر هویت عنوان شاخص را به

شوند. با این اوصاف زنان برای خروج از این  ته نشده باشد،  دچار بحران هویتی میها شناخ آن

های مثبت و پایدار در فرهنگ، اجتماع، مذهب یا ایدئولوژی  بحران، بایستی به دنبال یافتن ارزش

اند،  ها دائماً در رنج و عذاب ریختی و بحران هویتی که از آن مناسب خود بوده تا از درهم

 شده و هویت صحیح خویش را بازیابند. رهانیده 

 نظریة اریک اریسکون 
کار گرفته شد.  تبار به شناس آمریکایی روان 7واژة بحران هویت اولین بار توسط اریک اریسکون

توانستند  وی در خالل جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان آمریکایی را مشاهده کرد که نمی

شان در مقام  های قبلی ها و نگرش سرباز را با فعالیتهای خود در مقام  ها و نگرش فعالیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Eric Erickson. 
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همراه با « آشفتگی هویت»شهروند، سازش دهند. اریسکون برای شرح این حالت، اصطالح 

(. او هویت را در اصطالح یک حس 810: 7300کار گرفت )علوی یزدی،  بحران هویت را به

دی و نیازهای اجتماعی برای آینده کند که جریانی تلفیقی از تغییرات فر درونی کلی توصیف می

وجود آمدن یک احساس این همانی و وحدت  است. اریکسون تشکیل هویت را شامل به

دهند و از زمانی به زمان  کند و دیگران آن را تشخیص می داند که فرد احساس می شخصیت می

 (. 700: 7303دیگر مشابه است )علیخانی، 

ای از گسترة زندگی را تعیین  اجتماعی سن یا مرحله -در نظریة اریکسون، هر بحران روانی

اند، به این  ها، هنجاری کند. هر بحران، نوعی چالش است که فرد باید آن را حل کند. بحران می

شوند. اریکسون هر بحران را  بودن و رشدکردن محسوب می ناپذیر زنده معنا که جزء اجتناب

کند. از نظر او، هر بحران بر پایة  فی توصیف میهای مثبت و من منزلة یک پیوستار با قطب به

هایی که پیش  آمیز بحران آمیز هر بحران به حل موفقیت شود. حل موفقیت های قبلی بنا می بحران

آمیز بحران  اند، بستگی دارد. بدین ترتیب، اریکسون بر این باور است که حل موفقیت از آن بوده

های قبلی  دگی هویت، بستگی به این دارد که فرد بحرانمرحلة پنجم، یعنی هویت در برابر پراکن

یعنی دورة کودکی را چگونه حل کرده باشد. از نظر او بدون احساس اعتماد، استقالل عمل، 

؛ به نقل از 0228ابتکار و تسلط، استقرار یک احساس منسجم هویت دشوار است )استاینبرگ،  

منزلة فرایندی پویا و  یری هویت را بهگ (. اریکسون شکل712: 7397مجدآبادی و فرزاد، 

ها  آن ها، باورها و تعهد نسبت به  داند که پیوسته با تغییرات در میزان کشف ارزش یافته می سازش

 همراه است. 

 خالصة رمان 
بخش نگاشته شده است. حوادث این رمان در عراق جریان  0صفحه در  009در  الکافرهرمان 

ذشتة دختری عراقی به نام فاطمه که در زیر سایة ظلم داعشیان دارد و با یادآوری خاطرات گ

شود. فاطمه قهرمان اصلی داستان، در حالی تراژدی زندگی خود  کرده است، آغاز می زندگی می

کشور آشوب و  عراقاش را در آن جا گذارنده است.  کند که کودکی و جوانی را تعریف می

ان است که داعشیان بر آن مسلط شده و نوعی پای های سیاسی، جنگ، خشونت و قتل بی تنش

اند. این یادآوری، اولین سخنان فاطمه به آدریان در بروکسل  بردگی نوین را در آن ایجاد کرده
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کند. او  پناه در بلژیک، عشق را تنها در وجود آدریان جستجو می است، زمانی که او آواره و بی

مرز است، متولد شده که تحت کنترل داعشیان  ن همدر داستان در روستایی دورافتاده که با بیابا

ها خدمت  قرار دارد.  مادر فاطمه و زنان دیگر روستا مجبور بودند، همیشه به این تروریست

کند، پس از مرگ مادر  داد ازدواج می کار که مادرش خرج او را می کنند. فاطمه با جوانی بی

رای کسب درآمد برخودار نیست و همچنین انداز و مهارتی ب همسر فاطمه، که از کمترین پس

گیرد به گروه تروریستی داعش بپیوندد تا بتواند  پس از قرار گرفتن در تنگنای زندگی تصمیم می

رسد که در زندگی هیچ ارزش نمادینی جز  از پس مخارج زندگی بربیاید. او به این باور می

قهرمان بسازد. بنابراین به یک  انجام یک عملیات تروریستی وجود ندارد که از یک بازنده،

 شود.  زند و کشته می عملیات انتحاری دست می

هویت شده بود، به دنبال مکانی  پس از مرگ مادر و شوهر فاطمه، او که تنها، آواره و بی  

ظاهر فراری دهند، او  گیرند او را به گردد و از سویی دیگر، داعشیان تصمیم می امن و آسوده می

شود، فرار  گیرد و پس از آن موفق می اعشیان در مسیر راه مورد تجاوز قرار میتوسط یکی از د

دهد و زندگی  سد. او در آن جا از فاطمه به صوفیا تغییر نام می کند و سرانجام به بروکسل می 

عنوان  کند؛ یکی فاطمه که از صبح تا شب در یک شرکت به شخصیتی خود را آغاز می دو

رود و  دیگری دختری اروپایی به نام صوفیا که هر روز به بار )میخانه( میکند و  نظافتچی کار می

گذارد که قصد ازدواج با او را دارد. صوفیا حاال عاشق آدریان  با جوانی اروپایی قرار مالقات می

مهندس هواپیماست و جوانی مرموز که صوفیا هر بار یک گوشه از  بروکسلاست که در 

کند. بعدها در خالل  اش را مخفی می او نیز هر بار شخصیت واقعی کند و اش را کشف می زندگی

مسیحی است و خانوادة پدرش در جنگ داخلی  -شویم که آدریان یک لبنانی داستان متوجه می

شود،  اش نمی که موفق به گرفتن انتقام از قاتالن خانواده و پدرش پس از آن  لبنان کشته شده

ای دارد و او پس از آن که متوجه  رابطة عاشقانة پیچیده کند. صوفیا با آدریان خودکشی می

 آدریان که رود و زمانی شود، از خانه بیرون می شود که آدریان قبالً ازدواج کرده، عصبانی می می

شود. آدریان در بیمارستان داستان  او شود، تصادف کرده و راهی بیمارستان می مانع کند می سعی

کند و او بعد از این ماجرا، زندگی قبلی آدریان  صوفیا تعریف می اش را، برای و زوایای زندگی

کند تا به همسر سابقش برگردد و خود را بار دیگر سرگردان  رسمیت شناخته، او را ترک می را به

 بیند.  هویت می و بی
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 نقد و تحلیل هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان کافرة
های فراوانی را تجربه کرده  نشیب و شود، فراز د میسرزمینی که امروز از آن با عنوان عراق یا

هایی مانند بابل، آشور، اکد، فارس گرفته تا اشغال عراق توسط صدّام و  است. از فرمانروایی

ها در این کشور است. در  هایی مانند کردها، شیعیان و سنّی ایجاد اختالفات و دشمنی میان گروه

کند که قصد برافراشتن  پنجه نرم می و نند داعش دستچند دهة اخیر این کشور با هیوالیی ما

دولتی جدید در کشور عراق با قوانین از نو نگاشته شده را دارد که به نام اسالم و برگرفته از 

آیین وهابیت است. این گروه تروریستی با حمله و تصرف برخی مناطق عراق، ایجاد ترس و 

آمیز و غیرقانونی علیة زنان عراقی و به  تکار بستن زور و انجام کارهای خشون وحشت، به

شدن  ها در سطح این کشور سبب تشویش، حس حقارت و در نهایت مواجه درآوردن آن  اسارت

 است.   و ملی گردیده های هویتی مانند بحران هویت فردی، اجتماعی  گونه زنان با انواع بحران این

 هویت فردی 

یابند که احساس تعلق  از عناصری تشکیل می هویت دارای سطوح مختلفی است و هر سطحی

دهند، از  ها به آن متفاوت است. بخشی از این عناصر، بنیادهای هویتی فرد را تشکیل می انسان

جا  دهد؛ تا آن ها حساسیت بیشتری دارد و واکنش آشکارتری نشان می این رو، فرد نسبت به آن

(. هویت فردی که عمدتاً در حوزة 0-1 :7300تابد )گودرزی،  ها را بر نمی که تعرض به آن

ارتباطس تنگاتنگ دارد. نوع « خودشناسی»و « شخصیت»شناسی مطرح است، با دو مفهوم  روان

اندیشه، گفتار، کردار، عادات، احساسات و بسیاری از عناصر درونی دیگر، شخصیت و هویت 

ش دارند؛ یکی از گیری شخصیت فرد، عناصر مهمی نق دهند. در شکل یک فرد را تشکیل می

عنوان مثال شخصیت فردی که در نواحی گرمسیر و  مهمترین این عوامل، محیط طبیعی است. به

کند،  کند با شخصیت فردی که در نواحی معتدل و یا سردسیر زندگی می کویری زندگی می

 متفاوت است. 

احساس  هویت عبارت است از»دارد:  در تأکید بر هویت فردی چنین اظهار می 7جاکوبسن

بنابراین تعریف هویت «. تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی

فردی، همان مسئلة شخصیت است که عبارت است از: احساسی که انسان نسبت به حیات 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Edith Jacobson 
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احوال متغیر خارج، همواره در حاالت  و روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع

شناسی  های روان کند. بنابراین مفهوم هویت فردی از منظر غالب دیدگاه روانی خود احساس می

تعبیر دیگر، هویت  دارای دو بعد اساسی است که عبارتند از: بُعد شناختی و بُعد احساسی. به

شدن بُعد  نوبة خود موجب برانگیخته که این درک و آگاهی به دربردارندة جنبه شناختی است، چرا

 (.02: 7301شود )شمشیری،  ینی در فرد میاحساسات و عواطف مع

ها علیه  ها توسط مردان داعشی و رفتار غیرانسانی آن یورش به شهرهای عراق و تصرف آن

وجودآمدن خفقان روانی و ایجاد  زنان و مدیریت متعصبانة داعشیان در شهرهای اشغالی، سبب به

است. همانگونه که علی بدر های فردی و دوگانگی شخصیت در مردم جامعه عراق شده  بحران

 کند: اذعان می الکافرهدر رمان 

لقد شعرتُ بکل هذا اإلذالل، وکل هذه اإلهانات، وصَمَتُ. کنتُ أخشی أن أتکلم، أخشی أن »

أقول الحقیقة، فال یصدّقنی أحد. فأنزوی فی ألمی وصمتی. وکی أتفادی کل هذا الظلم وهذه 

رب إلی أجواء المنزل التی ال أحبّها. أجلس وأنتظر أمی العدوانیة القادمة من الشارع، کنتُ أه

 (.70: 0278)بدر، « هناک

ها را احساس کردم و خاموش ماندم. از سخن گفتن  تمام این تحقیرها و اهانت»ترجمه: 

ترسیدم. بیم آن داشتم که حقیقت را بگویم و کسی مرا باور نکند. پس در سکوت و درد  می

ای فرار از این همه ظلم و این دشمنی برآمده از خیابان، به فضای ماندم و بر خویش، تنها می

 «. نشستم جستم که آن را دوست نداشتم. در آنجا به انتظار مادرم می ای پناه می خانه

گرفتن اوضاع کشور برخی از شهرهای عراق، ادارة  مردان داعشی با تسخیر و در دست

های فردی در زنان عراقی شده است. صوفیا  ننادرست آن و خشونت علیة زنان سبب ایجاد بحرا

ها، پیوستن پدر و شوهرش به  نیز از جمله این زنانی است که با یورش داعش بر شهر و دیار آن

وجود آمده است که  این گروه تروریستی و تغییر در رویة زندگی، شرایط نامطلوبی برای او به

اجتنابی در فرد نوعی  -لگوی سردرگماجتنابی در زندگی او شد. این ا -سبب الگوی سردرگم

کند و شخص، دیگر قادر به  اختالل روانی در بُعد شخصیتی و بُعد احساسی او ایجاد می

شود.  گیری و دسترسی به یک چارچوب ارزشی نیست، و دچار بحران هویت فردی می تصمیم

صحیح و ادامه  گیری اش ، قادر به تصمیم صوفیا نیز به دلیل ایجاد اختالل در بُعد شخصیتی

هایی هویتی، سعی در فرار از  زندگی نیست و برای رهایی از وضعیت موجود و تزلزل در بنیان
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شده توسط داعش،  آوردن به خیابان را دارد، اما با وجود شرایط نابهنجار جامعه ساخته منزل و پناه

ه، که با توجه به بررسی تنها پناهگاه امن خود را خانه دانسته و از فرار به خیابان امتناع ورزید

 وضعیت شخصیتی صوفیا، او دچار بحران هویت فردی شده است.  

هایشان،  بردن مردم به خانه داعشیان عالوه بر ایجاد فضای نابهنجار روانی در جامعه و پناه

ظاهر اسالمی  های مردم جامعه را تحت سلطة خود گرفته و با فتواهای ظالمانه به رفتار و اندیشه

گونه  اند، همان های روحی و جسمی و مرگ و میرهای بسیاری را به وجود آورده شکنجهموجب 

 کند:   به این موضوع اشاره می الکافرهعلی بدر در رمان 

بقیتُ إلی المساء، لم أعد إلی المنزل، بقیتُ أفکّر بهذه الکافره. کنتُ أرید أن أکون الکافره. ال »

ألخفّف عنها. وحین عدتُ إلی المنزل، لم أعبأ لغضب أمی التی لشیء، إال لمواساتها، أکون مثلها؛ 

. أین هناک؟ لقد بحثتُ عنک، فی کل مکان، ولم أجدک، "هناک ... "صرخت بی: أین کنت؟ 

شعرتُ بالیأس، أین کنت؟ قلت لک هناک... ماذا تریدین منی؟ ال أصدّقک، وقد انخلع قلبی من 

تعودی صغیرة، قولی أین کنت؟! تکلمی...! ماذا الخوف علیک، لن أدعک تخدعینی هکذا، لم 

تریدین منی؟ بمَ أتکلم؟ قولی أین کنت، وإال سأقول لوالدک. قولی له، ال یهمّنی. آه! یا الهی، ما 

حدث لک؟!... أنت ال تشبهین ابنتی التی أعرفها! ماذا جری لک؟! هکذا أنا کافرة...! أش أش، ال 

. کان علینا أن نکون کلنا کافرات، وال ندعها تموت تقولی هذا الکالم، وإال سمعک أحدهم

 (.00-01م: 0278)بدر، « وحدها

کردم.  تا شب هنگام ماندم، به خانه بازنگشتم، همچنان به این زن کافر فکر می»ترجمه: 

دوست داشتم خود، آن کافر بودم. فقط برای دلداری او و نه چیز دیگر، دوست داشتم مانند او 

را کم کنم. و زمانی که به خانه بازگشتم، توجهی به خشم مادرم نداشتم که بر سر بودم؛ تا درد او 

وجو کردم  جا را جست جا کجاست؟ همانا از پی تو همه . آن"آنجا..."من داد کشید: کجا بودی؟ 

خواهی؟  اما تو را نیافتم، احساس ناامیدی کردم، کجا بودی؟ گفتم که آن جا... از من چه می

گونه مرا فریب دهی، دیگر بچه  گذارم این قلبم از ترس تو از جا کنده شد، نمیباورت ندارم. 

خواهی؟ در چه مورد سخن بگویم؟ بگو کجا  نیستی، بگو کجا بودی؟ حرف بزن...! از من چه می

گویم. به او بگو، برایم مهم نیست. آه.. خدایا، تو را چه شده است؟!  بودی وگرنه به پدرت می

شناسم! تو را چه شده است؟ من کافرم... هیس... هیس... این  ستی که من میتو شبیه دختری نی
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گذاشتیم  بودیم، و نمی شنود. باید همگی کافر می حرف را نزن، وگرنه یکی از آنان صدایت را می

 «. تنهایی بمیرد به

« کفر»گناه توسط مردان داعشی در مأل عام به دالیل نامعلوم و تهمت  سنگسارکردن زن بی  

زدن به او با توجه به این که تمامی مردان داعشی زنان شیعه، سنی و ایزیدی را از نقاط مختلف 

ها  شتم و تجاوز را بر آن و عراق اسیر کرده و انواع خشونت اعم از؛ خرید و فروش، قتل، ضرب

باور نیست که زنی را در صورت انجام رابطة نامشروع در  تحمیل کرده است، برای صوفیا قابل

أل عام سنگسار کنند. بنابراین؛ بُعد خودشناسی وجودی صوفیا که خود از دو بُعد شخصیت و م

شود و او دیگر قادر به سنجش چارچوب  احساس هویت او تشکیل شده، دچار اختالل می

گناهی به دالیل  اندیشد که اگر چنین زن بی ها و باورها نیست؛ زیرا او با خود می دار ارزش جهت

گناهم ،  اند، پس من نیز چون چنین عملی انجام ندادم و بی ر بوده و سنگسارش کردهنامعلوم کاف

هستم. در واقع صوفیا به دلیل ایجاد دوگانگی در بُعد شخصیتی و احساسی و سن پایینش « کافر»

 ای عاجز بوده، و دچار بحران هویت فردی شده است.  از هضم چنین واقعه

 هویت خانوادگی 

اجتماعی و  -گیری شخصیت انسان و واحدی عاطفی نخستین پایگاه شکلخانواده در حکم 

مکمل جامعه است. این نهاد اجتماعی با ترکیب و یکپارچگی دو رکن اساسی هویت؛ یعنی حس 

شود و زمینة رشد افرادی  مطرح می« هویت خانواده»عنوان خاستگاه  به« جدابودن»و « تعلق»

دی کامالً وابسته با مشکالت ژرف روانی و همچنین افرادی تمایزیافته با کارکردی سالم یا افرا

تواند  یافتة خانواده می آورد. عملکرد صحیح و سازمان میان این دو نقطه انتهایی طیف را فراهم می

کنندة سالمت و رشد درست شخصیت در نوجوان و جوان باشد و وی را در  از عوامل تضمین

 (. 19: 7398اری رساند )عامری و عمویی، آمدن بر تکالیف رشدی این دوره ی فائق

ها و بیان  طور کلی بررسی تعیین نسبت میان جوان و خانواده و پیوندهای موجود میان آن به 

گویند. در مورد هویت خانوادگی  می« هویت خانوادگی»ارتباط عاطفی فرد با خانواده خویش را 

ت و سندیت خانواده و جنبه دوم شخص دو جنبه برای او حائز اهمیت است: جنبه اول مرجعی

عبارت دیگر، مقبولیت،  های جوان و والدین در درون نهاد خانواده. به فزونی و کثرت ارتباط
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های هویت خانوادگی است  تکریم، منزلت، تبادل عاطفی، مشورت، درک تفاهم متقابل از شیوه

  کند:  در رمان بیان می علی بدر(. همانگونه که 23-12: 7302)شرفی، 

دخل أبی، إلی الحجرة، وکنتُ ألعب، بدمیة، فی یدی، ومن دون أن ینظر نحوی، نادانی »

باسمی. انتبهتُ له. طلب منی أن أتبعه إلی الحجرة الثانیة. نهضتُ من مکانی؛ کی أذهب وراءه، 

قلت لها مستغرقة. أشارت  "النقاب أمام أبی؟"فأوقفتنی أمی. أشارت لی أن أرتدی النقاب أمامه. 

ی بعینیها ألّا أعترض! إال أنی رفضتُ. مسکتنی، من یدی، ونظرت لی، بوجهها المتوسّل. قلتُ لها: ل

. دخلتُ، من دون حجاب، إلی الحجرة التی دخلها والدی. وحین رفعتُ رأسی؛ "حلّی یدک عنی"

ک کی أسمع منه، ومن أول نظرة له، شعرتُ، باختفاء نظرات األب، من عینیه. شعرتُ، باختفاء تل

النظرة الحنونة التی کان یغدقها بعض األحیان نحوی! ال أعرف کیف؟! شعرتُ تلک اللحظة أنا 

أیضاً خائفة بعض الشیء، من أبی... ال ینظر نحوی. ثم جاء صوته عمیقاً، کأنه قادم، من قعر بئر.لِمَ 

عن الشعور،  -ماًتما-لم ترتد النقاب أمامی؟. صَمَتُّ. لم یکن لدی أیة کلمة؛ کی أقولها. توقّفتُ 

 (. 29م: 0278)بدر، « بأنی أمام أبی

که به من  کردم. بدون این پدرم وارد اتاق شد، و من با عروسکی در دست بازی می»ترجمه:   

نگاه کند، مرا با نام خودم، صدا زد. متوجه او شدم. از من خواست که او را تا اتاق دیگر، دنبال 

ی او بروم، مادرم مرا متوقف کرد. با اشاره از من خواست که کنم. از جای خود برخواستم؛ تا از پ

در مقابل او نقاب بر صورت بزنم. نقاب در برابر پدرم؟ با تعجب به او گفتم. با چشمانش اشاره 

ای ملتمسانه به من نگاه  کرد که اعتراضی نکنم، اما من مخالفت کردم. دستانم را گرفت و با چهره

را رها کن. بدون حجاب وارد اتاقی شدم که پدرم در آن وارد شد و کرد. به او گفتم: دستانم 

ها از چشمان  شدن نگاه هنگامی که سرم را برای شنیدن او باال گرفتم، از اولین نگاه، متوجه گم

دانم در آن لحظه  کرد ... دلیلش را نمی های مهربانی که گاهی آن را نثارم می پدر شدم. آن نگاه

ترسم. سپس صدایی عمیق آمد، گویا که از اعماق چاه، آمده  ز پدرم میاحساس کردم که کمی ا

طور کامل  ای؟ سکوت کردم. هیچ سخنی برای گفتن نداشتم. به باشد، چرا در برابر من نقاب نزده

 «.ام فراموش کردم که در برابر پدرم ایستاده

ه نیست بلکه درون مسئلة بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در عراق، صرفاً در بیرون جامع  

وجود آورده  های را برای شخص به یعنی در خود فرد و خانواد او نیز ریشه دوانده و تعارض

ها تحت تأثیر  است. پدر صوفیا نیز پس از تسخیر شهر توسط مردان داعشی و پیوستن به آن
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اش  ای که احساسات و عواطف پدری گونه آمیز داعش قرار گرفت، به رفتارهای غلط و خشونت

را به فراموشی سپرد و خواهان اجرای قوانین سخت دولت اسالمی در خانوادة خود شد. صوفیا 

خواست وارد مرحلة  سال بود که تازه می و که در زمان پیوستن پدرش به داعش دختری کم سن

نوجوانی شود و هویت اجتماعی او شکل بگیرد و از سویی دیگر؛ برای تشکیل هویتش نیازمند 

پدرانه و روابط عاطفی مطلوب از سوی او بود، اما به دلیل تأثیرات منفی روی او  های حمایت

 نتوانست به تکامل هویت صوفیا کمک کند. 

توانست باور کند که  بنابراین؛ هنگامی که مادرش از او خواست که نقاب بزند صوفیا نمی  

های مادرش  و به حرفچرا باید در مقابل پدرش که یکی از مَحارم اوست، خود را بپوشاند 

توجة نکرد، ولی هنگامی که وارد اتاق شد، پدرش مجدداً از او سؤال کرد که چرا جلوی او 

مهری و  کرد و در مقابل این بی نقاب بر چهره نداشته؟ صوفیا متحیرانه به پدر و رفتار او نگاه می

ا در برابر اولین تعارض دید. در واقع؛ صوفی عاطفگی او، تصویری از پدر مهربان خود را  نمی بی

اش قرار گرفت و قادر به حل کردن آن نبود، به همین دلیل دچار بحران  و تنش زندگی شخصی

 نویسند:  هویت خانوادگی در آغاز سنین نوجوانی شد. نویسندة رمان در جایی دیگر می

کان شاباً کان الحدث األکبر ذلک العام فی منزلنا هو وصول أحد أبناء راضی لزیارة والده. »

وسیماً، من دون لحیة، مرتدیاً مالبس حدیثة. یعمل طالباً، فی الجامعة. هکذا عاش معنا أحمد، فی 

منزلنا کل الصیف. وقد تغیّر راضی، بوصول ابنه، فقد أصبح أکثر هدوءاً وأفضل من األیام السابقة. 

ی یوماً بعد یوم. وقد کما أنی لحظتّ تبدل أمی، وهی تنظر إلی احمد ابنه. لقد لحظتُ تبدل أم

انتبهتُ إلی عالمات ذلک التبدل منذ البدایة، وقبل وقت طویل من بدء الناس بالتهامس من وراء 

ظهرها. لقد رأیتُ أمی للمرة األولی، وهی تزّین نفسها حین یکون فی البیت. أخذت أمی تتغیّر 

اً مثل والده، وال معتوها مثل شیئاً فشیئاً، کان حلمها أن تتزوج شاباً مثل هذه الشاب، ال سکّیر

والدی. وقد أتاحت لی عاداتی الطویلة فی التجسّس اکتشاف مخبأ زجاجة العطر التی کانت تلفّها 

 (. 92: 0278)بدر، « فی کیس من النایلون، وتضعها، فی کیس العدس

بزرگترین واقعه آن سال در منزل ما، رسیدن یکی از فرزندان راضی برای دیدن »ترجمه: 

سیما، بدون ریش و با لباسی امروزی بود. او دانشجوی دانشگاه بود.  رش بود. جوانی خوشپد

گونه احمد تمام تابستانی را در خانه ما زندگی کرد. راضی با آمدن فرزندش تغییر کرد، او  این

به هنگام نگاه  رسید. همچنین تغییر مادرم را به تر و بهتر به نظر می نسبت به روزهای گذشته، آرام
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های این  کرد. از ابتدا متوجه نشانه روز تغییر می به فرزندش، احمد نیز احساس کردم. مادرم روز

بار دیدم که مادرم خود  تغییر شدم، بسیار قبل از اینکه مردم، پشت سر او حرف بزنند. برای اولین

. آرزویش این بود روز در حال تغییر بود به کند. مادرم، روز که در خانه است، آراسته می را زمانی

که با چنین جوانی ازدواج کند. نه مردی مست مانند پدرش و نه دیوانه مانند پدرم و عادت 

ای نایلونی  ام به کنجکاوی مرا به کشف شیشه عطری راهنمایی کرد که آن را در کیسه همیشگی

 «.گذاشت پیچید و آن را در کیسه عدس می در هم می

دهد و  مجبور شد با مردی که معامله مشروب انجام می پس از مرگ پدر صوفیا، مادر او

دست بزن نیز دارد، ازدواج کند. پس مدتی؛ پسر شوهر مادر صوفیا در تعطیالت تابستانه به منزل 

کشاند. مادر صوفیا پس ناکامی  سویی دیگر می و گردد و اوضاع خانه را به سمت اش بر می پدری

اش در ازدواج با مردی جوان و  رفته از دست در ازدواج اول و دومش و همچنین آرزوی

شود و سعی در متقاعد کردن او دارد. صوفیا  سیما، خواهان ازدواج با پسر شوهرش می خوش

بیند که مادرش با وجود این که زنی میانسال  و دارای فرزند است، برای  بار می برای اولین

 اش خود را دلربا و زیبنده کرده است.  رسیدن به خواسته

های مادرانه است در حالی که با وجود پسر راضی آن را  صوفیا نیازمند عواطف و حمایت

درک نیست که چرا مادرش خودش را برای پسر شوهرش زیبا  کند. برای او قابل دریافت نمی

کند که آن پسر دوست دارد. صوفیا با دیدن چنین  طور مرتب غذاهایی را آماده می کند و به می

یابد ، و به  اش در سنین نوجوانی، هویتی متزلزل می ولین نهاد اجتماعی زندگیتصویرهای از ا

گیری هویت ، سعی در فرار از  توجهی اطرافیان در شکل دلیل عدم درک نهاد خانواده و بی

آمده به بیرون از خانه را دارد. بنابراین؛ صوفیا دیگر بار در پایان سنین نوجوانی  موقعیت پیش

حل رشد هشتگانة اریکسون یعنی حل تنش و تعارض موجود در هویت را حل خود، یکی از مرا

 نکرده، و دچار بحران هویت خانوادگی شده است. 

 هویت اجتماعی

ترین بُعد هویت، بُعد اجتماعی آن است که بر سایر ابعاد هویت، حاکمیت و تأثیر دارد. در  مهم

ستقیم، به هویت اجتماعی مربوط واقع هویت به هر شکلی که تجلی یابد، مستقیم یا غیرم

ها در روابط  ها، افراد و گروه واسطة آن هایی اشاره دارد که به شود. این نوع از هویت به شیوه می
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های  مند نسبت شوند و به برقراری و متمایزساختن نظام ها متمایز می اجتماعی خود از سایر گروه

(. در واقع هویت 20: 7310کند )طائی،  یها اشاره م شباهت و تفاوت میان افراد و میان گروه

اجتماعی، درک ما از این مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند؟ و از آن طرف، 

 دیگران از خودشان و افراد دیگر )از جمله خود ما( چه درکی دارند؟

 در فرآیند« شناسایی»ها، دو نکته حائز اهمیت است: اول آن که نقش  گونه تعریف در این

یابی بسیار مهم است؛ به این معنا که چگونه و از چه منظری دو شخص به تشخیص و  هویت

پردازند. دوم آن که هویت اجتماعی یک امر ثابت و غیرقابل تغییر برای  تعیین هویت دیگران می

عبارت دیگر از ذات و درون افراد سرچشمه نگرفته است، بلکه نتیجة توافق یا  افراد نیست، به

(. از 0-1: 7307گیرد )جنگینز،  افق جمعی است و همیشه مورد نقد و ارزیابی قرار میعدم تو

ها و  توان به بیگانگی در مقابل دیگران، تنش های بحران هویت اجتماعی می ترین شاخص مهم

باختگی در مقابل فرهنگ بیگانه و مُدگرایی اشاره کرد. همانگونه که  های اجتماعی، هویت آشوب

 کند:  به این نوع بحران در زنان اشاره می الکافرهرمان علی بدر در 

حملت الرسالة التی کان مظروفها مفتوحاً، وعلیها ختم المسلّحین. فی البدایة، قرأتها، بسرعة، »

فلم أفهم منها شیئاً. کنت فاقدة ألعصابی. کانوا قد کتبوا آیة من القرآن، شممت منها رائحة تهدید 

سهم أن أقابله فی الساعة السابعة مساء، فی الخمیس القادم. لقد استبد لی. ومن ثم؛ طلب من رئی

بی لحظتها شعور بالتیه والبؤس واالنکسار وسط هذه القریة الصغیرة التی یخیم علیه الصمت 

والقبح. خالجتنی الرغبة فی البکاء. غیر أنی تماسکت. خالجتنی الرغبة بالهرب تحت جنح اللیل 

ماذا أفعل هنا، فی هذا المکان؟! ما مصیر حیاتی المهدودة، وروحی  -اءلت:واآلن. لکنی تریثت. تس

آه! أین أنت،  -المعرضة للخطر باستمرار؟!. سرت بضع خطوات فی الممر، وأدرت مقبض الباب. 

 (.708: 0278)بدر، « یا أمی؛ کی أضمک، وألتحم بک

داشت. با سرعت آن را  نامه را که پاکتش باز بود برداشت، مُهر مردان مسلح را»ترجمه: 

ای از قرآن نوشته  خواندم، پس از آن چیزی متوجه نشدم. اعصابم را از دست داده بودم. آیه

بودند که از آن بوی تهدید احساس کردم و از آن پس، از رئیس آنان درخواست کردم که ساعت 

ی این دهکده هفت شب پنجشنبه آینده با او دیدار کنم. در آن لحظه، در میان خاموشی و زشت

کوچک احساس سرگردانی، بیچارگی و شکست داشتم. میل به گریه بر من مستولی شد، اما 

خودم را کنترل کردم. حسی در من برای فرار، در اکنون و تاریکی شب پدیدار شد، اما درنگ 
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شده من چیست؟  کنم؟! سرنوشت زندگی تهدید کردم. از خود پرسیدم: اینجا در این مکان چه می

آن که روح من همیشه در معرض خطر است؟ چند گام در راهرو راه رفتم، و دستگیره در  حال

 «.را حرکت دادم. آه! کجایی مادرم، تا تو را در آغوش بگیرم... و در تو یکی شوم

پروا و جسور است که با وجود مرگ مادر، پدر و شوهرش و شرایط  صوفیا دختری بی  

پردازد. او خود را  وگذار در بازار می خود به تفریح و گشت خفقان جامعه برای گذراندن اوقات

ظاهر  جامعه به  داند و برای تغییر شرایط اجتماعی، عُرف محکوم به تبعیّت از سرنوشت نمی

گیرد و  شکند. او برخالف حکومت مردان داعشی، خود را نادیده نمی اسالمی داعش را درهم می

شود و توسط مردان  های او ارضا نمی که خواسته تا این دهد به گذراندن اوقات خوشش ادامه می

گیرد. صوفیا از موقعیت اجتماعی و پناهگاهی امن در جامعه برخودار  داعش مورد تهدید قرار می

داند خودش  شود. از سویی دیگر او که نمی طور مرتب توسط داعشیان تهدید می نیست و به

اش و در مقابل  ندارد و از جهتی با محیط زندگیزدة پیرامونش  کیست؟ و درکی از محیط بحران

کند، دچار بحران هویت اجتماعی شده که به جای حل این بحران  دیگران احساس بیگانگی می

 کند:  تصمیم به فرار از آن دارد. علی بدر در جایی دیگر رمان اذعان می

عرف کی أهرب ربما أتذکّرها کی أهرب من مشهدک. من هذا المشهد الذی یؤلمنی، وال أ»

منه. أشعر، یا صدیقی اآلن، بالعجز المستدیم، باالختناق، بالتالشی، بالتعب، باألرهاق، أکاد أن 

أتهاوی، وأسقط علی األرض، إال أنی سرعان ما أتماسک، أقول علیّ أن أکون قویة، ثابتة. الطریقة 

وقعت فی حیاتی. عبر  الوحیدة الباقیة لی کی أهرب من مشهدک هذا هو عبر تذکّر أشیاء بعیدة،

استعادة طفولتی الحزینة، فی بلدی البعید. ومراحل حیاتی الصعبة طوال سنوات عمری الثالثین. 

فی هذه اللحظة، شعرت صوفی، بالیأس القاتل، فنهضت، من مکانها. تناولت کأس الماء من علی 

ظتها بالملمس الحقیقی الطاولة القریبة. شربتُ قلیالً، وأعادته إلی مکانه. لقد أحسّت صوفی لح

 (.02-79م: 0278)بدر، « أللم صلب، ال یلین، ألم یتسرّب دون مقامة، من أعمق أعماق روحها

شاید آن را به یاد آورم تا از سیمای تو بگریزم. این کار، نوعی فرار از تصویری »ترجمه: 

نون، احساس ناتوانی و دانم چه زمانی از آن فرار کنم. ای دوستم! اک آزارد، و نمی است که مرا می

شدن و خستگی و ستوه دارم. نزدیک است که بر زمین سقوط کرده و بیفتم، اما  خفگی و متالشی

قدم باشم. تنها راه گریز من از دیدار  گویم: باید قوی و ثابت سرعت، خودم را کنترل کردم. می به

آلودم،  وری کودکی غمتو، یادآوری اشیای دوری است که در زندگی من رخ داده است، با یادآ
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سال گذشته. در این لحظه، صوفیا  در شهری دور و مراحل زندگی سخت خود در طول سی

ای کرد. از جای خود برخواست. لیوان آب را از میز نزدیک خود  احساس ناامیدی کشنده

برداشت، کمی از آن نوشید و به محل آن بازگرداند. در آن لحظه، صوفیا احساس دردی عمیق و 

 «.کرد شد و بدون توقف از اعماق روح وی جریان پیدا می ت کرد، دردی که نرم نمیسخ

صوفیا پس از فرار از موقعیت اجتماعی خود در عراق و شرایط زندگی در زیر تیغ داعش   

شود  گزیند. او در بروکسل با ادریان؛ پسر سوئدی آشنا می در بروکسل پایتخت بلژیک اقامت می

دور از موقعیت اجتماعی خود در عراق را دارد، امّا پس از  گی تازة بهو سعی در تشکیل زند

اش از جمله این که  شود که ادریان به او دروغ گفته و بسیاری از حقایق زندگی مدتی متوجه می

او اصالتا از یک خانوادة عرب و اهل لبنان بوده و پدرش به دلیل ناکامی در گرفتن انتقام از 

شی کرده را از صوفیا پنهان کرده است. بنابراین صوفیا دیگر بار به دلیل قاتالن خانوادش خودک

عاطفی ناموفق و عدم موقعیت اجتماعی نامناسب و بیگانگی و سردرگمی در -روابط اجتماعی

 شود.   مقابل دیگران و محیط به ستوه آمده، و دچار بحران هویت اجتماعی می

 گیری نتیجه
نظریة اریکسون به بررسی و مطالعة بحران هویت زنان در زیر در پژوهش حاضر با استفاده از 

های صورت گرفته نتایج زیر قابل  از علی بدر پرداختیم، در تحلیل الکافرهتیغ داعش در رمان 

 باشد:    حصول می

با توجه به نظریه  الکافرههای بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان  ترین مؤلفه مهم

شوند. اریکسون  بحران هویت فردی، اجتماعی و خانوادگی تقسیم می اریکسون به سه دستة

های گذشته خود را  تواند ارزش برد، نه می ریختگی هویت رنج می معتقد بود فردی که از درهم

ها بتواند آزادانه برای آینده  شود که به کمک آن هایی می ارزیابی کند و نه صاحب ارزش

ای از هزاران زن عراقی است که با  شود. صوفیا نمونه ت میریزی نماید و دچار بحران هوی طرح

عنوان جنس دوم  ظاهر اسالمی در این شهر، به اشغال شهر توسط داعش و اجرای قوانین به

شناخته شده و با مردساالری و اعمال زور و توهین علیه او، دچار بحران هویت شده است. 

گیری بود، در چنین شرایطی  در حال شکل صوفیا که مراحل تکوین هویت فردی و اجتماعی او

 گیری، اندیشه، بیان احساسات محروم گردید، و دچار بحران هویت فردی شد.  از قدرت تصمیم
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صوفیا در جستجوی هویت از دست رفتة خویش و یافتن هویت اجتماعی سعی در فرار از 

پس از بررسی دنیای  خرد. او جامعه پیرامون خود داشته، و در این راه هر خطری به جان می

اند و نیافتن موقعیت اجتماعی،  نوعی با او در ارتباط هایی که به پیرامونش و ارتباط با شخصیت

کند. با حکمرانی داعش و  دچار خستگی و رخوت شده و بحران هویت اجتماعی را تجربه می

م خانواده در ها به انجام عملیات سخت، نظا زدن مهر و عواطف پدران و به کارگرفتن آن برهم

ریزد. بنابراین او در اولین نهاد اجتماعی خود در آغاز سنین نوجوانی به دلیل  عراق فرو می

شود.  های مادرانه دچار بحران هویت خانوادگی می های پدرانه و محبت بودن از حمایت محروم

ر نوسان است و در نتیجه صوفیا در میان دو مکان، دو نام، دو ملیت، دو دین و دو خانواده و... د

 کند. های متعددی را تجربه می بحران
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