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Introduction: Émile Durkheim was the first sociologist to introduce suicide (as a 

social phenomenon) to sociology from the realm of individual and psychology. He 

studied the rate of suicide as a social harm in the context of individual's relationship 

with the group and concluded that social situations are the main reason for people 

within a community to commit self-destruction. As he also found, attempts to 

directly convince them to avoid this suicidal act is futile because the real motives lie 

in the context of the society . 

In his novel Al-Kafareh (the infidel woman), Ali Badr, a contemporary Iraqi writer, 

attempts to portray the current perturbed conditions in Iraq in the form of a story of a 

woman named Fatima whose father and brother were influenced by the takfiri 

ideology of ISIL and committed suicide. She commits suicide roo after suffering the 

pain of immigration and asylum to Europe. It seems that this social harm can be 

analyzed in the light of Durkheim’s theory. To explain the causes of social harms 

such as suicide in different groups of the current Iraqi society, this paper analyzes 

the novel Al-Kafareh and criticizes the author's analytical views based on 

Durkheim's sociological theories to answer the questions a) what is the relationship 

between the suicide of an individual and group social events in the novel Al-

Kafareh? and b) In terms of adaptation, to what extent is the attempt to self-destruct 

by the characters of the story consistent with Durkheim's theory? Undoubtedly, the 

answers to these questions can significantly explain the socially harmful factors and 

be effective in conveying the author's awareness to the audience in the world of 

fiction. 

Methodology: The research method of this study is qualitative and descriptive using 

content analysis. Content analysis is done in a systematic way to objectively, 

qualitatively and systematically describe the content and concepts of written texts. 

The authors' approach in this paper is sociological criticism of the content 

(sociological themes) to explain and criticize the author's critical view based on 

Durkheim's sociological theories. To achieve this goal, the required data on 

 
1- Corresponding Author Email: h.majedi@hsu.ac.ir 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Eleventh Year, No. 22, Spring and Summer 2021 

Durkheim's theory and social harms were first collected by a library method with a 

focus on suicide. Afterward, the novel was reread and analyzed and a network of 

themes through content analysis as well as extraction of textual evidence. An 

attempt was also made to divide the analytical part of the article into four parts 

based on the suicide types and according to Durkheim. Thus, each example was 

analyzed under its subcategory by matching the text to the theory. 

Results and Discussion: Durkheim divides suicide into four types according to the 

relationship of the self-destructive individual with the group. They include Egoistic 

(selfish), Altruistic (unselfish), Anomic (anomalous) and Fatalistic (coincidental). In 

the light of studying the relationship between the suicide of the characters in the 

story with social realities such as integration and regularity (social control), the 

research findings suggest that there is no coherence between individuals in a small 

institution such as family nor in the wider circle of group or society, which leads to 

egoistic or altruistic suicide of the characters in the story. The coherence between 

man and woman is weak and unfounded in the Iraqi society because it is a 

patriarchal society, such that the perceived class differences as well as the lack of 

equal access to economic and social capital has eased the links of individual with the 

group and paved the way for egoistic suicide. It can be said that those connected to 

the ISIS group have mechanical solidarity and that their suicide operations are 

classified as altruistic suicide. 

Conclusion: The novel Al-Kafareh has several social and critical aspects, and the 

author depicts social themes through a dramatic familiar narrative style. 

Representation of such anomalies in the society can give collective activists the 

necessary insight and self-awareness and, accordingly, the social critic can scrutinize 

different aspects of the society in a literary work. All the elements of the novel are 

closely related to the Iraqi society and its relationships. The main theme of this 

novel is suffering, which includes various physical and psychological forms 

resulting from the rupture of human relations, the tense situation in the family and 

society, economic and social pressures, the disturbed conditions of women in the 

society, and so on. By mentioning these issues, the author seeks to show the turmoil 

in the Iraqi society, and, by depicting family and social relationships, he illustrates 

social gaps. To account for the suicide of the novel's characters according to 

Durkheim's theory, incoherence and insecure situations can be considered as 

contributing factors. The novel classifis the suicide of Sophia, her spouse, and 

Adrian’s father as anomic, egoistic and fatalistic, respectively. 
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   09/1399/ 22تاریخ پذیرش:            12/1398/ 17تاریخ دریافت: 

 چکيده 
بشرعبه  خودکشي  از معضالت گریبانگیر  یکي  ا  ،نوان  که  رفتاری ضد  پرخطر از    امروزهجتماعي است 

سازماني اجتماعي  در بحث بيو  روند رو به رشدی دارد    شود،محسوب مي  اجتماعي  یهاترین آسیب

معض شودمطرح مي این  اجتماعي .  آ  ل  عنوان  به  دیرباز  قرار    سیبياز  اندیشمندان  توجه  مورد  اجتماعي 

روش توصیفي و تحلیلي   با  « الکافرة»  رمانبه تحلیل محتوای    ،با توجه به اهمیت این موضوعو    گرفته

این مقاله سعي دارد   گیرد.حث و کنکاش قرار ميمورد ب آنهای ها و ناهنجاریشود و بحرانپرداخته مي

شناسي بپردازد و مبحث خودکشي را  ی نظریات جامعهتا به تحلیل و تبیین نگاه انتقادی نویسنده بر پایه

به اهمیت سنجش انسجامنکاش قرار دهد.  ی دورکیم مورد کدر پرتو نظریه این مقاله با توجه  به    ، در 

ها حاکي یافته  .شودپرداخته مي  این پژوهشخودکشي در  تحلیل اقسام  پس به  سنجش انسجام رمان و س

-نشان از بي   ،های اجتماعي در رمانخودکشي و ذکر اقسام آن و خشونت و سایر آسیباز آن است که  

که موجب    است  ترین عامليمهم  هنجاری و آشفتگيو این بي  ی عراق داردمعهجا  هنجاری و آشفتگي

نتیجه خودکشي   داستان  وفیاسفاطمه/از خودبیگانگي و در  این موضوع  شودمي  قهرمان  نتیجه  و    ی در 

انسجام بي  )در  اجتماعي  عدم  خشونت،  جایگاه خانواده(،  و  انساني  حقوق  شناخت  عدم  و  هنجاری 

 . دها دارسنده سعي در بهبود اوضاع با ترسیم واقعي این آسیبو نوی  تاجتماعي اس
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 مقدمه

آسیب  را  جوامعي  1دورکیمإمیل   میزان  باالستکه  آن  در  اجتماعي  بیمار    ،های  جوامع 

از  ماعي  اجت  یبه عنوان یک پدیدهي است که خودکشي را  شناسجامعهاولین  و    داندمي

روانشناسي و  باور استنمایدشناختي مي وارد مسائل جامعه   ،حوزه فردی  این  بر  او   ، ، 

در گروه شود،   باعث خودکشي فرد  ،خاصعوامل رواني یا زیستي  ممکن است  هرچند  

باالتر بودن میزان خودکشي یک گروه از    تواندهای اجتماعي مياما فقط واقعیت علت 

های مختلف، میزان خودکشي را  وی با تقسیم جامعه به گروهگروه دیگر را تبیین سازد.  

روابط در  اجتماعي،  آسیب  گروه  به عنوان یک  با  این    فرد  به  و  داد  قرار  مطالعه  مورد 

اجتماعي جریانات  که  رسید  برای    ،نتیجه  گروه  داخل  افراد  اقدام  اصلي  علت 

هیز از این اقدام  برای پر  ،وشش برای متقاعدسازی مستقیم آنها خودویرانگری است و ک

 بیهوده است، چراکه علل واقعي در بستر جامعه نهفته است. 

بدر نویسندهعلی  عراقي،  معاصر  »ا  ، ی  رمان  را  یجامعه  ،«افرةلکدر  ای  جامعه  عراق 

معرفي دههمي  بیمار  دو  در  که  کشوری  و   یکند،  بعث  از سرنگوني حزب  اخیر، پس 

با  و  هشدافکار التقاطي ها و سترش ایدئوژی گامریکا به این کشور، بستری برای  یحمله

کامل    ،ي که غرب برای این کشور چیده بودپازل  ، جدول ظهور گروهک تکفیری داعش

بدرگشت.   تادر رمان    ست،مقیم استرالیااکنون  که هم  علی  شرایط    مذکور تالش کرده 

به تصویر   هفاطمزني به نام زندگي عراق را در قالب داستان و روایت   موجود و نابسامان

برادرش   و  پدر  که  اندیشهبکشد  تأثیر  داعش،  تحت  تکفیری  خودکشي  های  به  دست 

به    اند؛ خودزده اروپا، دست  به  پناهندگي  و  رنج مهاجرت  به جان خریدن  از  نیز پس 

 زند.خودکشي مي

توان  رسد مي به نظر ميافتد،  هایي که در دنیای داستان اتفاق مي خودکشي با توجه به  

پرتو تحلیل    ی هنظری  در  را مورد  اجتماعي  این آسیب  این  دورکیم  داد.  واکاوی قرار  و 

در علل  جستار  تبیین  هدف  با  است  در   همچون  اجتماعيهای  آسیبصدد  خودکشي 

»  ی های مختلف جامعهگروه را  الکافرةکنوني عراق، رمان  توصیفي«    تحلیلي  -به روش 

و   انماید؛    يبررستحلیل  با  بی ترت   نیبه  ابتدا  و  که  چارچوب    ،یبردار  شیف  مطالعه 
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بر   انیپا  و در  يبررس  و  نقد  رمان  نیمضام  نیترسپس مهم  ؛را تبیین سازد  قیتحق  ینظر 

تحقیقنت   ها،افتهیاساس   به    یاسناد   یهااز روش محتوا    لیتحل  .شودارائه    ایج  است که 

در  ر  نیا  پردازد.ي م  ي ارتباط  ی هاام ی پ  ر یپذ میتعم  و  يکم  ،ينیع  مند،نظام  يبررس وش 

م  ها،روش  یبنددسته محسوب  ويپهنانگر  برا   شود  آن  آشکار    یمحتوا   يبررس  یاز 

شود  سعي مي  گردد. سؤاالتي که در این جستاراستفاده ميمتن    کیدر    دموجو  یها امیپ

 عبارتند از: تا به آن پاسخي ارائه گردد 

بین خودکشي فرد والکافرةدر رمان »  -1 ای  بطه جریانات اجتماعي گروه، چه را  «، 

 دارد؟وجود 
های داستان، تا چه میزان  ویرانگری شخصیت  تطبیق، اقدام به خودی  در حوزه -2

 دورکیم سازگار است؟ یبا نظریه

تا حدود زیادی مي بي زای اجتماعي  تواند عوامل آسیبتردید پاسخ به سواالت مذکور 

دنیای   به مخاطب در  نویسنده  آگاهي ممکن  انتقال  در  تبیین سازد و  مؤثرتر  را  داستان 

 واقع شود.

 

 پژوهش ی پيشينه

شناختي رمان معاصر انجام شده است که  شماری در حوزه تحلیل جامعههای بيپژوهش

 شود:  ترین آنها به بحث حاضر اشاره مي مه به مرتبطادر اد

ي يف  خيل التار ي قة والتخي»الوث   ی خود با عنواننامهدر پایان  «يعي »ران فرمان حممد الرب  -1
علايوار  روا  بدر  ی هارمان(  م2014)  بدر«  يت  به    در  يخی تار  یبکاریفر  و  سند   تی را 

روش   داده  قرار  بحث  مورد  يخی تار  ضد  سخن  ساختن مورد    تیروا  دی جد  یهاو 

خود  یراو  یاستفاده متون  تمام  از  برجسته  زین  را  در  که  است    آنها   نیمهمتر  نموده 

از    يکه در برخ  است  دیتقل  ک ینتک  و  يضمن  یراو  کی  وجود  اساس   بر  يخی تار  لیتحل

 است. شده  متون گسترده 

پایان    عل"ي"محود انصر عل   -2 عنوان    خود  ینامه در  ،  «بدر   ي ت علاياملکان يف روا »با 
به    از   تعریف لغوی و اصطالحي   یپس از ارائه   م(2016) مکان، در فصل دوم و سوم 



     نقد ادب معاصر عربي   34

غیرشهری، یا  شهری  فضای  بسته،  یا  )باز  آن  انواع  روایي،  و   مکان  آراماني(  یا  واقعي 

 ارتباط آن با زمان و شخصیت پرداخته است. 

»مقاله    -3 داستان  ی  شناختي  جامعه  الکبنقد  اثر  ةي »الدار  د» «  فاطمه    ««بيحممد  از 

نتایج این  ؛  (1393:  7، شمارهنقد ادب معاصر عربي  ینشریه)  ينانیپورام  هیسمو    قادری

  همراه با آن،  و  الجزایر در زمان اشغال واقعیت    ،رمان مذکور  که   دهدپژوهش نشان مي

جامعه   و  يماندگعقب  مرا    روز  یخفقان  همچنینکن يمنعکس  م  د.  که  ينشان  دهد 

در    سندهینو توانسته  اندازه  چه  واقعتا  خود  جامعهموجود    یها تی انعکاس  جهت  ی 

  موفق باشد. يافکار عموم  یداریب

  معاصر   يفارس  و  يعرب  یهارمان  يبررسی خود با عنوان »پیمان صالحي در مقاله   -4

ا)مطالعه  يشناختجامعه   نقد  منظر  از موردی  حمفوظيجناثر    لشحاذی  سبالن    ب  اشک  و 

پس از بررسي این    ،(1394:  18ی ي، شمارهقی تطب  ینامهکاوش)  ی ابراهیم دارابي(«نوشته 

ا استفاده  ب  حمفوظهای یاد شده، در نهایت به این نتیجه رسیده که  دو رمان از منظر نظریه

مصر پرداخته و ی  جامعه  ي و اجتماع  ياسی به نقد اوضاع س  ،ذهن  ال ی  س  انیجر  یوهیاز ش

  دهی کش  ریآنان را به تصو  ي درون  اتتعارض  روشنفکران وقهرمان داستان،    يبحران روح

با سبکحمفوظ مانند    زین  يدارابو    است اما  ا  ،يستیرئال  ي،  ی  برهه   یک  را در  رانیاوضاع 

   .و کرده است، بازگيخی تار

تبیین وجه تمایز جستار حاضر از پیشینه مذکور باید گفت، همچنانکه نتایج نشان   در

تحلیل جامعهمي به  بار است که  برای نخستین  تحقیق  این  «  الکافرةشناختي رمان »دهد، 

   پردازد.شناختي دورکیم ميجامعه  یدر پرتو نظریه 

 

   الکافرة و رمان  بدرعلی گذاری بر زندگی 

بدرع رمان  ،لی  و  عراقي  نویسنده  و    1967سال  در  نویس  متولد شدمیالدی  بغداد    در 
زندگي   آثار  .(5:  2014،  الربيعي) با  تنگاتنگ  ارتباطي  در  داردوی  قرار  سویي    اش  از  و 

اجتماعي  یکنندهمنعکس را    اوضاع  خویش  رمان  قهرمانان  او  هستند.  عراق  سیاسي  و 

طبقه بی میان  از  جامع  یشتر  برمتوسط  او،گزیندميه  آثار  میان  از  سارتر »رمان    .  به    «اباب 
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نشر    2015سال    در  «الکافرة»وی با نام  رمان  دیگر    .بوکر عربي راه یافت  یلیست جایزه

است.  ،  یافته نشده  نگاشته  آن  با  ارتباط  در  نقدی  و  تحلیل  یا  ترجمه  هنوز    )بالسم، که 
2017 :59 ) 
بک به گذشته  با یادآوری خاطرات و فلش  که   است   صفحه  229رماني در    الکافرةرمان  

مي  شیوه  شودآغاز  نظرگاه  و  از  روایت  داستان،  ی  شیوهاي)سوف  فاطمه قهرمان  به  و  ی ( 

در  باشد.ميدانای کل محدود   این رمان  داستان  و  افتد  اتفاق مي  عراق  حوادث  قهرمان 

ش بر آن مسلط  داعکه    کندعاطفه زندگي مياست که با مردمي بي  فاطمهدخترکي به نام  

 .است شده و نوعي بردگي نوین را ایجاد کرده

داستان    ايسوف /فاطمه  اصلي  اجتماعيشخصیت  نابسامان  اوضاع  و  فقر  و    در 

اجتماعيناهنجاری افراطي  های  آن  گریچون  بر  با او    ؛کندزندگي مي،  و قوانین حاکم 

ميجواني   زناشویي  مي  که  بندد پیوند  باور  این  به  در  ارزشسد  ر بعدها  نمادین  های 

مي  محقق  تروریستي  عملیات  یک  طریق  از  تنها  از  فاطمه  شود.جامعه  مرگ    بعد 

گونه  و ایندهد  مينام و هویت  تغییر  ا  يسوف رود و در آنجا به  مي  2به بروکسل  ،شهمسر

دو مي   زندگي  آغاز  را  خود  او  کندشخصیتي  نیز  در  .  خود  زندگي  خودکشي  طول 

مي تجربه  را  انتحاری  در    .کندناموفقي  عملیات  و  خودکشي  چندین  تصویر  رمان  به 

 .سنجیده خواهند شد ه جامعه دورکیمپرتو نظری ادامه در  که درشود کشیده مي 

 

 چارچوب مفهومي پژوهش 

گذشت که    در  بلکه  ،فرد  درون  درنه    را  خودکشي  های ریشهدورکیم،    -همانطور 

  بر   اجتماعي  نظام  سوی  از   که  تحمیلي  و  جارننابه  کنشي»  .ددان مي  اجتماعي  واقعیات

به جرم    (.99-98  :1373،  تبریزی  محسني)  شودمي  تحمیل  انسان آن  از  وی  که  پدیده  این 

»تعبیر مي ازو  کند،  قواعد هنجاری    یکي  از  افراد وضع اشکال خروج  برای  که جامعه 

کمک مي  ؛باشدمي  ، (62  :2012  ،ي)واز   «است  کرده را  به جوامع  تا وجدان جمعي خود  کند 

کنند. خودکشيتعر و مشخص  ناقص  محصول جامعه توان  مي را    یف  و  ناامن    .دانستی 
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:  1383آرون،  )  نیروهای اجتماعي است   ،وقوع آنعلل  اما    دارد  ی فردینمودای که  پدیده»

384 .) 
رابطه  دورکیم برحسب  را  خودویرانگر  یخودکشي  نوعبه  ،  گروهبا    فردِ  تقسیم   چهار 

دوستانه )دگرخواهانه(  خودکشي نوع.  2  )خودپرستانه(  خودکشي خودخواهانه.1  کند: مي

-193:  1383،  )کوزر  ( گرایانه)جبر   قدری  ا وض خودکشي ق.4  خودکشي نابهنجار)آنومي( .  3

مندی  پارچگي و قاعدهاگر رابطه بین انواع خودکشي و دو واقعیت اجتماعي: یک  . (194

نظریه  کنیم،  بررسي  را  اجتماعي(  دورکیم    ی)کنترل  ميخودکشي  بهتر  فهمیم؛ را 

محدودیت    یمندی درجهپیوندی است که با جامعه داریم و قاعده   نیرویِ  ،پارچگيیک

پیوسته  متغیرهای  اجتماعي،  دو جریان  این  دورکیم  نظر  از  است.  افراد  بر  و بیروني  اند 

زیاد مي  هنگامي  این جریانات خیلي قوی خودکشي  که    شوند  یا خیلي ضعیفاند  شود 

 (. 137: 1393)ریتزر، 

یعني اگر نوع همبستگي   ؛دهدمي خودکشي را با همبستگي مورد تحلیل قرار  دورکیم

تغییر تغییر خواهد  ،کند  در جوامع    بیتهای تثدر واقع ارزشکرد و    نوع خودکشي نیز 

ارتباط قوی و  در جامعه  آ  شده  با  افراد جامعه  رعایتنمحکم  و  واند موجب  ت مي  شانها 

افراد جامعه دلبستگي، همبستگي و ارتباط    کهدر صورتي  دیگر،  به تعبیری  ؛شود  انسجام

ارزش و  هنجارها  با  هنجاریقوی  نظر  از  جامعه  باشند،  نداشته  جامعه  دچار    ،های 

، )دورکیمدارد  جمعي  که این موضوع نشان از ضعف وجدان    شودریشگي یا آنومي ميبي

پارچگي و  دو متغیر یک   با  اط آنگر انواع خودکشي و ارتب نمودار زیر نمایان  (.396:  1378

 مندی است:قاعده
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 بخش تحليلي پژوهش 

جامعه  تحلیل  جامعهبرای  انسجام  وضعیت  باید  ابتدا  خودکشي،  و شناختي  رمان،  ی 

به شرح   ابتدا  مهم  این  برای  که  شود  سنجیده  جامعه  سیتومیک  یا  و  آنومیک  وضعیت 

شود تا بتوان از این  ن پرداخته ميی رمانظریات انسجام و آنومي و بررسي آن در جامعه

 ی دورکیم سنجید. طریق، نوع خودکشي طرح شده در رمان را بر اساس نظریه

 

 در رمان  و آنومي  انسجام

بُ  یانسجام را دارا  ،کانادا  ياسیگروه پژوهش س .  2  ،انزوا  ایاحساس تعلق و    .1عد  پنج 

مشارکتیا  و    مشارکت  عدم    ایو  رش ی پذ .  4،  یبرخوردار   ای و    تیمحروم.  3  ، عدم 

و   يرزاخانی)م کندتوصیف مي، به قانون یبند ی در مقابل عدم پا ، یقانون مدار. 5 و  رش ی پذ 

احساس تعلق    ،یزیگرقانون  ا ی  يگرائبا قانونتوان انسجام را  مي پس    (.66:  1393  ،درویشي

تعلقیا   جامعه  عدم  اجتماع  ،به  همکار   ياعتماد  با    یو  محروم  گریکدیافراد    ا ی  تیو 

 .دی در رمان سنج ضی تبع ای  یربراب

افراد جامعه    ارىیکمک و هم  زانی م  کدیگر،یاعتماد افراد جامعه به    قیانسجام از طر

افراد به جامعه، مورد محاسبه قرار    گر یکدیبه   تعلق  ؛ در  ردیگيمو نیز شدت احساس 

محرومیت، و  مادی  مشکالت  دلیل  به  همدل  رمان  مشارکت    يحس  مشاهده  و  قابل 

 (37: 2015 بدر،)« اَّلا نفَسها الناس  ی يف زمٍن شديِد القسوِة فال َتر  عشت  » :نیست
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را،  میدورک که    و  دانديم  ياجتماع  نظم  هر  یهیپا  عاطفه  است    ی هیرمایخممعتقد 

  و  گریکدی  به  افراد  تعلق  حس   از،ین  رفع  بر  عالوه  ،هم  به  افرادوابستگي    یریگشکل

 هم  به  ادراف   يعاطف  تعهد  عدم  ینا معبه  موارد  نیا  فقدان  که  است  مشترک   يهمدل

و موجب از    دهديم  دست  از  را  خود  کارکرد  ،متقابل  کنش  رخداد  صورت  در  و  باشدمي

مي تجمع  به  آن  تبدیل شدن  و  گروه  هویت  دادن    در   .( 31:1392  ،زادهعباس)گردد  دست 

ازجمله که  باال  عبارت  شد  ذکر   رمان   ی  نمي،  را  خودش  جز    از  نشان   ، بیند()کسي 

به اجتماع  تعلق  عدم  و  افراد  مفرط  يرائفردگ تبد  جهینت  در  و  آنها  و  انسجام    ل یکاهش 

  .دارد تجمع   کیشدن اجتماع به 

  به   يتیجنس  یو نابرابر  ضیدر رمان تبع  ،تیمحروم  ای   یبرخوردار  یمورد مؤلفه   در

مي آهنین  که  خورد  چشم  دیواری  کشیده شدن  مرد  نیبباعث  و  بعدها    گردیده  زن  و 

شساز  نهیزم منَ »  :ودانحرافات  بس وٍر  النِ َساِء،  ِمَن  الر َِجال  الرجال  َفصلوا  احلديِد حتی وجدوا   
 (38: 2015)بدر، «احلمِي و البقر ک  ،اب ضآلتهم مبضاجعِة احليواانتِ ز  الع

قرار دهند و   له یرا وس  گران یکوشند تا ديم  يبه طور پنهان  ،کوزر چون افراد  تهگف  به

و با   ندیبيفرد خود را هم ابزار م؛ از این جهت کننديم نی چنهم،  گران یدر همان زمان د

  ی هنجاريب  یجهیخود نت  ، گسترده  یاعتماديبتوان گفت  . ميشودي م  بهیغر  نیزخودش  

 (.  415-413:  1385،  و روزنبرگ زرکو)باشد مي

پدر که  به حکومت،  جامعه  افراد  اعتماد  جمله  نیز  فاطمه  عدم  که    یافراد  از  است 

را نابرابر   دولت  و  فقر  است.دانديم  یمسئول  مشاهده  قابل  رمان  در  نقل  ردر    ،  مان 

شود و جامعه و دولت را مقصر  يم  قهیدست به    يدولت  یمور أم  با  فاطمه  پدرشود که  يم

تبع يَ ْوٍم، َحَضَر  »:  دانديدر جامعه م  ضیفقر و  اْلَمِديَنِة،  أوَ يف  َحد  املوظفنَي احلكومينَي، ِمَن 
قَ ْريَ  قالَ ِإََل   . يَ ْزج ر  َو  َيْشِتم   َأَخَذ  َحَّتا  َواِلِدي  َرآه   ِإْن  َفَما  عاهراٍت،  عنه    ِتنا.  أَبْ َناء   ِإَّنا ْم  َواِلِدي   

   .(68و 67:  2015)بدر،    «َيْكَره وَن الشرفاَء الاِذيَن ِمْن أَْمثَالِهِ 
قابل مشاهده نیست  رمان    یهاتیشخص  انی در م  يحس مشارکت و همدلهمچنین  

مؤلفه  يک ی  چراکه  ؛شدهسست نیز    ياجتماع  اعتماد  یها هیپاو     ، بخشنسجاما  یهااز 
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اجتماع به کاستن    شی است و فرسا  ي اعتماد  منتهااعتماد  و  )  شودي م  ينسجام  منصوریان 

 (. 190:  1388قدرتي، 

رمان،   مي زماندر  هجوم  روستا  به  داعش  در کس  هیچ  ،برديکه  روستا  بزرگ    جز 

نم َأْن  »  کند:يبرابرش مقاومت  َحاَوَل  َواِلِدي،  َمَع  اِبْلَباِب  َوَقَف  ِإََل منزلِنا  اْلَقْريَِة  ُث ا َجاَء َكِبي  
يَ َتَكلام ،  َفَحراَك ِعظَاَم فكاْيِه، بعصبيٍة َو ه َو  أَْنِفِه، بفظاظٍة.  ِلواِلدي ..  َيْطر َد ذاببًة طَناْت َحْوَل    قَاَل 

 (. 38: 2015بدر،)«  رََكه َو َدَخَل، بعصبيٍة، ِإََل منزلِنا ستقاوم هم. . . َغْيَ َأنا َواِلِدي ت َ 
دفاع    یبرا  یازهیانگتوان به این نتیجه رسید که در رمان،  با دقت در شاهد مثال مي 

در    يتیو مسئولهمبستگي    احساس  چرا که افراد  ؛شوديمشاهده نم  آناز جامعه در افراد  

  و در نهایت  است د عدم انسجام در رمان نمو  نیبارزتر موضوع ن یاندارند و قبال جامعه 

 .  وندندیپيم گروهک  نیاز روستا به ا  یادیافراد ز ،این احساس تعلق  علت نبودبعدها به

 

 در رمان   هنجار()بي ک آنوميشرایط 

این  شناختي یک جامعه است؛  گون یا آسیبحالتي بیمار  ومقابل انسجام    ینقطهآنومي  

دور  واژه را  آن  کالسیک  تعبیر  بود،که  نموده  طرح  و  به  کیم  قوانین  فقدان  معنای 

تعبیر سینومي یعني جامعه   یي استهنجارها ی بهنجار قرار دارد. وضعیت که در مقابل 

و داللت  نگي میان خواسته ها و اهداف است  آنومیک، برخاسته از عدم تناسب و هماه

، در  بخشدبر وضعیتي دارد که در آن هنجارهای اجتماعي که سلوک فردی را نظم مي

شکسته به  شدههم  را  خود  تأثیر  یا  قاعدو  داده  یهعنوان  دست  از  و    )کوزر  اندرفتار 

 (. 412:  1385 ،روزنبرگ
در شرایطي که  باشد؛  ميهم ریختگي وجدان جمعي  معنای به  این واژه، به  همچنین

زارهایي  ها و ابرود و فرد نتواند به کمک مکانیزمهمبستگي متقابل فرد و جامعه از میان ب

اختیارش در  جامعه  مي  که  راهقرار  از  یابد،  دست  اهدافش  به  سعي   ،های خالفدهد 

آنتا  کند  مي اینرسدب  هابه  از  مي؛  گفترو  فرد  توان  شده    ،که  در صورت و  نابهنجار 

 شود. صورت عام در جامعه، جامعه دچار آنومي ميشیوع این حالت به
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کل   اجتمادر  اعتماد  با  اجتماعي  استانسجام  ارتباط  در  عادالنه   و  عي    ی تقسیم 

نژادی  ،ثروت و  قومي  اختالفات  و  عوامل   ،سرمایه  از  امنیت  و  نظم  و    خانوادگي 

منفي  بر اعتماد اجتماعي تاثیر  عدم وجود آنها،    باشد کهمي  ثیرگذار بر اعتماد اجتماعيأت 

  با کاهشو    شودجتماعي و تضعیف هویت جمعي ميا  از هم گسیختگي  سبب  ،گذاشته

نیز    .( 254-249  :1383گیدنز،  )  یابداعتماد اجتماعي بحران شخصیت افزایش مي تحقیقات 

شود تا افراد احساس ناامني  ا کند، موجب ميدهرکجا که اعتماد کاهش پی »دهد  نشان مي

ح برای  و  وسیله  فظ کنند  هر  از  گروهي  خود  یا  شخصي  منافع  به  رسیدن  برای  ای 

 (. 4:  1395 ری،خواجه نو) «ه کنندفادخودشان است

رمان  ا ت ین  جامعهیوصبه  از    ،عراق  ی ف  حزب  بعد  رفتن  صحنه   بعثکنار  ی  از 

تماعي آن ای که امنیت اججامعه  د؛پردازمي  داعش گیریشکل و و فروپاشي صدام قدرت 

آمریکا به    یه در نتیجه، حملو  »  است   شده  به چالش کشیده   ،جامعه  تحلیل رفته و بنیان

های  آفریني گروهفضای مناسبي را برای حضور و نقش  ت و فرص  ،2003عراق در سال  

از جمله گروه مختلف  القاعدتروریستي  با  مرتبط  آورده  های  به وجود  این کشور   «در 

 ( 32  :1394زاده،  میرزا)
  را   مشترک  مضمون  این  توانمي   ،انسجام  و  فشار  ،سامانيبيهای  هنظری  در  دقت  با

  ی نتیجه   کهدر حالي  ؛شودمي   منجر  انطباق  به  ياجتماع   انسجام  و  ثبات  نظم،  که  یافتدر

احْل ر وِب  َأاَن ه َنا قربَ : »ستا  کجروی  و  جنایت  سجام،ان  عدم   و  ظمينبي ِباَلِد  َك قادمٌة ِمْن 
هنجار توصیف شده و  فضای رمان بي  .  (7:  2015بدر،  )  «الاِِت ََّل تَ ْنَتِهي ِمَن اْْلَْرِض اْلَمْلع ونَةِ 

َمِديَنٌة  »  :آمده است  «اساس   قاعده وقانون و بيشهری بي»   با عبارت  از زبان فاطمه  ،این
َّلَ  َصِديِقي  اَي  َداٌء َكِبٌي  َّلَ ِاْجَتاَحَها  َو  ِفيَها  ََيَْتاَحه     م ْقِفرٌ   بَ َلدٌ   ؛ِنظَامَ قَان وَن  ه وِيتِه  ِبِفْقَداِن  آِخٌذ 

،  توصیف کردهآن را  قانوني که فاطمه  بي  شهر  .( 91  همان:)  « ْلم َتَوحِ ش ون ا  ه ن  اي جاَلصاْحرَاِويُّوَن وَ 

بر    جامعه   ضمانت اجرایي الزم را از دست داده و افراد  آن   هایهنجار  شهری است که 

  گشتهتضعیف    ياحساسات جمع  ،دچار سرگشتگي شده  ،هاها و ارزشراثر فقدان هنجا

و   کجروی  با  بعدی  مراحل  در  است  انحراف و  َحْوِل »  :مواجه  الاِذي  ِإْنَشغَل    اْلَعاِل  َقْد 
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ْلِصَقاِت الاِِت َكاَن يَ ْنش ر َها  
 
لَْيَس ه َناَك ِمْن  اْلم سل  اِبلَفتاَوى َو امل اَْلَمِديَنِة  ح وَن َذو و اللِ َحى اْلِكثاِة يف 

   (.88  همان:)«  لنااس  َعْن َهْوََّلِء الر َِجالِ اَيت م ْرِعَبة يَ َتَداَوُل َا اسوی ِحَكا َكاَلم 
با داعش، موجب پخشونت موجود در جامعههنجاری و  بي یوستن مردم  ی معاصر 

َجِ د وَن َاْْلَرُيَةَ شود. »عراق به این گروهک مي  ْهووِسنَي اِبلساْيَطَرِة  َكان وا مَ   ؛َو اَْلع ْنفَ   َلَقْد َكان وا ُي 
َلَقْد َكَسب وا اِبلق واِة والسُّْلَطِة خ ض وَع    .َصِغٍي ِمْن هذِه الَقريَِة ِإََل طَاِغَيةٍ ك لُّ فَ ْرٍد  إِلنِْتَصاِر َوحتول  َو ا

 ( 127همان:  )«  النااسِ 
بخش  ،خشونت روستا  الینفک جامعه  به  در  فرد  و هر  بدل شده  رمان  به  ی  دست 

اشغال بيشرایط    فاطمه  .زدميگری  طغیان از  بعد  بر  هنجار  بس  یارا    ي بحران  اریزنان 

  ،عرفي و سوء استفاده از موازین دینيکرده؛ نبود قوانین و سست شدن مسائل    فی توص

بود اعتماد به  ن  .است  ساخته  ی روبرومخصوصا زنان را با وضعیت جدید   ،فرد انسجام 

نبودن   و مشخص  این جامعهاهدااشخاص  در  انسجام  ،ف  به سستي    ياجتماع بنیاد  را 

 و موجب رواج خودکشي و مهاجرت خصوصاً در بین زنان شده است.  کشانده

 

 (در رمان فقراقتصادی)ضعف پایگاه  
نیز  تحقیقات    که  هستند  یکدیگرمرتبط با    هایاز جمله پدیده  ،فقر و انحرافات اجتماعي

همبستگ دو  وجود  آن  میان  انحرافات  ي  وقوع  در  فقر  تأثیر  ميو  تأیید  در  .  نمایدرا 

مو اجتماعي  انحرافات  و  فقر  همبستگي  این  نیز  دیني  فقر  رویکرد  است؛  تأیید  رد 

های اقتصادی نوعي از  در واقع در حالت نابساماني  ؛دهدی را افزایش مي جروی ک انگیزه

تر  ی آن بعضي از افراد در موقعیتي پائینآید که در نتیجه پیش مي  ایهطبقهم پاشیدگي  

محرومیت مادی    .گرددساز انحرافات اجتماعي ميبستر  ،فقر این  و    گیرند از قبل قرار مي

  یکي از آثارخشم  ن ناکامي است.آ ینتیجه  کهشود جر  منممکن است به استیصال مادی  

است  احتمالي خواميکه    ناکامي  کجتواند،  وقوع  به  ناخواسته  یا  های  رفتاری سته 

اعدم    .شود  منجر   اجتماعي  نیازهای  آموزش رفع  مسکن،  پوشاک،  غذا،  مثل  و    صلي 

توسعه  بهداشت سطح  با  شودتواند  مي   جامعه(  ی)متناسب  ناکامي  به  این    منتهي  که 

 . ( 32: 1396 ،و سقاباشي )چلبيدگرد انحرافبروز انواع   أد منشتوانخود مي  یبه نوبه  ناکامي
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َلَقْد ِعْشَنا يف ِظلِ  اْلِمْحَنِة  »  گویدی رمان ميدر توصیف فقر حاکم بر جامعه  علی بدر
الطاَعامِ  َوِمَن  احَلبِ   ِمَن  نشان که    (37:  2015بدر،)  « حَمْر وِمنَي  و    یدهدهنخود  اقتصادی  فقر 

نمونه  رواني این  در  است.  ُْيكِ »  جانکاه  َّلَ  اَلاِذی  اَْلَفْقِر  ِفی  َأِعيش   تَ َتَخيَله  ك ْنت   َأْن    ... ن َك 
أ ِفيَها سوی َطْشت  ِعيش  فی ك ْنت   لَيَس  اْلَوْجهِ   ح جَرٍة  ِمْقداِر  َصِغيٍَة على  «  ِبَطالٍء م َقشاٍر ومرآٍة 

را  های فقر  و فقر اقتصادی، سایر جلوه  زیستي ه بر وضعیت بد  عالو  نویسنده  ،(35  همان:)

 نموده است.نیز ترسیم ی فقر فرهنگي  ترین شاخصه عنوان مهم بهسوادی از جمله بي

 

 ضعف پایگاه دین 
 دینفرد و اجتماع و    یعف یا گسست رابطهرا ناشي از ض  انحراف  "3تراویس هیرشي"

از  یکي  مي  را  اجتماعي  کنترل  از  دانعوامل  مانع  که  او  شود.مي   انحرافد  اعتقاد   ،به 

 (.  11: 1383محسني تبریزی، ) شودبه بزهکاری مي  منجر  ضعف مکانیزم کنترل اجتماعي

عاملي   ای زمینه   و  اجتماعي  همبستگي  تحکیم  اجتماعي،  نزوایا  کاهش  یبرا  دین 

، رماندر    و  است  خانواده  درون  انسجام  و  پیوند  افزایش  و  هنجارها  پذیرش  برای

  کند؛ آن را مطرح ميکه نویسنده  است  له  سأاولین م  های دیني،ی دینداری و ارزش مقوله

ک اعتقادی  هچرا  مناسک   ،تعهدات  در    و  انجام  دیني  روزمرهزتجارب  تنها    نه  ،ندگي 

همدلي، همبستگي را نیز افزایش    بلکه حس   ،کنداجتماعي را ایجاد و حفظ مي  انسجام 

های دیني  علیه ارزش  ،رواني حاکم  فضای   ی عراقجامعه  در  (.504:  1383،  )گیدنز  دهد مي

اعتقادات  بوده  يو  حاکم  جامعه  در  قبال  که  ورود    ؛است  با  بر    مسلحان،یعني  شک 

ضعف پایگاه دیني در عراق    .است  اعتقادات ساکنان ریشه دوانده و آنها را سست کرده

داعش ظهور  مکانیس  ،با  تضعیف  شدسبب  اجتماعي  کنترل  است؛م  تا  به  ه  مثال  عنوان 

یگر  تکفیر یکد  یمقوله   درگیری مسلحانه و یا  هامسلمانان و سایر اقلیتبین  پیش از این  

تزلزلي در    ،آنها  ی هگونساخته و بدعتهای نوو اندیشه  گروهک  ظهور اما    در میان نبود،

  . در داستان به این موضوع دن آورپدید ميآن جامعه    مذهبي  ها و هنجارهای رایجارزش

، با بیان سرگذشت زني  ب باید برده باشند و سنگسار شونداهل کتا   ،با ظهور داعش  که

برای وی اجرا مي الفتوی ..لَقد  »  :شودگردد، پرداخته ميایزدی که حکم سنگسار  هذه 
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لُّ  َساَعًة َواِحَدًة َأْو أقلا جتماَعت ك  ( »42:  2015« )بدر،  ابلرجِم بعَد صالِة اْلمعةِ ح کمت َعليها  
كفهر ة ا اْلمَ 

 
 )همان( « ْلَعاِبَسِة َو َأْصَبَحْت م ْبَتِهَجًة حِلََدٍث َجِديٍد يف ََترخِِيَهاِديَنِة امل

ایز  شدنشاد  ،ریتکف   های همقول زني  سنگسار  از  و  ساکنان  دانستن دی  ارزش    با 

جامعه،  خودکشي در  انتحاری(  جامعه  )عملیات  آنومیک  شرایط  از  نشان  رمان  همه  ی 

 . داشته باشنددوگانگي  و يسرگردان  احساس  افراد جامعه سبب شده دارد که

عرصه  گریافراطي دیندر  پیامدمي  داری،ی  بگذارد.   منفي  يهایتواند   برجای 

جهادخشونت عنوان  تحت  و  دین  نام  به  گسیخته،  افسار  به    های  شیوو  با  ی  هویژه 

داعش، گروهک  در  مخرب  متداول  رواني  اثر  دلیل  بهخود  به  به    التزام   افزایشجای  ، 

  ي ، باعث نوعدین  یی حاکمیت همه جانبهزمینه مهیا ساختن    دیني جامعه و  دستورات

علی    نموده است ودچار اضمحالل    را  بدین ترتیب، اصل دینرویگرداني از دین شده و  
ْم َو  َأْصَوات     ت  ْرِعب ِن »  :اشاره کرده استفاطمه    از زبان  به شکلي ظریف   ،کتهبه این ننیز    بدر

با صدایي   از صدای آنها زماني که  ترس  .(62  :همان) «م َقداَسةً   اً ك ت بوَن ِبَصْوٍت َغاِضٍب  ؤ ْقرَ ْم ي َ ه  

مقدسکتاب  خشمگین جلوه،  خواندندمي  را   های  و  دین  از  تدی نفرت  ظاهری  ن  های 

قتل جوانان، غارت اموال مردم،    همچنین  رساندميرا    (غیره  های دراز وریش)داعشي  

اختیار جنسيدر  بردگي  برای  دختران  و  زنان  کوچ  گرفتن  افراد  اندنو  از  ،  اجباری 

استادست گروه  این  جنایات  که  وردهای  این  است  تمام  آمده  در  اجرا  به  دین  نام    :با 

ِنَساو ه  َعَجائَِز َّلَ   دأ ه بن  َاحلَْي  اَلاِذي نقط  » اَْلَمْوِت حيدث  َأحياان َأْن َنْشَهَد  يشيخ  يف  َشْيَء ه َنا َغْيَ 
َاْْلَرَائِمًة  َجرُيَ َهَذا َاحلَْيِ    اَلنِ ْسَوِة يَ ْلِقنَي َحْتَفه نا يف َهَذا احلَْيِ  اَلاِذي    َدد عَ   ِمَن  اَْلَقاِتلِمَن  ه َو    نَ ْقطن ه  

اشاره به پیری محله      فاطمه  در رمان،  .(88:  )همان  «اْْلَخ  َأِو اْْلَب  اْْلَرُيَة  ِهَي َجرُيَة  الشاَرف

اند و یا از منطقه  )جوانان یا قتل عام شده   که از جوانان تهي گشته استرو  ، از آناردد

یا بهره برداری    ،خودکشي فراوان در این محله به علت بدناميبه    و همچنین  اند(گریخته

نکاتي که    توانپرداخته است که از این طریق مي   ی تکفیرگروه    جنسي از زنان توسط  

آنوم بحث  افراط  يدر  نظریه  ی گر يو  در  مشاهده  دورکیم    یدیني  را  مطرح شده است 

 نمود.
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 خانوادگي در رمان انسجام  وجود عدم 

شوند، رابطه  مهمترین عنصری که باعث حفظ شاکله خانواده و پیوند بین اعضای آن مي

  اعضای ا  همبستگي فرد ب  ، در خودکشي  معموالً   که   یي از آنجاعاطفي و احساسي است.  

ا   دهخانوا فرد  نزدیک   ،ستناچیز  بیشتر  ایمني  ایجاد  موجب  خانواده،  اعضای  بودن  تر 

اینکه  نوجواني و    یپذیری دورهآسیب  با توجه به اهمیت و  .شودنسبت به خودکشي مي

های زندگي فردی و اجتماعي  جنبه  تمامبه مشکالت رفتاری،    شخص  یدر صورت ابتال

ت وی   امر،کنترل    درنقش خانواده  اهمیت  و    گیردثیر قرار ميأتحت    با زیرکي  بدر  این 

  و درگیری  فاطمهیک نوجوان در قالب شخصیت به تشریح زوایای پنهان زندگي  خاصي

 است. عراق پرداخته   یدر جامعه، ارزشي هایبا تعارض وی

رمان خود،توصیف  در  فاطمه   ،در  ساکنان    های  عاطفي  وسیع  خأل  مقیاس  و  در 

ن  مِ   نيَ حمروماحملنة ِ   شنا يف ظلِ د عِ لقَ »  کند:ميطرح    رادر مقیاس کوچکتر  ی خود  خانواده
،  کنترل   عدم  و  عاطفي  خأل  با مشکل   هایيخانواده(.  37:  2015«  )بدر،  عامِ ن الطا و مِ   بِ  احل  

 شکلي   فاطمه  یخانواده  رمان،  هستند. در  اجتماعي  انحراف  سوی  به  شدنمستعد کشیده

که تصویر  به  را  پذیرآسیب  عاطفي  روابط  از  بارسفا   یزمینه پیش  ،روابط  این  کشیده 

نوجواناني  تحقیقات نشان داده است،    است.  کرده  فراهم  ا يسوف  شخصیت  در  را  خودکشي

سزا، غیر حمایتي، پر مشاجره اند محیط خانواده خود را استر که اقدام به خودکشي کرده

 . (1156: 1396)گلعذار،  کنندتوصیف مي  سرد  نظر عاطفي از و

دورک نظر  که    است   ياجتماع  انسجام  عناصر  از  يکی  ياجتماع  تیماح  م،یاز 

  یها زهی انگ  و  اهداف  بهاز این طریق،    را  افراد  و  آورديم  وجودبه  را  ياجتماع   یها وندیپ

  مشهود   ياجتماع  تیحما  ضعف  ،مورد بحث  در رمان  .کند يم  متصل   مشترک  ي اجتماع

  که   است معتقد   بلکه ندارد  اهمیتي  مادرش برای  تنها  نه ،فاطمه پدر   مرگ  کهتاجایي  است 

َأْجَعلَ اْْلنبعد  »  :کرد  نخواهد   ایجاد  زندگیشان  در  او هیچ خللي  مرگ  َلْن  َك،  ي ْؤذِ ي   َرج اًل   ، 
َواِحَدةٍ  الْ ِبَكِلَمٍة  أَماا  في،  َمْوتَ   مكنن يْوِم،  ِإنا  َلَك  أَق وَل   (. 14:  2015)بدر،  ا«  اتَنيحَ   ْفِسدَ يَلنْ   ه َأْن 

  در  عاطفي  روابط  سردی  سبب  ،عراق  یجامعه  ردخشونت    حجم  گفت  توانمي

  را   عمیق  همبستگي  و  وحدت  تواننمي  و  شده  خانواده  یعني   اجتماعي  نهاد  تریناصلي
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پرداز  نظریه -،  "4لبياب  جان"  که  تحقیقاتي  طبق  .بود  شاهد  اش خانواده  و  فاطمه  میان

  سرشار  و  نزدیک  ی رابطه  کودک   اگر  ،رسانده  انجام  به«  5گي پیوست  ینظریهیا    دلبستگي»

  مهم   هایآشفتگي  از  زندگي  بعدی  مراحل  در  ،باشد  نکرده  تجربه  مادرش  با  محبتي  از

گونه به این مسأله پرداخته  که در رمان این  (94:  1383)گیدنز،  خواهد برد    رنج  شخصیتي 

  ي أم  أنا    يها غي ِمْنه  إلاً أبمي فکنت  َأْهرب  ي أ ِحبُّ منزلنا َو َهَذا َما َجَعَلِنَ أَتَ َعلاق کثِلَْ »شده است:
ت تَ ِلَْ  يفعَت کن  أََبداً.  يب  حيالل     ب نيل،  ت  ْبِعد ِن  ِِبَا  ألتصق  لوي  َعْنَها کما  َحاِئطاً    دها  َتْدَفع   أَّنا 
 (. 17: 2015)بدر، « ها يط علسق  يس

  غفلت   و  نظارت  اعمال   از  تفریطي  شکلي،  او  بهنسبت    فاطمه  مادر  و  پدر  توجهي  بي

وبمي  کنترل   از   را   خود  رفتاری   حدود  فرزندان  که  شده  سبب  توجهي بي  همین  اشد 

  : 1389  ،و دیگران  وروایي)  شوند  داده  ناهنجار سوق  و اعمال   بزهکاری  سویبه  و  نشناسند

ا»(:  632 بُّ  حتِ  ت ْكر أ مِ ي َّل  َا  إَّنا أََبداً  ِلَْ أ    ،هه ملِزاَح  اَلضاحَك  بُّ  ََّل حتِ  ضاِحَكًة كامِ ي  َيوماً  ْت  نَ أََرَها 
أَبداً َفاَهًة كاَنْت تَ ْنَهر ِن ِلَْ َك سَ ت َسمِ ي اْلِمزَاَح والضاح أَفْ َعَل َهَذا  َأْن  تَ ْقَبل   َداِئماً    زِيَنةاحلَ أ مِ ي    . َتك ْن 

 (. 18: 2015)بدر، « ِمْن ك لِ  َشْيءٍ   َشاِكَية  الأََبداً   ْلباِكَيةا

انسجام بررسي  خانواده   با  ترس   یدر  و  که خشونت  حاکم   فاطمه  آن  بر  نفرت  و 

هایي که  ضعف پیوند  . همچنیناجتماعي چنداني را مشاهده کرد  توان انسجاماست، نمي

گروه   به  را  مياو  جامعهسست کند،  مرتبط  در  اجتماعي  روابط    در   مخصوصاً  شدن 

َضغيَنتها  »  : از پدر وی  فاطمهابراز نفرت مادر    ،نسبت به او  خشونت برادران  واش  خانواده
َا َأَخذت تَ َتَأجاج  ِمنه  ِلَْ  َا َأَخَذ يَ ْنِزف  َها ِمْنه  ِلَْ ج ْرح  ،تَ َتوقْف َمَع الَوْقِت ِإَّنا ِكَياَِّنَا  ك رَهت ه  ِبك لِ     يَ ْنَدِمْل ِإَّنا

وَ  اْلَفكاِر  ضعیف ی  دهندهنشان  همگي  (،86  همان:)  «ر املشاعِ ِبك لِ   و  سست  پیوندهای 

نابساماني    اجتماعي  به گسست اساسي در خانواده  که  ناتواني مالي  و  ی رمان  جامعه و 

فاطمه  .باشدمي  ،شدهمنجر   مادر  و  پدر  آنکه  به  روابط    یشاخصهی  دربردارندهجای 

باشد،  )اجتماعي(  گماینشافتي عمیق  نزدیکي  و  همبستگي  جدایي    پر  مانند  و  تنش  از 

شکل    ،جامعه  ریتغی  که با وجودسنتي است    پدرساالر وی  ا خانواده  ی وی،خانواده  .است

َتَكلام  َمَع  تِحنَي  »:  مادر فاطمه در رمان چنین تصویر شده  است   قدیم خود را حفظ کرده
َا ََّل تَ ق ول  َُلَا سوی حَتْت أَْمرِكِ  َا تدمدم  ِِبَْمَهَمٍة َغْيَِمْفه وَمٍة فَِإَّنا    .(61:  همان)« َأيب فَِإَّنا
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نهادمهم با سایر  مقایسه  در  ویژگي خانواده  آن است که خانواده سیستمترین    ي ها، 

عاطف  روابط  آن  در  که  تامین   ي،عاطفي  محبت،  و  انسان    یکنندهعشق  رواني  سالمت 

حما  و  است  رابو  خانواده    ياجتماع  تیفقدان  با    یطه دوستان،  افکار    ایجادمهمي 

دارد فرزندان  در  خانواده،   .خودکشي  اعضای  بین  و صمیمیت  زیاد  اجتماعي  تعامالت 

فضای رواني حاکم بر خانواده  باید  البته    ؛کندعي در برابر خودکشي عمل ميمان  همانند

  به این نکته  دورکیم  (.3  :1391زارعان،    )پناهي و  ت دانسکننده  نیعیت را نیز عنصری مهم و  

مي اجتماعياشاره  همبستگي  از  او  دوری  و  انسان  عزلت  که  خود   ،کند  از    مصدر 

او در جوامع جدید است   ی ا جامعه  م،یدورک  از نظر   .(72-71،  1995ت،  داي)عو   بیگانگي 

به    کنترل   تحت  را  فرد  دارد،  یقو   انسجام  که داده،  قرار  توجه    خدماتش  در  اوخود 

  افراد   يخودکش  ارتکاباز  منع نموده و    خودسرانهاو را از عمل    از این طریق،  و  کند مي

 .کنديم  یریجلوگ

جامعهدر   رمان  یکل  بر  بيجامعه  ،حاکم  آنا   هنجارای  از  این  و  که    روستست 

سست شده و    ،خانواده و آداب و رسوم،  مذهبر، همانند  هنجا  یکنندهنیهای تعیپایگاه

است داده  دست  از  را  خود  عمیق  که  کارایي  سریع    موضوع  این.  تغییرات  از  ناشي 

 و ضعف کنترل اجتماعي است. ها ناگهاني فرد با این هنجار یه ارزشي و مواجه

 

 ر رمان اقسام خودکشي د 

ارت  ظ یا میزان نو    به میزان یکپارچگي افراد با جامعه  با توجهدورکیم انواع خودکشي را  

اف بر  متفاوتر جامعه  به  اد  خودکشي  ،  نوع  ميچهار  میـانکندتقسیم  ایـن  در   .،  

دگردوستانه و  خودخواهانه  ترتیب    ،خودکشـي  یکپ به  میزان  پایینابـا  و    رچگي 

با نظارت اجتماعي باال    ، به ترتیبگرایانه و ناهنجارانهتقدیر  خودکشي و  پارچگي باال  یک

 (.  331: 1378)دورکیم، هستند. ط او نظارت اجتماعي پایین در ارتب

 فاطمه خودکشي پدر 

رمان،   قالب  فاطمه    پدر  يخودکشدر    به  میدورک  یشهیدراند  که  یانتحار   اتی عملدر 

  ی افراد  يعنیدارد؛    يمنف  بطهرا  يبا انسجام اجتماع  ،شوديم   ریتعب  خودخواهانه  يخودکش



 47  ...ميدورک  ی هیبدر بر اساس نظر يدر رمان »الکافرة« اثر عل ياجتماع  های بيآس  يبررس

  ،میدورک  نظر  از  .دارند  لیتما   ي خودکش  به  شتریب  هستند،  تر یمنزو  ياجتماع  نظر  از  که

جامعه به شدت دچار ضعف و تزلزل    و   گروه  با  شخص  ياجتماع  يهمبستگ  کهيزمان

به با  و  نموده  انزوا  و  یيتنها  احساس  شخص  کهیطورگردد،  مقابله    ی فشارها   توان 

بدهد،ر   ياجتماع دست  از  سست  يافراط   یيفردگرا  ا  جمع  ي و  ب  ي،وجدان  از    ن یسبب 

 شود.  يم  يخودکش جهینت در و جامعه به فرد  تعلق رفتن

  گران ید  با  ی ایشانرابطه  ری تأث  تحت  يخودکش  به  افراد  ل یتما  ،ی یادشدهنظریه   طبق

  تربزرگ   یجامعه  بافت  و  نهیزم  ریتأث  تحت  ماًیمستق  ی،انفراد  يخودکش  هر  و  دارد  قرار

گذارد. مي  ریافراد تأث  يبه خودکش  لیجامعه بر رفتار متما  ک ی  يکل  شی گراو    دارد  قرار

و   يخودکش  زانیم  انیموجود م  يهانه در پرتو همبستگخودخوا  يخودکشدر حقیقت،  

اجتماع  یها چارچوب استل یتحل  ي ادغام  از  .  (380:1383  آرون،)  شده  انسان  هرگاه 

  ن، یا  از   شی پ  که   یيهاوندیپ   و  شود  واگذار   اشيمیال شخصا ه  بگردد،  اش برکنار  جامعه

  هانه خودخوا  يخودکش  یبرا   او  گردد،  سست  ساختند،يم  وابسته  همگنانش  به  را  او

 (.  193: 1385، و روزنبرگ کوزر) ابد یيم يآمادگ

ت  اساس  فردگرايم  ،يخودکششناسي  یپبر  ضعف   فاطمه،  پدرمفرط    یيتوان 

ن  ياجتماع   یها وندیپ نارضاتیجه  در  و  ا  يتیفقر  در  حکام    افتن یدر    يناتوانامر،    نی از 

  مشهود را، در رمان    آن  ي درزندگ  و  جامعه  به  تعلق   عدم  احساسو    ماندنزنده  مفهوم

ا  م  إ   يتت   ةي مهو اْل  اً صبح مهم  ين  أ راد  أ...  بسبب فقره   ( شخصا مهمالً أيبفقد کان )»:  دانست
مجع    )أيب(   ستطع ي...ِل  »   (64:  2015)بدر،  «  هي ا فيا ن کن    ياملکان الذ  اء يفر ة او من الث من القو  

وَّلد فقط.  أ  ة و سبع  ةعن زوج   وَّلً سؤ کون مي  َّل  أر له هذا اُلروب هو  ا وف  حلم ِبا و رمب    الِت  ة الثرو 
ها  يفو موظ    ة قلب غضبه نو احلکوم  ي ن والدأ هو  يتغ   ي الذ  الشيء کما کان.    اً ي فق  قي لکنه ب

الفقر و    أن  بناء القری کما  أ ئهم علی  ايب  بسبب کنيا له و نو املوظفمهاُلإبسبب    ة نو احلکوم 
 ( 67همان: )  «خریاْل إزاء ة عاطف ة يأ من دون   يس جعال والد أ يال

  که در رمان،   دانست  منطبق  خودخواهانه  يخودکش  باتوان  را مي  او  ی انتحار  اتیعمل

دل  فاطمهپدر   از  يمذهب  دی عقا  شدن سست  لیبه    تی فردو    داعش  دی عقا  رسوخ   ناشي 

  دست   امر   نیا  بهو    کند يم  تجربه  را   اعضا  ری سا  با  يکپارچگیعدم احساس    ،حد  از  شیب
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:  همان)  «نَ فاَذ َواِلِدي عملَيًة إنِتحارِيًَة، ق ِتَل فيَها العديد  ِمَن الفالحنَي َو َماَت ه َو أيضاً »  .زنديم

  تحت   موجود،  وضع  رییتغ  در   يناکام  دلیلبه  اما  ،نبود  طلبخشونت  يشخص  وی  (.86

 رهبران ا تأثیرپذیری ازب و ش ی خو زیغرا  اساس بر و گرفت قرار داعش  گروه دی عقا  ریتأث

  میتصم  . در حقیقت، زدمیز دستآو خشونت  ي ستیاعمال ترور  نیترخشن  به  این گروه،

  سبب   جماعت   شور   و  غوغا  بلکه  ،نبود  يمذهب  خالص  دی عقا  اساس  بر  و  ي عقالن  او

   .شد يستیترور اعمال انجام  و گروهک نیا به او  وستنیپ

 فاطمه همسر   خودکشي
  دست   به عملیات انتحاری   نیز  ثیر افکار افراطي حاکم بر منطقه أحت ت ت  زین  ايسوفهمسر  

زمرهاما مي   ؛دزنمي در  را  او  دگرتوان خودکشي  گنجا اریاخت  ی نهخواهای  تفاوت  ندی  ؛ 

ی اخالقي عمیقي را  ود وظیفهت که او در خدر این اس  با پدرش  فاطمهمسر  خودکشي ه

کند که باید خودش را فدای دیگران یا یک هدف جمعي کند. این احساس که  حس مي 

طور ارادی به  ناشي از حس انسجام و همبستگي وی با گروه داعش است، در آن فرد به

رود و نوعي تمایالت عرفاني و اشتیاق به مرگ نیز قابل مشاهده است؛  استقبال مرگ مي

دنبال جایگاهي جهت بودن  باشد و بهدر این احساس، پیوند با گروه عمیق مي  قعوا  در

است   جهان  این  فراسوی  تبریزی،  در  مي    (.  134-133:  1373)محسني  خاطرنشان  دورکیم 

کند که همین قضیه، تبیین عمل شهادت طلبان است؛ انها این نوع خودکشي را وظیفه  

 . (139:  1393)ریتزر،  خود مي دانند

برای تامین    از مجاهدین  مبلغي پول دریافت  در ازای    ،فاطمههمسر    ، رايضرمان،  در  

خانوادهآینده ب  ی  حوریهوعده  او  به  یافتن  دست  عملیات    ،بهشتي  یها ی  به  دست 

اذنن لک  يأ ِمْن    -»:  زندمي  انتحاری  ق ْل لاملال   اجملاهدمِ -.   ؟  سأذهب   -ملاذا؟    -  .نين 
-ماذا؟  -.  ًة َعْذرَاَء َغداً علی اَبِب اْْلَناة ينتظرِن َسْبع وَن ح ور يس  ال: أسک ِتقَ ...ًة َغداً  يأ نَ ف َذ عمل 

–  . کامل  مٍ ؟ قلته بتکه  ةيحور -. قاُلا بصوت واثق.  غداً   ية عذراء ستکون ابنتظار يسبعون حور 
-در اینجا داعش ضمن استفاده(.  125:  2015)بدر،    ة.«يو ابتهاج سبعون حور   ة قاُلا بثق  ؛ نعم

دینابز   ی از  را    ،اری  مذهبي    و  دهدخودکشي سوق ميبه  اعضای خود  ایدئولوژی  با 

دان  ،تکفیری را مقدس مي  در هدایت    6تامسون  ند.جنگ خود  که مذاهب  معتقد است 
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بسیار مهم هستند ترسیم جهان بهشتو    اخالقیات گروهي  با  را  از مرگ    یگونه ترس 

بمیرند مقدس  جنگ  در  که  کساني  برای  زندگي،  از  ميبعد  کاهش  شدت  به    دهند ، 

 (. 11:1396، و دیگران سلطاني گیشیني)

گ که  است  ضروری  نکته  این  رفتارهای  ذکر  باعث  باال،  اجتماعي  همبستگي  اهي 

در رمان خود به مواردی    علی بدر  شود که اتفاقاً های ناموسي مينابهنجاری همچون قتل

احلزن يف نبة صوتا و يف   الطفولة مع أن  قتها يف ية صد يله سرد حکا دَ تعاوَ کند: »از آن اشاره مي
َّل ي طر  الکالم  يف  قَ يقتها  بالرمحةٍ أ ها  تلَ فارقها.  ر . هکذا ضرِبَ و َّلشفقةٍ   بوها  علی  بصخرة  سها  أا 

دون    لی منزُلا مرَتعةً إها معها و هرب. عادت  فعلتَ   بن جارهم اغتصبها فعلَ إ  ْلن  ها.  فماتت. قتلَ 
ها  ي ساقنيسال ب  ي ها عن الدم الذم  أ ل  أت تس ة راحَ يلطفل أن تفهم ما حدث ُلا و بکل برائتها ا

 .  (11: 2015بدر، )« مبوتا علی عارها ي قضين  أ ب راد اْلفأخبت والدها أها و ها خدا م  أفلطمت  

همبس و  مکانیکي  همبستگي  نوع  دو  به  را  همبستگي  تقسیم  دورکیم  ارگانیک  تگي 

اومي را    کند.  تنبیهي  مکانیکي ميارد  یجامعه  یمشخصهقوانین  از  ای همبستگي  داند؛ 

انسان که  شبیهآنجا  بسیار  جامعه  نوع  این  در  راها  بسیار  اعتقاد  و  اخالق  اند  به  سخي 

بي هر  دارند،  به  عمومي  مشترک  نظامحرمتي  مردم  احتمااًل  ،شانارزشي  اکثر  برای   

همهم  ی لهمسأ و  است  آنهمي  بي  های  مياز  ناراحت  اعحرمتي  و  عمیقي  شود  به  تقاد 

این از  و  دارند  عمومي  احتماالً رو،  اخالق  بهخاطي  بي  که  عملي  نظا دلیل  به  م  حرمتي 

همبستگي   ای باجامعه  یکه مشخصه يدر حال شود.اخالقي جمعي است، سخت تنبیه مي

د خاطیان خطایشان را جبران کنند  کن ، وجود قانون ترمیمي است که ایجاب ميارگانیک

اکثر مردم واکنش احساسي به قانون شکني    ،ضعیف استاز آنجا که اخالق عمومي  و  

   (. 133:  1393)ریتزر،  ندارند

   ( سوفیا)  فاطمه يخودکش 
همسرش  با شرایط    اوشرایط  آورد اما  به خودکشي روی مي  ،نیز در دیار غربت  فاطمه

-که به  کندزندگي ميعراق    یآشوب و نابساماني حاکم بر جامعهاو در    متفاوت است؛

دورکیم موقعیت  ،زعم  این  افزایش    ،در  اجتماعي  آشوب  مراحل  در  فراواني خودکشي 

انسان   است.ضرورت انضباط  در نظر او،  نخستین ضرورت اخالق و جامعه  و    یابدمي
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که هم مسلط بر فرد    یردگ  نیاز دارد که تحت انضباط نیرویي برتر، مقتدر و مهربان، قرار

(.  383-8: 1383رون،)آنیست خود جامعه  این چیزی جز  باشد کهو ميای  هکنندو هم جلب 

زمان آن  به   عراق   ،در  آشوب  و  ناامني  اجتماعي  سر ميدر شرایط  انضباط  آن  بر  و  برد 

نبود  نیز    حاکم  او  صحنو  شاهد  روز  همسایگان  ی هشکنج ی  ه هر  علت  به   شا جسمي 

َمْأل  »  :بوده است  گرانعدم همکاری در برابر افراطي  ا ه َناِلَك َمْشَهٌد  تَ رَاه   يوٌف، َعلَ إَّنا َأْن  َك 
: 2015)بدر،  «  لَدانِ َيْ د دان َعَلى اْْلَْرِض، َو  ُي    يني  َو ِشْبه عار يني  حاف نيِ ْوٍم ه َو َأْن تَ َرى َرج لَ يك لا  

90 .) 

  ان یم  در  يناکام  حس  و  جامعه  در  یاعتماد يب  و  ي خانوادگ  اختالفات   ،رمان  در

  ک یآنوماز نوع    تواننیز مي   را  ایسوف  يخودکشقابل مشاهده است.    داستان  یها تی شخص

  نییپا  ياجتماع   نظارتو    ي از نوسانات و اختالالت اجتماع  ي هنجار دانست که ناشيو ب

  زیرا  ؛اندبوده  میسه  ياجتماع  نظارت  و  تیحما  ضعف  ریمتغ  دو  ،او  يخودکش  دراست.  

صفر    حد  نظارت به  نیرخ داده که ا  ي بعد از مرگ مادرشزمانی  او در بازه  يخودکش

  که   ي اجتماع  طیشرا  و  او  ی گذشته  در  را  فاطمه  يخودکش  یشه یر  دی البته با  .است  دهیرس

 ترس   ،فاطمه  يزندگ  طیشرا  و  رمان  یجامعه   بر  د.کر  جستجو  ،کندروایت مي  آن  از  رمان

  اعمال  شاهد  يکودک  از  بارها  فاطمه  ؛است  حاکم  زنان  به   نسبت  ری تحق  و  خشونت  و

من اْلرائم...    ةً ُيجر   احلي  هذا  يف   نشَهد  أن   اانً يأح»  بوده  شیخو  نیسرزم   زنان  هیعل  خشونت
الن  مِ   عددٌ  احلَ تفهن يف هَ حَ   نيلقيساء  ن  القاتل  نقط    يالذِ   يذا    ة  ُيجر   يهِ   ة  ُيو اْلر   اْلخ    هوَ   نه، 
 . کرده استيم  سکوت  ضی تبع و خشونت برابر در زی ن مادرش و  (88:  )همان«  رفالشا 

  است   ياجتماع  ی هاهنجار  فقدان  از  يناش  کیآنوم  يخودکش  م،یدورک  یه یطبق نظر

  شود،  حذف  ای  فیکه جامعه بر رفتارها دارد ضعيهرگاه نظارت و    (255:2015،  يدر ي)احل

  عموماً   و  ي استاخالق  وجدان  فیتضع  از  يناش  که  دیآيوجود م به  «یهنجاري»ب  حالت

اجتماع  یها بحران  با  نیب  از  معتبر  یهاهنجار  ي وقت  باشد.مي  همراه  ياسیس  ای   يبزرگ 

تعادل ممیالاروند،  يم   ل یوسا  و  گسسته  افسار   یآرزوها   انی شان نامحدود شده و عدم 

  ي خودکش  سمت  به  را  آنها  که  زد یانگي برم  را  يدرون  حاد  کشمکش  ری ناگز  ،آنها  یارضا
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که خشونت و   فاطمه  یانسجام در خانواده  يبا بررس(.  224:  1384)ستوده،    دهديم  سوق

آن   بر  نمنفرت  است،  اجتماعي حاکم  انسجام  کرد  ي چندان  ي توان  مشاهده  ضعف   .را 

پ  یي هاوندیپ گروه  به  را  او  اجتماع زند و سست يم  وند ی که  روابط  و     در جامعه   يشدن 

خانوادهکاریب  و  نامناسـب  یيزناشو  تیوضع محیط  در  خشونت  ی  به    و    مادر نسبت 

ياَِّنا، بکلِ  اْلفکاِر َو املشاعِر الِت يت سع   َکَرهْته  بکلِ  ک»  : و ابراز نفرت او از همسرش   فاطمه
النکباتِ  َله   َوََتَناْت  َجَسد َها    و   سست  یوندهایپ  از  نشان  همگي،  (86:  2015)بدر،  «  َُلَا 

  ي به گانگیاحساس تلخ بجایگزیني    وطالق عاطفي بر روابط    يو نوعي  اجتماع  فیضع

ی رمان پي  ه نابساماني جامعهتوان از این طریق بدارد که مي  يگانگی  و  متیصم  جای

پ  يزندگ  ار،یبس  تالش   از  بعدکه    سبب  نیبدنیز    فاطمهبرد.   بی روزیرا سراب،  را    ي ها 

َأشعر  اَي صديِقي اََّلَن اِبْلَعْجِز  »:  زنديم  ي خودکش  به  دست،  افتهیرا پوچ    اتیفرجام و ح
أ ْرَهاِق  اِبإْلِ اِبلتاَعِب  ْخِتَناِق ابلتالشي  اِبَّْلِ َأْن أتاو املستدمِي  َأْسق َط عل  یکاد   همان:  ) «  اْْلْرضِ   یَو 

76 ) 

 عشقي حقیقي واست:    است که در جامعه محقق نشده  ياو به دنبال اصول و آرمان 

و انساني  راستین  روابط  بر  و،  حاکم  خشونت  از  عاری  و  دنیایي  زنان  برای   ناامني 

و،  کودکان اجتماعي  برابری  و  تبعیض جنسیتي  عدالت  ت  طفوَلِت کلاها  يأمضَلَقْد  »:  عدم 
 (. 21: 2015)بدر، « غادر اْلَقْلَب أََبداً  يإبنتظار حبِ ک إنتظاَر َهَذا احْل بِ  اُلائل الذي َّل 

از آنها تخطي  ،  تفاوت شدههای دیني بيو ارزش   نسبت به هنجار  همچنین نویسنده،

. در حقیقت  است  عالقه شدهیا نسبت به آنها بينموده    بیگانه را جایگزین  رکرده و هنجا

نسبت    عمیق او  یه. کینندارداکنون    ،قبالً در ذهن فاطمه داشته  ي که آن قداستهنجارها  

ن هنجابي  ی هجامعبه   تبعیضر،  تضادگاه  و  فقر  و  ویرانگر   ،آمیز  رفتار  به  را    او 

مي)تن وا  رفتار    کهدارد  فروشي(  مي  سوفيااین  میزان  توان  را  از  بر  ناشي  او  ناتواني 

الرجاِل. . . و  »ا:  يقول صوفي   .بر وضع موجود دانستشوریدن   کنت  أجرِ ب  کلا أشکاِل 
کنت  أحبُّ أن أتناوَل الطعاَم مَعهم و يف أحياٍن کثيٍة، علی ِحسايب و أشرب  َمَعهم و أانم  مَعهم  
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 زوجي  کلِ ه ِل يکْن سوی إحتفاٍء، ابحلياةِ اْلديدِة و جتريِب طعمِ الفردوِس، الفردوس  الذي َجعلَ 
حَتَواَل فيَما بَ ْعَد إِْلی ل ْعَبٍة حَتَواَل إِْلی  نو.  ي أمرها إلی الذهاب إلی کاز   ي نتهيو   ... هينَحر  نفَسه ِمن أجل 

ِْتٍع أَق وم  بِِه ِضدا الر َِجاِل ک يَتهم َو إعتداَدهم  أحْتَدای ذَکاَئهم »إْحطم  َُل ْم ع نه ج   ي تسليٍة ِإْلی شیٍء ُم 
إِ بِنَ ْفِسِهمْ  ِمن ْه مْ «  والضحِک  للسخريَِة  مَن    ا:يقول صوفي  (.197:  2015)بدر،  ْستخدْمه   نوٌع  هو 

 (. 190 مهان: ت ه  و أزلت ه . )يأخفيت هَ و خش  يالتصاحِل معَ َجسدي الذ
ای رشدکرده  خانواده دراو   توان چنین بیان کرد کهاین رویکرد وی را ميدیگر  دلیل 

فشارهای ساختاری    همچنین  نداشتهرا    او  ی بهپذیر جامعهآموزش  که توانایي الزم برای  

موجب سوق دادن او به    های نامناسب محیط اجتماعي و شکستهمچون فقر، موقعیت

 این رفتار شده است. 

 آدراین  پدر يخودکش 

به   داستان  خالل  ميآدراين  پدر  معرفي  در  که پرداخته  میلیشیای    شود  به  او  پیوستن 

خویش به  وجدان    هدادگا  شود او درباعث مي   اش(خانواده  )از قاتالن  مسیحي و انتقام او

حکم   خود  دستهمرگ  در  که  خودکشي  این  در  قرار    انهی رگرای تقد  يخودکش  یدهد. 

  توان  و  ندیبميمرگ    در  رااش  درونياز عذاب وجدان    یي خودرها  یفرد چاره،  گیردمي

  کتاب   در  7باچلرژان  .  دندار  را  ش یزندگ  در  گونهبستبن  و  نامساعد  اوضاع  با  مقابله 

 کردن  يخودکشبا    انسان»  :سدینويم  انهی زگرایگر  يخودکش  مورد  در  خود  يخودکش

  .«کند  فرار ،يزندگ تحمل رقابلی غ طیشرا با روبروشدن از کنديم يسع

خودکشکه    انهیرگرایتقد  يخودکش معکوس  نابهنجار  يناش   ي صورت    ت، اسی  از 

  باشند   انعطاف  قابل  ریغ  و  سخت   حد  از  شیب  ياجتماع  یها دهد که هنجاريرخ م   يزمان

است که    یهنجار  يتیاز موقع  یيهامتضمن ر  شده و  یز یرافراد از قبل طرح  یندهیآ  و

ندارد  ی اهچار آن وجود  فرض  توانيمرا    ينوع خودکش  نیا .  جز   نیمارو  ی هیبراساس 

  که   باشد  ادیز  یرقدقاتالن به  يکه ناکام  يهنگاممعتقد است  او    ؛کرد  نییتب  زین  9ولفگانگ

  نیا.  زنديم  يخودکش  به  دست   فرد  ،بماند  يباق  هم  قتل  از   پس  يحت   یپرخاشگر  یانرژ 

 او   يو خودکش يشدت ناکام، آدریان پدر مورد در يشناخت روان ي واجتماع   یهیفرض
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 .  قابل تطبیق استپس از قتل  

لعمل به  انوعي عکس    ،در نظر دورکیم  و  نیز جبرگرایانه است  اوخودکشي  این نوع  

دست به ایجاد    افراطي  یجامعه به حد   ي کهکنترل اجتماعي است؛ در مواقعو    بازبیني

و    گیردميو تقلید اجتماعي قرار    سلطهزند و فرد به شدت تحت  »نظمي دستوری« مي

تحت    روح است، حق گزینش از افراد سلب شده و فردِشده و بي کنترل ي،  منظم  هرچیز

نمي راهاجبار،  به  هاتواند  رسیدن  کنداهداف  ی  فراهم  تن  ،  را  قدر  و  قضا  به  سرانجام 

إَذْن  (: »70:1384،  شیخاوندی)   کنددهد و رستگاری خود را در دنیایي دیگر جستجو ميمي
پدر   (.105:  2015)بدر،  «  ته ِإْلتحَق َواِلد ه  غابرييل ، مبليَشا مسيحيٍة، ذلَک اْلَوْقَت؛ کي ينتقَم ِلَعائِلَ 

از    آدراين دسته  یماجراپس  به    گرفته  انتقام  به  میتصم  ،اشخانواده  يجمعکشتار  و 

َتِحراً يف يَ ْوِم ِميالِدكَ » :  ونددیپي م  ي حیمس  یا یشیلیم َأنا َعائَِلَة    و ِحني َعَرْفت  َأنا َواِلَدَك َماَت م ن ْ
 (. 217همان: )ابلد وار«  ْرت  عَ َواِلِدَك َماَتْت مبْذََبٍَة يف َبْي وَت شَ 

اما    وندد،یخواهد که به او در نروژ بپ يمپدر وی  از    آدراين ی  عمو   ،ماجرا  نیا  از  بعد

. از  برسد  يدائم  يآرامش  به  تا  کندقصد فرار مي   جنگ،  دیتشد  از  بعد  و  ردیپذ ينم  گابريل

  نکه یا  تا  ابد ی  یي تا از خاطرات گذشته رها  رودمي  ستکهلما  به   آنجا  از  و  سلوا  بهرو،  این

 زند: به خودکشي دست ميکند و بعد يم اعتراف   گذشته  یا یقضا به يفیلم  دردر نهایت 

أغرقه َبزن شدي»غ اإلنتقام  أن  ِل  ي   و  أن  ي د  عم ه  منه  فطلب  أمله.  من  يف  ينقذه  به  لتحق 
ة اْلمر و َتسک بعناده مع  ي ن رفض ذلک يف بداايا... أَّل  أن  والد أدر يشيرتک املل يج و أن  يالنرو 

 ازدادت فظائع احلرب ِل  نيذلک و ح  دات. بعيشيروحه عمله يف املل   يف أعماق  ه کان کارهاً ن  أ
ففک  حتي البالد مجمل.  من  ابُلرب  ستوکهوِل. کان  ير  إلی  ُث  من  و  أوسلو  إلی  فجاء  د  ير ي عها؛ 

ا اْلِل و اي د التخل ص من الذ کر ير ياإلختباء وراء أي  عمل کان   العذاب املر  حت ی  ت ال ِت تعذ به... إَّن 
  ی ن قدرأايص روحه ُم ا حلق ِبا من عذاابت... کان أدر ينشد اإلعرتاف لتخل ي   ئاً يفش  ئاً ي أخذ ش

 . (105همان: )اله«  ي طلق الرصاص علی صدره. هذه الصورة املؤملة َّلتفارق خيوالده و هو  
رمان بر اساس    یهاتی شخص  يخودکش  نییدر تببرآیند کلي در پایان این است که  

عراق  ناامن  اوضاع  و  امانسج  عدم  توانيم  م،یدورک  یه ینظر تصمیم   در  را  جامعه 

 . دانست میسه  ها به خودویرانگریشخصیت
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گيریجهينت  

و  ،الکافرةرمان   اجتماعي  نویسنده  یربسیا  انتقادی  جوانب  و  مضامین   نیز  دارد  ترسیم  به 

پردا خانوادگي  دراماتیک  روایت  یک  خالل  در  چنین  اجتماعي  بازنمایي  است.  خته 

بر این    جمعي را به بینش و خودآگاهي الزم برساند و   عاالنواند فتمعه ميدر جاهایي  ناهنجاری

 تمام.  خواهد پرداخت منتقد اجتماعي به موشکافي زوایای مختلف جامعه در اثر ادبي    ،اساس

با جامعه  ،عناصر رمان نزدیک  این جامعه داردپیوندی  اصلي   یدرونمایه  .ی عراق و مناسبات 

گسست  از    ناشيشود که  گوناگون فیزیکي و رواني را شامل مي  اشکالو  این رمان رنج است  

اقت  فشار  جامعه،  و  خانواده  در  متشنج  وضعیت  و  انساني  اجتماعي،روابط  و  شرایط    صادی 

-دادن آشفتگينشاندرصدد    ،با ذکر این مسائل  نویسنده.  است   غیرهنابسامان زنان در جامعه و  

های اجتماعي را  اجتماعي، شکافخانوادگي و  ی عراق است و با تصویر مناسبات  جامعههای  

تب.  کشدتصویر ميبه نظریه  یهات یشخص  يخودکش  نییدر  توان  يم  م،یدورک   یرمان بر اساس 

در   را  ناامن  اوضاع  انسجام و    ي خودکش  و  دانست   میها سهيخودکشنوع    نیا  دآمدن یپدعدم 

جبرگر  سوفياپدر    ، خودخواهانه  را   او   همسر  ،کیآنوم  راسوفيا    را   آدراين  پدر  و   انه یارا 

 . کرد یبندطبقه انهیرگرایتقد

 ها نوشتپي
1-  David Émile Durkheim 
2- Brussels 
3- Travis Hirschi 

4- John Bowlby 
5- Attachment theory 

6- Thomson 

7- Jean bachelor 
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 نظریة دوركهاي  ضوء يف روایة علي بدر "الكافرة" على  یة دراسة املثالب اإلجتماع

 أمنوذجاً(  دراسة حالة االنتحار )
 1زينب جعفرجناد 
 * 2حسن جميدی 

 3مصطفی مهدوی آرا 
 4حجت اله فسنقری 

 
 امللّخص 

أخطر    من  اليومو ت عد     ها من املظاهر والسلوک املأساوية الِت أبتليت ِبا اْلواسط البشريةبوصف  ظاهرة اَّلنتحار  إن  
وأخذت هذه الظاهرة تتنامی يومياً    يبادرها الذين يعانون من اْلمراض واإلصاابت الروحية.اَّلجتماعية    املنق صات

بعد وضها يف دائرة املضرات الِت تتأصل يف    العلماء  . واعتنی ِباالفوضی اَّلجتماعية  تجماَّل  ويدرسها الباحثون يف
اإلجتماعية. الظاهرة و  القضااي  لتعقد  اعتماداً   جاءت  ،خطورتا  ونظرا  التحليلي،    الدراسة،  الوصفي  املنهج  على 

رواية  التابعة  نقدية  ال ناهج  ملاب  مستعينةً و  ودراسة  حتليل  إَل  اَّلجتماع،  بدر"الكافرة  "لعلم  اْلزمات   يناقشَ ل  لعلي 
رؤية الکاتب   لکشف اللثام عنتسعى  يف الرواية. و   الِت تعاِن منها الشخصيات وسط اجملتمع العراقي  والتشوهات

فنظراً ْلمهية اإلندماج  .  دوركهامي ل  مبا فيها نظرية اإلنتحار  نظرايت اَّلجتماعية،الإَل    علي بدر جتاه اجملتمع معتمدةً 
قبل  العراقي  اجملتمع  تقديره يف  الدراسة  السوسيولوجية، حتاول  منظومة دورکهامي  يف  بوصفه مصطلحاً  اإلجتماعي 

ال وَتخض  اإلنتحار.  أنواع  ومنها:تناول  بنتائج  الِت أن     بحث  اْلخری  اإلجتماعية  واملثالب  واإلنتحار  العنف 
نتج عنها تطرح والِت  ورؤيوايً.  وفکرايً  الوحدة عاطفياً  اإلجتماعي وروح  التعالق  لعدم  وليدًة  إَّل   الرواية وماهي  ها 

 ا. ة البطلة إلی وضع َّناية حلياتاإلغرتاب واإلکتئاب، اْلمر الذي أد ی أن تنوي فاطم

 ، الکافرة.علی بدر اَّلنتحار،دورکهامي،  : الكلمات الرئیسیة
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