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Introduction: Sociological criticism is an appropriate method of analyzing literary 

works, including realistic novels, which studies and examines different classes of 

society, different behaviors, attitudes, practices and actions in the social structure 

within temporal and spatial periods. This view of criticism puts the society, the 

author, and the literary work in a living relationship and discusses and evaluates it. 

In fact, literary critics become fully aware by exploring the society created in the 

literary work at a certain time and place in which the characters originated, so that 

he can use the method of sociological criticism to interpret the literary work as the 

author's reaction to society. He examines himself and thus analyzes his perceptions 

of the environment and culture of that community. Sociological criticism of the 

contemporary period gradually spread to the Arab world, and writers in various 

Arab countries have so far used this method to criticize social unrest, women's 

rights, patriarchy, and cultural poverty in society. One of the modern approaches in 

investigating literary works is "sociological criticism of novels”. It analyzes the 

relationship between social structure and society changes in a fictional and literary 

content. As a matter of fact, sociological criticism of novels examines and criticizes 

the society's artistic reflection which is depicted in an imaginary world. This literary 

method with a feminine approach is a new attitude that has a wide potential to 

include the main and long-standing topics related to women. 

 Methodology: Zahra Abdullah is one of the social realist writers in the Arab world 

who has used the method of sociological criticism with a feminine approach in the 

novel Ala Maedat ul-Da’ish. As a social work with a feminine approach, this novel 

concerns issues including captivated women’s rights, cultural poverty, patriarchy, 

social disorders under the name of Islam by men in ISIS. Furthermore, it illustrates 

the wounds and sufferings that women have been exposed to due to the occupation 

of Iraq. In this social novel, she focuses on the nature of the society, its function and 

impact on the personalities of women captured by ISIS, and the impact of the social, 

political and cultural situations of that time and place on the characters and events of 

the story. It draws a picture.  In fact, the novel Ala Maedat ul-Da’ish, as a feminist 

literary work, criticizes the actions of ISIS men and their crimes in the name of 

Islam and against women. 
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Results also Discussion: The purpose of this study is to investigate and inspect 

ISIS's behavior towards women in the novel Ala Maedat ul-Da’ish, based on the 

framework of sociological criticism of novel in literature using a descriptive-

analytical method. The other objectives of this study include discovering the image 

of ISIS based on Arabic novels from the sociological point of view of literature, 

examining and explaining the behavior of ISIS terrorist forces against women, and 

familiarizing those interested in the situation of women and ISIS-dominated society 

with ISIS-based novels. 

Conclusion: The findings of this study demonstrate that the author of the novel has 

been able to open a new window to the recognition of different aspects of Iraq's 

occupation and enslavement of women by ISIS. The findings of this study 

acknowledge that the authors of ISIS-oriented Arabic novels are able to open new 

avenues for the understanding of various aspects of the occupation of Iraq, 

trafficking in women, behaviors leading to suicide, physical and psychological abuse 

against women by ISIS forces. Causes of women’s tendency to ISIL terrorist group 

and the psycho-social injuries of the women affiliated to the group show the status 

of divorced women and single girls beyond traditional Arab communities and social 

and cultural disorders of Arab communities, especially in Egypt and Iraq.   In this 

article, to obtain the required data, the literature on the variables and the 

relationships among them were used by referring to the existing sources. The 

research method is the study of sociology books, sociology of literature and content 

analysis and several critical novels focusing on ISIL from a sociological perspective. 

The results show that the novel has a feministic nature; the men in the story are 

described as selfish, tyrannical, insensitive and lustful, who do not understand 

women and their femininity and are not aware of women except their bodies. The 

predominant demand throughout the novel is to create security and improve the 

situation of captive women.  Zahra Abdullah deals with all kinds of violence against 

women and considers the despair, failure and frustration of women effective in the 

commitment of these acts of violence. She describes women in the Iraqi society in 

such a way that they cannot achieve their true status in any religion, whether Islam 

or non-Islam. 

Keywords: Sociological criticism, Women, ISIS, Zahra Abdullah, Ala Maedat ul-

Da’ish. 
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 چکيده  
  ، شناختی رمانشناختی رمان« است. نقد جامعه از رویکردهای نوین در بررسی آثار ادبی »نقد جامعه یکی  

پردازد. معه در محتوایی داستانی و ادبی میهای جابه واکاوی ارتباط میان ساختار اجتماعی و دگرگونی

جامعه  واقع  هنرمنداندر  انعکاس  رمان،  شده  یهشناسی  ترسیم  تخیلی  جهانی  در  که  و    را  جامعه  نقد 

می شیوتحلیل  این  گسترد  یهکند.  قابلیت  که  است  نوپا  نگرشی  زنانه،  رویکردی  با  برای    ایهادبی 

ریشه ربرخو و  مهم  مسائل  از  زمداری  در  »  یهیندار  رمان  دارد.  داعشزنان  مائدة  اثر  علی  عبدهللا«   زهرا 
واقعهنویسند بهی  که  زنانهگراست  با رویکردی  اجتماعی  اثر  زنان    ،عنوان یک  مانند حقوق  مسائلی  از 

نام های اجتماعی که توسط نیروهای تروریستی داعش و بهو نابسامانی  اسیر، فقر فرهنگی، مردساالری

س شده  ایجاد  گفته  اسالم  زخم خن  جراحت و  و  پیکرها  بر  عراق  اشغال  رهگذر  از  که  زنان   یههایی 

شیان علیه زنان در اعنماید. هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین رفتار دترسیم می   را  جامعه وارد شده

 « داعش رمان  مائدة  پای علی  بر  جامعه   یه «  نقد  روش  چارچوب  از  استفاده  با  ادبیات   شناختی 

ای جدید  که نویسنده توانسته روزنه باشد  های این پژوهش بیانگر آن مییافته  .استلی  تحلی  -توصیفی

بردگی به  و  عراق  اشغال  مختلف  زوایای  دابرای شناخت  توسط  زنان  دیدگان عگرفتن  برابر  در  را  ش 

 مخاطب نمایان سازد.

 داعش. زهرا عبدهللا، علی مائدةشناختی رمان، زنان، داعش، نقد جامعه  :کليد واژه ها
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 مقدمه

های رئالیسم است  از جمله رمان  ای مناسب در تحلیل آثار ادبیشناختی، شیوهنقد جامعه

و  عملکردها  برخورد،  رفتار،  طرز  جامعه،  مختلف  طبقات  بررسی  و  مطالعه  به  که 

بازکنش یک  در  اجتماعی  ساختار  در  متشابه  و  متفاوت  مکانی    یههای  و  زمانی 

زنده قرار    یهر نقد، جامعه، نویسنده و اثر ادبی را در یک رابطپردازد. این دیدگاه دمی

خلق    یه. در واقع منتقد ادبی با کاوش در جامعپردازدآن میبحث و ارزیابی  به  ه و  داد

ادبی در یک زمان و مکان معین که شخصیت اثر  در  به  شده  آمده،  آن به وجود  ها در 

ازآگاهی کاملی می استفاده  با  بتواند  تا  به معهنقد جا  یهشیو  رسد  را  ادبی  اثر  شناختی، 

جامع  یه منزل به  نسبت  نویسنده  اینه واکنش  از  و  نموده  بررسی  خود  طریق،  ی 

(.  267:  1380)میرصادقی،    کندرا تحلیل می  های او از محیط و فرهنگ آن اجتماعبرداشت

ی متقابل جامعه  تأثیر و تأثرها  یهبه مطالع  ،شناختیتوان گفت نقد جامعهطور کلی میبه

گیری یک اثر ادبی مانند  و اثر ادبی بر یکدیگر پرداخته و تأثیر عوامل گوناگون در شکل

 کند.میرمان را واکاوی  

 صورت تدریجی به جهان عرب راه یافت وبهمعاصر    یهشناختی در دورنقد جامعه

شیوه   این  از  عربی  مختلف  کشورهای  در  نابساما  برای نویسندگان  از  های  نیانتقاد 

کنند. اجتماعی، حقوق زنان، نظام مردساالری و فقر فرهنگی حاکم در جامعه استفاده می

که در    آیدشمار میبهگرا اجتماعی در جهان عرب  از جمله نویسندگان واقع  1زهرا عبدهللا

داعش»رمان   مائدة  با رویکردی زنانه  شنانقد جامعه  یهاز شیو  ،«علی  استفاده  ختی رمان 

این رمان اجتماعیکرده است در  او  به ماهیت جامعه،   ،.  را معطوف  توجه اصلی خود 

نماید و اثرگذاری  های زنان اسیر در چنگال داعش میعملکرد و تأثیر آن بر شخصیت

بره آن  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  بر   یهاوضاع  را  مکانی  و  و  شخصیت  زمانی  ها 

به داستان  واقع، رم تصویر میرویدادهای  داعشان  کشد. در  مائدة  اثر  به  علی  عنوان یک 

با صب است    ،فمینیستی  ی هغادبی  آثاری  مردان  از جمله  در مورد عملکرد  و داعش  که 

 ه است.  کردعلیه زنان انتقاد  و ها با نام اسالمهای آنجنایت

 .  شودمی محسوب تحلیلی -توصیفی  تحقیقی  تحقیق،  روش منظر از  حاضر پژوهش
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  پیشینه   و  ادبیات  و  گذشته  تحقیقات   از  نیاز  مورد  اطالعات  به  ابیدستی  برای  مقاله  این  در

  استفاده   موجود  منابع  به  مراجعه   با  هاآن   میان  روابط  و  پژوهش  متغیّرهای  یزمینه  در

  شناسی جامعه  شناسی، جامعه  هایکتاب  یمطالعه   پژوهش،  این   در  تحقیق   روش.  گردید

  نقد   دیدگاه  از  داعش  وریتمح   با  رمان  چندین  نقد  و  محتوا  تحلیل  و  ادبیات

 . است شناختیجامعه

رمانمهم در  زنان  وضعیت  بررسی  پژوهش،  این  هدف  داعش   ترین  مائدة  از   علی 

نقد جامعهمنظ  ادبیات  ر  و    وشناختی  آزار  و  اسارت  زنان،  زندگی  کیفیت  معنایی  درک 

ن ظلم  و آشنایی با میزا  ها از سوی داعشهای روحی، روانی و جسمی وارده به آناذیت

ستم   نسبتو  گروه  بی  این  مردم  که  باشدمیگناه  به  کرد  نشان  خاطر  باید  همچنین   .

این پژوهشمهم اهمیت و ضرورت  و    ،ترین  زنان، خرید  بررسی و شناسایی وضعیت 

آن آزار جنسی  با  فروش و  فجیع  این عمل  توجیه  تروریستی داعش و  توسط گروه  ها 

  مذکور   از خالل بررسی رمان  گراظاهر اسالمبه  م فقهی مضحک خود در این گروه احکا

ها پاسخ داده خواهد شد بدین شرح  به آناالت اساسی که در این پژوهش  ؤس بیان کرد.  

   است: 

  چنگال  در  اسیر زنان    یتتوانسته وضع  یزان م  چه   تا  «علی مائدة داعش»  رمان  یه نویسند  -

 بکشد؟  تصویربه را عش دا

در  و روانی علیه زنان توسط گروه تروریستی داعش    جسمی  هایانجام انواع خشونت  -

 تواند باشد؟  محصول چه عملکردی میچه نمودی دارد و « علی مائدة داعشرمان »

 

 پژوهش   ی هپيشين

در  شناسیجامعه  ی هزمین  در  متعددی  هایپژوهش  ،اخیر  سال  چند  در   قالب   ادبیات 

  زیر   موارد  به  توانمی  هاآن   یهجمل   از  که  است  گرفته  صورت  مقاله  و  نامهپایان  کتاب،

  :کرد اشاره

طریق    رمان  ادبی  شناسی»جامعه  عنوان  با  ی خودنامه پایان  در   بروجنی  بیگی  زینب  -
 نامه،پایان  این  در. است پرداخته  رمان این در  اجتماعی بررسی مسائل به  (1390) «الطویل
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ی  نویسنده   که  مصر  یمعهجا   در  فقر  و  رسوم  و  آداب  عقاید،  استعمار،  یمسأله   نگارنده

 .است نموده بررسی  لوکاچ جورج ی نظریه اساس را بر کشیده تصویرآن را به  کتاب

  علی   و  راد  فیروز  از  «سبالن   اشک  تاریخی  رمان  شناختیجامعه  بررسی»  یدر مقاله  -

)مجله   شیخ   نظری ش   و  هنر   شناسیجامعه  یاحمد  نویسندگان 1390:  2ادبیات،    به  (، 

  ساختار   و  سبالن  اشک  تاریخی  رمان  شناسیزیبا  ساختار   بین  ساختاری  یارز هم  بررسی

  بر  مقاله   این.  اندپرداخته آن آفرینش زمان در متوسط   یطبقه  ایدئولوژی  و  نویسنده  ذهنی

در  گلدمن  ینظریه   تکوینی  ساختگرایی  روش  اساس   تشریح   و  دریافت  سطح  دو  و 

 . استشده بررسی

  در   زنان  عملکرد  و  جایگاه»  عنوان  با  خود  یهمنا پایان  در  احمدنژاد  فاطمه  -

  ترفندهای   و  زنان  یهمسأل  به  ،(1396)  «(داعش  موردی  مطالعه)  تروریستی  هایگروه

که  پرداخته   داعش   تکفیری   گروه  در  آنان  جذب نموده  اشاره  نکته  این  به    وجود  با  و 

  ی هخودساخت  شریعت  قوانین  اجرای  و  داعش  در  شدید  گرایجنسیت  مشی  و  رویکرد

  این .  است  افزایش  به  رو  اند،پیوسته  گروه  این  به  که  زنانی   شمار  اسالم،  نام  با  خود

  داعش   سمت  به  زنان  یه گسترد  گرایش  این  بررسی  و  عللبررسی    درصدد  نامهپایان

 .  است کرده بیان را زنان فریب ترفندهای   و هاروش و باشدمی

  مهدی   از   «ایران  اسالمی  وری جمه  ملی   امنیت  بر   داعش  ظهور   تأثیر»  ی مقالهدر    -

 (،1396:  2، ش اسالم  جهان  سیاسی  هایپژوهش  یهفصلنام)  عمرانی،  ابوذر  و  ذوالفقاری

  داعش  ی پدیده  ظهور تأثیرایران، به بررسی  شیعی مذهب  و عرب  غیر  هویت به توجه  با

 اند.  پرداخته کشور این ملی امنیت بر

توان به ، می گرفته  صورت  ادبیات  اسیشنجامعه  یهزمین  در  که  مطالعاتی  و  در بررسی

جمع رسید این    منظر   از  زنان  وضعیتبیان    به  نگارندگان  از  هیچکدامکه    بندی 

داعش  رمان  در  ادبیات  شناختیجامعه مائدة   و  هاپژوهش  از  برخی  و  نپرداخته  علی 

  ادبی   اثر   یک   در   ادبیات  شناسیجامعه  بررسی   به   ،راستا  این  در   گرفته  انجام   های نامهپایان

  ی هزمین  در  پژوهشی   تاکنون  توان گفت که می   بنابراین .  است  شده   اشاره  کلی   صورتبه



 271  مائدة داعش« اثر زهراء عبداهلل ي»عل زنان در رمان  ه يرفتار داعش عل يشناختنقد جامعه

 

  و   نگرفته  صورت  منتخب   رمان  در  زنان  به  نسبت   داعش  رفتار  ادبی  شناسی جامعه  نقد

 .است  رمان پرداخته این بررسی به بار نخستین برای حاضر پژوهش

 

 ادبيات  شناسيجامعه 

بهشن جامعه ادبیات  افکار    یه عنوان یک شاخاسی  اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و  علمی، 

؛ افکاری که  کندبررسی می  را  گیردیک اثر هنری قرار می  یهچه که در بطن جامعهر آن

. شاعر  ستاب و رسوم حاکم بر آن زمان  اوضاع زمانه، عقاید، فرهنگ و آدا  یهکنندبیان

به نویسنده،  جامعهیا  اعضای  از  عضوی  آنه  چآن  ،عنوان  و  شنیده  یا  و  دیده  که که  چه 

های  ای قالبرشتهی میانه آورد. در واقع، این شاختحریر در می  یه به رشت  را  اندوخته

با   با ساختار جمعی محیط و سبک کاری او که در ارتباط  فکری نویسنده را در پیوند 

در آثار   اش قرار دارد و ساز و کارهای آفرینش هنریتحوالت اجتماعی و فرهنگی زمانه

های نویسنده  شناسی ادبیات اندیشهدهد. جامعهمورد تحلیل و بررسی قرار مینیز  او را  

می زمان  بستر  در  رابطرا  و    یهگذارد،  شرایط  با  حاکم،  نظام  رایجِ  تفکر  با  را  آن 

 دهد.  های زمان و با موقعیت و منافع طبقات اجتماعی مختلف نشان میخواست

چه  تماعی، فرهنگی و اقتصادی و هر آنتمامی جریانات اج  شناسیاین نوع از جامعه

نامه  و نمایشدر روند آثار ادبی از جمله شعر، رمان  را  دهد  که در محیط جامعه رخ می

می به تبیین  مینماید.  را  ادبیات  کلی  داستان،  طور  شعر،  مانند  مختلفی  انواع  به  توان 

نیازمند    ،های ادبیکدام از این گونههرکه    نامه و ادبیات عامه یا محلی تقسیم کردنمایش

جامعه  یزاویه مدید  در روششناسی  استتفاوتی  تحلیلی  بههای  رمان  از  .  یکی  عنوان 

شناسان از  جامعه  از   بسیاری  های ادبی، نظرسرایی نسبت به سایر گونههای داستانشاخه

پی متوججمله  را  گیدنز  و  بوردیو  گون  یهیر  این  است.  ساخته  بهی  هخود  نوعی  ادبی 

جامع  یهندکنبیان هر  روشن  دلیلمی  هواقعیت  همین  به  و  و  باشد  تحقیقات  شمار   ،

ای  هشناسی بسیار بیشتر و بارزتر از تحلیل و نقدهای اجتماعی متنهای جامعهپژوهش

های اجتماعی، سیاسی و  . در واقع، رمان موقعیت و صحنهخیالی و عاطفی شاعرانه است

کشد و توصیفات زندگی درونی و روانی یک فرد را  تصویر میا به عه رتاریخی یک جام
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محیط با  تنها  تحلیل  نه  با  بلکه  او،  جامعهاجتماعی  محیطهای  این  بررسی  شناسی  ها 

مهممی منماید.  جامعهلفهؤترین  ادبیاتهای  ساخت    ،شناسی  و  شخصیت  فرهنگ، 

 (.  156-155:  1389قزوینی، نعمتی )روشنفکر و اجتماعی نام دارد 

 

 رمان   یخالصه

داعشرمان » مائدة  لبنانی است    -سوری  یهنویسند  عبدهللا  ءزهرااثری اجتماعی از    ،«علی 

واقع از  واقعی  روایتی  اسیر    ی هکه  داعش  چنگال  در  که  سنجار  کوه  مردمان  دهشتناک 

ی بیست  سرگذشت دختراین رمان، .  باشد، میکشی قرار گرفتندشدند و در معرض نسل

ب »هساله  است  یوفانام  طبق«  در  جامع  یهکه  میایزدی  یه دوم  زندگی  عاشق  ها  او  کند. 

ها  عمومی ایزدی  یه سوم اجتماعی یعنی طبق  یه شده که در طبق  »سریوان«جوانی با نام  

دو   آن  دارد.  همدیگر  صورت  بهقرار  عاشق  و  آشنا  داورخانه  در  یکدیگر  با  اتفاقی 

رابطمی یک  و  میهانی  پن   یهعاشقان  یهشوند  بهبرقرار  ولی  و  آندلیل  کنند  دین  در  که 

با یکدیگر حرام است  ،هارسوم ایزدی این دو نیز طبق عادت    ،ازدواج طبقات مختلف 

نمیمر کنندسوم  ازدواج  هم  با  تالش  سریوان.  تواند  از  در  پس  ناکامی  و  متعدد  های 

غیر کردنشین با    یاه منطقفرار کرده و در    یوفابا  که  گیرد  تصمیم می  ،رسیدن به معشوقش

ی ه، به همراه خانوادیوفاناامیدی از    با  سریوانسرانجام    و  نپذیرفت   یوفااو ازدواج کند اما  

 رود. های اطراف سنجار میبه کوهخود، 

  ، رسیدنظر میههمه چیز آرام ب  وقتی تقریبا    2014در صبح روز چهاردهم اوت سال  

دور   از  لشکری  حرکت  و  تیراندازی  نزدیکشنیصدای  و  با  ؛  شدمی  ترده  محله  مردم 

های  دارند به کوهروسایل مورد نیاز را بتا  عجله جمع شدند و سرانجام تصمیم گرفتند  

بگریزندا از جمله پدراما تالش؛  طراف شهر  بود و همه توسط  بی  یوفا   های همه  فایده 

آنان را   پرستی متهم و خونداعش محاصره و دستگیر شدند؛ داعشیان، مردان به شیطان 

ها را در  ، اسامی زنان و کودکان را یادداشت و آنقتل رساندهبهرا  حالل دانستند و آنها  

آن  یهمدرس  به  داعش  رهبران  روز،  چند  گذشت  از  پس  کردند.  زندانی  طبقه  ها  سه 

« نیز مانند  یوفابا هریک از مردان آن گروه ازدواج کنند؛ » آورده و گویند که باید اسالم می
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ز بهسایر  خواسته  نان  این  تسلیم  خود  زندگی  حفظ  برای  مکانناچار  در  های  گردید، 

شکنجه تحت  و  شد  فروش  و  خرید  توسط  مختلف  تجاوز  و  جسمی  و  روحی  های 

ی  و پشیمانی از رد خواسته  خود  عشق  یاد  همواره با  امافرماندهان داعش قرار گرفت؛  

 دهد. دگی ادامه میسیروان برای فرار و ازدواج در خارج از سنجار، به زن 

 

 داعش

پیچیدهیک از  سرسپردهی  و  عنوان  گروه  ترینترین  با  آن  از  امروزه  که  تروریستی  های 

تاریخ« یاد می ای استکنند، گروه تروریستی داعش  »هیوالی  تاریخ  .    29ن گروه که در 

های از شمال عراق و  حکومت خود را با عنوان »داعش« آغاز کرد، بخش  2014ژوئن  

 المللی بود های بیناز تروریست  متشکل از گروهی   و  ا به تصرف خود در آوردسوریه ر 

خالفت   برپایی  هدف  با  آفریقایی  و  اروپایی  آسیایی،  عربی،  مختلف  کشورهای  از  که 

افراطی بر نص،   ید. تکیهن گرد هم آمد  ،متفاوتی  ه اسالمی با یک ایدئولوژیک و عقید

  تمام معنایی و مصداقی کفر و شرک به    یسعهگونه تعقل و تدبر، تو نقل و پرهیز از هر

، عدم  -های اسالمیپیروان سایر فرقه  عمدتا  -مخالفان و منتقدان فکری و عقیدتی خود  

از خشونت   حداکثری  استفاده  بر  تأکید  و  تاریخی  مقتضیات  و  شرایط  زمان،  به  توجه 

سنگدالنه نمایش  و  »جهاد«  انحرافی  مفهوم  از  استفاده  با  ب  یفیزیکی  از  آن  استفاده  ا 

  ترین مبانی و اصولی است که داعش در عملکرد خود آن را عینا  ابزارهای مدرن، از مهم

 (.  36:  1394 نظری،اشرف )گذارد به نمایش می

این   ا  یرانسانیغ  هایرفتار  وجود  با   ،یستیترور  گروهانکار  جمله  ترس،    یجاداز 

  ی جمعکشتار دسته  یرقانونی،و غ  یزآمخشونت  ی انجام کارها  کار بستن زور ووحشت، به

تخر کودکان،  و  و    یهامکان  یبمردان  کودکان  مقدس  از  سطح  عضوپذیری  در 

است  ،جهان  یکشورها جنایات  غیرممکن  جمله  از  داعش  جیع  ف.  زنان نیروهای    علیه 

ضد    یجنس  یها اِعمال خشونت  ها،آن  روشو ف  گرفتنبردگی  بهبه کشتار زنان،    توانمی

دختران   و  محاصره  یب تعق  ،ایزدیزنان  و  مداوم  آزار  ا  یو  کوه  یزدیزنان  به    ی هاکه 

   بودند، اشاره کرد. یختهگر سنجاراطراف  
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 ساختگي یهنقد و تحليل رفتار داعش نسبت به زنان در جامع

دهه چند  بحران  ،اخیر  یدر  و  تحوالت  شاهد  و خاورمیانه  سیاسی  و  اجتماعی  های 

رژیم مسلمناکامی  که  بوده  سکوالر  جریان  ا های  گسترش  و  رشد  تکفیریبر    -های 

تأثیرسلفی بسیار  به  گری  است.  ور جریانات  توان گفت که ظهعبارتی دیگر میگذاشته 

ها  آن  ،ای این جریاناتطلبی ناشی از تعهد عقیدتی و آموزهتکفیری و گسترش خشونت

به بحران تبدیل کرده و داعش  در خا  یهای سیاسی و اجتماعی ژرفرا  عنوان  به ورمیانه 

تکفیری گروه  اندیشتندروترین  این  محصول  است  یه ،  برداشتی  سلفی  با  گروه  این   .

حقیقی دین    یدار شدن چهرهخدشه  موجب  ،متفاوت و گزینشی از آداب و رسوم اسالم

است. گشته  جهان  مردم  اذهان  در  مرتکب    داعش  اسالم  بسیاری  غیرانسانی  رفتارهای 

گیری و خرید و فروش  د ترس، خشونت، تجاوز، بردهتوان به ایجاکه از جمله می  هشد

از میان    که  اشاره کردآمیز و غیرقانونی علیه زنان  شونتزنان و همچنین انجام کارهای خ

اعمال،   این  زنان   خشونتتمامی  داعشیان علیه  انکار  بارترین  فاجعهو دختران    غیرقابل 

به  گروه  این  میکار  و  شمار  مسألهآید  خطر این  به  موجب  و    افتادن  ،  روحی  سالمت 

به  و در نهایت  شده  تشویش، حس حقارت  و ایجاد  جسمی زنان در جامعة ساختگی  

 گردیده است. منجر ها خودکشی آن

 

 خشونت عليه زنان 

خاطر  به  است که در آن زن  ایپدیده»کرد:    یفتعر  چنین  توانمیزنان را    یهعل  خشونت

جنس    یحق از سو   ییعمال زور و تضمورد اع  ، به علت زن بودن  خود و صرفا   یتجنس

  جسمی،   آسیبکه منجر به    رفتاری  یابه هر نوع عمل و    ،واقع  در.  گیردیمخالف قرار م

  ین ا  «.شودمی  گفته  زنان  علیه   خشونت  شود،  عذاب   و  محرومیت  یا   روانی  جنسی،

رفتار  یدتهد  یف،تعر و  اعمال  دست  یبه  این    به   یا  اجبار  به  آزادیاز    یت محروم  ،از 

زندگ  خواه  ار،اختی زندگ  خواه  یا  یشخص  یدر  ن  جمعی  یدر  م  یزرا  بر    گیرد یدر 
 (. 108: 1389 یگران،و د نیایوردعلی)

 از جمله:   قابل تقسیم است؛ خشونت علیه زنان به انواع مختلفی
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جنسی حیطکه    خشونت  در  است  زناش  یهممکن  خصوصی،  و زندگی  ویی 

محارم با یکدیگر    یهمکین از شوهر یا رابطصورت الزام به ت خانوادگی اتفاق بیفتد و به 

 (. 346:  1381)کار، اعمال شود  خویشاوندی علیه زن یهدر حلق

)فیزیکی( جسمی  آسیب  که   خشونت  برای  فیزیکی  اقدام  نوعی  واقع  رساندن،  در 

  آید.شمار میبه( 813: 1383)اعزازی، دن همسر کرترساندن یا کنترل 

فس زن را  به ن آمیزی که شرافت، آبرو و اعتماد  رفتار خشونت  که به  خشونت روانی

 (. 209)همان: شود  ، گفته میکنددار میخدشه

جیره و در بسیاری از نقاط جهان، زنان را به نیروی کار بی  که طی آن،  خشونت مالی

سازند و چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند،  مواجب ملزم می

 . ()همانافتد ه مخاطره میب زندگی زنان یه ادام

)آقابیگلویی  ت مالقات با دوستان و خویشاوندان  ممنوعی  به معنای   خشونت اجتماعی 

 ( 81:  1397و آقاخانی، 

 همان(. کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک )  به معنای خشونت عاطفی

و  )دانش    باشدمیمرد در گفتار خود نسبت به زن    که رفتار خشن  خشونت کالمیو  

 (. 52:  1396دیگران، 

  ای همسأل  ،، خشونت داعش نسبت به زنانبرده شدههای نامعالوه بر انواع خشونت

میبه   اساسی وشمار  آنمی  آید  خشونت  نوع  گفت  نوع  توان  از  زنان  به  نسبت  ها 

داران نسبت به زیردستانشان برای انجام کار  خشونت شوهر به همسر و خشونت سرمایه

های جنسی با  استفادهبه دلیل سوء  این نوع خشونت صرفا   و  نیست جیره و مواجب  بی

اسیر  علیه زنان بینام اسالم   عبدهللا  باشد؛میگناه و  داعشدر رمان »  زهرا  مائدة  به علی   »

 کند: این نوع از خشونت اشاره می

یتان.  » بنفسجَّ وشفتاها  فتحة،  نصف  مفتوحتان  عیناها  أرًضا،  دة  ممدَّ شرین    اندان فوجدُت 
مث   نبضها،  سم  حتسُّ حاول  صها.  یتفحَّ أبنَّ  وأمره  احلارس،  اندی  مث  لثانیة،  مثلي،  د  َجم مستعجًًل، 
أعلن، ال یوجد نفس. قال أبوجنید ممازًحا: راحت علیه القطّة ألبو کفاح. کاخلبری اجلنائّي، حیلِّّل:  

تر  مل  کیف  اخلنساء؟  أُّم  هي  أین  ابحلارس:  صرخ  مث  شراینها.  قطعمت  استعمال  العاهرة  اقب 
هناك،   من  بطّانیةَّ  أحضر  للحارس:  وقال  صوته،  خّفض  مث  االنتهاء؟  فور  تلّمها  أو  الشفرات، 
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ها هبا، وارمها وراء السجن من جهة الغرب، لتشبع منها الکًلب واألفاعي، أو طّمها ابلرتاب،   ولُفَّ
 (.  70: 2017)عبدهللا، « 2کان لدیك مهَّة   إن

داعشرمان » مائدة  شدن و  یرگر رنج زنان اقلیت مذهبی و خردنوعی تصوبه    ،«علی 

جنگ، قتل، تخریب و   ،آن  دلیلهای مردانه است که  خشونت  یهها در ورطسقوط آن

استفاده   تجاوز به عنف تند و قاطع  است. همچنین در این رمان از جمالت و کلمات 

بیانگر خشونت که  داعش  حصر    وحد  یب  شده  خشونت    .باشدمیزنان  علیه  نیروهای 

و به آن آسیب وارد    ی ندارند زنان نیز رحم  جانبیای است که به جسد  ها تا اندازهآن 

مردساالر دارد که  ای  ریشه در فرهنگ و جامعه  ،کنند. باید اذعان کرد که این مواردمی

آن،   شخصدر  نمی  تیّبرای  قائل  ارزشی  خود    «هام»شوند.  زن  کتاب  نکته  در  این  به 

نظریات متفاوت فمنیستی مانند لیبرال، سوسیالیست و مارکسیست    اشاره کرده است که 

نظر دارند  اتفاق  های مهمی با یکدیگر، بر این موضوعبا وجود تفاوتزنان    یدر حوزه

که در آن روابط نابرابر    استمردساالر    یبازتابی از یک جامعه   ،که خشونت علیه زنان

ب و  حفظ  در  و خشونت  داشته  وجود  جامعه  در  قدرت  قدرت  نابرابر  روابط  این  قای 

می نظریهعمل  می  یکند.  ثابت  هرکفمینیستی  به  زنان  علیه  خشونت  که  که  ند  شکلی 

کتک شکل  به  خواه  جنسیباشد،  آزار  و  محارم  با  زنای  فرهنگ    ،زدن،  محصول 

رل  زنان کنت   جسممردان هم بر نهادهای اجتماعی و هم بر    ،است که در آن  یمردساالر 

رمان،  .  ( 465:  1382)هام،  دارند   در  دلیل  همین  جایی  ،«ابوجنید »به  آن  یاز  دل  از  ک  که 

و ستیزه  ی هجامع نیست،  جومردساالر  قائل  زن  برای  ارزشی  پس طبیعی  استه،  برخ  که 

 یک زن خالی کند.   جانبیاست که او خشم خود را بار دیگر بر جسم 

تا  بیندازد  پشت زندان    جسد را در»خواهد که  او از نگهبان می  ی رمان نیز،در ادامه

  !!!!« که تمام دهای وحشی شود یا اگر در توان دارد او را خاک کن ک مارها و سگوراخ

نشان مسائل  که    یهدهنداین  است  کهاحساس  این    ابوجنیداین  دارد  خودکشی   را  با 

جان با انداختن جسد بیتا  خواهد  دخترک زیبا، به هوس خود نرسیده و به نحوی می

بگیرد  انتقام   ،او را  اهدافش  به  نگهبان  مشروط  .نرسیدن  توان  به  دختر  این  دفن  کردن 

در دفن صحیح او   و الزامی  هیچ ضرورت« به این موضوع اشاره دارد که  أبوجنیدتوسط »



 277  مائدة داعش« اثر زهراء عبداهلل ي»عل زنان در رمان  ه يرفتار داعش عل يشناختنقد جامعه

 

جسد  الزم است که  سالم  که بر اساس دین ای اسالمی وجود ندارد؛ در صورتیهبه شیو

یُ ومارِّي  ﴿خاک  سپرده شود:  به    ،مرده پس از تطهیر ْیفم  لِّرُیِّیمُه كم اأْلمْرضِّ  ِفِّ  ُث  ی مْبحم ُغرمااًب   ُ اَّللَّ ف مبمعمثم 
مِّ  فمأمْصبمحم  ي  أمخِّ ْوءمةم  سم فمأُومارِّيم  اْلُغرمابِّ  ا  ذم همَٰ ْثلم  مِّ أمُكونم  أمْن  ْزُت  أمعمجم یْ لمتما  وم َيم  قمالم  یهِّ  أمخِّ ْوءمةم  ﴾  سم نيم النَّادِّمِّ نم 

انان بیان مسلم رایجسد مردگان را ب حیحدفن ص یهیوش  خداوند  یهآ ینا در ؛(31)مائده/

این وجود  کرده   با  نتیجه گمیو  نیروهای داعشرتوان  به  فت اسالمی که   از آن سخن 

 راه و روشی افراطی و تک بُعدی دارد.   گرایی است و صرفا مخالف عقل  ،آورندمیان می

  تعصبات   و  ومی ق  شرایط  دالیل  به  ،نیروهای داعش  میان   در  ویژهبه  عراق  کشور  در

کماکان    و  داشته  وجود  مختلفی  اشکال   به  از دیرباز  زنان  علیه  خشونت ،  مذهبی  خشک

دارد  هاآن  یهجامع  و  فرهنگ  در  زن  به  کاالگونه  نگاه به  جای  و    حدیو  قدرت  این 

نیز    که  تعصبات در روح و جان این گروه رایکالی/افراطی ریشه دوانده باردار  به زنان 

 :کندمی به این نکته اشاره داستان در اء عبدهللازهر  و کنندرحم نمی

منهما   حتکي کلٌّ  سباَيه.  أیًضا  مها  »روانهی«،  و  »دلدا«  إیزیدیَّتان،  امرأاتن  الغرفة،  »ِف 
بطنها،   ینتفخ  أن  إلی  طویلة،  شهورًا  هنا  تبقی  أن  ختاف  األوَّل،  بشهرها  حامل  فدلدا  تها،  قصَّ

ا   أَّنَّ الداعشّي  فیظنُّ  محلها،  حامل  ویبان  ا  أَّنَّ إخبارهم  جترؤ  وال  قبله.  داعشيٍّّ  من  أو  منه،  محلت 
حبواًب،   وأعطوها  بطنها،  علی  ضربوها  جارهتا،  مع  فعلوا  جتهض، کما  حّتی  فیضربوَّنا  زوجها،  من 

م حّتی ماتتبقیت تنزف ثًلثة أ   (. 104: 2017)عبدهللا، « 3َيَّ
بر    یریتکف  تفکر  و  آن  بر  داعش  تسلط  زمان  در  عراق  یجامعه   اگر   منطقه   آنکه 

  عراق   ی هجامع  نیروهای داعش  توان به این نکته رسید کهبررسی شود، می  کردند   حاکم

تحولی ایجاد کرده و   نیز  ان گرد در بحث زنعقب  ینا  و  برگرداندند   جاهلیت  زمان  بهرا  

  ی ه بنابراین داعشیان با این ذهنیت مستبدانتنها نقشی ابزاری برای آنها تصور شده است.  

میخود   پیش  جایی  صرفا تا  که  می  روند  جنسی  سوءاستفادة  زنان  از  از  پس  و  کنند 

را همچون او    کنند کهمیسعی    ،استفاده بودنی امیال درونی خود و در صورت بالارضا

وسیله  بیندازند  ییک  دور  همسایه اسقاطی  زن  که  تصور  این  با  داعشیان  نتیجه  در    ی . 

جای نگذاشتن بچه  به دلیل بردار شده و  رها باآن   دلدا پس از تجاوزهای مکرّر به او، از

فرزندش را  دار به همراه  ر نامشروع و بال استفاده بودن آن زن، سعی در کشتن آن زن با



     نقد ادب معاصر عربي   278

نظریه داشتند.   اساس  بر  جنسی  یریترز  نکته  ستمگری  این  به  می  نیز  که  کند  اذعان 

ای که طی  رابطه  ست؛ا قدرت مستقیم میان زنان و مردان    ی هپیامد رابط   ،موقعیت زنان

  و   آن، مردان منافع عینی و بنیادی در نظارت، سوءاستفاده، انقیاد و سرکوبی زنان دارند

(. 482:  1382ریترز،  د )ن سازرا برآورده میاز طریق اعمال ستم جنسی بر زنان، این منافع  

چوب  همان موقعیتی است که در چار  موقعیت زنان، اساسا   ،پردازانبر اساس آرای نظریه

گیرند. این  و ستم مردان قرار می  سرسپردگیمورد سوءاستفاده، تحت نظارت،    زنانِ  ،آن

عموما  که  ستمگری  میدرم   الگوی  خوانده  غیر شودساالری  پیامد  نوعی  و  ،  عمدی 

یا نقششناختی، اجتماعیبرخی عوامل دیگر مانند زیست  ی هثانوی های جنسی و  شدن 

و  یک ساختار قدرت است که با یک نسبت عمومی  بلکه بیشتر ؛اجتماعی نیست ی هطبق

 (. 483-482: )همانشود قوی ابقا می

 

 خرید و فروش زنان 

در  که  المللی در آمده  بین  یهصورت یک مسألبه  ،خرید و فروش زنان  ی سألهامروزه م

»به  واقع   میاست  چیزی  معنای  منتقل  دیگر  مکانی  به  مکانی  از  پنهانی  به   .شودکه 

عبارت دیگر، مجموعه اقدامات جابجایی انسان در مرزهای داخلی یا خارجی است که  

می انجام  آن  مانند  یا  تهدید  و  اجبار  اغفال،  هدف  در با  اقدامات  این  تمامی  که  گیرد 

می منجر  بشر  حقوق  نقض  و  استثمار  سوءاستفاده،  به  عمومی  نهایت  مجمع  شود«. 

متحد ملل  سال    سازمان  خری 1994در  »حرکت،  را  انسان  فروش  و  انتقال  د  و  دادن 

اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه    یقانونی و مخفیانهغیر

کشی جنسی و اقتصادی و  بهرهو دارای اقتصاد ناپایدار با هدف اجبار زنان و دختران به  

اجباری، ازدواج  شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایکار و یا با اهداف کار خانگی  منتفع 

است«   کرده  تعریف  دروغین  فرزندخواندگی  و  پنهانی  استخدام  )نگهی دروغین، 

 . (90: 1391،  آبادیمخلص

تروریستی داعش به اسارت درآوردن زنان ساکن    نیروهای  پس از اشغال موصل و 

اند. دهکشی جنسی نموقصد فحشاء و بهرهه  ها باین شهر، شروع به خرید و فروش آن
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جمعی در میادین این شهر یا به صورت فردی به  ستهصورت دزنان اسیر را به داعشیان  

عبدهللا   ؛ فروختندجنسی به نیروهای نظامی و تاجران خود می  ی هعنوان کنیز یا برد   زهراء 
 نویسد:  در توصیف این جنایت داعش علیه زنان می

قائًًل:   الشاري  وغمز  السجن.  مدیر  غرفة  وأدخلين  أبوجنید،  علی  »جّرن  الفتیات  هؤالء 
املدیر   ردَّ  مطیعة.  تکون  عساها  الشاري:  قال  مبکر،  یبتسم  وهو  بنفسی.  جرَّبتهنَّ  لقد  کیفك، 
مّد   الطاولة،  علی  املال  من  مبلًغا  الرجل  ُوضع  وتُرّد.  ل  تُبدَّ أن  میکن  تُباع،  الَّيت  البضاعة  ممازًحا: 

شاکرًا   مثين،  حیسب  إهبامه  علی  بریقه  الحًسا  یده  مربو املدیر  قال:  املرفقة!  البیعة  هذه  علی  ك  إهله 
 (.  71-70: 2017)عبدهللا، « 4حمّمد الرّقاوي أبو علیك َي  
  ی ه اما مبادل  ؛گیردطور کلی خرید و فروش زنان با اهداف تجارت جنسی انجام میبه

ز قاچاق  نوع  از  داعشیان  توسط  خارجزنان  مرزهایشان  از  که  نیست  در نانی  و  شده 

ر در  ، پاکستان و بنگالدش جهت فروش اعضای بدنشان و یا کاامارت  مانند  یکشورهای

این نوع داد و ستد با این تفاوت که زنان  ،  گذارندفروش میبه  ها به عنوان روسپیکلوپ

منظور   به قرار گرفتند، عمدتا  در دستان نیروهای داعشو شده  ربه عنوان غنائم جنگی اسی 

میبهره صورت  جنسی  غالبا کشی  غیرگیرد.  داعش  چنگال  در  اسیرشده  زنان  مسلمان   

بوده، بنابراین این عمل با تهدید و خشونت بیشتری همراه است. با این اوصاف، مدیر  

  شد  داعش  فرماندهان  از  یکی  بهاو    ، موفق به فروشیوفازندان پس از تبلیغ فراوان برای  

ازدواج  یوفا ،  يرقاو   و هدف  با  مبلغی  پرداخت  از  پس  مدی  ،را  زاز  خریداری  ر  ندان 

جویی او با هدف کام  از این کار، ازدواج با او نبوده و صرفا قصد او    کهکند، در حالیمی

 کند.  را خریداری می

تر هستند و  ت به مردان شکنندهنسب  ،دلیل روحیة حساس و ظریفشان بهزنان معموال 

بدنی ضعیفشان،  به توان  نیستنددلیل  از خود  دفاع  به  به  قادر  مجبور  برابر    و  در  تسلیم 

منزلت و پاکدامنی خود را از   ، با این مسأله که چند شوند؛ هرها میرانهای هوسخواسته

،  به همین دلیل در رمان نیزدار خواهد شد.  دهند و عفتشان برای همیشه لکهدست می

  به تسلیم در برابر داعشیان و تن  مجبور  ،عدم توان بدنی و شرایط موجودخاطر  به  یوفا

 است.رقاوي های به خواسته دادن
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به اجتماعی    همثابجنگ  تغییر  عوامل  از  ایجاد  که  باشدمییکی  های  ویرانی  موجب 

و زنان را بیوه، کودکان را یتیم و    گرفتهجای آبادانی را  هایی که  گردد؛ ویرانیمیبسیاری  

آواره آنسبب  میشدن  آزادیها  و  عمل  میدان  جنگ  با  پی گردد.  از  بیش  زنان  ش  های 

و   خرید  تهدید،  معرض  در  مدام  و  شده  قرار  محدود  تجاوز  و  خشونت  فروش، 

عبدهللاگونه که  گیرند. همانمی فروش زنان اسیر شده در چنگال  در مورد خرید و    زهراء 

 کند:  داعش اشاره می

بقامته   رجل  وخلفه  أبوجنید  رأسي:  فوق  حرکة  علی  استفقُت  أکثر،  ال  مرَّت  دقائق  ا  »کأَّنَّ
لکشين  الطویل النوم.  بشلل  أغوض  مازلت  إلیه، کأنَّ  أتطلع  بقیُت  املتسّلل.  الضوء  بعض  یسّد  ة 

ة، أحاول تثبیتم وزن. اقرتب الرجُل خطوة کبریة، مدَّ یده   برجله علی رأسي، ألجتلَّس. وقفُت ُمرتَّنَّ
ن من شعري، لّف أصاب  عه حول  إلی یدی، فابتعدُت، خابطًة ابحلائط ورائی. هجم أبوجنید، وشدَّ

أومأ   أراد.  للذبح، فاسًحا اجملال للشاري مبعاینيت، ومتریر عینیه، ویدیه کیفما  تتهیَّأ  رقبيت، کدجاجة 
:  همان ) «  5أخرَيت، أبلغين.إلی أبوجنید ابلرضا قائًًل له: سأشرتیها، ولکن إذا وقعت حتت یدیك  

69.)   

قدرتی برای دفاع از  گونه  هیچ  ،عنوان یک زن اسیر در چنگال داعشبه  یوفادر رمان،  

با زور،   دلیل اقتدار بدنی، اجتماعی و اقتصادی خودبه  نیروهای داعش  ازیر  ؛ود نداردخ

هر اتخاذ  قدرت  خشونت،  انواع  و  تصمیمی  تهدید  از    دارند.   را گونه  دیگر،  سوی  از 

مردساالر بزرگ شده است    یه مشخص است که او در یک جامع  ابوجنیدرفتار    یهنحو

ز  که به  آن  ابزاری صنعتی می  ناندر  بهنگربه چشم  نه  را  و زن  برابرند  ،  عنوان جنسی 

به دوم  بلکه  جنس  میعنوان  حساب  بهبه  نهآورند.  او  که  است  دلیل  با  همین  یوفا  تنها 
با او  که  دهد  اجازه مینیز  کند، بلکه به خریدار  رفتار می  قفس   در  گرفتار  مرغ  مانند یک

ابزار خ  یمانند  از  قبل  که  میصنعتی  بررسی  را  آن  هچنین  رید  کند.  برخورد  نمایند، 

شود بلکه  پولی نصیب زنان قربانی نمی  عمال   ، توان گفت که در این نوع از مبادالتمی

 آورند.دست میهها از این داد و ستد سود کالنی را بصاحبان آن صرفا 
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 رفتار منجر به خودکشي   

  ، شکلی ارادی بهط شخص و معموال که توسی یک رفتار چند بُعدی فردی است  خودکش

انجام می  خواه ناآگاهانه  یا  می  یهسبب گسستن رشت   وگیرد  آگاهانه  فرد  گردد. حیات 

  ی هاختالالت روانی پیش آمده در سیستم عصبی شخص بر اثر پیشین  یه این پدیده نتیج

 خانوادگی، ناامیدی، عوامل زیست محیطی و تحمیل زندگی پر از استرس است که به 

دادن  صورت عامدانه فرد تصمیم به خاتمهشود و در نهایت به منجر میاختالل افسردگی  

مراتب گوناگونی دارد و    قابل تأمل این است که خودکشی   یگیرد. نکته زندگی خود می

از افکار و اعمال    ،خودکشاز  هدف شخص   همیشه مردن نیست. این امر که سه نوع 

دربرمیغیرخودکشی   را  پیش  ،گیردکشنده  ردر  متعاقب  مهمبینی  خودکشی  ترین  فتار 

یعنی داشتن تفکراتی مستمر و جدی مبنی بر    ،افکار خودکشیو شامل:    نقش را دارند

بههبرنام،  کشتن خود تالش  و    بندی شیوه و سبک خودکشیمعنای فرمول ی خودکشی 

 باشد.زننده به نیت مرگ، میتارهای خودآسیبیعنی رف ،برای خودکشی

وج   تفاسیربا  این  تمام  نمود  ،ود  اذعان  خودکشی  که  باید  به  گذشته،    اقدام  با  در 

خفیفدرجه میای  قرار  خودکشی  ردیف  در  پژوهشگرانتر  امروزه  ولی    میان   گرفت، 

خودکشی   به  اقدام  و  مینیز  خودکشی  قائل  بر   ؛شوندتمایز  عالوه  خودکشی  به  اقدام 

د  کلی خودکشی  عوامل خاص خو خصوصیات  و  علل  استارای  و  د  کمک  تقاضای  ؛ 

گریز   و  فرار  ابهام،  سردرگمی،  از  ناشی  اخطار  و  تهدید  برای  دارد. حمایت  بر  در    را 

جا  ،بنابراین آن  میییاز  افراد  مرگ  موجب  هم  خودکشی  موارد که  هم  و  شود 

درغیرمرگ را  واژه  می  بر  آور  این  اصلی  معنای  در  سردرگمی  سبب  سرانجام  گیرد، 

به دو دست  ی دیدهتوان پگردد. پس میمی یعنی عملی عمدی و    عمده  یهخودکشی را 

 7آورهای غیر مرگصورتی غیرکشنده با انگیزهرسان به خود بهو عملی آسیب  6آورمرگ

 . تقسیم کرد

تمام خودکشیعلی بیماریرغم  ملل جهان که محصول  در  روانی  های موجود  های 

افس از  است،اعم  بیکاری  و  فقر  استرس،  چنگال    خودکشی  ردگی،  در  نیروهای  زنان 

در    ها است.یک و آزارهای جنسی به آن حاصل تجاوزهای سیستمات   ،تروریستی داعش
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زنانِ فشار رفتارهای خشونت  یهنتیج  ،اسیر  واقع خودکشی  و  زنان  علیه  داعشیان  آمیز 

جسمی   و  استآن به  روحی  که  همان  ؛ها  عبدهللا  گونه  رمان  زهراء  داعش در  مائدة    علی 
 گوید: می

مییًنا و   یسري ابرًدا، کّل شیء هادئ اآلن ِف شریین. خبطُّها علی وجهها  »دمها علی راحيتَّ 
احلمراء   الکدمات  متأله  األبیض،  جسدها  فتعود!  املوت  علی  فیها  املوت  أُحرض  علين  یسارًا، 

ال  والزرقاء، آاثر سنان واضحة منغزرة جبلدها. کیف حتملت کل هذا الوجع؟ رغم آالمها البارحة، إ
ا احلیة،  حیونتهم  لتقتل کل  نفسها،  قتلت  شریین  تتألَّمها کلها.  مل  أبَّنا  تیقنت  اآلن،  لناغلة  أنَّين 

 (71: 2017)عبدهللا، «  8بداخلها!
می تقسیم  گوناگونی  انواع  به  و  دارد  متعددی  علل  و  اسباب  اما    ؛شودخودکشی 

دارددارای علل و عوامل خاص خود  خودکشی در قشر زنان   ترین  از مهم  که یکی   را 

ین نوع آزار جنسی در  عوامل خودکشی در زنان، تجاوز جنسی است. تجاوز که شدیدتر

شرایط نابهنجاری بر فرد تحمیل  موجب تحمیل است که  مبتنی  بر جنسیت  جامعه است،

نهایت  شده در  می  ،و  او  به  روانی  یا  جنسی  جسمانی،  رنج  یا  آسیب  به  گردد.  منجر 

مختلف انواع  به  خود  میتجاوز  تقسیم  بیی  که  تجاوزرحمانهشود  آن  نوع  های  ترین 

زنان اقلیت  در برابر  این نوع تجاوز    که مردان داعشی از  سیستماتیک یا پی در پی است 

همان  خرید و فروش نشد و از همان    اشدلیل زیبایی، بهشریین.  استفاده نمودندمذهبی  

جاوزهای سیستماتیک قرار  الن زندان مورد آزارهای جنسی و تسئوآغاز اسارت توسط م

انزجار   و    شریینگرفت.  تحقیر  متعدد،  جنسی  آزارهای  تجاوز،  ننگ  داغ  که  بدنش  از 

بهاقسام   خود  با  را  داشتهاهانات  شدهمراه  سبب  خودکشی   که  ،  به  تصمیم  نهایت  در 

صورت  ، دنیای اطراف خود را دیگر نه بهبگیرد. در واقع شخص مورد تجاوز قرار گرفته

شدت صدمه  ها بهکند و هویت جنسی آنحس می  به عنوان »دنیایی ناامن«  پیش، بلکه

به بیندمی را  که خود  او  و حمایت.  فاقد هویت خانوادگی  های جامعه  عنوان موجودی 

از وضع موجود، خودکشی  می برای رهایی  را  راه  بهترین  بنابراین،  یابدمیبیند،   شریین. 

میبه که  آن  ودانست  دلیل  تجاوزها  اذیت  این  و  و  آزار  ندارد  پایانی  داعشیان  با  های 

داشتن   و  موجود  وضع  این  از  در  نمی  نامشروع،  فرزندیفرارکردن    ی ه جامعتواند 
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. گیردمی  دادن به حیات خودتصمیم به پایانداشته باشد،  بخشی  مردساالر زندگی آرامش

باید   نمودهمچنین  خودکشی    بیان  و  شریینکه  بوده  موفق  خودکشی  نوع  به صرفا   از     

 خود نبوده است.   مردساالر یه یامی به جامعمنظور خودنمایی و یا انتقال پ

نوع دیگری ازخودکشی، خودکشی ناموفق یا انجام اعمالی که شخص از انجام این  

شود. این نوع از خودکشی  که در نهایت به مرگ او منتهی نمیاست  دارد  ای  ه کار انگیز

می تقسیم  مختلفی  مراتب  یعنی    گرددبه  خودکشی  برای  »تالش  آن  از  نوع  یک  که 

خودآسیب مرگ«  رفتارهای  نیت  به  عبدهللا   و  استزننده  از   زهراء  نوع  این  به  رمان  در 

 کند: خودکشی ناموفق اشاره می

أمرتنا أبن   ملتح، عمره حبدود األربعني.  »دخلت علیا حتمل ابرودهتا علی کتفها، ومعها رجل 
إلینا، کأَّنَّ  تشری  وبدأت  مواصفات کّل  نقف،  عنه  تقرأ  دفرتًا،  متسك  اصطناعیَّة.  آالت  تبیعه  ا 

بنربة   علیا،  مساعدة  هلا فاطمة،  قالت  سنوات.  تسع  العمر  من  تبلغ  اليت  »سیما«،  اختار  واحدة. 
وأخذت   سیما.  اثرت  تعايل. کربکان، کإعصار، کانفجار کوّن،  هیَّا  املدرسة:  ِف  معلَّمة  ا  کأَّنَّ

خی صوهتا  سیما،  تصرخ، کأنَّ  اه  ابجتَّ علیا  مت  تقدَّ ال.  أذهب...  لن  ال،  احلناجر:  مئات  من  رج 
وعي، کأنَّنا   دون  من  عاهرة.  َي  تنسیه  لن  درًسا  سأعلَّمک  حاّد:  بصوت کالبوق  تؤنِّّبها  وهي 

فیلم   من  مشهًدا  أو  ة  مسرحسَّ وکّل  ،  خیايلّ نشاهد  متتالیة.  مرَّات  ابحلائط  رأسها  سیما  خبطت 
ن سوف تسقط، إالَّ أنَّ اخلبطات تتابعت بقوَّة. إلی أن فقدت الوعی، وهوت  ، کنت أقول اآلمرَّة

بطولة سیما.   تُعید  زالتا  ما  وعیناي  الفراش،  علی  جلسُت  بطلة!أرًضا.  من  هلا  -130  همان:)«  9َي 

131  ) 
بند  زنانِ داعش  هوسرانی    یبازیچه  ،در  آنشدهنیروهای  زیبایی  و  تن  و  ها  اند 

دان در برابر پول ندارد. دخترانی که از نظر جنسی و روحی  حاصلی جز خدمت به مر

مردان   پذیرش  مانند  بهآمادگی  مردانی  از  ویژه  روحشان  و  ذهن  که  داعش  نیروهای 

  گونه عواطف و انسانیت خشک شده و تنها به فکر ارضای امیال جنسی خود هستند هر

  ه داند ب میکه  نُه ساله  دختری  ؛  همین دختران اسیر است  یاز جملهنیز    سیماندارند.  را  

می مردان  هوسرانی  اسیر  به شودزودی  بنابراین  و  ،  عمل  این  از  جلوگیری  منظور 

دیوار    بهکرات سرش را  کند و بهکشتن خود با هدف مرگ میبه    تالش شدن،  فروخته
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بلکه او تالش به کشتن خود   ،کشتن خود نیست  از این عمل قطعا   سیمازند. هدف  می

توسط  می تا  و  کند  نشود  انتخاب  خریدار  را  مرد  غیرقابل  خود  و  سرکش  دختری 

دنبال دخترانی آرام و مطیع هستند  داند که خریداران به؛ زیرا او مینگهداری نشان دهد

 شنو باشد.که فرمانبردار و حرف

 

 گيرینتيجه

»  یدرون مایه داعشاصلی رمان  مائدة  است که اشکال گوناگون جسمی،   یدرد  ،«علی 

  ی ه خودساخت   یه وضعیت متشنج جامعو  شود و بیانگر رنج  انی را شامل میجنسی، رو

داعش، رنج فشارهای اجتماعی و دینی حاکم در این جامعه و رنج شرایط نابسامان زنان 

در پژوهش حاضر با استفاده از نقد  است.    سوریهعراق و    نیروهای داعش دردر چنگال  

مطالعجامعه و  بررسی  به  ادبیات  »  یهشناختی  رمان  در  زنان  نسبت  داعش  علی  رفتار 
 :   نتایج زیر قابل حصول است پرداخته شد و زهرا عبدهللا« از مائدة داعش

صبغ  - مردها  ایهگونبه  ؛دارد  ینیستیفم  یه رمان  مستبد،   ،داستان  یکه  خودخواه، 

را درک نکرده و از زن جز    اشیاند که زن و زنانگ شده  یف ران توصت و شهو   احساسیب

 اصالح  و امنیت  ایجاد  ،رمان تمام  درشده مطرح غالب   یه خواستندارند.  یآگاه جسمش

  یأسزنان پرداخته و    یهانواع خشونت عل  به  رمان  در  زهراء عبدهللا.  است  یراس   زنان  اوضاع

زنان را    اوها مؤثر دانسته است.  خشونت  ینزنان را در اعمال ا  یو سرخوردگ  یو ناکام 

  یا   یکه باشند خواه اسالم  یکه در هر مذهب  توصیف نموده  ایه گونعراق به  یهدر جامع

 یابند. دست خود واقعی جایگاه به ، نتوانستندیاسالم  یرغ

»  یهنویسند- داعشرمان  مائدة  دنیای  ،«علی  در  را  زنان  و  وضعیت  نابرابری  از  ی 

برای رهایی از آن وضعیتتصویر میتبعیض جنسیتی به جز    ،کشد که هیچ راه نجاتی 

که کمترین امکاناتی    ی د. زناننبیننمینیروهای داعش  شی یا فرار از چنگال آهنین  خودک

در    دهند.برای دفاع از خود ندارند و به ناچار تن به انواع آزارهای روحی و جسمی می

عبدهللا  واقع داعشیان را از    یهخودساخت  یهای موجود در جامعهپروا خشونتبی،  زهراء 

 دهد. کشد و مورد نقد قرار میرون میهای انکار بیپشت پرده
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خشونت علیه زنان به هر شکلی که باشد، محصول فرهنگ مردساالر است. مردان  -

اعمال   برای  بستری مساعد  بنابراین  دارند،  بیشتری دسترسی  منابع قدرت  به  در جامعه 

اینها فراهم مینفوذ آن در  به  ،گونه جوامعشود.  بگونهمناسبات  که مرد  ر زن ای است 

و انواع خشونت و بدرفتاری  جویی منشأ فشار، اجبار تسلط و برتری دارد و همین سلطه

کار  است به  زنان  مهار  و  خود  اختیارات  تحکیم  و  تداوم  برای  را  خشونت  مردان   .

بینمی این  در  و  می  ،گیرند  قربانی خشونت  که  هستند  زنان  انجام  این  بنابراین  شوند. 

توسط  اسیر  آزارهای جنسی، خشونت و خرید و فروش زنان    مانند:  ایهاعمال آزاردهند

داعش،  مردسا   نیروهای  فرهنگ  همین  به  باشد می  عراق  ی رانهال محصول  صورت  که 

 گرفته است. تری انجام ظالمانه

 

   هانوشتپي

عبدهللا  -1 الثالی  ماه  هفتم  روز  در  زهراء    بزرگ   شهر  همان  در  و  شد  متولد   لبنان  در  1989  سال  کانون 

   ی هنویسند  را  خود  او  ترتیب  بدین  است  لبنانی  او  مادر  و  سوریه  اهل  پدرش.  است  شده

 تحصیالت  و   است  لبنان  هدانشگا  از  سیاسی   علوم  یهرشت  التحصیلفارغ  وی  .نامدمی   «لبنانی  -سوری»

پاریس    سیاسی  علومی  هرشت  در  را  خود پایان رسانده  در  واقع   کار  سبک.  استبه   اجتماعی  و  گرااو 

 نام دارد.  «علی مائدة داعش» رمان او  ادبی اثر اولین و پرداخته مسائل زنان  آثار خود به  در بیشتر واست 

  صدا   مرا  عجله  با  .بود   شده  بنفش  هایشلب   و  باز  نیم  چشمانش  دیدم،  زمین  روی  بر  افتاده  را  شریین  -2

.  کند  معاینه  را  او  که  داد  دستور  و  زد،  صدا  را  نگهبان  چندی  از  پس  زد،  خشکش  ایثانیه  من  مثل  زد،

  ابوکفاح :  گفت   شوخی  لحنی  با  ابوجنید  .کشدنمی   نفس:  گفت  سپس  کند،   احساس  را  او  نبض  کرد  تالش

  کرد. عوضی می   بررسی  را  چیز  همه  قانونی  پزشک  متخصص  یک  همچون  او.  است  شده  تمام  کارش

  او  که  نبوده  شحواس  چگونه   کجاست؟  أم خنساء  زد. این   صدا   را   نگهبان  سپس.  کرد  قطع  را  رگشسرخ

  : گفت   نگهبان  به  آرام  صدایی  با  سپس  نکرده؟   جمع  را  آن  پایان،  محض   به   یا  کرده  استفاده  سرنگ  از

 و  هاسگ   تا  بنداز  غرب  سمت  از  زندان  پشت  در  و  بپیچان  آن  در   را  او  و  بیاور  جا  آن  از  ایمالفه 

 کن.   دفن خاک در را  او داریتوان اگر یا و کند  سیراب را وحشی مارهای

ماه  دلدا    اش را می گفت،آن دو نیز اسیر بودند. هر یک قصه،  روانهیو  دلدا  در اتاق، دو زن ایزدی،    -3

بارد  ماهاول  که  داشت  آن  از  بیم  بود،  باالاریش  زمان  تا  و  طوالنی  و  های  بماند  اینجا  شکمش  آمدن 

بارد او،  از  قبل  داعشی  از  یا  او  از  که  برد  گمان  داعشی  و  شود،  آشکار  و  بارداریش  است.  شده  ار 
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نداشتأتجر را  خود  همسر  از  بارداریش  خبر  زد،   ؛گفتن  خواهند  فرزندش،  سقط  تا  را  او  چون 

اش چنین کردند، آنقدر بر روی شکم او زدند، و به او قرص دادند، تا باالخره از  همانطور که با همسایه 

 دنیا رفت.

تا دلت    دختران  اره به خریدار گفت: این همبا اش  .برد   زندان  مدیر  اتاق داخل  به  و  کشید  مرا  ابوجنید  -4

می  با  کهحالی  در  .کردم   امتحان  را  هاآن   یههم   خودم  بخواهد   امیدوارم  :گفت  خریدار  خندید،حیله 

توان تعویض کرد یا برگشت داد.  شده را می فروخته  کاالی  :داد  پاسخ  به شوخی   مدیر  .باشد  فرمانبردار

  دهان   آب  با  من  فروش  مبلغ  کردن حساب  برای  را  انگشتش  مدیر  گذاشت،  میز  روی   را  مبلغی  مردک

حممد   ای  باشه  مبارک  :گفت.  کردمی   شکر  موفق   فروش   این  خاطرهب  را  خدایش  کرد و  خیس  خود ابو 
 .يرقاو 

 از  بلند قامتی  مردی  و  ابوجنید  شدم.  بیدار  سرم  باالی  در  دستی  حرکت  از  که  بود  نگذشته  دقیقه  چند  -5

 خواب  در غرق همچنان گویا  کردم،می نگاه او به همچنان  .کردمی پنهان را نور یهاروزنه که بود او پی

  ثابت   پاهایم  روی  را  وزنم   کردمسعی  و  ایستادم  تلوتلوکنان.  بشینم  تا  زد  ضربه  سرم  به  پاهایش  با  . بودم

  آن   حال   شدم،  دور  پس  گذاشت،  دستانم  روی   را  دستش  شد،  نزدیک  من   به  بلند  گامی  با  مرد   .دارم   نگه

  بسان   و   کشید  مرا   موهایم  از  کرد  حمله  من  به  ابوجنید  .کردم   برخورد  خود  پیشرو  دیوار   به   توجهبی   که

  و   کند،  چک  خوب مرا  داد  اجازه  خریدار  به  سپس  گرفت  را  گردنم دور  انگشت  با  ذبح،  برای   آماده  مرغ

  ابوجنید   به  کامل  رضایت  با.  دهد  قرار  خواست  که  هر کجا  را  دستش  و  بچرخاند  جا  همه  را  چشمانش

 اگر دیگر هم دست افتاد مرا خبر بده.  خرم ولی می   را او: گفت
6- Suicide 

7-Para suicide 

روی سمت راست و   .آرام بود  شریینکند، حاال همه چیز در خونش بر روی کف دستانم حرکت می  -8

پر شده  چپ صورتش سیلی زدم، چه بسا مرگ را به مردن تشویق نمایم، تا برگردد! پوست سفیدش  

های فرورفته در پوست او آشکارا وجود داشت. چگونه تمام  های قرمز و آبی، آثار دندان بود از کبودی

فهمم که تمام دردهایش را  رغم دردهای که دیشب کشیده بود، تازه میاین دردها را تحمل کرد؟ علی

که در    ایامزاده ن حر خودش را کشت تا تمام آن حیوانات زنده را بکشد، آ  شرییندرد نکشیده است.  

 درونش رخنه کرده بود. 

دار وارد شد. به ما دستور  همراه مردی در حدود چهل ساله و ریشبا تفنگ بر روی دوش، به   علیا  -9

های فروشد. دفتر به دست، ویژگی داد که بایستیم، و شروع به اشاره به ما کرد، گویا که ابزار صنعتی می 

، با صدایی شبیه به  علیا، دستیار  فاطمهی نُه ساله را انتخاب کرد.  سیما.  خواند هر یک از ما را بر او می

بیا.  معلم مدرسه  باش،  برافروخته شد. و    سیما ای گفت: زود  انفجار جهانی  بسان آتشفشان، گردباد و 

بیرون می فریادی   از صدها حنجره  سمت  به  علیا. نهههه.  روم. آید: نه، هرگز نمی زد، که گویا صدایش 
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بوق هولناک، سرزنش می  سیما بسان  را  او  که  رفت، و  تو درسی خواهم آموخت  به  بدکاره  کرد: ای 

سیما  ای از فیلم خیالی هستیم،  فراموش نخواهی کرد. ناخودآگاه، گویا در حال مشاهده تئاتر یا صحنه
ر با قدرت ادامه  افتد، اما کوبیدن ها هر باگفتم که اکنون می بارها سرش را به دیوار کوبید و هر بار، می

افتاد. بر روی تختخواب نشستم، حال آن که چشمانم   به زمین  از هوش رفت و  آنگاه که  تا  داشت.. 

 چقدر شجاع است!  گذراند.را از نظر می سیماهای پیوسته شجاعت

 
 و مآخذ   منابع

 قرآن کریم.  

 ( بنیادین: مطالعه(، »تروریسم جهش 1394اشرف نظری، علی    ی هفصلنامداعش«.    یافته و ظهور تهدید 

 .  44-36 :دوازدهم  ی هچهارم، شمار یه دور ،حبل المتين

،  1379همسرآزاری در شهر تهران سال  بررسي پدیدة  (،  1398آقاخانی، )کامران  ی، عباس و  آقابیگلوی 

 های اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه. مجموعه مقاالت آسیب 

 ، تهران: نشر سالی. خوردهتک خشونت خانوادگي یا زنان ک (، 1383اعزازی، شهال ) 

شناختی خشونت خانوادگی  (، »جامعه1396)پروانه، محمدحسن شربتیان و پویا طوافی،  دانش،  

سال شهر میانه(«،    54-18علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه )مطالعة موردی زنان  

 .  72 -47 :زدهمشان یهششم، شمار  یه، دورهای راهبردی امنيت و نظم اجتماعيپژوهش

( جورج  جامعه(،   1382ریترز،  معاصرنظریة  دوران  در  ثالثی،   یهترجم،  شناسي  محسن 

 تهران: نشر علمی. ، 7چاپ

کب و  روشنفکر،  )معصومه  ری  قزوینی،  ادبیات«، 1389نعمتی  در  اجتماعی  نقد  »مبانی   ،)

  . 167-145 :چهارم یه، شمارعلوم اجتماعي یهدانشنام یهفصلنام

اسفندیاری،  نیاعلیوردی فاطمه  و  ریاحی  محمداسماعیل  اکبر،  نگرش  1389)،  »تبیین   ،)

اجتماعی«،   یادگیری  دیدگاه  تجربی  آزمون  زنان:  علیه  خشونت  به  نسبت  دختر  دانشجویان 

   . 132-103 :هفتم یهشمار یکم، یهدورمسائل اجتماعي ایران، 

 ، تهران: نشر روشنگروان.ایران پژوهش دربارة خشونت عليه زنان در(، 1381کار، مهرانگیز )

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.   »عناصر داستان«(، 1380) ،میرصادقی، جمال
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مرجان آبادی،  مخلص  »جهانی1391)   ،نگهی  بر  (،  آن  تأثیر  و  انسان  قاچاق  با  مقابله  شدن 

ایران«.   تقنینی  جنایی  عمومي  یهفصلنامسیاست  سياستگذاری  راهبردی  دومطالعات    ی ه ر، 

 . 124-87 :نهم یهششم، شمار

مگی نظریه(،  1382)  ،هام،  فمينيستيفرهنگ  ترجمهای  تهران:    یه،  دیگران،  و  مهاجر  فیروز 

 انتشارات توسعه. 

 ، بریوت: دار اآلداب. علی مائدة داعش(، 2017عبدهللا، زهرا )



 

 
 
 

 زهراء عبدللا دراسة سوسولوجیة ملمارسات داعش ضد النساء يف رواية "على مائدة داعش" ل
 

 1زهرا ماهوزی 
 * 2رسول بًلوي 

 3انصر زارع 
 امللّخص 

النقد   یتطّرق  األدبیة.  األعمال  دراسة  ِف  احلدیثة  االجّتاهات  إحدى  من  للروایة  السوسیولوجي  النقد  یُعّد 
اجملتمع على  الطارئة  والتغیریات  االجتماعیة  األسس  بني  املوجودة  العًلقة  دراسة  إىل  للروایة  وذلك    السوسیولوجي 

قصصي مّت -مبضمون  اّلذي  اجملتمع  ونقد  الفنّیة  التداعیات  حتلیل  ِف  الروائیة  السوسیولوجیا  ختوض  الواقع،  ِف  أديب. 
مهّمة   قضاَي  تستوعب  أن  هلا  انشئة  فكرة  النسوي؛  االجّتاه  اخّتاذه  مع  األديب  األسلوب  هذا  خیايل.  عامل  ِف  رمسه 

وي؛ 1اجّتاه نس داعش" للروائیة زهراء عبدهللا بصفتها أثراً اجتماعیاً ذووأساسیة ِف شأن النساء. روایة "على مائدة 
االجتماعیة   واالضطراابت  واملآسي  والذكوریة،  الثقاِف،  والفقر  األسریات،  النساء  خمتلفة كحقوق  قضاَي  ِف  ختوض 

الداعش    اّليت رجال  ید  وعلى  مؤّخراً  ابجلظهرت  حلقت  اّليت  واآلالم  اجلروح  لنا  صّورت  من وكذلك  النسوي  نس 
ه خًلل  من  َّندف  العراقي.  االحتًلل  الدارسةخًلل  روایة   ذه  ِف  النساء  ضّد  داعش  سلوك  وتبیني  دراسة  إىل 

الوصفي املنهج  على  وابالعتماد  األديب  السوسیولوجي  النقد  إطار  ضوء  على  وذلك  داعش"  مائدة  -"على 
إ من  متّكنت  الكاتبة  أبّن  النتائج  خًلل  من  لنا  تظهر  لًلحتًلل التحلیلي.  املختلفة  الزواَي  ملعرفة  جدید  طریق  جياد 

 العراقي؛ فهي تصّور أمام مرأى املتلّقي ما قام به داعش من سيب النساء. 
 
 النقد السوسیولوجي للروایة، النساء، داعش، زهراء عبدهللا، روایة "على مائدة داعش". : الكلمات الرئیسیة  
 
 

 

 

 بوشهر ،  عربیة و آداهبا جبامعة خلیج فارسطالبة املاجستری ِف فرع اللغة ال  -1
 بوشهر ،  أستاذ مشارک ِف فرع اللغة العربیة و آداهبا جبامعة خلیج فارس   -2
 بوشهر ،  ا جبامعة خلیج فارس أستاذ مشارک ِف فرع اللغة العربیة و آداهب   -3


