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Man's responsibility in relation to the other is a historical question
that philosophers have sought to answer in their own ways. In the
school of phenomenology, in which the interaction between the
subject and the other has the particular importance, Levinas believes
that the subject's responsibility to the other is asymmetric and
unequal. The novel "Al-Haram" written by "Yusuf Idris" has been
selected for study based on Levinas's approach because it contains a
series of different relationships about women and the way the family
and society treat them. Given the purpose of the study, which seeks
to explain the effectiveness of Levinas's view in representing
discrimination against women and their status as subjects and others,
the most important characters of the novel, both in the position of
"subjectivity" and in the position of "other" according to Levinas's
report. The results of the research showed that the responsibility that
a man owes to another as a subject in the face of femininity changes
suddenly, but a woman as a subject must go beyond everything. The
male subject does not have any disturbances in his comfort, he does
not hesitate to use violence to eliminate the cause of unrest. In
contrast, women have been under the tutelage of the male subject
throughout their lives, and their family responsibilities are so
arduous that they are not given the opportunity to express
themselves. Levinas's view of femininity is not one of sympathy for
their repressed role, but rather reduces the "feminine other" to the
"same" of the masculine subject.
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چکیدهاطالعات مقاله
نوع مقاله: 

مقاله پژوهشی
ش،یور خـوهر کدام بـه فراخـلسوفانیاست که فیخیتاریپرسش،يگریانسان در رابطه با دتیمسئول

تیّـاهميگـریسـوژه و دنیکه تعامل بیدارشناسیاند. در مکتب پدبدان برآمدهییدر صدد پاسخگو
رابرصـورت نامتقـارن و نـاببهيگـریسوژه نسـبت بـه ديریپذتیقائل به مسئول»ناسیلو«دارد، یخاصّ

گون روابـط گونـارةیـاز آن جهـت کـه مشـتمل بـر زنج،»سیادروسفی«نوشته » الحرام«است. رمان 
نـاسیلوکـردیبراسـاس رویبررسـيدربارة زنان و نوع برخورد خانواده و جامعه بـا آنـان اسـت، بـرا

در ،رانـاسیلودگاهیـديمـدکارآزانیـمنیـی. بـا توجّـه بـه هـدف پـژوهش کـه تبه استانتخاب شد
نی، مهمتـرردمـدّنظر داي،رگـیعنوان سـوژه و دآنـان بـهتیّـزنـان و نمـود موقعهیعلضیتبعییبازنما
نـاسیلويهـاگزارهمطـابق»يگـرید«گاهیو هم در جا»گیسوژ«گاهیرمان، هم در جايهاتیّشخص
ه بـه عهـديگـریکه مرد در مقام سوژه نسـبت بـه دیتینشان داد آن مسئولقیتحقجیشدند. نتایبررس

شیخـوزیـاز همـه چدیـامـا زن در مقـام سـوژه با،ابـدییمرییدر مواجهه با امر زنانه، به ناگاه تغاردد
یکردن عامل نـاآرامبرطرفيبرا،نداشتهشیخوشیدر آسایاختاللچیبگذرد. سوژة مذکّر، تاب ه

،شـتهقـرار دارسوژة مذکّتیّمومیتحت قشان،ینان در همۀ زندگندارد. در مقابل، زییاز خشونت ابا
هـا داده بـه آن» مـن«نمـود يبـرایپـر مشـقّت اسـت کـه فرصـتيقدرآنان بهیخانوادگيهاتیمسئول

بلکـه در ،سـتیشـدة آنـان نبـا نقـش سرکوبيبه امر زنانه، از جـنس همـدردناسی. نگاه لوشودینم
.داده استلیمدّنظر سوژه مذکّر، تقل»ِ همان«را تا حدّ » زنانهيگرید«مقابل، 

03/04/1400:افتیدرخیتار
29/04/1400تاریخ بازنگري:

03/05/1400:رشیپذخیتار

هاي کلیدي:واژه
،یدارشناسیپد

ناس،یامانوئل لو
رمان الحرام، 

س،یادروسفی
.يگرید

با » الحرام«رمان یدارشناختیخوانش پد).1401(حسین،الیاسی مفردو زاده ریابی، سید مرتضیزینب؛ مهدي،قاسمی اصل: استناد
.136-113)، 1(11، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی.»ناسیلو«ینامتقارن اخالقتیبر مسئولهیتک
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. پیشگفتار1
، افکار 2یدارشناسیمکتب پدلیاست که ذیکساننیاز اوليفرانسولسوفیف،1ناسیامانوئل لو

گرانیدشهیمحدود به اندناس،یاما مطالعات لو،کردنییکشور تبنیرا در ا4»دگریها«و 3»هوسرل«
در یحتودینمايزیرخود را طرحژةیویدارشناختیتوانست، روش پديفکرهاينشد و با توسعه افق

را به سبب توّجه فراوان به مفهوم ناسی. لودیبرآشیخودارشناسیپدشگامیدو پهايدگاهیمقام نقد د
هیبر پازیو هوسرل ندگریاساس تفاوت نگرش او با هارایزاند؛دهینام»يگرید«لسوفیف،»يگرید«

مفهوم است.نیهم
فه اخالق را خاستگاه فلس،يسازاو با یک وارونهیبه عبارتداند،یمیاخالق را فلسفۀ اولناسیلو«
بناکنندة سوژهتیمسئولنی. اداندیرا مقدم بر کسب معرفت ميگریدر قبال دتیو مسئولدهدیمقرار
رو گسان، در انتیدر جهان است. سوژه بودن سوژه و انسان» ما«سازنده بودن معناداريو » ما«گی
. )68:1393، (ایزدپناه» است» خوديبودن برا«بر »يگریديبودن برا«و تقدم يگریداشتن دتیاولو

ب ز جوانرا ا»يگرید«بطه با رایاخالقتیتالش کرد که ماهشیدر مجموعه آثار خوناسیلو
سفه، مانند ر از فلیغيگریدهايطهیتنوع باعث شد تا تفکرات او در حنیکند. احیگوناگون تشر

هر کدام شدهبیانهاينهیزمرایز؛کنددایپتیّاهمزینمیسیو فمنیاسیعلوم س،شناسیآموزش، جامعه
.پردازندیميگریمن و دنیو نقد روابط بفیتعرهبینوعبه

و یخیتارنهیشینامتوازن مانند زن و مرد باشد که پيدو سونیممکن است رابطه بيگریمن و د
ایممکن است به روابط فرد و جامعه و ایبه نفع مرد در پشت سر خود دارد و یطوالنیفرهنگ
در توانیمزیرا ن.نژادها و..ها،تیاشاره کند. نوع رفتار جامعه با اقلگریکدیمختلف با هايگروه

نینمود. بر ایکرده، بررسنییآن را تبناسیکه لويگریسوژه نسبت به دیاخالقتیچارچوب مسئول
»سیادروسفی«ۀنوشتالحرامداستان رمان هايتیّ روابط شخصلیتحليبراناسیلوکردیاساس، رو

و یطبقاتضیتبعألهبه مسرمان، پرداختننیانتخاب الیانتخاب شده است. دل،يمصرسینوداستان

________________________________________________________________

1. Emmanuel Levinas

2. Phenomenology

3. Husserl

4. Heidegger
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گاهیبدان پرداخته و از نظر جاشیخوییدر عمل رواسیناروا به زنان است که ادرهايظلمنیهمچن
هاينوشتار تالش دارد با درنظر گرفتن گزارهنیاست. ایو شبکه روابط آن قابل بررسيگرید

کند.یرسرا برگریکدیعملکرد قهرمانان داستان نسبت به ناس،یلویدارشناختیپد

. فرضیه پژوهش1-1
روابط قهرمانان داستان نسبت به یکدیگر براساس جایگاه فرودست براي زنان تنظیم شده و در کل 

زند.هایی وجود دارد که به این تبعیض دامن میساخت اجتماعی نیز تبعیض

. پرسش پژوهش1-2
چگونه ،»يگرید«زن در جایگاه مختلف داستان نسبت به هايتیّاز رفتار شخصدارشناسانهیخوانش پد

شود؟یمریتفسناسیلوینامتقارن اخالقتیبراساس مسئول
رمان، مدنظر لیتحليبراينظرکردیروکیعنوان بهناسیلوهیکاربرد نظرنکهیبا توّجه به ا

قابل اشاره است: لیحوزه به شرح ذنیمرتبط با آن در ايهاپژوهش حاضر است، پژوهشسندگانینو
یعناصر داستانس،یادروسفیحرامالرمان يساختاریدر بررس،)1394(منظم و دلشادينظر

جهینتنیبه اکرده ،یبررسيساختاراز نظر و... يلحن، راو،يپردازتیّمانند زمان، مکان، شخص
است. یسترئالیمضموندهندةرمان نشاننیکارگرفته شده در ابهیکه مجموع عناصر داستانانددهیرس

ينمایدر س»يگرید«و » گفتن«انینسبت ميدر واکاو،)1397(ایکیاضیو فیروحانيهاافتهی
ۀگانسهيهادر دورهیارستمیکينمایسدهدینشان مناس،یامانوئل لوياز منظر آرایارستمیک

تیبه کلتیفرديریناپذلیتقلیدر پییگرابه واقعيبندیو پایینمایبه فرم سکردیاز خالل روش،یخو
یدر روابط عاطف»يگرید«گاهیجایقیتطبیدر بررس،)1398(و همکارانيبوده است. جوار

ۀیبراساس نظرزادهیاثر غزاله عل» دو منظره«اثر گوستاو فلوبر و يدر دو رمان مادام بوارهاتیّشخص
یامر زنانگوتیمسئولاسچون چهره، احسهميگریوجوه مختلف مفهوم دۀبه مطالعناس،یامائونل لو

يگریمواجهۀ آنان با امر دیچگونگ،هاتیّشخصانیروابط میابعاد در بازخواننیالیبا تحل،پرداخته
و معشوق در شعر ناسیدر فلسفه لويگریمفهوم دیقیتطبیدر بررس،)1400(ی اند. قسامکردهنییرا تب

که معشوق حافظانه تا است دهیرسجهینتنیبه اکرده،یسبرريگریعنوان دمعشوق را بهگاهیحافظ، جا
تیمسئول-يبه جا/ي برا-يمادرلیمنصور در تمثادیاست. صمشابهیناسیلويِگریبا ديادیحد ز
مپارادایمقامدر-یندگیو زاينشان داده که مادرناس،یامانوئل لودارشناسانهیپدشهیدر اندیاخالق
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بسته است. همیاخالقتیمسئولنیادیبندهیبا پد- ناسیلوشهیاندشناسانه مسلّط در ارزش
در اسنیلوکردیصورت گرفته با رويهاپژوهششتریقابل مشاهده است، بباالدر موارد چنانچه
بۀ قط از جننون فپژوهش مدّنظر است تاکنیکه در االحرامرمان ،بودهیو رمان فارسلمیحوزة نقد ق

ابعاد زاارد دنظر رمان دريو محتواهیماجستار با توّجه به دروننیشده است و الیتحليساختار
. کندرمان کنکاش نیارا در ناسیلوۀیمختلف نظر

وش پژوهش ر. مبانی نظري و 1-3
خود. 1–1-3

و با آن کنش کندیاست که جهان را تجربه م5ي»من«عبارت از شیمعنانیتریدر کل«خود، ایسوژه 
را نسبت به من يگریفالسفه، که دگریبرخالف دناسیاما لو)،malpas,2005:56» (متقابل دارد

دیمعتقد است که با،من تمرکز دارندتیو وضعتیّروابط آنها بر موقعفیو در تعرکنندیمفیتعر
شود. فیتعريگریمن در نسبت با د

یآگاه»يگرید«به حضور » من«از آنکه شیسروکار دارد، پ»يگرید«با » من«ناس،یاز منظر لو
. ردیگیشکل م» من«در »يگرید«به واسطۀ تهیویسوبژکتیعنیداشته باشد؛ 

رو فـ» مـن«کـه بـه یتـیریاست، غتیریغای»يگرید«به تهیویقوام سوبژکتگریبه عبارت د«
و بـه کنـدیخود را حفـظ میهماننیازیمن نتۀیویو البته در مقابل سوبژکتشودیکاسته نم

» غیـر«بـه در نسـبت» من«است، » غیر«به » من«اما از آنجا که قوام ،شودیفرو کاسته نمریغ
گـریل دروزانۀ من در قبـاتیولئالعاده مسعد فوقبُتهیوینه برعکس. سوبژکتشودیمفیتعر

در جهـان ياابـژه»يگـریدرایـزسـت؛یمـن ندرتکه تحت قيزیچهاست. در قبال انسان
نشـده و عمـل انجامیدرمانـدگینـوعتیمسـئولنیدر اهجینتدر . ستیتحت قدرت من ن

خــود را یختگیو بــه موجـب آن ســوژه خـودانگابـدییکـه وقــوع ميزیــوجـود دارد... چ
).levinas,1993:185(»ابدییشده مشکسته

6يگرید. 1-3-2

کرد:میبه سه بخش تقستوانیمرا يگریدر رابطه با دناسیلوشهیاند

________________________________________________________________

5. the I

6. otherness
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در يگـری. در بخـش دوم دکنـدیمدیـتأکيگریمطلق دتیریبر غيدر بخش نخست و«
را نشـان دهـد و در یکـینزدنیا» چهره«با مفهوم کندیمیو سعردیگیمن قرار میکینزد

دهندة آن نشـانینیجانشـایـ7يکه واژة مادرردیگیميجا» من«در بطن يگریبخش سوم د
). 1399: 186،ینژاد و فاضلی(عبدالعل»است

ود را خن ابتدا بلکه از هماکند،یاي آزاد ظاهر ماش، به مثابه سوژهنه تنها خود را در چهرهگريید
).levinas,1979:215(سازدیو همچون امري مطلق حاضر میاي نامتناهدر فاصله

8چهره. 1-3-3

. سـازدیاو را آشـکار مشـهیاندیاست که سرنوشـت اخالقـناسیلومیاز مفاهیکیچهره «
ه خـود در وهله نخست چهره او توجّه مرا بـشومیرو مروبهگریدیکه من با انسانیهنگام

حالـت رگیباور است که در چهرة شخص دنیبر اناسیکه لورسدینظر م. بهکندیجلب م
لطه سـریـرا زبیـامر غرنیای،ادراك هستقیاز طرتواندیسوژه نمکهنهفته است یبیغر

چهره قابـل فروکاسـتن بـه موضـوع ادراك وگر،یشناخت و فهم خود درآورد. به عبارت د
). 19:1395ز،یتبریانیو کافیاصفهانانی(صاف»ستیشناخت ن

معنا و جهان است. ستگاهبلکه خاست،یجهان ننیچرا که چهره در ا؛ اوبژه باشدتواندیچهره نم
,levinas(دیگویسخن م» مهمان نوازي به جاي موضوع قراردادن«چهره از بارهدرناسیلو

چهره سخن است. ) 1979:299
يمادر. 4–1-3
اندو عبارتدنیبه او وجه شَ دجوییسود ميمادرلیاز تمثیاخالقتهیویسوبژکتفیتوصيبراناسیلو
داریپدیدمآو کنش شهیکه در مقام شرط امکان هرگونه اند» او را داشتنيو پروايگردیتاب«از
.)Horowitz & Horowitz,2006:97-98(گرددیم

او و يبـراینیتـا حـد جانشـ»يگـرید«در قبـال تیولئمسـمهم است، »يمادر«آنچه در «
کـه يدر قبـال آزاریحتـ»يمـادر«اسـت. يگـریديشـکنجه بـر روریاز تـأثدنیکشرنج

يمعنـانـاسیاسـت. لو» بـودنيگـریديبرا«کامالًيول است. مادرئمسندیبیگر مشکنجه
را » خـود«حیصحيمعنا» يمادر«: کندیو اعالم مزندیموندیپيرا با اصطالح مادر» خود«

بـه واسـطه نیـاز اشیبه خودش شکل دهـد؛ او پـتواندینم» خود«. گذاردیما ماریدر اخت

________________________________________________________________

7. maternity

8. face
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).levinas,1991:104(» انفعال مطلق شکل گرفته است
ردیگیقرار م» من«در بطن »يگرید«که در آن دیگویسخن م»يگرید«تجربه يااز گونهناسیلو«

» است» همان«در »يگریآبستن بودن ديمادر«تجربه است. نیندة اینما»يمادر«که واژه 
)levinas,1991:75( .
ینامتقارن اخالقتیمسئول. 5–1-3

یاخالقتیکه مسئولیمعننیله عدم تقارن است، به اأمسناسیلوکردیرويهایژگیونیاز مهمتر
نیرا براساس ترازو معیاصول اخالقدیو نباستیرابطه برابر و متقارن نکیيگریسوژه نسبت به د

،شودنییبه رفتار شخص ب تعتوّجهبا دیرفتار شخص الف با شخص ب چگونه باشد، نبانکهیکرد. ا
دیو نباشودیمنییاو تعیاخالقتیبا توجّه به مسئوليگریهر کس نسبت به دفیو وظافیبلکه تکل

در رفتار ياز اخالق مشروط به برابرناسیانتظار رفتار متقابل داشت. در واقع لويگریدر مقابل از د
وجه، نیبه بهتر،يگریدرنظر داشتن رفتار ددونبدیبلکه معتقد است هر کس با،کندینمتیحما

را در قبال او انجام دهد. شیخوتیمسئول
اراده ۀامـر مطلـق کـه بـه مثابـایعبارت است از اطاعت از قانون ،اخالق» کانت«يبرااگر«

یاسـت کـه توسـط درخواسـت اخالقـیاخالق فرمـانناسیلويبراشود،یملیتحمیعقل
از عقل مختار اسـت در یکانت اخالق ناشيبراگریبارور شده است، به عبارت د»يگرید«

») اسـتینـییآگـریبـودن (د»يگـرید«از منقـاد یناشـاخـالق نـاس،یلويکـه بـرایحال
).1399: 184،ینژاد و فاضلی(عبدالعل

و ســوژه را در مرکــز شـتنیهمــواره خو،یو فلسـفیاخالقــيهادسـتگاهشــتریهرچنـد ب«
سـوژه و يهـارا بـه نامگریکـدیدو واحـد جـدا از ناسیاما لو،نهندیخود میشناسیهست

ارتبـاط، بلکـه نفـس نیاز اییسوژه به مثابه تفسیر غاادراكکه نه کندیمییشناسايگرید
ياخـالق بـرانی. بنـابراکنـدیه سـاحت اخـالق را بنـا مت کآن اسيزیارتباط و رازآمنیا

را دارد یدستگاه فلسفکیبلکه حکم ،دهایو نبادهایاز بايمجموعه هنجارکینه ناسیلو
يگـریسوژه و دانیاگر دربارة نسبت ماما؛سنخ استسنگ و بلکه همهمیشناسیو با هست

کـه ياصـهی. خصمینیبینمـيادیـبنياصـهیدر آن خصنـاسیبـه نـزد لوم،یکنـوجوجست
»نامنـدیم» عـدم تقـارن«را صـهیاسـت. آن خصيگـریسوژه و دانیدهنده مناسبات مشکل

.)131:1399ا،یکیاضیو فی(روحان

زنانهامر. 1-3-6
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غلبه بر دوگانه يتالش برابا وجودکرده است. او ریتعب» راز«در مواجهه با امر زنانه از آن به ناسیلو
و ی، امر جنس»زنانهيگرید«نوبت به یوقتش،یخویذهن و بدن و قراردادن آنها در حوزه اخالق

. ابدییمرییتغیسنتینیعالم دکیتا حد اشلسوفانهیفچهرهرسد،یميمادر
آمـده اتیـاز ادبییهـاکه در بخشيریاثيبه آن معنادیکه راز نبامیبگوخواهمیمصرفاً«

يظهورهانیترلطافتیباینیترشرمانهیدر بها،تیجسماننیترانهیبلکه در وحش،فهم شود
بلکـه ،سـتیراز نیو نـه از آزرم او. هتـک حرمـت، نفـکاهـدینه از راز او مزیامر زنانه ن

,levinas» (رابطه با آن استزاياوهیش 1987:86( .
فاصله يگرینسبت به دتیاو دربارة مسئولیاصلدگاهیاز دد،یگویدربارة امر زنانه مناسیلوآنچه

با یقیبه زنان هموار سازد. اگر سوژه مذکر بتواند به هر طرشتریظلم بيدارد و چه بسا راه را برايادیز
یمجرمانه آن، نفیحتایو زیآمخشونتتیاز آنها به جهت ماهکدامچیرو شود و ههامر زنانه روب

نظر نیشد. امتصور یگاهیجای،جنسيگریزن در مقام ديبراتوانینباشد پس چگونه م»يگرید«
. ختیاو برانگبرضدرا يادیاعتراضات زناسیلو

عـدم تقـارن «امـا ،است» عدم تقارن«همان ظاهراًزیآن است نیدر پسمینیفمانیجرآنچه«
مردساالر کـه بـه سـرکوب زنـان منجـر شـده اسـت. درواقـع یخیتارانیحاصل جر» منفى
بـا یاسـت و نسـبتیقربانکیریتصوکندیمییاز زنان بازنماسمینیفمانیکه جريریتصو
از زنان هدف ناسیلوریمعتقدند تصویسبب است که برخنیاندارد. به یناسیلويزیرازآم

). Salazar,2008:112» (افکندیزنان را به مخاطره ميآزادسازییغا
نمـودار مرد دانسته است که صـرفاًیمنفریرا تصوناسیزن در آثار لوریتصوزینيگاریریا«

،يگاریرینظر ا. بهافروزدیو آتش لذت را باز مداردیرا زنده نگه ملیاست که ميزیآن چ
مـتهم يمردانـه اسـت و او را بـه مردسـاالرلیـمیاز لذت، درواقع فرافکنـناسیوصف لو

:irigari,1991» (کندیم 109-113.(
الحرام. معرفی رمان 1-4

در این .افتدیاول و دوم اتفاق میجنگ جهاننیب،ستمیچهل قرن بدر دهۀ، از نظر زمانی الحرامرمان
اي نان به مناطق مختلف عنوان کارگران فصلی براي لقمهدوره، طبقات محروم جامعه ناچار بودند به

داران و خوانین بزرگ کار کنند. روزي در حاشیه رودخانه جنازة نوزادي مصر بروند و در مزارع زمین
کند. وجو میافسر پلیس با اطالع از این موضوع، به دنبال مادر بچه همه را جستشود وپیدا می

هاي ذهنی افندي درباره مادر بچه و اینکه متعلق به چه گروهی هاي مختلف رمان، بیانگر درگیريصحنه
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کنند کار میگذرد. شک افندي پیش از همه، متوجه زنان کارگري است که در مزارع پنبه است می
نامی » هاکولی«یا » هاغریبه«شوند. به اعتقاد او زنان اهل منطقه هرگز مرتکب چنین جرمی نمیچون

اند. فکري افندي وقتی از یافتن متهم میان کارگران ناامید است که اهالی محلی بر کارگران گذاشته
، زندگی کند، حتی به دختر و همسر خویش. بعد از این قسمتکم به همه زنان شک میشود کممی

مادر نوزاد فوت شده، به تصویر کشیده شده که چگونه با کارگري در مزارع خرج فرزندان و » عزیزه«
افتنیبه دنبال مارش،یکردن شوهر بریسيبرازهیعزيروزکند. اش را تأمین میشوهر از کارافتاده

در تمام مدت . شودیردار مباکرده،تجاوز به او»نیمحمد قمر«و در آنجا رودیمزرعهبه مینیزمبیس
يدر فصل کشت پنبه براکند تا بتواند بارداري، این موضوع را با رنج فراوان از دیگران پنهان می

ي، ناخودآگاه دستش را جلوآرام کردنشيآمدن بچه براایپس از به دنبرود.شیکارکردن به التفت
دادن شغل، از ترس رسوایی و از دستزهیو عزردیمیمیدر اثر خفگنوزاد اما ، گذاردیدهان او م

کارکردن گردد و با تمام توان بهبرمیمزرعه پنبه به بالفاصله پس از این اتفاقزهیعزکند. رهایش می
او حال مشکالت پس از زایمان سرانجامبا ایناش برانگیخته نشود.دهد تا شک کسی دربارهادامه می

خشمگینانه اریدر آغاز بسي. افندرسدیميافنديگوش فکرو موضوع بهکند شدت بیمار میرا به
رود، اما مواجهه او با زن دردمند و بیماري که به خاطر تأمین زندگی فرزندانش به این سراغ عزیزه می

پایان زنان در جامعه کند. عزیزه در روزهاي بیماري، نماد رنج بیروز افتاده، تصمیم او را عوض می
شدن نظر اي را به درد آورده، باعث عوضبار است که دل هر بینندهاي رّقتگونهاست. وضعیت او به

دانستند. به دستور افندي، هاي عادي جدا میشود که پیش از این کارگران را از صف انسانکسانی می
زهیعزاي ندارد و اما این کارها نتیجهشود تا از آفتاب داغ در امان بماند،ساخته میی براي عزیزهآلونک

.کندیفوت مي ماریسرانجام در اثر ب
. پردازش تحلیلی موضوع2

انیتا نسبت مشودیپرداخته مالحرامدر رمان ناسیمدنظر لومیمفاهتیبخش به ذکر وضعنیدر ا
داستان مشخص شود. يهاتیّشخصنیو سوژه در روابط بيگرید
يگریسوژه و دتقابل. 2-1

کرده، مشتمل بر انیبگریکدیو نحوه ارتباط آنها با يگریمواجهه سوژه و دبارهدرناسیآنچه لو
فاصله اریوضع مطلوب بسنیاز اافتدیاما آنچه در رمان اتفاق م،استيگریسوژه در مقابل دتیمسئول
دارد: 
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ه ترى کیف تکون فاعلۀ ذلک الحرام؟ ما من مرة ذکرت أمامه الکلمۀ إال واقشعر بدنه، مع أنـ«
عالقات قبل أن یتزوج وحتى بعد أن تزوج. ولکن کأنما کـان -مثلما لمعظم الناس -کان له 

).2017:12س،ی(ادر»9یستبعد أن توجد نساء فی العالم یخطئن مثلما تخطئ النساء معه
نوزاد کهيرمادر گناهکايجوواست که در جستسیافسر پليافنديفکرشهیاندانگریبند بنیا

هن در ذي،گریعنوان ددل از زن بهنامتعايریعنوان سوژه، تفسبهي. افندبیان شده است،خود را کشته
کز جهان ژه در مرکه سوییند، گوااتهام خارجرهیکه همگناه با او هستند، از دایزنانيدارد. نزد افند

قع با وژه درواسود. شفیت او تعریّموقع(در مقابل امر مطلق)، با توّجه بهی قرار گرفته تا اخالق نسب
زد سوژه،نرد. قصد دارد، خود را از مجازات مصون داش،یزنان مرتبط با خويامن براۀیحاشمیترس

با او يگریاما اگر د،مرتکب آن شود مستحق مجازات استيگریاست. اگر دیگناه و جرم امر نسب
مذکر يهاوژهساکثر ن نوع تفکر دربارة زن نزدی! اابدییميسوژه به او تسریگناهیهمداستان باشد، ب

زیناه ننام گیتبلکه ح،دانندیرا نه تنها مستحق مجازات نمشیداستان وجود دارد که زنان مرتبط با خو
.گذارندیبر آن ارتباط خالف اخالق نم

سوژه نسبت ناس،یاست. نزد لويگریاز دناسیلوفیداستان، خالف تعرنیغلبۀ سوژه مذکر در ا
نیر ادر زنانه اما ام،ردیگیشکل ميگریسوژه در ارتباط با دفیدارد و اساساً تعرتیمسئوليگریبه د

يمونۀ بعدنر. دندیبیمبیفرودست قرار دارد که از ارتباط با سوژه آسيادر رابطهرمان، کامالً
: داندینمریرپذرا باويگریکه سوژه اصل امکان خطا از طرف دشودیمشاهده م
ولکنه ال یبحث عمن قد یصلح لیکون األب، هو یبحـث عـن األم، فهـو مسـتعد أن یصـدق «

س،یـ(ادر» 10یصعب علیه أن یصدق الحرام فـی النسـاء-األمر ما -الحرام فی الرجال، ولکنه 
12:2017.(

قائل است که در زیآمضیخود حقوق تبعيبرا،زنانهيگریدر رابطه نامتوازن با دچنانسوژه آنمرد
تفکر دقت شود، نیوجود ندارد. اگر به عمق ايگریديامکان خطا از سويبراییاو، جابینیجهان

________________________________________________________________

او هـم نکـهی. بـا ادیـلرزیبـدنش مشـدیگفته مشیکلمه جلونیبه نظرت فاعل آن کار حرام چگونه است؟ هر بار که ا. 9
شـوند کـه دایـپایـدر دنیزنـاندانسـتیمدیبعییاما گو،داشتیبعد از آن روابطیاز ازدواج و حتشیمردم پشتریمثل ب

مانند زنان با او گناه کنند.
کنـدیکردن مـردان را بـاور م) گنـاهي(افنـدمادر طفل است. اويبلکه در جستجو،ستینیاو به دنبال پدر احتمالیول. 10

.ردیکردن زنان را بپذسخت است گناهشیبرایول



)38(پیاپی 1401بهار، 1، شمارة یازدهمفصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 122

که راموضوعنی. سوژه اشوندیمحسوب م»يگرید«و همه زنان » من/ خود«همه مردان، يافنديبرا
حال نیو در عتابدیبرنم،شودجامعه خارجپذیرفتهشده و فیتعريهازنانه بتواند از چارچوبيگرید
خود قائل است.يحق را برانیا

ه عنوان سوژهرگز بهییاست که زن در آن دوران گونایدهندةدر رمان، نشانيگریدشواهد
کر ست. سوژه مذکرده ایزندگيگریدکیعنوان سوژه بهو سرپرستیتیمومیمطرح نبوده و تحت ق

ينترلگرکشد. در برابر چشم او باشیتا تمام جوانب زندگدهیدر اطراف زن کشيحصار،پدر و شوهر
رت د، به عباوجود داشته باشدیانبیعنوان رازآلودگبهيزیزن چيکه براشودیمیسوژه از آنجا ناش

نانه امر زکند.دایر پبه تفکيازیداشته باشد که نیدگیچیآنچنان پدیامر زنانه از نگاه سوژه نباگر،ید
کند:یزندگانیعدیهمواره با
الشک لم یکن مسیحۀ أفندي قد أحسه أبدا إال تجاه اآلخـرین، تجـاه الفالحـین والمـآمیر و «

اإلدارة وکل الناس. لم یکن أبدا قد أحسه تجاه نفسه أو من هم فی حکم نفسه، تجاه عائلتـه، 
ام النـاس، وحتـى إشـاعۀ رسـائل تجاه ابنته لنده بالذات. حیاتها علنیۀ أمامه وأمام أمهـا و أمـ

العیون والنظرات و اإلشارات بینها وبین صفوت تکـاد تکـون علنیـۀ هـی األخـرى، وحیاتهـا 
العلنیۀ هذه هی کل حیاتها، فهل من الممکن أن تکون لهـا حیـاة أخـرى، حیـاة تزاولهـا مـع 

).2017:35س،ی(ادر»11صفوت ابن المأمور فی الظالم؟
چار اشد دخود داشته بيبرايممکن است دخترش رازنکهینمونه سوژة مذکر از فکر انیادر

. شک زن استیدر زندگرآشکاریغيابودن جنبهرممکنیسوژه حول غيها. پرسششودیشوك م
ست اش ممکن . نه از جهت آنکه دخترکندیمتیشدت او را اذهبشیبه دختر خویحیمس»بیباشکات«

یطایات احتچگونه اقدامکندیفکر منیبلکه به ا،شودبیآسایدچار رنج گریدياژهسوادر ارتباط ب
نسته از توايگریعنوان دثر نبوده و لنده بهؤم» لنده«یاز زندگیحذف هرگونه جنبه خصوصياو برا

؟سوژه مذکر خارج شودریثأحوزه ت

________________________________________________________________

چگـاهیموران، دولت و همـه مـردم. هأشک نکرده بود. شک به کشاورزان، مگرانیجز دیتاکنون به کسيافندحهیمس. 11
یخصوص به دخترش لنده. همـه زنـدگبهاش و . به خانوادهکردیکه در حکم خودش بودند شک نميافرادایبه خودش 

همـه بـاًیرا تقراو و صـفوتنیها و اشـارات بـنگاه،یچشميهاامیپعهیشایچشم او و مادرش و مردم بود. حتيلنده جلو
بـا یمخفـیهم داشته باشد؟ زنـدگيگریدیممکن است که او زندگایاوست. آیآشکارش همه زندگیدانند. زندگیم

مور؟أصفوت پسر م
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امر زنانهتیمحکوم. 2-2
يارگره زنان کهام را متوجّ همواره گناهکار است. سوژه مذکر ابتدا اتيگریعنوان درمان بهنیدر ازن

یوقتند ومشغوليشاوزکيبه انجام کارها» بخور نمیر«در حد يدستمزديکه در آن منطقه براداندیم
:رودین ماورزاکشوادةاست، به سراغ خاندهیفایکارگران بانیمجرم از مافتنیيکه اقداماتش برا

ث عن األم. وفی بحثه هذا لم یترك أحـدا، حتـى امـرأة الباشـکاتب السـت أم لنـده هو یبح«
تناولها بحثه، ولکنها کانت فی زیارة لزوجته فی األسبوع الماضی، ولم تکن أبدا حامال. ومـن 
بیت إلى بیت تنتقل عیناه، بیوت المزارعین الکبار الذین لدى الواحـد مـنهم أکثـر مـن ثالثـۀ 

و بیوت التملیۀ الذین ال یملک الواحد منهم إال فأسه. و نساء العزبۀ جمیعاً أزواج من البهائم،
یمر أمام عینیه: التی یعرفها تماما والتی ال یکاد یعرفها... البنت و العانس و العازبـۀ و المطلقـۀ 

س،یـ(ادر» 12و المشکوك فی امرها التی استجابت لهزاره مـرة والتـی خجلـت  ولـم تسـتجب
12:2017. (

ت تصور اسمامر زنانه يبراناسیکه لويان با آن رازآلودعنوان سوژه مذکر به زنبهينگاه افند
ا هر بیزنراز نظر او هبا راز ندارد.ینسبتاساساًگذردیميدارد. آنچه در فکر افنديادیفاصله ز

زنانه امرناس،یر لوباوکند. به یزندگیو ابهامپیچیدگیچیدر برابر او بدون هدیبایاجتماعتیّموقع
،شودیمرینه تعبامر زنایزنان به رازآلودگلیاست که نزد او به تمايزیهمان چنیو ازدگرییاز نور م

رید. تفسوجّه ندارشدن نزد زنان تبه پنهانلیتمانیکننده اتیتقوهاينهیبه زمناسیلورسدینظر مهاما ب
ه تصورات بودن بزیازآمنوع رنیارایز؛کندیمجادیزنان ايبراايشکنندهتیّ از امر زنانه، موقعناسیلو

. کندیمادیپینسبت به سوژه مذکر، هستفیدر تعرکه زن صرفاًییگوگردد،یسوژه مذکر از زن برم
وع نگرش اما ن،کندیمفیتعريگرینسبت به دینامتقارن اخالقتیسوژه مسئولياگرچه براناسیلو

زن رایز؛ ندادهرارزن قاریدو، در اختنیانیقدرت را در رابطه بيزوکارهابه امر زنانه، سااو نسبت
است.يگریهمواره د

________________________________________________________________

کس حتی زن باشکاتب، مادر لنـده را از قلـم نینـداخت ولـی گردد و در این جستجو هیچاو (افندي) دنبال مادر  بچه می. 12
هاي کـرد. خانـهاي به خانه دیگر حرکت میدیدن زن افندي آمده بود و ابداً حامله نبود. چشمهایش از خانههفته قبل او به 

هاي تملیه که فقط یک داس دارند. زنان روستاي عزبه جفت حیوان داشتند و خانه3کشاورزان بزرگ که هرکدام بیش از 
شناسد... دختر و ترشیده و مجرد و و چه آنها که تقریباً نمیشناسد گذرند. چه آنها که کامالً میهمه از جلوي چشمش می

اش جواب داد و زنی که خجالت کشید و پاسخی نداد.مطلقه، زن مشکوکی که یکبار به شوخی
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ومنذ أن تزوجها وصلتها تکاد تکون مقطوعۀ بأهلها، حتى أخوها حـین یـأتی لزیـارتهم فـی «
التفتیش یخفی فکري أفندي أمر زیارته. وإذا سأله البعض عنه، قال إنـه مـن الرجـال الـذین 
یعملون عند والد الست، وإنه یأتی لیطمئن أباها علیها. کان علیها أن تمثل دور زوجۀ المأمور 

). 2017:47س،ی(ادر» 13لمحترمۀ على الدوامالمتکبرة ا
ر زنانهر حوزه اماز تجربه زنان دیقیدقيبندصورتیمصر در آن زمان، حتزدةضیجامعۀ تبعدر

ایآ.ردیگیاست که از سمت سوژه مذکر در قبال آنان صورت میآن هم سرکوبلیوجود ندارد. دل
یخصحوزه شتوانیاز دست داده، مرا اش نوادهبا خاداریحق دیکه پس از ازدواج، حتیزنيبرا
،هحروم بودمشیخویاز حداقل حقوق انسانيموضع او در قبال امر زنانه تصور کرد؟ همسر افنديبرا

اشیندگدر ززیچچیاست و هيکه همسر افندی رامحترميحال ناچار است که نقش بانونیدر ع
يرگیو با داهه مواجریدر خانواده ندارد تا بتوان تحیفضا، شراکتنیکند. زن در ايکم ندارد باز

ظر رش از منو همسيدافننیهرگز به ساحت رابطه بيراوزیکرد. در رمان نیابی(مرد) را ارزمندبدن
يابريرکاایهمسرش را دوست دارد و نکهیدربارة ااصالًي. افندشودیوارد نمیمسائل شخص

در دیه باکستاینقش رسميفایو همسرش هم فقط به فکر اکندینمیاو انجام دهد، صحبتتیرضا
ن به ه پرداختکداندیمکینيبلکه راو،ستینيله، غفلت راوأمسنیالی. دلدینمافایاگرانیبرابر د

ودن ازآلود بداشتن و ردر نهانیسعناسیلوریآن ندارد و به تعبي دربارهحق اظهارچیکه زن هيامر
خواننده است. يبرايآورکنش ماللکند،یآن م

من التخلص من هذا الشر المستطیر الذي یرقد فـی مکـان مـا مـن بطنهـا، -اذن-کان ال بُدَّ «
ویکبر کل یوم ویملؤها ولن یهدأ حتى یخمد أنفاسها... وکانت تتحمـل أشـد الشـدائد حتـى 

کانت تحتمل وتکظم... دون أن یکون لها الحق فی الشکوى، والشکوى أحیانًا تذهب باأللم. و
» 14وتطلب من هللا أن ینقذها، إن لم یکن ألجل خاطرها فألجـل خـاطر عبـد هللا الراقـد العـاجز

________________________________________________________________

يبـرادرش بـرایوقتـیحتيأفنديقطع شده است. فکرباًیاش تقرکه با زنش ازدواج کرد، رابطه زن با خانوادهیاز وقت. 13
اسـت کـه یاو از مرداندیگویل کند مؤااش سدربارهیو اگر کسکندیموضوع را پنهان منیاد،یآیمشیه تفتبدنشانید
نقـش دیـباشـهی. او همدیـآی) مشیاش آسوده باشـد (بـه تفتـدربارهپدرشالیخنکهیايو براکندیپدر خانم کار مشیپ

کند.فایهمسر مغرور و محترم کالنتر را ا
کنـدیو او را پـر مشـودیکه هر روز بزرگ مییخالص شود. بالدهیدر شکمش خوابییبال که جانیاز شر االزم بود . 14

تحمـل کـرد و تیرا بدون داشتن حق شـکاهایسختنیترسختزهیکه نفسش قطع نشود، آرام نخواهد شد. عزیو تا زمان
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).60:2017س،ی(ادر
و چون فرد متجاوز، از طبقه شودیدر اثر تجاوز باردار مزهیاست که عزیصحنه مربوط به زماننیا

امکان رفتن نزد پزشک یفقر ماللیبه دلزیارد، نندرا از او تیت شکائداران و مالکان است جرمزرعه
. ماندیاو مهتنها به عهدیخشونت جنسنیپس به ناچار رنج است،ینسریاو ميثر براؤو اقدامات م

دامان او را يزودهاست که بییبلکه نگران رسوا،نداردینه تنها فرصت دادخواهیعنوان قربانبهزهیعز
نگران يجاه باز هم بزهیعزقتیدار خواهد کرد. در حقشوهرش را لکهيخواهد گرفت و آبرو

؟!خواهد کردچهمردم يهابا سرزنشماریعبداِهللا بنکهیخودش بودن، نگران عبداهللا است، ا
آور است:شگفتاریزن بسيبرایتیوضعنیدربارة چنناسیلودگاهید

آمـده اتیـاز ادبییهـاکه در بخشيریاثيبه آن معنادیکه راز نبامیبگوخواهمیمصرفاً«
يظهورهانیترلطافتیباینیترشرمانهیدر بها،تیجسماننیترانهیفهم شود. بلکه در وحش

بلکـه ،سـتیراز نیو نـه از آزرم او. هتـک حرمـت، نفـکاهـدینه از راز او مزیامر زنانه ن
. )levinas,1987:86» (از رابطه با آن استياوهیش
از تالش مرد یو تجاوز به زن را هنوز بخشیخشونت جنسیحتناسیلوشودیه مشاهده مچنانک

سرکوب زنان دریخیمداوم تاريهاانیبخش، جرنیدر اناسی! لوداندیرابطه و کشف راز او ميبرا
چگونه یرا در مقام قربانزهیفرو کاسته است. عز،رابطهیرنج زنان را تا حد نوع،گرفتهدهیرا ناد

ناسیلوستیکرد؟ مشخص نییبازنمایاز مسأله امر زنانه و خشونت جنسیناسیبا خوانش لوتوانیم
چگونه از موضع داند،یممطلقتیریو غیافتنینرا امر دستيگرید،»يگرید«و » خود«فیکه در تعر

از یبخشر،یتصونی. زن در ادهدیتنزل م» همان«مونث را در سطح يگرید،جهت دادهرییتغشیخو
او در ریبه تعبیحتناسیراز از منظر لونیدارد و نوع کشف ارا است که مرد قصد کشف آن یجهان

است. ابطهرینوعشکل آن، باز هم صرفاًنیترانهیو وحشنیترلطافتیب

تقارنعدممسألهودیگريباسوژهمواجهه. 2-3
ا،ی(علشده استریتعب» حظّ «با عنوان يگریاز مواجهه با دشیسوژه پتیّاز موقعناسیلوشهیانددر

با حضور يگریکه دییممکن است به خطر افتد. گويگریکه در مواجهه با دی). حظ88:1389
وضع ،يگریمختلف با ديها. در رمان الحرام مواجهه سوژهزدیریهم مه سوژه را بشیآساش،یخو

،خاطرخودشهکه نجاتش دهد، نـه بـخواستیاز خدا م...کردی. او تحمل و سکوت مشدیمنجر به درد میگاهتیشکا
در بستر.دهیخاطر عبداهللا درماندة خواببلکه به



)38(پیاپی 1401بهار، 1، شمارة یازدهمفصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 126

:شودیمويواکنشباعث ،سوژه را برآشفتهمنديتیرضا
وال -وقال لنفسه: ال بد أنها هی! قال الجملۀ األخیرة وهو ینهال علـى الظهـر المحنـی فعـالً «

بضربۀ من خیزرانته، ضربۀ قاسیۀ قاصمۀ تأوهت لها المنحنیۀ ولم -حاجۀ به إلى انحناء آخر 
تتمالک نفسها فاعتدلت لتضع یدها علـى ظهرهـا المضـروب وحـدق المـأمور فـی وجههـا 

). 2017:25س،یادر(»15ان وجهها معافی سلیما ال مرض أو والدة فیهالتقبض فی ألم. ک
، تالش نان کارگربر گناهکار بودن زیمبنشیخویذهنفرضشیبه دنبال پينمونه، افندنیادر

، مرتکب رگر)(زنان کاي گریکه سوژه نسبت به دیکند. خشونتدایدارد به هر روش ممکن، مجرم را پ
ز اسطحنیاعمال ايبرايافندزهیاست. انگعنوان مأمور دولتمعمول او بهفیفراتر از وظاشودیم

، احساس ارنددطبقه جامعه تعلق نیترکه خود به فرودستیزنانهیعلیکیزیو خشونت فیروانریتحق
فکار ان، رمانیدر ایاز هر کسشیآمده است. نوزاد مرده، بشیخودش پياست که برایتیرضانا

یما آشفتگا،استيریگیاز پياو مجبور به سطح محدودیش کرده، هرچند از نظر قانونرا مشويافند
. کندیبا نمایخشونتچیدادن هاست که از انجامدیبدان دچار شده آنقدر شديگریکه در مواجهه با د

کردن دایاه آن، پرنها برگرداند و تيگریاز مواجهه با دشینمونه تالش دارد اوضاع را به پنیسوژه در ا
امعه، رف جبه اخالق و عيبندینه قانون و نه پابیترتنیاست که مرتکب خطا شده است. بدیزن

از اطراف خود است.يگریسوژه در گرو حذف دیبلکه اکنون آسودگ،ستندیاو نزهیانگ
ان در رميگریداجهۀ سوژه بااز مويگریآنها در جامعه، نمونه دگاهیو جایکارگران فصلتیوضع

است:
الغرابوة لیسوا من قاطنی التفتیش، وال یمکن ألحد أن یتصور أنهم من قـاطنی التفتـیش؛ إذ «

ألیسوا هم أکثر الناس فقرا فی بالدهم الذین یدفعهم الفقر إلى اللجوء إلى العمل فی التفاتیش 
القروش القلیلۀ؟ ألیسـوا هـم ذوي البعیدة، و ترك دورهم وقراهم سعیا وراء یومیۀ ال تتعدى

األسمال البالیۀ و الرائحۀ الغریبۀ و الخلقۀ الکریهۀ؟ ال یمکن ألحد أن یتصور أناسا کهؤالء من 
قاطنی التفتیش، فقاطنو التفتیش کلهم مزارعون محترمون، لکل مـنهم بیتـه و أوالده و بهائمـه 

________________________________________________________________

کمـر خـم شـده بـود يشـالق رويابـا ضـربهکه عمـالًیجمله را در حالنیخودشه! آخربا خودش گفت: حتماًيافند. 15
توانسـتیو نمکردیدر اثر آن ناله مدهیخمکه زن پشتيدیضربۀ سخت و شد-نبود شدن به خميازینگریو د-گفت

کـه در يمـأمور بـه درد. فشـار دهـد..اشردهتا دسـتش را بـه پشـت کتـک خـوستادیخودش را کنترل کند، پس صاف ا
در آن نبود.يو تولديماریاز درد) بی(نشانچیشد. صورتش سالم بود و هرهیصورتش بود خ
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). 2017:13س،ی(ادر»16وجلبابه النظیف الجدید الذي یرتدیه بعد انتهاء العمل
،يگذارنامنیو با اکندیمادیهایکولایهابهیغریبه معن» الغرابوة«را با نام یکارگران فصل،يراو
. چهره کندیمییابازنمقیطور دقآن را از سوژه بهییو جداتیریکه غخوردیميگریبه دیبرچسب

،ست شدهکار در مناطق دوردناچار بهیکه از سر تنگدستیرانیاست: فقگونهنینزد سوژه ايگرید
هاشانافهیقنه وکهشانلباسهای. اندچند قِرش دستمزد روزانه ترك کردهيرا براشیخانواده و وطن خو

و زندیامن مدگریکدیبه فاصله آنها از کندیمانیبيگریکه سوژه دربارة دیفاتیزشت است. توص
نیر ادم تقارن دبه عیو حتداندیممسئول يگریکه سوژه را در مقابل دناسیلودگاهیبرخالف د

نطقه به می. ساکنان بومشودینمدهیدر کالم سوژه ديحس همدردچیهکند،ینابرابر اشاره مۀرابط
، ر روزانهز کاروز پس ادارند و هریهستند که خانه شخصیداراننیسوژه، مردمان محترم و زمتیروا

: دگوییمناسی. لوپوشندیمزیتملباس
. هـر انـدیلیتمثهايتیّفراتر از شخصـهاتیّشخصنیاست. ابیغرایمیتیوه،یب،يگرید«

(برگـو، » مـوطنن،یاسـت: همسـر، والـدشیوجود خـويالزم برايزیکدام از آنها فاقد چ
1393 :51.(

رد، از نداکه موطنيگری. داندناسیلويگریدقیرمان، مصداق دقنیمهاجر در ایکارگران فصل
ند. داراریختعنوان سوژه در ابهیبومیاست که اهالییزهایهمسر و فرزند به دور است و فاقد همه چ

هايحنتمم و در آالدیخود باایمشفقانه و مسئوالنه است. سوژه ،يگرینسبت به دناسیلودگاهید
در رمان الحرامهاتیّشخصنیاست که در روابط بيزیچنیشود و از رنج او بکاهد، اکیشريگرید

.شودیمدهیکمتر د
کأن الترحیلۀ فی نظرهم حثالۀ آدمیۀ تهبط على تفتیشهم مرة أو مرتین فی العام کالوباء الذي «

المفر منه. فما بالک حین یکتشفون أن تلک الحثالۀ قـد صـدر عنهـا شـیء حـرام. الترحیلـۀ 
حون شیئا حراما وکأن الناس جمیعاً مخلوقات حالل وهم وحـدهم أنفسهم کانوا یکادوا یصب

________________________________________________________________

يافـراد شـهرهانیرتـریآنها فقای. آاندشیتصور کند که آنها ساکن تفتتواندینمچکسیو هستندینشیاهل تفتهایکول. 16
يها و روستاهاکار مجبور به ترك خانهيکار به مناطق دوردست بروند و برايکه فقر آنها را مجبور کرده براستندیخود ن

و اخالقشان بد دهندیبد نميبوستند،یپوش ندهآنها ژنایکنند؟ آافتیپول درغازاند تا در قبال کار روزانه چندرخود شده
کشـاورزان یهمگشیتفتیچرا که اهال؛اندشیساکنان تفتهیشبییهاتصور کند که آنها انسانتواندینمکسچیهست؟ین

.پوشندیمزیتمراهنیشدن کار، پخودش را دارد و پس از تمامواناتیهستند که هر کدام خانه و فرزندان و حیمحترم
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). 2017:67س،ی(ادر» 17مخلوقات حرام
ریا تعبببلکه ،نندیبیخود نمیاز بدنه اجتماعیرا نه تنها بخشیکارگران فصلش،یتفتیاهال

ه زارع پنبو ميشاورزخاطر امورات ککه بهيریواگيماریبای. کنندیمادیاز آنها یانسانيهاتفاله
از شیفتتیل. اهاستینناسیمطلوب لويگریسوژه و دنیرابطه بنیناچارند هر سال تحملش کنند. ا

ياریرفته،یکه پذیتیر مسئولد-کارگرانندنجایه در اک- را » من«هستند. آنها یتهیرخواهیهرگونه خ
ان را بهند و آنهستیدچار بدفهمکارگران)(نسبت بهکنند،یرا قضاوت و محکوم ميگری. دکنندینم

. رندگییسخره م
من األمور المتعارف علیها بین الفالحِین أهـل العزبـۀ أن مـن المسـتحیل علـى أوالدهـم أن «

»18یلعبوا مع أوالد الترحیلۀ أو حتى یقتربوا مـنهم وکـأنهم سیُصـابون بالجُـذام لـو فعلـوا هـذا
). 70:2017س،ی(ادر

نانهیگاه بدبست. ناسرایت کردهبا کارگران به فرزندان آنها هم شیتفتیاهالزیآمنوع رفتار تحکم
ارگران کودکان ککه کودکانشان هرگز با افتهیگونه انعکاسآنزینينسل بعدتیمادرها در تربوپدر
ژه ونزد سیهگایجاانهنمونه، نه تنی. سوژه در ازندگرییاز آنها مانیو همچون جذامکنندینميباز

باز هم ،يگرین دبدوسوژهيای. دنشودیبا او میهر نوع ارتباطيسوژه مانع برقراربلکه اساساً،ندارد
يگریا دبییارویاست که از رویخودخواهریفاصله دارد. سوژه آنچنان درگیناسیاز مطلوب لو
باشد.اشیکنونشیهم خوردن آساه ترس سوژه از بدیآن شالیواهمه دارد، دل

چهره. 2-4
رگذاریثأتهاياز نمونهیکیکه جسد او کشف شده، يمادر نوزادزه،یبا عزيمواجهه افندصحنۀ

انیدر ماریبسيپس از جستجوهايآن بر سوژه است. افندریثأاز چهره و تناسیلوفیمنطبق با تعر
يماریبستراز کارگران در بیکه زنشودیمنطقه، سرانجام باخبر میزنان اهالیکارگران مزارع و حت

يتوجّه به فضاهمان مادر مجرم است. بازهیکه عزشودیمنیقیبه لیاست و حدس او سرانجام تبد

________________________________________________________________

بـه سـتیاز آن نيزیـکه گرییدوبار مانند وبایکییهستند که سالیانسانيهادر نظر آنها تفالهیکارگران فصلییگو. 17
که همه مردم مخلوقـات ییشوند. گویها مرتکب فعل حرامدارد که آن تفالهیتی. پس چه اهمشوندیآنها وارد منیسرزم

حالل و فقط آنها حرام هستند.
يبـازیکـارگران فصـليهااسـت فرزندانشـان بـا بچـهرممکنیعزبه معمول است که غيدهقانان اهل روستانیدر بنیا. 18

شوند.یکنند به جذام مبتال منیاگر چنایشوند، گوکیبه آنها نزدیحتایکنند 
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فرو زهیاست که او بخواهد خشم خود را بر عزیعیشده، طبمیترسياز کاراکتر افندکه قبالً یذهن
انتقام رهایلحن و تحقنیو بدهد و با بدترکند، دستور به بازداشت اییآورد، از او با خشونت بازجو

اما ،ردیبود، بگختهیبرانگشیکه وجود او و همه مردان منطقه را نسبت به زنان خويریشک فراگ
:دهدیمرییرا تغزیو رنج او همه چيماریو چهره و بزهیبا عزيرو شدن افندهروب

تفعل، کان وجههـا محتقنـا ولم ترد أو تعتدل، فقد حولت إلیه عینیها حتى واجهتاه. ولیتها لم«
شدید االحتقان حتى استحال لونـه إلـى سـواد، وکـان فـی عینیهـا کتـل دم.. وجسـدها کلـه 
یرتعش... وضع فکري أفندي ظهر یده المغطى بالشعر والعـرق علـى جبینهـا، وسـحبها فـی 

وهو یقول: دي عندها حمى یا وله. فأجـاب الـرئیس: بقالهـا -لسعۀ وکأنما أصیب ب-الحال 
). 2017:55س،ی(ادر»19شایف إیه؟ دي تموت کده-یومین، غلبانۀ، زي ما سعادتک شایف. 

يهايجويوالگليالهالبيماریکه از شدت بزهیو انتظار دارد عززندیرا صدا مزهیعزيافند
. دهدیو پاسخ نمخوردینمیتکانچیهزهیاما عز،زدیاحترام او برخایکشتزار پنبه پنهان شده، از ترس 

. در ندیبیمزندیمیاهیکه رنگش از شدت تب به سی راو صورتستندیایدر مقابل او ميافندنکهیتا ا
که به جان او افتاده بود تکان يااز لرزهشیبود و دندانهاانینمایخون واقعيهالکهزهیعزيهاچشم

رو شد، هبا صورت و حال او روبیاما وقت،بودزهیعزيریدر صدد انتقام و دستگي. افندخوردندیم
همان نیخود منصرف شد. امیو از تصمنمودیمیرا حتمزهیکه مرگ عزیرنجد،یجز رنج نديزیچ

. )levinas,1979:197(»کندیمقاومت م» من«در برابر قدرت «دیگویمناسیقدرت چهره است که لو
تیریهم غش،یخوتیدوگانه از وضعییو با بازنماشودیظاهر ميگریدر مقام دزهیچهره عزنجایدر ا

تأمین ياست که برایمشقتانگریبزهی. چهره عزدهدی) نشان مي(افندرا به سوژهشیو هم رنج خو
نقش يفایچگونه در راه ادهدیو نشان مکشدیبه دوش ممارشیکودکان و شوهر بیزندگحتاجیما

چهره فقطهمه رنج، نیدر برابر ايناخواسته باردار شده است. افندشده، تعرض به اوهمسر مهربان، 
است ادیآنقدر زچهیدرنیاریثأخود دارد و تيروشیپینامتناهيوبه سياچهیرا همچون درزهیعز

________________________________________________________________

کـار را نیـشـدند وکـاش ارو هبـا هـم روبـنکـهیتکان نخورد، نگـاهش را بـه او دوخـت تـا ااینداد یپاسخچیهزهیعز. 19
يفکر...دیلرزیتمام بدنش م. خون در چشمانش بود..يهاشد و لختهاهی. صورتش چنان گرفته بود که رنگش سکردینم

زده شده شیکه نییگو-دیگذاشت و بالفاصله آن را عقب کشزهیعزیشانیپياز مو وعرقش را رودهیدست پوشيافند
. شما نظـرت ینیبیمیهمانطور که جنابعالده،یانجام منیه کار سنگزجواب داد: دو روسیو گفت: او تب داره، پسر. رئ-
.رهیمیمينجوریاه؟یچ
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و با او کشدی) دارد دست مزهی(سرنوشت عزي گریکه نسبت به دیتیدر وجود سوژه از مالک» من«که 
. کندیميهمدرد
ازات مجيراببیاز آن عطش عجيخبرگریدزد،یریهم مه بزهیپس از مواجهه با چهره عزيافند

شدن دایز پاروستا یکه همه اهالیرخت بسته است. در حالياز صورت افنديشادیبلکه حتست،ین
یندگزکه تاکنون در شودیمواجه میبا غميافندند،یگویمکیهم تبره مجرم خوشحال هستند و ب

.يگریخاطر دهنکرده است! رنج بتجربه
کس کانـت ولکنه حین عاد إلى العزبۀ لم تکن على سیماه معالم فرح أو بشائر انتصار، بـالع«

).68:2017س،ی(ادر»مالمحه غائمۀ، فیها خیبۀ أمل وبوادر تفکیر
راگرفتهرا فوجودشيدیبلکه ناام،کندینمیاحساس خوشحالزهیکردن عزداینه تنها از پيافند
زهی. عزکندیمادیاز آن » مکشمرا«ریچهره با تعبفیدر توصناسیاست که لويهمان اثرنیاست. ا

ه بیدستهکدارد توان نیو حتدهیپنبه بر خاك خوابيهابوتهيالهالبماریو بپناهیغرق در تب، ب
باشد؟ يافنديابريزیشکار افتخارآمتواندیچگونه مناتوانیدر اوج یبلند کند. زنيافندياحترام برا

نیاز بيندو قلب افشعف را در ذهنيهازهیو انگابدییبه وجود سوژه راه ميگریکه رنج دنجاستیا
يارگرنش کدن شکم کودکاکرریسيکه برایرمان، خودِ چهره است. او زماننیدر ازهی. عزبردیم
یاندازد. وقتیدر خطر ميگریخاطر دخود را بهیهستناس،یلوریاست که به تعبيچهره مادرکند،یم

ه اوبو رودیمنیشوهرش به مزرعه محمد قمريکردن تمناو برطرفینیزمبیکردن سدایپيکه برا
ژه) از (سوي فندااست که یمختصاتنهایچهره است. همه اابد،ییمرییو سرنوشتش تغدشویتجاوز م

. دیآیکوتاه مشیخورانۀیو از موضع سختگابدیی) درميگری(دزهیعزدهیدصورت رنج

يمادر. 2-5
شمار بهیارزش آدمگاهیجانیترکاملتوانیرا ميمادرتیوضعناس،یلویاخالقيهافیتوصمطابق

وجود دارد که سوژه یمستحکموندیچنان پ،يگریو دعنوان سوژه آورد. در رابطه مادر و فرزند به
به يمادر: سدینویمناسینزد لويمادرفیآلفورد در توص.خردیرا به جان ميگریاشتباهات دیحت

خود را شیشاپیمعنا که مادر پنیخانواده است. بدياعضاگریاز خود در قبال د20یینهادزدايمعنا
از ییزدامعطوف به رنجشیرفتارهایو تمامپنداردیاعضا نمگریمستقل از دیو روانتیواجد ذهن

________________________________________________________________

20. insubstantiation
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همسر و فرزند را داشتن است: وسواس مادر نسبت به 21وسواسِ ،يمادرن،یاعضا است. اضافه بر اگرید
-alforf,2003:43کند (واگذار میاش که جهان را به نوزاد و من در مقام مادر آمدهایفرزند تازه به دن

هاست:نمونهنیاز ایکیي. همسر افنداندناسیآل لودهیمادرِ اانگرینمامان الحرام غالباًزنان در ر).44
فهو رجل لم یتزوج امرأة تشارکه حیاته، تزوج واحدة تخدمه، واختارها حلوة تجید الطبـیخ «

» 22و التعرف شیئا عن ذلک العالم الغریب الکائن بعد باب المنـزل والحافـل بالشـرور واآلثـام
).43:2017س،ی(ادر
ر اموويدارد به سوژه خدمت کند. آشپزفهیبلکه فقط وظ،ستیاو نیزندگکیشريزن افند

زن را يایوژه دندارد. ساریتارتباط با سوژه در اخيبرايگریعنوان داست که زن بهيامنزل تنها روزنه
. چنانکه ابندییاخل منزل نماز خانه هرگز راه به درونیآنچنان محصور و محدود ساخته که اتفاقات ب

ن زد، حقوق حنیتا آخريو فداکارثاریو انتظار ايو همسرياز مادرناسیلوریتفسشود،یمشاهده م
از او، ناسیلویبلقفینامتعادل است که سوژه برخالف تعراریبسايرابطهرایزدارد؛یرا پاس نم

:استزهیزع،يعدشود. نمونۀ بیبابت سرزنش هم نمنیبه دوش ندارد و از ايگریدر قبال دیتیمسئول
من یوم أن تزوج عزیزة لم تعد العربات تحمله وحده، أصبحت تحمل معـه عزیـزة. وبـدل «

الیومیۀ الواحدة أصبح یقبض یومیتین. وسنین طویلۀ حافلۀ قضـاها هـو و عزیـزة فـی الغربـۀ 
شـا وخلفـا عبـداهللا الصـغیر و ناهیـۀ و وبالد الناس رأیا فیها الکثیر وجمعا القلیل. ولکنهما عا

زبیدة... إلى أن مرض الزوج وظلت عزیزة بجواره تخبز للجیران أحیانـا، وتلـم روث البهـائم 
» 23وتبیعه... وفی کل أسبوع أو عشرة أیام تحظـى بیومیـۀ. و عبـداهللا راقـد فـی صـحن دارهـم

). 56:2017س،ی(ادر
________________________________________________________________

21. obsession

ازدواج کرده که بـه او خـدمت کنـد. یکیباشد، او با اشیزندگکیازدواج نکرده تا شریاست که با زنيمرديافند. 22
که در آن طرف درب خانه قرار دارد و پر از شـر و یبیو غربیعجيایو از آن دندانستیميبود و آشپزبایاو را چون ز

گناه است خبر نداشت، انتخاب کرد.
هـم همـراهش زهیـبلکـه عز،کردنـدیحمل نمیینفربر او را به تنهايهانیماشگریازدواج کرد، دزهیکه با عزياز روز. 23

مردم گذراندنـد يهانیرا در غربت و در سرزمیطوالنيهاسالزهیبه دو تا شد. او و عزلیدستمزد روزانه  تبدکیبود و 
ایـبه دندهیو زبهیناهر،یکردند و عبداهللا صغیاما آنها زندگ،اندوختندیکماریو پول بسدندیديادیزيزهایکه در آنها چ

را جمـع وانـاتیو فضـوالت حپخـتیها نـان مهیهمسـايبرایکنارش گاهدرزهیشد و عزضیشوهر مرنکهیآمدند. تا ا
بود.دهیخانه خواباطیحدرو عبداهللا آوردیدست مهبياقوت روزانهکباریده روز ای. هر هفته فروختیمکردیم
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شانیدگتا مخارج زنکندیميراه شوهرش کارگرکه با عبداهللا ازدواج کرده همياز روززهیعز
که ياوژهاکنون سوژه است. سزهیعز،يو مادرياز نقش همسرناسیلوفیتأمین شود. مطابق تعر

مرد در فیظاوفراتر از اریبسیفیوظاناس،ی. زن در مقام سوژه نزد لوکندیميگریديخود را فدا
ودش خیاست که هستيگریآنچنان غرق د،سوژگیگاهیبه عهده دارد. زن در جاتیّهمان موقع
. شودیفراموش م
بر ریثأو تتیکه قدرت مالکستیسوژه مذکر نای» من«یمانند سوژگناس،یزن در نگاه لویسوژگ

در يگریدکنترل و قدرتتحت«ناسیمرد، به گفته لوتیّداشته باشد، بلکه برخالف موقعيگرید
هسوژ«از نظر او، برد؛یکار مسوژه بهطیتوصیف شرايبراتریرت قوعباکییحتناسیلو. »دآییم
).levinas,1991:125(»گروگان استکی

گران نزهیداستان، عزهاياز جان گذشته است. در تمام صحنهیتیّ در مقام مادر، شخصزهیعز
به همه اشيرمایخبر بشود،یکه در مزرعه بدان دچار ميماریو بمانیکودکان خود است. پس از زا

تب تاب ه از شدتکزهیاز کارکردن بکشد. عزتدسکامالًزهیکه عزرندگییممیو آنها تصمرسدیم
: ردپذییندارد، باز هم نمستادنیا

وحین بلغ الرئیس الخبر، وتشاور مع کبار السن من الرجال، رأوا أن تکف عزیزة عن العمـل «
یزة أبدًا إال بعد أن أخبروها أن أجُرتها لن ینالها سوء، وأن یومیتها تمامًا وترقد...ولم توافق عز

سوف تُحتسب، وکان خوفها األکبر إذا رقدت أن ینقطع أجرها فیموت عبداهللا وأوالدهـا مـن 
).2017:66س،ی(ادر» 24الجوع

، اش را به او پرداخت خواهند کرددستمزد روزانهشودیکه مطمئن میسرانجام وقتزهیعز
زیا نريگریه دکتاسیسوژه تنها راهاتیاست چون حيگری. او نگران دردپذییکردن را متراحتاس

. شونددیمناادیکه چشم به راه بازگشت او هستند، نباماریبي. سه کودك و همسرداردیزنده نگه م
در قبال شتنیاز خوییآن را به نهادزداناسیاست که لويمادرلیمصداق همان تمثنجایدر ازهیعز

نکهیاي. او به جاکندیحرکت مریمسنیدر همقاً یدقزهیکرده است. عزریخانواده تعبياعضاگرید
________________________________________________________________

دسـت از کـارکردن کـامالًدیـبازهیـمشورت کرد، آنها معتقـد بودنـد کـه عزرمردهایو او با پدیرسسیخبر به رئیوقت. 24
حساب خواهد شینخواهد شد و روزانه برایکه به او خبر دادند دستمزدش دچار خللیوقتزهیبکشد و استراحت کند. عز

اگـر بخوابـد دسـتمزدش قطـع شـود و عبـداهللا و فرزنـدانش از هبود کنیترسش انیشد با استراحت موافقت کرد. بزرگتر
.رندیبمیگرسنگ
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زهیکه عزستینياباشد، مادر آن سه کودك و همسر عبداهللا است. در سراسر رمان، صحنهزهیعز
که ستیندارد. معلوم نزهیبه خود عزيااشارهچیهزیکل نيدانايبخواهد. راوشتنیخويبرايزیچ

و چه گذرندیکدام آرزوها در سرش م؟داردیچه سرگرم؟استیچگونه زن» من«در مقام زهیعز
هرچه هست همه فرزندان اوست، همه عبداهللا است.؟داشته استشیخويبراییایرو

جهینت. 3
نوعیشده،بررسیمفاهیمهمهدراست،زنانبرضدتبعیضورنجرمان،اصلیموضوعاینکهبهتوجّهبا

در. گرددبرمیداستاندرزنانوضعیتبهآنریشهکهشودمیمشاهدهماجراطرفینمیاندرنابرابري
مسئولیتآن. داردقرارفرودستدردیگريعنوانبهزنوفرادستدرمذکرسوژهرمان،سراسر

کهرودمیانتظارآنبراساسواستمتصوردیگريقبالدرسوژهبرايلویناسکهاخالقینامتقارن
سوژههرازبیشکهافندي. شودنمیدیدهرمانپایانیصفحاتزن را حمایت کند، تامذکر،سوژه
اماکند،میزندگیلویناسی»حظ«درنوزادجسدپیداشدنازپیشتاداردحضوررماندرمذکر

براي) افندي(سوژه تالشروایتداستان،همهدرواقع. ریزدمیبه همرااوآسایشدیگريحضور
عنوانبهکهزمانیتاعزیزه. استشدهایجادبرایشدیگريحضورازکهاستاخاللیکردندرست

قربانیمقامدرامااست،منطبقمادريازلویناستعریفباکندمیکارگريداستاندرفداکارمادر
زنانرنجپاسخگويتنهانهامر،اینازلویناستعریف. نداردزنانهامرازلویناستعبیربانسبتیتجاوز،
. دهدمیقرارپذیرآسیبوضعیتدرراآنانبلکهنیست،
بربیشتراشرابطهزنانهدیگريِباارتباطدروداردقرارجهانمرکزدرمذکرسوژهالحرام،رماندر

وداردمهمینقشعزیزهبهنسبتمذکرسوژهنظرتغییردر»چهره«. شناختنتااستلذتوتملکپایه
»نامتناهی«یا»استعال«سويبهآنهاحرکتوعزیزهبامردمهمدرديجنسازداستانپایاندرآنچه
.اوستهايرنجصحیحدریافتوعزیزهچهرهباافنديمواجههمدیونشود،میدیده

کتابنامه 
.یسيآیسيهنداومطبعۀ، لندن: الحرام.)2017(.وسفیس،یادر

مجموعـه ». هاي آن بـراي تعلـیم و تربیـتمدارِ امانوئل لویناس و رهیافتاخالق دیگري«).1393ایزدپناه، امین.(
)، رانیاتیو تربمیانجمن فلسفه تعلشیهمانی(پنجمیاخالقتیو تربینیدتیفلسفه تربمقاالت همایش 

. 67-70دانشگاه شهید باهنر کرمان، صص 
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تهران: ققنوس.،يریترجمۀ احسان پورخ،ناسیامانوئل لو.)1393(.نایبتبرگو، 
در روابـط »يگـرید«گاهیجایقیتطبیبررس«).1398ی، مریم.(مصباحی، شکراله؛اسدالهي، محمدحسین؛جوار

براسـاس زادهیـاثـر غزالـه عل» دو منظره«اثر گوستاو فلوبر و »يمادام بوار«در دو رمان هاشخصیّتیعاطف
. 32-50، صص 2، شمارههاي ادبیات تطبیقیپژوهش». ناسیامائونل لوۀینظر

در سـینماي » دیگـري«و » گفـتن«در واکاوي نسـبت میـان ). «1397ي.(محمدمهد،ایکیاضیفی؛علدیس،یروحان
. 25-41، صص 26یاپی، پهنريایمیفصلنامه ک». کیارستمی از منظر آراي امانوئل لویناس

از ياصـغر فرهـادينمایزنانـه در سـيگریمفهوم دلیتحل«.)1399(، محمدمهدي.ایکیاضیفی؛علدیس،یروحان
. 125-145، صص 32، شماره پژوهشنامه زنان.»ناسیامانوئل لويمنظر آرا

علـوم يهـاپژوهش.»يگـریدلسـوفیفنـاس،یلو«.)1395(.دهیسع،زیتبریانیکاف؛محمدجواد،یاصفهانانیصاف
.17-26، صص 1سال اول، شماره د،یدوره جد، نقش جهانیانسان

شدن خدا نـزد امانوئـل مطرحیچگونگ»یاو بودگ«گاهیجا«.)1399(فاضلی، احمد.ي؛محمدمهدنژاد،یعبدالعل
.  179-205، صص24سال دهم، شماره ،یتأمالت فلسفیدوفصلنامه علم.»ناسیلو

مطالعـات ». و معشـوق در شـعر حـافظنـاسیسفه لودر فليگریمفهوم دیقیتطبیبررس). «1400قسامی، حسین.(
.887-916، صص 28شماره–، سال هشتم یپژوهاریشهر

دیدانشگاه شه.»دیهنر نوپدیوجه انضمامناسیلويِگرید«.)1397(ی. مصطف، مختاباد؛مهشیدسادات،يمنصور
.117-136، صص97، شماره شناختیدوفصلنامه فلسف،یبهشت

نقـد ادب معاصـر ». سیـادروسـفیحـرام الرمـان يساختاریبررس«.)1394(، شهرام. دلشادهادي؛منظم،ينظر
. 27-47، صص 8، شمارهعربی
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