
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

ر دخت»هاس در داستان« خشونت علیب زنان»هاس اس  لوهبررسی مقايسب

 ورپنوشتة منیرو روانی« کولی کنار آتش»وَلِس و  نوشتة وندس« غبار
 پژوهشی( -)علمی

 1*اسداللهیمائده 

 2سهیال صالحی مقدم

 3مريم حسینی

 چکیده

روشی کارآمد در مطالعة آثار ادبی جهان است ، «ایادبیات مقایسه»آثار ادبی یا ای بررسی مقایسه

ی از ، یك«خشونت علیه زنان»پردازد. های دواثر از دو زبان و دو فرهنگ متفاوت میکه به شباهت

دهد زنان از دیرباز در در دو ای جهانی است که نشان میپدیدهو « فمینیسم»مفاهیم اصلی جنبش 

وی مردان از س« آشكار»یا « پنهان»و « مستقیم غیرِ»یا « مستقیم»به شكل « عمومی»و « خصوصی»حوزۀ 

نار کولی ک»و « وندی وَلِس»های دختر غبار نوشتة داستان ،اند. در این پژوهشمورد ستم واقع شده

با توجه به مضامین مشترکشان در رابطه با خشونت جنسیتی برای  ،«پورروانیمنیرو »نوشتة « آتش

مصادیق خشونت علیه زنان در این دو که دهد آمده نشان میدستند. نتایج بهاهبررسی انتخاب شد

 و« روانی»، «روانی -جنسی»، «روانی -جسمی»بسته به موضع اعمال آسیب در چهار نوع  ،داستان

سكوت  ،ترین دلیل استمرار خشونت علیه زنان در دو جامعة مورد نظرافتند. مهماق میاتف« اقتصادی»

  .زنان به آن استنكردن اعتراض و سازش، پذیرش خشونت و

و اس، فمینیسم، خشونت علیب زنان، وندس وَلِس، منیرادبیات مقايسبهاس کلیدس: واژه

 .پورروانی
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 مقدّمب  -1

 ،(Contrastive Literature)«ایادبیات مقایسه»تحت عنوان  ،ای آثار ادبیبررسی مقایسه

ای در مطالعة آثار ادبی جهان است که بستری مناسب برای ارزیابی رشتهروشی میان

های گوناگون فراهم ها و فرهنگی محتوایی دو یا چند اثر از زبانهامشترکات و شباهت

 آورد. می

اسی، اجتماعی و اقتصادی ه حقوق زنان و برابری سییا اعتقاد ب (Feminism)« فمینیسم»     

ود. شمیداده موقعیت نابرابر زنان و مردان در جامعه نشان ،جنبشی است که در آن ،زن و مرد

: 1389)امامی، « .زنندهمچیز را برنگریستن به همه کوشند تا بنیاد مردانهمی»پیروان این جنبش 

 Violence)« خشونت علیه زنان»ترین مفاهیم فمینیستی، پدیدۀ ( یكی از اصلی282

against Women) .است 

کارهای  یصی است که برای توصیف کلّاصطالحی تخصّ ،خشونت علیه زنان»     

 ،ریشه در نظام اجتماعی دارد و اشخاص» ،این پدیدهرود. میکارآمیز علیه زنان بهخشونت

( این پدیده 26: 1390اصل، یمحمّد« )آیند.میشمارآن به ات فرهنگیصرفاً کارگزاران منویّ

اد دمورد بررسی قرار« اقتصادی»و « سیجن»، «روانی»، «جسمی»توان از زوایای مختلفِ را می

ن.ک: ) .افتنداتّفاق می ، به شكل آشكار یا پنهانحوزۀ عمومی و خصوصیکه در دو 

 ( 34: 1387کار،

موعة نویسندگان زن در مج، (Wendy Wallace)« وندی والِس»و « پورمنیرو روانی»     

ه به نحوی به مسئلة زن و پدیدۀ خشونت علی ،آثار خودکه در همة گیرند میفمینیستی قرار

ه ن و آشكار این رنج زنانه، بی خود از مصادیق پنهاکنند و با توصیفات جزیزنان اشاره می

نت از انواع خشوبه مخاطبان خویش، از برخی  خشیدنبکنند و برای آگاهیمی آن اعتراض

 گویند. صراحت سخن میبه

ای هعالوه بر اشارۀ صریح به مفهوم خشونت علیه زنان در آثار این دو نویسنده، شاخصه     

اشت در پی ک» ،پوراز جمله اینكه روانی ها وجود دارد؛فمینیستی مشترک بسیاری در آن
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-)حسن« هایش استهای زن در داستانبودن شخصیتاصل های مرد وای شخصیتحاشیه

د. کن( و والِس  نیز از همین الگوی خلق و پردازش شخصیت پیروی می247: 1381آبادی، 

به مردساالری حاکم بر چنین جوامعی  ،شدههای زن مورد ستم واقعبا خلق شخصیت  ،والِس

دست  ،یدارکردن وجدان مخاطبانشبرای ب ،پور نیز به گفتة خودشکند و روانیاعتراض می

 ( 24: 1381ک: ایزدپناه، زند. )ن.هایی میپردازیبه چنین شخصیت

 بیان مسئلب -1-1

نند که کجنسانشان فاش میبا توجّه به اینكه نویسندگان زن، حقایقی را از زندگی خود و هم

این پژوهش دو  (، در36: 1387اصالت دارد و برآمده از درون نویسنده است )ن.ک: باقری، 

ا توجّه به ب ،نوشتة وندی والس« دختر غبار»پور و نوشتة منیرو روانی« کولی کنار آتش»اثر 

   خاببرای مقایسه انت ،رویكرد مشترک نویسندگان نسبت به موضوع خشونت علیه زنان

 شود:میسؤاالت زیر پاسخ دادهبه  ،در پژوهش حاضرند. اهشد

تر های دخدر داستانو دلیل استمرار آنها خشونت علیه زنان نمودهای مختلف پدیدۀ الف.  

 اند؟چگونه بازنمایی شده ،آتش غبار و کولی کنار

ت در مقابل پدیدۀ خشون ،های دختر غبار و کولی کنار آتشهای زن در داستانشخصیتب. 

 ؟دهندنوع واکنشی نشان می علیه زنان چه

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-2

         آداب ن را با فرهنگ کشور سودان و مخاطباعالوه بر اینكه  ،ایمقایسه ین پژوهشِا

آشنا ۀ زن شده توسط دو نویسندهای خلقو شخصیت سبك نوشتارنشینان جنوب کشور، قافله

امعة ، زنانِ جوامع مشابه جبا معرّفی انواع خشونت و بررسی علّت استمرار آنتواند کند، میمی

کند تا با گام نهادن در مسیر خودشناسی و آشناشدن با حقوق خود، بتوانند اهها را آگداستان

 باشند.سهم زیباتری از زندگی داشتهتغییری در شرایط جامعه ایجادکنند و 

 پیشینة تحقیق -1-3

و  استکنون در ایران ترجمه و چاپ نشده نوشتة خانم وندی والس  تا، تاب دختر غبارک

طه با این کتاب وجود ندارد. در حوزۀ نقد ادبیِ فمینیستیِ داستان هیچ اثر پژوهشی در راب

نار نیز مقاالتی در گوشه و کو مبحث خشونت علیه زنان پور کولی کنار آتش منیرو روانی
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آثار ادبی  ایهخورد که مخاطبان کثیر نقد مقایسهای مختلف به چشم مینشریات و دانشگاه

 توان به مقاالت زیر اشاره کرد: از آن جمله می ؛کندرا اقناع نمی

ت : در این مقالة بسیار کوتاه، شخصی«یك کولی فمینیست )نقد رمان کولی کنار آتش(»

حلیل     جّه به عقاید فمینیستی تبا تو ،اصلی رمان کولی کنار آتش نوشتة منیرو روانی پور

 (79-76 :1382رسد. )ن.ک: یك کولی فمینیست، است که بسیار ناقص به نظر میشده

ند که انویسندگان این مقاله نتیجه گرفته«: خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی»

در تمام آثار دولت آبادی وجود دارد. )ن.ک:  ،به شكل آشكار و پنهان ،خشونت علیه زنان

 (86-67: 1388واصفی و ذوالفقاری، 

 بحث    

ی ها، به ذکر مصادیق عینالصة داستانپس از ذکر مبانی نظری و خ ،دراین قسمت از پژوهش

های نگارندگان از مطالعة متون و خشونت علیه زنان، تفسیر آنها با توجه به برداشت

 خواهدشد.های تحقیق پرداختهپاسخگویی به پرسش

 خشونت علیب زنان -2-1

های زدن، آزارهای مختلفی از جمله کتكبه شكل ،خشونت علیه زنان در جوامع گوناگون

دهد و زنان در سرتاسر جهان از این روی می ،پنهان یا آشكار، جنسی و آزارهای روانی و...

، «گرانظریة سنّت»برند. سه نظریة کلّی در حوزۀ خشونت علیه زنان وجود دارد: می اتّفاق رنج

 «. نظریة فمینیستی»و « نظریة لیبرال یا روانی»

 ،آمیز و جرایمی مثل تهدید و تجاوزرفتارهای خشونتبر این باورند که « گرایانسنّت»     

افتد و اگر هم اتّفاق بیفتد، بسیاری از زنان مسبّب این رفتارها ندرت در جامعه اتّفاق میبه

، معتقدند که یا مرد متجاوز، بیمار روانی و نیازمند درمان است «روانی»یروان نظریة پ .هستند

، همسرش را کتك بزند ،اگر مردی ،برای مثال ؛نت استمند به خشوهو یا زنِ قربانی، عالق

د نگویآورند و یا میمی« خوردن در کودکیکتك»یا « حقارت عقدۀ»دلیلی روانی همچون 

 (232: 1383ابوت و واالس: ن.ک: خوردن است. )دارد و طالب کتك« خودآزاری»زن 

لی همة رویكردهای و» حوزۀ خشونت علیه زنان وجود نداردنظریة فمینیستی واحدی در 

ان جایگاه د که همنکنتری بررسی میخشونت نسبت به زنان را در متن وسیع ،فمینیستی
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شود که مشاهده می ،هادر اغلب این نظریه( جا)همان« فرودست زنان نسبت به مردان است.

است که در ای در نظر گرفته شده«ساختارهای مردساالرانه»دلیل اصلی خشونت، وجود 

شود و بر مشروعیت این نابرابری تأکید دارد. )ن.ک: واصفی و ذوالفقاری، تبلیغ می جامعه

 اند،دکه زن را فروتر و مرد را برتر می ساختارهای اجتماعی و روانی تمام برآیند (80: 1388

 (36: 1389رابینز، ن.ک: ) .استنام گرفته« مردساالری»

 ورد نظر نیز به برخی دالیل استمرار پدیدۀشده توسط نویسندگان زن مدر جوامع تصویر     

هومی پور و والس از چنین مفاست. روانیمستقیم اشاره شده خشونت علیه زنان به صورت غیرِ

رین تیات زندگی و حتّی در شخصییجزبر  سلطة همه جانبة نظام مردساالربرای نشان دادن 

روابط  بر ،خوی پرخاشگری مردانهکه ها معتقدند اند. آنهکرداستفادهروابط میان زن و مرد 

     ندادن قدرت دستاجتماعی دو جامعة سودان و جفره حاکم است و مردان برای از

اوز جنسی تج ،براونمیلر زنند. حتّی از نظردست به خشونت می« آگاهانه»کامالً  ،شانتاریخی

ری وی پرخاشگروانی علیه زنان است، از همین خ -نیز که یكی از مصادیق خشونت جنسی

راونمیلر، به ب) .افتددادن کنترل شخص اتّفاق نمیه از دستشود و با یك لحظمذکّر ناشی می

به تاریخ  ،پس دلیل اعمال خشونت بر زنان از جانب مردان (204: 1386 فریدمن،نقل از 

از شود و میگرفتهنظر جوامع مردساالر، مرد، کمال درگردد. در مردساالری جوامع برمی

حتّی  ،. در نتیجهکندگاه مین (Objectification) «انگارانهشئ»به زن با دیدی  ،مسند باالتر

ی، چنین زنان را مجازات، تنبیه یا ادب کند.« جنس دیگر»د تا ندانمرد را محقّ می زنان نیز

  شوند.جنسانشان محسوب میعمّال مردان در اجرای خشونت علیه هم

مصادیق عینی خشونت علیه زنان که مستقیماً از دل متون انتخاب  ،در پژوهش حاضر      

چه اساس واکنش زنان بر مبنای آن. دلیل استمرار این پدیده نیز بر شونداند، بررسی میشده

است و همچنین برداشت ذهنی نویسندگان از مطالعة ها بازنمایی شدهعیناً در متن داستان

کدام از مصادیق خشونت علیه زنان که از جانب والس هر شود.ها تحلیل میاتّفاقات داستان

در  یك یا چند دسته از انواع خشونت  )روانی،  جسمی، جنسی  ،اندپور بازنمایی شدهو روانی

 گنجند.   و  اقتصادی( می
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 هاخالصة داستان -2-2

 دختر غبارالف: 

 کنند. لیال وزندگی می ی در کشور سوداندر پرورشگاه ،زولیما ،و خواهرش« لیال عزیز»

 لیال پس از اتمام دورۀشوند. ها ختنه میسالگی به سنّت سودانیدر ده ،اِمال ،دوستش

ا به دنیا ر ،هشام، لیال پسر دومش زمانی کهکند. ازدواج می ،معزّ ،با پسر عمویش ،دبیرستان

داری با زن پول عزّرسد مبنی بر اینكه مها به گوشش میهایی از طرف همسایهزمزمه، آوردمی

که ود شه میزند تا اینكه متوجّدر این مورد حرفی نمی است. لیال با معزّرابطه برقرار کرده

 ،کند و لیال را بدون هیچ پولیفرزند سومش را باردار است. معزّ برای مدّتی خانه را ترک می

 ،آمدن دخترشدنیابا شنیدن خبر به ،هاوقتی پس از مدّت و گذاردبا دو فرزندش تنها می

به  ،راند. سپسکند و او را از خود میگردد، لیال با او دعوای سختی میبه خانه برمی ،نجات

مال به دیدن لیال و کند. پدر و اِنویسد و از او درخواست کمك میپدر سیف نامه می

د و یاباش را باز دادهدستاعتماد به نفس از ،لیال که شوندو باعث می درونفرزندانش می

     میمتص ،سپسدهد.  بار نجاتتصمیم بگیرد خود و فرزندانش را از آن وضعیت فالکت

در سیف . پندکهكده برگردد و با فرزندانش در آنجا زندگیبه دبرای کار گیرد دوباره می

 زّدهد. لیال از معاختصاص می هاماه به آن امّا یك اتاق را برای شش شوددر ابتدا راضی نمی

 دی برایهای متعدّکند و سخنرانیخودش را به همه اثبات می ،ماهشود و در این ششا میجد

های مالی بسیاری را برای دهد و حمایتسرپرست ترتیب میدفاع از حقوق کودکان بی

 شود.ق تبدیل میبه زنی موفّ ،کند و در انتهای داستانکودکان جذب می

 کولی کنار آتشب: 

ا پدر و است که ب« آینه»تان زندگی دخترکی کولی و رقّاصه به نام داس ،کولی کنار آتش

بیشتر اتّفاقات داستان در اواسط دهة پنجاه شمسی  کند.در جنوب ایران زندگی می ،نامادریش

شان آداب و قوانینی مخصوص به خود دارد. یك کنند و قافلهمیها دائم کوچآن افتد.می

نی محل نشا ،آینه« مانسِ»بندد. مرد یا شود و دل به او میآشنا می نویسنده یبا مرد ، آینهشب

ط رود و با او ارتبابه سراغش می ،چند روز بعد ،دهد و آینهسكونتش را در بوشهر به او می

او را  ،لهشوند و طبق قانون قافمردان قافله از این ارتباط باخبر می ،تی بعدکند. مدّبرقرار می
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تواند با قانون قافله مخالفت کند، مقداری پول در ند. پدرش هم که نمیکنتنبیه و طرد می

 کند. دخترک به نشانی مانسگذارد و قافله بدون آینه کوچ میای برایش باقی میکوزه

ها دتپس از ماست. رگشتهمسافر بوده و به تهران ب او هشود که میکند امّا متوجّرجوع می

نند و کشود که صورتش سوخته است. منزلی اجاره مینا میبا زنی آش سرگردانی، در شیراز

شغول به در باغی م ،سپسبیایند. های زندگی برینهکنند تا بتوانند از پس هزروزها کار می

ری با دخت ،ثروتمندان ةمیرد. آینه در محلزند و میدست به خودسوزی می ،شود. زنکار می

دگی با او زن، چند وقتی و کندرا پیدا می« مریم» ،شود و با کمك اوآشنا می« نیلی»به نام 

های سیاسی مخالف با حكومت است و به لیكی از اعضای سرسخت تشكّ ،کند. مریممی

شور نیلی به خارج از ک ،دهد. با باالگرفتن مبارزات سیاسیآینه خواندن و نوشتن یاد می

 ۀبا رانند ،برگردد. در گاراژ گیرد به بوشهرکند و تصمیم میرود. آینه مریم را ترک میمی

ند. کاو را ترک می ،تیامّا مرد پس از مدّ کندت میشود و با او ازدواج موقّکامیونی آَشنا می

دانشگاه  در هتلی نزدیك ،گیرد به تهران برود تا مانس را پیدا کند. در تهرانآینه تصمیم می

د. پولش کنن انقالب سپری میهای خیابافروشیشود و اوقاتش را در کنار کتابساکن می

در کنار  ،شود. یك روزسرگردان می ،کند و دوبارهشود و هتل را ترک میتمام می

ود. شخانه میها همو با آنآشنا « سحر»و « قمر»، «افروزگل»های با سه زن به نام ،بیمارستان

 شوند ومیدر تظاهرات کشته ،شود. سحر و قمرای مشغول به کار میدر کارخانه ،سپس

کشیش  طشود و توسّوارد کلیسایی می ،افروزدر جستجوی گل ،شود. آینهگم می ،افروزگل

شود اشی میآینه استاد نقّ ،رود. در انتهای داستانمی« هانیبال»اشی به نام نزد استاد نقّ ،آن کلیسا

ال مرگ ح کند و پدرش درنمی رود. قبیله دیگر کوچاش به جنوب میو برای یافتن قبیله

ردد و بر بام گکند. آینه به تهران برمیبیند و با آرامش دنیا را ترک میاست. پدر، آینه را می

 رقصد. گرد آتش می ،اشخانه
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هاس اندر داست و بررسی دلیل استمرار آن هاس خشونت علیب زنان لوه -2-3

  «کولی کنار آتش»و « دختر غبار»

ند. استفاده از مصادیقی، عیناً در دو داستان مورد نظر بازنمایی شدهبا ا ،انواع خشونت علیه زنان

به برخی از دالیل استمرار این پدیده اعتراض  ،مستقیم، نویسندگان به شكل غیرِهمچنین

واع های مورد مطالعه و انبر اساس برداشت ذهنی نگارندگان از متن ،اند که تفسیر آنکرده

 آمد. ادامه خواهد ، درواکنش زنان به پدیدۀ خشونت

 روانی علیب زنان -خشونت  سمی 2-3-1

ر داستان د که جزء آداب و رسوم ناپسند است وترین نوع خشونت علیه زنان لین و پرآسیباوّ

اتّفاق  ،زنان ةختن. است (Clitoridectomy)ة زنان است به آن اشاره شده، ختن «دختر غبار»

 رانکودکی و ابتدای نوجوانی دخت رۀدر دو ،یافتهنشایعی است که در جوامع مردساالر توسعه

تد افمی شود و در بسیاری از نقاط جهان اتّفاقانجام می از جانب خانواده یا حوزۀ خصوصی

 ،میزان شیوع این عمل در سطح جهانی»روانی است. گستردۀ جسمی، جنسی و د ابعاو دارای 

جهانی مبارزه با قطع آلت تناسلی روز ششم فوریه را روز  ،ی است که سازمان مللبه حدّ

 (12: 1389کریمی، « ).زنان نامگذاری کرده است

سالگی در پرورشگاه و طی ده در سنّ ،در داستان دختر غبار ،اِمال ،لیال عزیز و دوستش

که در دهكدۀ  شوند. ماما لوبانختنه می ،(Purification)تحت عنوان تطهیر ،مراسمی خاص

او را  شدن،گفتن از  پاک و خانمبا سخن ،را بر عهده دارد، یك روز ها سرپرستی لیالبچه

ا دانند چه اتّفاقی قرار است بیفتد. بکه لیال و امال نمیدر حالی ،کندبرای این عمل آماده می

فتد ابه یاد دوستانش در مدرسه می ،شنودمی« تطهیر»هایی که از ماما لوبان در رابطه با حرف

ویند گمی: »زدنداز چنین مسائلی حرف می ،به صورت مبهم و سربسته و گاهکه گاه و بی

کس او را نخواهد وقت ازدواج نخواهد کرد، چون هیچهیچ ،باشددختری که تطهیر نشده

ختنه، سنّتی است که  (Wallace, 2009: 107) «.بودخواست و همیشه باز و کافر خواهد

ذهن  درحاضر  دلیلزیرا  استشدهزنان بنا نهادهترل نیازهای جنسی از طرف مردان برای کن

کردن دختر ازدواج است. ازدواج برای شدن، جلب نظر مرداندختران این جامعه برای ختنه

بهایی ولو پذیرفتن صدمات جنسی، جسمی و روانی در اوان نوجوانی، نمود خارجی  به هر
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ه ای کاً زنان است. اندیشهفرد اعضای جامعه و مخصوص فرد یك تفكّر غالب امّا نهان در

ه کاین زنان هستند که برای ادامة زندگی به مردان نیازمندند، پس مجبورند  ،کنداثبات می

ت. این رسم هاسعاقبتی شوم در انتظار آن ،مطابق پسند آنان رفتار کنند و اگر چنین نكنند

که است  بدیهی دهد.می« کُفر»است که به چنین زنانی نسبت روی کردهجا پیشمردانه، تا آن

آورد و به بودن خویش را تاب نمی، هیچ شخصی کافراز جمله سودان و در جوامع مسلمان

ز این توان استفاده اپذیرد که باید ختنه بشود. میگریزد و میاز این ننگ می ،ایهر شیوه

 رفت. گ بار مردانه به زنان در نظرکردن رسوم خشونتای زیرکانه برای تحمیلکلمه را حربه

شده توسط ربیتنسل تاندراز مادرانِ نسل ،دختران از دوران کودکیدر این جوامع، 

کنند. آموزند که باید در خدمت مردان و برای مردان زندگیمی هنجارهای مردساالر

نظور مدار است. دختر کوچك بهریشه یك فرایند عمیقاً ،شباهت هویت دختران با مادران»

است دهگونه آشكار ش.. برای زنان اینزنانگی باید شبیه مادرش بشود. آوردن هویتدستبه

لیال، امال  (41: 1389)کریمی، « که پاداش قطع آلت تناسلی، تحصیل و کسب زنانگی است.

ار را بها و مادرانشان این فرایند خشونتو سایر دختران داستان دخترغبار نیز به تقلید از دایه

. بگیرند و برای ازدواج انتخاب شوند، مورد پسند مردان جامعه قراردهکنند تا در آینتحمل می

های ر داستانمستقیم درِنشدن پدیدۀ خشونت علیه زنان که به شكل غیکنترین دلیل ریشهمهم

گردد های تربیتی مادران برمیاست، به شیوهها اشاره شدهدختر غبار و کولی کنار آتش به آن

رورش پ ،تر از نسل پیشاالرانه است و زنان هر نسل را منفعلکه برگرفته از رسوم مردس

 منفعالنه دارد.  دهد و از آنان انتظار واکنشمی

شده به ذهن کودکان از های جنسیتیکردن ارزش، تلقین(Socialization) «پذیریجامعه»

دختر  ندر جامعة داستاکه  نگارندگان معتقدند (202: 1387هام، ن.ک: هنگام تولّد است. )

 یانهای جسمی و روشود که تحمّل آسیبمی« پذیرجامعه»قدر ، چنین خشونتی آنغبار

 «زن»شود و توسط مجریان و عامالن در زنان بسیار عادی و پذیرفتنی می ،فراوان بعد از ختنه

جاست. هو عرفی ناب پسندکه سنّتی کامالً مردشود. در حالیبا هلهله و مراسم حنابندان اجرا می

دن پاک شاند و معتقدند با ختنهشان را پذیرفتهگویا این زنان در گذر زمان، خود نیز ناپاکی
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 باشم زنند قویزنند، صدای زنانی که فریاد میاتاق پر از سر و صداست: طبل می»شوند: می

 :Wallace, 2009)« .کشندو همة آنها انگار که در مراسم عروسی باشند، بلند بلند کِل می

89) 

 و عموماً اعضایاست نیز یكی از شروط اساسی ازدواج پسران در جوامع مردساالر « بكارت»

دهند و این اتفاق را مایة به او اجازۀ ازدواج با زن مطلقه یا بیوه را نمی ،خانوادۀ پسر

ر از ه شوهرش با نیش ماساله کدانند. در کولی کنار آتش، زنی هفدهسرافكندگی خود می

م خواستمش امّا مادرمی»سال خود را ندارد: وسن، دیگر حقّ ازدواج با پسری هماستتهدنیا رف

ما را  گفت کهای به خانه بیاورم. پدر هم میخواست باکرهکرد، میگذاشت، شیون مینمی

وجه دلیلی منبودن شخص مورد عالقه، بینیم که باکره( می104)همان: .« کنی... سرافكنده می

ی به قدری رو ،شود. نظر مادر در این داستانندگی خانواده در جامعه عنوان میبرای سرافك

، کارش شود و برایگذارد که بعد از مرگ او نیز حاضر به ازدواج با دختر نمیپسر تأثیر می

طور که از عبارات ( همان106کند. )همان: را بهانه می« هانفرین مرده»چندان درست رسم نه

 های اجتماعی آن است. دلیل مخالفت مادر و پدر با این ازدواج، ترس از بازتاب ،آیدبر می

ه یكی ک است. طبق این قانون «تمام مردان قافله»حق تنبیه یا مجازات زن توسط ، قانون دیگر

و هم در خانواده و هم در حوزۀ عمومی  شونت جسمی و روانی علیه زنان استاز مصادیق خ

اگر ارتباط زنی از قافله با مردی غریبه آشكار شود، مردان خانوادۀ  ود،شیا اجتماع انجام می

 ها جان سالم به دراقزنند و اگر زن از شلّاق میروز به نوبت او را شلّتا پنج ،آن زن و قافله

زمانی که ارتباط آینه و مانس بر همگان آشكار  ،کنند. در این داستانبرد، او را طرد می

 ،و آینه در واکنشی منفعالنه رندزدن او را دااققافله تا پنج روز حق شلّ مردان ةد، هموشمی

که آینه در شیراز با « زن سوخته» (28: 1393پور، روانین.ک: . )کنداین تنبیه را تحمل می

م آن شود. مردبرگزار می« گیسوچینان»ای است که در آن رسم نیز اهل قلعه شودمیاو آشنا 

حبوس است و موهای دختران جوان در قلعه م« دهندهنجات»که یك  بر این باورند ،قلعه

کردن مویش رضایت ندهد، شود و اگر دختر جوانی به کوتاهعنوان نذر برای او چیده میبه

شود ( مشاهده می72. )همان: کشندبندند و به آتش میم اسبی میاو را به دُ ،مانند زن سوخته
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ی را در پی بار شدیدتربرابر خشونت، گاه عواقب خشونتکه واکنش فعاالنه و ایستادگی در 

توان گریز از آن را ندارد. این آیین نیز یكی از  ،دارد که یك زن با قدرت بدنی ناچیز خود

 شود.های خشونت جسمی و روانی علیه زنان است که در حوزۀ عمومی اجرا میجلوه

ان است. در داستان کولی کنار نیز یكی از مظاهر خشونت جسمی علیه زن« زدنکتك»     

و را مورد کنند و اگناهشان قضاوت میآتش، چهار پسرِ زنی با بدترین افكار در مورد مادر بی

های ( واکنش منفعالنة زنان در برابر همة خشونت188دهند. )همان: و شتم قرار میضرب 

فعّاالنة  واکنشروانی ذکرشده در دو اثر مورد بحث، سكوت، پذیرش و تسلیم است. -جسمی

تا  شود که بتوانآنان نیز باید در خفا و بدون اطالع سایرین )در اموری مانند ختنه( انجام 

مورد خشم مكرّر جامعه قرار  ،ها آن را پنهان کرد. اگر چنین نشود، مانند زن سوختهمدّت

 د.نگیرمی

 روانی علیب زنان -خشونت  نسی -2-3-2

آمیز ضها یا اشارات تبعیها، توهینو همیشگی جنسی، متلكطرفه پیشنهادات یك ،مگی هام

جنسی را که برای مخاطب آزاردهنده، خطرناک، تحقیرکننده، ترساننده و... باشد، در دستة 

های مورد بحث، زنانی در داستان (230: 1387هام، ن.ک: )دهد. آزارهای جنسی جای می

مورد آزارهای جنسی قرار  ،سرپرستبیکه تنها هستند، حجاب مناسبی ندارند و دختران 

خواهد با وقتی می ،د همسرشگیرند. در دختر غبار، لیال عزیز بعد از ازدواج مجدّمی

     ای دچار آزار فرزندانش به پرورشگاهی که در آن بزرگ شده برگردد، از سوی راننده

 .یابدنمی نکردشكایتبرای ای زیرا محكمه کندمیشود امّا آن را تصادفی فرضمی

 ای حفظبر ،زنان در درجة اول که گیرندنتیجه می ،نگارندگان با توجه به متن مورد مطالعه

 ،یشان در چنین جوامع مردساالرذاتی« طلبیصلح»به دلیل  ،شان و در درجة دومی«آبرو»

ه در کیدر حال ،و منفعالنه برخورد کنند بزنند «ندیدن و نشنیدن»دهند خود را به ترجیح می

ه م، متوجّوقتی بلند شدیم تا بروی»ریخته بشود:  نباید آبرویی از فرد محقّ متعادل،یك جامعة 

داد، دستانش است. وقتی نجات را از درون تاکسی به من میشدم راننده به من خیره شده

پس دلیل  (Wallace, 2009: 265« ).هایم را لمس کرد. شاید هم تصادفی باشدسینه
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زنان  ننكردی استمرار خشونت علیه زنان در این داستان آمده است، اعتراضدیگری که برا

عی کردن یك آزار جنسی، سبا تصادفی فرض ،های پنهان است. زنانی مانند لیالبه خشونت

که اگر خود را در حالی بزنند، بدهند و خودشان را گولاهمّیت جلوهکنند تا آن را بیمی

حترامی اباشند که هیچ موجودی نباید به ایشان بیبدانند و باور داشتهعضوی حقیقی از جامعه 

واقع  مورد خشونت ی کهکنند تا به نقطة امیدی برای تمام زنانکند، به سرعت اعتراض می

 به تدریج جامعه را متحوّل کنند. ،تبدیل شوند و از این طریق اند،شده

جای دفاع از حقوق زنان که به ،دانندمی در جوامع مردساالر، مردان که خود را جنس برتر 

کنند تا هرچه بیشتر حقوق زنان تالش می ،تر هستندنظر جسمی از آنان ضعیف مسلماً از

اقع جنسانشان را در مودیگر، زنان نیز شرایط و وضعیت هم دفاع را ضایع کنند. از طرفبی

برای  ؛ندکنپسند نزدیك میمعیارهای مرد به ،کنند و خود را هرچه بیشتربحرانی درک نمی

ی که مظهر خشونت جنس با تجاوز ،از طرفی ،العین در داستان دخترغبارهدر ماجرای قر ،مثال

ه رو هستیم کجنسان زنِ قربانی روبهشدن از سوی همبا طرد ،و از طرف دیگر و روانی است

تش، داستان کولی کنار آ« آینة». بردمی العین را به قهقراهخشونتی روانی است و زندگی قر

پیشنهادهای نامشروع است. از زمانی که با پدر و متلكشنیدن در حال  ،در بسیاری از مواقع

ل ورقصید و مردان برای تماشاکردنش پها در قافله میکرد و شباش زندگی مییو نامادر

-انیرون.ک: ) .دوها شتنها زندگی کند و آوارۀ خیابان شودمیدادند تا زمانی که مجبور می

 واکنش همة زنان داستان به آزارهای جنسی، منفعالنه است. (23: 1393پور، 

 درشود. جنسی محسوب می -های روانینیز یكی از انواع خشونت« ازدواج اجباری»     

آید ش میامردی که تفاوت سنّی فاحشی با زولیما دارد، به خواستگاری ،دخترِ غبار داستان

در رابطه با ازدواج  کنند.تمام تالش خود را برای جلب موافقت او با ازدواج می ،هاو دایه

شود. افرادی مانند مینه و فعاالنه از جانب زنان دیدهاجباری نیز هر دو نوع واکنش منفعال

 زنانی، دمعدو امّا کنندآورند و مقاومت نمیمیددر برابر ازدواج اجباری سر تسلیم فرو ،زولیما

کردن هیچ عجله ای در ازدواج»گویند میهم وجود دارند که  ،خانم خدیجه معلم لیال،مثل 

چنین افرادی با استفاده از  ،از نظر نگارندگان (Wallace, 2009: 46« )دخترها نیست.
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های شکنند و راه را برای تكرار واکندر مخاطبانشان تغییرات تدریجی ایجاد می ،تأثیر کالم

  کنند.هموار می فعاالنه در آینده

ه ازدواج ماندن، مجبور ببه دلیل ترس از تنها« افروزگل»نیز « کولی کنار آتش»در داستان      

 ،در این داستانقانون قافله ( همچنین 186-185: 1393پور، است. )روانیعار شدهبا مردی بی

وت است، مختلف، متفاهای نسبت به زنان بسیار ظالمانه است. در این قانون که در میان قافله

گذارد و زن حقّ مقاومت ندارد و قافله ب« مانس»مهمان یا  در اختیار تواند همسرش رامرد می

 پذیرد.انفعال را می

 خشونت روانی علیب زنان -2-3-3

فرهنگ شفاهی هر جامعه نیز آینة تفكّرات عمیق حاکم بر اذهان آن جامعه است که به کالم 

 چه در خانواده ،در فرهنگ شفاهی مردمخشونت علیه زنان  کالمینمودهای شود. منتهی می

از . این خشونت روانی انجامدزنان و دختران می« سرکوب»و « تحقیر»به و چه در جامعه، 

زنان از  رتحقی ی. گاهاستط گروهی بر گروه دیگر یا جنسی بر جنس دیگر های تسلّروش

ن.ک: ) .است (victimization) «سازییقربان»برای ایجاد وابستگی، نوعی  ،سوی مردان

شدن تمایالت آنان برای داشتن سازی زنان، به سرکوبیر و قربانی( تحق265: 1387هام، 

 انجامد. هایی برابر با مردان میآلایده

ا با ی توسط مردان  چند نمونه از خشونت کالمی که مستقیماًعیناً  ،های موردنظردر داستان

داشتن فرزند . استشود، آمدهودان بر زنان اعمال میس مردساالرِ ةاز سوی جامع انزن ةواسط

ه شود کمیی در قبایل عرب دیدهشود و حتّپسر در بسیاری از جوامع، حُسن محسوب می

ین یكی از اطرافیان لیال، در ح ،«دختر غبار»خوانند. در داستان مادر را به نام فرزند پسرش می

ه كبا جیغ، درد خود را تخلیه نكند و تاب بیاورد، صرفاً به دلیل این که خواهدزایمان، از او می

اگه خدا »جمالتِ  (Wallace, 2009: 231نشود. )پسرش فرزند مادری ضعیف خوانده

تونی یم        اون وقت  ،باشیه میاری. اگه دوتا پسر داشتهاین بچّ واسهه یه برادر عدفاین ،بخواد

اگرچه از  نیز (232)همان: « تا دختر بیاری و کسی کاری به کارت ندارهشش ،پشت سر هم

رداشت توان بمی ،«کسی کاری به کارت نداره»وجود عبارت با است، سوی قابله بیان شده
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-هرا ب ای مردساالر است که زنر جامعهدهندۀ یك باور عام دنشان ،چنین عبارتی که کرد

نند ککنند و بار روانی بسیار منفی را به ذهنش القا مییواسطة داشتن فرزندان دختر تحقیر م

رغم پذیرش برخی علی ،لیال عزیز رساند.ی که زن را به مرز افسردگی و جنون میتا حدّ

 کندمی      رد و تالش بسیاری همة این تحقیرها را تاب آو ها در کودکی و نوجوانی،انفعال

زندگی خود و زنان اطرافش ت به نشود. او به دقّسرکوب  ،شاهای واالی اجتماعیتا انگیزه

چشند و آرزویی هاست که طعم تحقیر را میها سالد همة آنوشمیه و متوجّ کندمینگاه 

رکوب س ،وقتی زنان که گویدآدرین ریچ می»برای ساختن خود یا حتی نجات خود ندارند. 

ند، و هم کامالً شخصی ببین ق کنندیعنی در تاریخش تعمّ ،را هم در شكل عام آن درک کنند

در انتهای داستان  ،در نتیجه (314-313: 1387)هام، « .توانند در مقابل آن عرض اندام کنندمی

های شخصیتیِ دختری پرورشگاهی که در ازدواج شكست خورده بینیم که دیگر از تنشمی

و پرست سرزنان بیاست که از جامعة بری نیست و او تبدیل به زنی شدهو سه فرزند دارد، خ

ای مالی، هپی و کسب پشتیبانیدرهای پی، با سخنرانیاندشدهمورد خشونت واقع زنانی که

 کند.حمایت می

تر است. انهها ظالمسرکوب ،تر و در نتیجهدر داستان کولی کنار آتش تحقیرهای کالمی عیان

ز ا که دهندودشان اجازه میگونه امنیت روانی ندارد. مردان به خدر سطح شهرها هیچ« آینه»

مده آ« کولی کنار آتش»نامة کتاب او استفاده کنند. در واژهکردن خطاب ای برایهر واژه

( 217: 1393پور، روانین.ک: بدترین فحش برای زنان کولی است ) ،قیچی ةاست که کلم

دهد: ار میرای مخاطب قآینه را با چنین کلمه ،بینیم که پسرکی در خیابانو در داستان می

داستان، دیدی کامالً  دو آمیز جامعة ایندر انعكاس اغراق (23: همان« )آهای باجی... قیچی!»

« آینة»امّا  (Wallace, 2009: 270)،  (143: همان) نفی نسبت به زنان تنها وجود داردم

و خود د آورتمام این تحقیرها را تاب می ،دختر غبار لیال عزیزِکولی کنار آتش نیز همچون 

انون شود و قاو به استادی ماهر تبدیل می ؛بردان عامی و کژاندیش باالتر میرا از سطح مرد

ود، از ویت خزنی است که در جستجوی ه»شود. او قافله نیز تسلیم شخصیت بزرگ او می
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واکنش زنان این دو داستان  ،پس (81: 1390)صفایی و عزیزی، « است.پوستة سنّتی درآمده

 نند.کهایی از خود دفاع نمیبا تحقیرهای کالمی، منفعالنه است و در چنین بحثدر رابطه 

های روانی حوزۀ خانوادگی است. در داستان از جمله خشونت ،مردان به همسرشان خیانت

است. مٌعزّ، پس از آشناشدن با زنی طعم تلخ این خشونت را چشیده ،دختر غبار، لیال عزیز

ه لیال کدر صورتی ،کندبا او ازدواج می ،دادن به لیالبدون اطالع و شرمانهثروتمند، کامالً بی

گیری کرده و تمام همّ و غمش را وقف در پرورشگاه کناره کردناز کار ،بعد از ازدواج با او

( امّا پس از این اتّفاق Wallace, 2009: 253ن.ک: ) استشان کردهزندگی زناشویی

 به لیالها دار و صریح همسایههای کنایهکه از شنیدن حرف ایناخوشایند، فشار روانی

را به عهده درخواست طالق بدهد، سرپرستی فرزندانش  که شودباعث می شود،واردمی

 قه در جوامع سنّتی رواجافكار منفی در مورد زنان مطلّاز آنجا که  شود.بگیرد و از معزّ جدا 

مثل یك تكه گوشت سوخاری  ،یك زن مطلقه ماما امانی این هشدار را می دهد که»د: دار

اغلب زنان در چنین  ،(270 همان:)« خواهد از خودش پذیرایی کندتازه است. هرکسی می

ل کنند و زیر بار جداشدن های خشونت بار شوهرشان را تحمّشوند خیانتجوامعی حاضر می

م لّاز حق مس ،اغلب اوقاتهستند و باید در « جنس دوم»اند که ها از کودکی آموختهنروند. آن

های یژگیصفات و و ،فرایندی طیّ»ها نکنند زیرا آآبرویشان را حفظخود بگذرند تا بتوانند 

 ،( و پس از آن45: 1388)سفیری و ایمانیان، « کنندمی شده را گرفته و خود را درکجنسیتی

تمرار یگر از دالیل اسیكی د ،در نظر نگارندگان شود.میبا همین صفات، زن بودنشان آزموده

مشاهده  ،این داستاندر واکنش منفعالنة زنان به خیانت همسرانشان است.  ،خشونت علیه زنان

قّر ی محادر کلبه شانکه همسردر حالی ،مردان فقیر رخیب ،در کشور سودانکه شود می

 و ندکنآید، همسران متعدّد اختیار میکند و از پس گذران امور خود بر نمیزندگی می

شان دارند یا خود« هوو» ،های پرورشگاه. اغلب دایهاندهمسرانشان نیز این مسئله را پذیرفته

وند و برای شدر برابر چنین اتفاقاتی تسلیم نمی ،که زنانی مثل لیالدرحالی ،اندی شدههووی زن

 کنند.ساختن زندگی جدید برای خود و فرزندانشان تالش می
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با زنی  ،کردهدارند که به همسرانشان خیانت مردانی وجود  نیز« کولی کنار آتش»در داستان 

زنانِ »کنند. بسیاری از مردان نیز دائماً در پی برقراری ارتباط با اصطالحاً دیگر ازدواج می

رغم نارضایتی علی ،( در قافلة آینه، مردان48: 1393پور، )روانی .هستند« عالم ةمردانِ هم

شخصیت  ،این داستاندر ( 47-46)همان:  .آیندبرای تماشا کردن رقص آینه می ،همسرانشان

ج زن دیگری ازدوا دون اطّالع او، بازنی وجود دارد که شوهرش با داشتن چهار فرزند پسر، ب

 «شدنتحقیر»قدر از آن ،زن اوّل و کنده این عمل خود افتخار نیز میکند و بمی

(Abjection)  گذارد حتی فرزندانش نیز از این ترسد که نمیجامعة مردساالر میاز سوی

ندگان کامالً منفعالنه است و بنا به اعتقاد نگارندگان، نویس ،چنین واکنشی اتّفاق بویی ببرند.

خشونت  که منجر به پذیرشنیز شدن را ، ترس از تحقیرمستقیم، به شكل غیرِاین دو داستان

  دانند.یكی از دالیل استمرار خشونت علیه زنان می ،شودمی

  خشونت اقتصادس علیب زنان -2-3-4

 ناچیز به زنان به ازای کار سخت و دستمزدتخصیص و  بین زن و مرد تقسیم نابرابر کار

. در روندمیشمارصادی علیه زنان در حوزۀ عمومی بههای خشونت اقتاز مصداق ،«طوالنی

قابت ربا مردانی ر باید در انتخاب کا ،سوادکرده و باافراطی، زنان تحصیلر جوامع مردساال

ی مناسبی و اگر موقعیت کارهستند تر از خودشان مراتب از نظر تحصیالت پایینبهکنند که 

راز طزنان در مقایسه با مردان هم»کننده نیست. از نظر دستمزد قانع ،شودایشان ایجاد هم بر

های خودباوری و تحقّق از منابع مادی، منزلت اجتماعی و قدرت و فرصت ،خود در جامعه

    زنانی را استخدام  نیز ( کارفرمایان133: 1390)نرسیسیانس، « نفس کمتری برخوردارند.

   نان اکثر کارک ،کنند. در داستان کولی کنار آتشکنند که حقوق کمتری مطالبهمی

زنان با دستمزد اندک استخدام  ،همچنین زن هستند. ،ندکای که آینه در آن کار میکارخانه

گذارند که به خیالشان به ایشان هایی میکردن در مكانشان را پای کارشوند و جوانیمی

 (Wallace, 2009: 136)(، 91و  48:  1393پور، د.  )روانینبخشموقعیت اجتماعی می

ادی های اقتصنیز در دستة خشونت گیریاز جمله رقّاصی و فال ،برای زنان های کاذبشغل

 مثابهرا به ، اوپدر آینه ،«کولی کنار آتش»در داستان گیرد. حوزۀ خصوصی جای می
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کردن شااکند و از مردانی که برای تمتشویق و تهدید به رقصیدن می ،«عروسكی کوکی»

رای ر بپولدا گذارد و زمانی که مردیگیرد و گاه پا را از این هم فراتر میپول می ،آیندمی

در قسمتی  (18: 1393پور، روانین.ک: ) .کندگرمی هم میآید، برایش مجلستماشا می

آید، ترس زن از می« افروزگل»دیگر از این داستان که مردی کفّاش به خواستگاری 

مردساالر  ةدر جامع همسرداری که ممكن است ازدواج و ایمالی و شغلی های«محدودیت»

واکنش زنان این دو داستان در مقابل  (163: همان)ت. مشهود اس عیناًبرایش پیش بیاورند، 

 های اقتصادی نیز منفعالنه است. خشونت

 گیرسنتیجب -3

با توجه به حوزۀ  ،«کولی کنار آتش»و « دختر غبار»های علیه زنان را در داستان خشونت

روانی،  -های جسمیخشونتدستة کلی گنجاند: توان در چهار میاِعمال آسیب آن، 

 که از استقالل مالی های اقتصادیخشونتهای روانی و خشونتروانی،  -های جنسیخشونت

ب دهند. اغلدر سیطرۀ مردان قرار می ،کنند و زنان را از لحاظ اقتصادیزنان پیشگیری می

)جامعه( و خصوصی  ۀ عمومیدو حوزدر  ،مصادیق این چهار نوع از خشونت علیه زنان

رخی شامل ب ،در آثار این دو نویسنده« روانی-های جسمیخشونت. »دنافتاتّفاق می )خانواده(

 «حقّ مجازات زن خطاکار توسط همة مردان قافله»، «ختنة دختران نوجوان»مانند  ،رسوم کهن

 ن،، آزارهای جنسی از سوی مرداروانی -های جنسیخشونتشود. می«رسم گیسوچینان»و 

 گیرد کهمیجباری و یك رسم ناپسند را     دربرازدواج او تجاوز،  ، لمساز جمله متلك

 ،های روانیبدهد. خشونتش را در اختیار مهمان قافله قرارتواند همسرآن، مرد میبراساس 

های خشونتشوند. می های کالمیخشونتیانت مردان و خشامل کنترل بیش از حد، 

ازای کار دریافت دستمزد ناچیز بهاز تقسیم نابرابر کار میان زن و مرد،  اقتصادی نیز عبارتند

 های کاذب مثل رقّاصی برای زنان ازسوی مردان.کردن شغلسخت و طوالنی و ایجاد

استمرار  فعالنه و فعّاالنه(، باکنند )منهای جنسیتی اتّخاذ میموضعی که زنان در قبال خشونت

به  ،های دختر غبار و کولی کنار آتشنهای زن در داستایتها رابطة مستقیم دارد. شخصآن

غلب ا اند،آمار بیشتری را به خود اختصاص داده دستة اول که شوند.دو دسته تقسیم می
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تنها در مقابل هستند که نهها و ... ها، زنان کوچه و بازار، همسایهها، همكالسیمادرها، دایه

ز جمله ا  ،هابلكه برخی از این خشونت دهندانجام نمیگیرند و واکنشی خشونت جبهه نمی

کنند و برخی دیگر از های کالمی را عامداً تصادفی فرض میآزارهای جنسی و خشونت

الند که در بگیرند و به آن میمیدرنظرمثل ختنه را برای خود منزلتی ویژه  ،مصادیق خشونت

از جمله  ،آنها به دالیلی ،نگارندگانواکنشی منفعالنه است. با توجه به برداشت  ،حقیقت

 ای سنّتیهآموزند تا مصادیق خشونتمیدر کودکی  ،شدههای جنسیتیپذیری ویژگیجامعه

، مانند لیال عزیز ،دستة دوم، تعداد معدودی از زنانخود بدانند.  ها را حقّرا تاب بیاورند و آن

ا هلیال و آینه که در کودکی خشونتگیرد. خدیجه را دربرمیمریم، آینه، مادرِ عبیر و خانم

رفتن با باالو تدریج شدند، بههای درونی دچار میپذیرفتند و تنها به ناراحتیرا ظاهراً می

ه این که باید با چنین رفتارهایی مبارزه کنند و بیابند میدر ،و کسب آگاهی بیشتر شانسن

ونت یا هرگونه مخالفت با پدیدۀ خشهای فعاالنه مسائل واکنشی فعّاالنه نشان بدهند. واکنش

علیه زنان نیز اگر به صورت مخفیانه )مادر عبیر(، یا ایجادکردن تغییر و تحوّل در افكار جامعه 

در دراز مدّت )خانم خدیجه، مریم، لیال، آینه( صورت نگیرد، با سرعت و شدّت بیشتر 

 شود )زن سوخته(.  سرکوب می
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