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Abstract  
This article investigates different types of violence in relation to otherness 

and perception of hidden audience about violence in the novel of Laughter-

seller Gypsy. Gypsies are almost absent in Iranian literature; being othered 

and marginalized signifies the hidden violence obliterating their footprint 

from literature. Laughter-seller Gypsy is one of the rarest novels 

representing the strange world of gypsies. It narrates their wanderings, and 

the violence they bear from insiders and outsiders. Violence can be found in 

two dimensions in this novel: violence as imposed by non-gypsies on the 

travelers, and the other type installed by gypsies upon themselves, which 

reflects the external pressures. The author takes advantage of “counter-

storytelling” and uses gypsy narrators to make the violent atmosphere 

tangible. Also, by breaking the clichés up, it challenges the black and white 

image of gypsy characters. The dominance of the hierarchical system, racial 

and ethnic discrimination, insults and curses, accusations, division of gypsy 

and non-gypsy society, ban of marriage between travelers and villagers, 

murder, plunder and torture are some types of violence in the 

Akbarkermaninejad’s novel. This novel reflects the personal and social 

violence, seeking its causes through a deep investigation, and develops 

empathy of audience. Violence is a habitus for gypsies and they not only 

don’t stop it, but also do it themselves. Facing the “cultural other” adjusts the 
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violence of the later generations of gypsies, however, the new generation 

with medial identity always remains in lower position. Although it has come 

to the center, it has been pushed to border right in the center. 

Keywords: Ali Akbarkermaninejad; gypsy literature; Laughter-Seller 

Gypsy; minority literature; multicultural literature; violence. 

Introduction 

Gypsies are a marginalized group which is said to come originally 

from India. They often do not get their basic rights like going to 

school or being as respected as others. There are few stories and 

literary, ethnographical, sociological studies in Iran about gypsy and 

their narrations. In folklore and classic literature, they have been 

described as chaotic, screamer, shouter, homeless, wanderer, and 

kidnapper. So, their picture is clichéd, limited, and distorted in Persian 

literature. Gypsy, Letter and Love (1994) by Simin Behbahani, Gypsy 

nearby the Fire (1999) by Moniro Ravanipour, and Laughter-seller 

Gypsy (2018) by Ali Akbarkermaninejad are some of Iranian literary 

works focused on gypsy travelers. There are some indications of them 

in great universal novels as One Hundred Years of Solitude by Gabriel 

García Márquez (1967) and Barefoot by Zaharia Stancu (1948). 

Laughter-seller Gypsy reflects the lifestyle of gypsies in southeast of 

Iran, picturing a different image of them. In the absence of enough 

information or grounded studies about gypsies, this novel can play an 

effective role in introducing them to new generations. Indigenous 

aspects of this novel’s first chapter, named Seilan, the Gypsy Girl have 

been discussed in an article (Aghapour, 2016) and there is no other 

analysis available on this book. 

Research Questions 

This study tries to answer the following questions: 
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How is the reflection of various types of violence among gypsies and 

non-gypsies regarding the “cultural other” in Laughter-seller Gypsy 

novel? 

How is the impact of violence imbedded in this novel on the implied 

audience and shaping his/ her opinion about gypsy-travellers? 

Literature Review 
Zoka (1958) has a significant research about gypsies and their origin, 
lifestyle, language, career, and customs. He discusses various names 
of gypsies in different cultures in detail. Safikhani, Mousavi, and 
Rajablou (2016) have a grounded research about the liminal identity 
of gypsies in Tehran. They demonstrate the contradictory romantic 
and dark views about gypsies of Iran. Asadollahi, Salahi Moghadam, 
and Hosseini (2017) pay attention to the dimensions of violence 
against women in Daughter of Dust by Wendy Wallace, and Gypsy 
nearby the Fire by Moniro Ravanipour. They recognized four types of 
violence in the novels: psycho-bodily, psychosexual, psychological, 
and economic. 

Khatibi (2018) shows the picture of gypsy in Persian literature. 
Playing, drinking, stealing, wandering, and shouting are some of 
features related to gypsies in Iranian literature, and among poets 
Mevlana Jalaluddin and Hafez have a good opinion of gypsy.  

Milani (1999) writes about silence of women and lack of their 
voice in classic Persian literature and shows the efforts of women to 
have their voice in modern literature. She focuses on the attitudes of 
women poets and writers toward gypsies. 

Glajar and Raduleseo (2008) are editors of a book about gypsies, 
and they focus on important subjects about travelers of Romania, 
England, and Russia and their share in literature and cinema of 
different countries. Relation of gypsies with nature, nationalism, love 
story of gypsies, Romanian Holocaust, and body and gender among 
gypsies are the most important thematic issues of this book. 
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Hasdeu (2008) discusses the representation of gypsy women in the 
Romanian museums. She mentions that “other” is always gendered, as 
indicated by Edward Said and Gayatri Spivak. According to her 
research, the picture of gypsy women in the works of non-gypsy 
novelists and filmmakers has been bolded, particularly in the 
Romanian novels of the 20th century. Shahnahpour (2019) analyses 
female characters in the novels of Ravanipour, Gypsy nearby the Fire, 
emphasizing the representation of rural, urban, and tribal women. 

Methodology 

This study is an inductive research that has been done in the 

qualitative paradigm and the descriptive-analytical approach. 

 Results 

Violence can be divided in two categories in Laughter-seller Gypsy: 

one which is provoked by the non-gypsies and the other which is 

internal violence of gypsies inside their group and explicitly reflecting 

external pressures. Hidden and obvious violence is scattered all over 

the novel and the author benefits from the “counter storytelling” and 

gypsy narrators to create a tangible experience of gypsy’s violent 

society. Akbarkermaninejad describes the logic of this violence to 

audience through empathible characters. Violence for gypsies is a 

defense mechanism. Although gypsies of the novel are so 

marginalized and isolated ironically as their court is even separated 

from the non-gypsies in the after death world, they are not passive. 

The main female character, Seilan, is the leader of the rural society, 

and the separation of courts means gypsies do not trust and approve of 

non-gypsies judgments. 

The low voice of gypsies in literature is a reflection of violence 

against them, so any narrative that focalizes around gypsy world, even 

by demonstrating violent dimensions, is a favor to this group. 

Laughter-seller Gypsy narrates the degeneration of gypsies in a 70-



 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol. 5, No. 10  

 Autumn & Winter 2021-2022 

 

49 

year period as well as their communication with “other”. Violence 

evokes gypsies and is mixed with their emotions. They incite violence 

just for not being the subject of violation. The novel balances and 

changes clichés about gypsies for the implied audience. At last, 

violence seems like a natural result of gypsy’s oppression all over the 

century, as if they have no other choice to protect themselves against 

harsh nature and human cruelty. 

. 
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 چكيده
« دیگربودگی»، ارتباط آن با روشفلولی خندهاین پژوهش به واکاوی انواع خشونت در رمان 

ها در پردازد. لولیها و ارزیابی دریافت مخاطب نهفته از خشونت پراکنده در اثر میکولی

ماندگی، خشونت بودگی و درحاشیهرنگ دارند و همین دراقلیتادبیات ایران حضوری کم
از معدود  فروشخنده لولیکند. ها را از واقعیت ادبی محو میپنهانی است که رد پای آن

ها و خشونتی کند و روایت آوارگی کولیها را ترسیم میهایی است که جهان غریب لولیرمان
توان در این اثر شود. خشونت را از دو بُعد میها تحمیل میاست که از درون و بیرون به آن

 شود وها تحمیل میوجو کرد: خشونتی که از جامعۀ تاجیک )غیرکولی( به کولیجست
دارند و بازتاب فشارهای بیرونی است. رمان ماالمال از ها به هم روا میخشونتی که کولی

تبار، جهان و راویان کولی« های ناشنیدهروایت»گیری از خشونت آَشکار و پنهان است و با بهره
وسفید زدایی، تصویرهای سیاهکند. همچنین با کلیشهپذیر میها را لمسبار کولیخشونت

ها نژادی، دشنامهای قومیرعیتی، تبعیضمراتبی اربابکشد. نظام سلسلهها را به چالش میکولی

های ها، دوپارگی جامعۀ کولی و تاجیک، قتل، غارت، تعصب و شکنجه از مصداقو تهمت
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شناختی خشونت فردی و نژاد هستند. این رمان با نگاهی آسیبخشونت در رمان اکبرکرمانی

بار، همدلی خواننده را های خشونتکاوی انگیزشدهد و با ژرفمیجمعی را بازتاب 
جای ایستادگی ها بهفرض تبدیل شده است و آنها به پیشانگیزد. خشونت برای کولیبرمی

خشونت « دیگریِ فرهنگی»شوند. مواجهه با دربرابر خشونت، با عامالن خشونت همراه می

؛ اما نسل نو با هویتی میانه، همچنان دیگریِ فروتر کندها را تعدیل میهای آیندة کولینسل

 و در میانۀ مرکز به حاشیه رانده شده ای است که به مرکز آمدهماند و همچون حاشیهباقی می

 است. 

 یخشونت، عل ها،یکول اتیادب ،یچندفرهنگ اتیادب ت،یاقل اتیادب های کليدی:واژه

 .فروشلولی خنده، نژادیاکبرکرمان

 مه مقد .1

شناخته  «غربت»آشناتر بار و گوشتحقیرآمیز، خشونت واژةها که با ها یا لولیکولی

 ،هااند و طبق روایتجای جهان پراکندهشوند، گروهی هستند که در همهمی

مانند حق تحصیل یا داشتن  ،ترین حقوقها اغلب از ابتداییخاستگاهشان هند است. آن

ها تمرکز های اندکی بر کولیداستان ،ند. در ایرانابهرهحرمت در میان دیگران بی

چه از منظر ادبیات داستانی و چه  ،هاهای کولیاند و سکوتی سنگین بر روایتکرده

هایی سترده است. کلیشهسایه گ ،هاآن ةشناختی دربارنگارانه و جامعههای قومپژوهش

و حتی  8، دزدی0وشی و آوارگیدبهبازی(، خانهجنجال، هیاهو و فریاد )کولیمانند جارو

شده اند و تصویر ارائهها نسبت داده شدهمه به کولیدزدی در ادب کهن و فرهنگ عابچه

 .استو ناقص  مخدوش، محدود از این قوم،

تصویر ها را بهشماری آداب و رسوم و زندگی کولیدر ادبیات ایران، آثار انگشت

( 0902) کولی کنار آتشسیمین بهبهانی،  ودة( سر0909) کولی و نامه و عشقاند. کشیده

اند. نژاد از این جمله( اثر علی اکبرکرمانی0930) فروشلولی خندهو  پوراز منیرو روانی

از ( 0300) سال تنهایی صدها در ادبیات جهان در آثاری همچون های کولیروایت

 اند.تاب داشته( از زاهاری استنکو باز0302) هاپابرهنهگابریل گارسیا مارکز و 
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های جنوب ایران ارائه کولی لی تصویری از بطن جامعۀدرحا فروشلولی خنده

و ها اغلب منفی د و نگاه جمعی به آننو شناخت دقیقی از این نژاد ندارکند که نسل می

های ویژه در شرایطی که پژوهشبه ،شدهتصویر ارائه آمیخته با کلیشه است. بنابراین،

شود و در ادبی ثبت می ۀدهند، در حافظنمی به ما عات شایان توجهیمیدانی نیز اطال

این قوم درخودرفته و تحقیرشده در طول تاریخ  نسبت به دادن به نگاه مخاطب شکل

 مؤثر خواهد بود.

را ابعاد خشونت متبلور در رمان  فروشخنده لولیحاضر با تمرکز بر رمان  در مقالۀ

ها اعمال ها بر آنها است و هم از سوی غیرکولیکولی که هم برخاسته از درون جامعۀ

واکاوی خواهم کرد. همچنین به ارزیابی  «دیگری فرهنگی» شود، در پرتو مسألۀمی

ها مخاطب نهفته از خشونت پراکنده در جای جای اثر و تصویر کلی که رمان از کولی

نویسی را بومی ۀلئ( مس0935پیش از این آقاپور )دهد خواهم پرداخت. به مخاطب می

و  بررسی کرده است 9یکول دختر الن،یسنژاد با نام کرمانیاکبردر ویرایش نخست رمان 

 دیگری به نقد این رمان نپرداخته است. ۀتا کنون مقال

 . پيشينۀ پژوهش1ـ1

ها منتشر کرده است که پس از گذشت بیش ( پژوهشی دربارة زیست کولی0990) ءذکا

ها نظر نحوی به لولیهایی است که بهاستناد اغلب پژوهش از شصت سال، هنوز محل

ها های گوناگونی که به کولیتفصیل دربارة خاستگاه و ناماند. در این کتاب، او بهداشته

ها را در و شغل، زبان، آداب و رسوم و باورهای آناست اند، بحث کرده نسبت داده

اهلل خوزستان واکاویده است. نگاه های مختلف، ازجمله آذربایجان و کوت عبدمنطقه

 ها نیز در این اثر بازتاب دارد.منفی دیگران به کولی
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ای ( مقالۀ ارزشمندی درباب هویت آستانه0935خانی، موسوی و رجبلو )صفی

و من تنها به  شناختی استها میدانی و جامعهاند. پژوهش آنهای تهران انجام دادهکولی

ها ضمن تأکید بر این نکته آن پردازم.ۀ حاضر مرتبط باشد میتواند با مقالبخشی که می

رسمیت شان بهواسطۀ شیوة خاص زندگیها تمایز میان خود و دیگران را بهکه کولی

یا نگاهی  0هاها، تائیگفتۀ آن دانند. بهها غالب میشناسند، دو نگاه را دربارة کولیمی

آورند. حساب میقاچاقچی و بزهکار به ،زدها را دها دارند، یا آنرمانتیک به کولی

ها کوب نمایندة نگاه نخست و ذکاء نمایندة نگاه دوم است و البته این دیدگاهزرین

در ادامه بحث خواهد شد که در شوند. ها تلفیق میگذاریناگزیر در سیاستگاهی به

تر رجستهخشونت و نرمش در رمان ب ۀیک از دو روی سککدام فروشلولی خندهرمان 

 ها ارائه شده است.و چه تصویری از کولیاست 

های خشونت علیه زنان را در ( جلوه0930) مقدم و حسینی، صالحیاسداللهی

ها اند. آنپور واکاویدهمنیرو روانی کولی کنار آتشوندی ولس و  دختر غبار هایرمان

انی، روانی و روروانی، جنسیها را در چهار دستۀ جسمیخشونت موجود در رمان

ن اغلب موضع انفعال و های پژوهشگران، زنان داستا. طبق یافتهانداقتصادی جای داده

های کالمی را تصادفی فرض اند، آزارهای جنسی و خشونتپیش گرفتهسکوت را در

 ،عین حالبالند. در شدن می ونت همچون ختنههای بارز خشکنند و حتی به مصداقمی

 .کنندآمیز مبارزه میرهای خشونتازنان معدودی با رفت

اعم از شعر و داستان نشان  ،( تصویر کولی را در آینۀ ادبیات فارسی0930خطیبی )

بیداد، ون نوازندگی، سرمستی، دزدی، روسپیگری، دادهایی همچوداده است. ویژگی

 ،ها نسبت داده شده است. در میان شاعرانسرگشتگی و بندبازی در ادبیات به کولی

های متنی، واسطۀ بازتاببه اما اغلب موالنا دیدی مثبت به لولی دارند؛ ظ و تا حدیحاف
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فروشی ها صورت گرفته است. در جایی خود نویسنده نیز تنباری با آنخشونت رفتار

هاست. سپس او تفسیری کند که اعمال خشونت پنهان علیه کولیها را تأیید میلولی

واقع لولی را در جایگاه معشوق قرار دهد. حافظ بهدست مینادرست از شعر حافظ به

خاطر وفاست و بهتوان گفت در جهان شعری او، لولی بی؛ بنابراین نمی5دهدمی

که در مقاله نیز ورزی به او، حافظ از بخت خود گله کرده است. لولی، همچنانعشق

و  مثبت پذیرفته ییدرستی اشاره شده، همچون خراباتی و رند در شعر حافظ، بار معنابه

 تحول معنایی یافته است.

ر تاریخ ادبیات فارسی ای به سکوت زنان و صدای آنان د( در مقاله1999میالنی )

 و تالش زنان را برای شکستن هنجارها، بلند کردن صدایشان از راه پرداخته است

ان در ادبیات تصویر آن ها وله به کولی. بخشی از مقاها نشان داده استادبیات و استعاره

این طبقه اختصاص  و شاعران معاصر زن در آثارشان با نویسندگان برخوردجامعه و و 

زنان نویسنده و شاعر همچون سیمین بهبهانی، منیرو  ،دارد. از دید این پژوهشگر

را بازسازی  هاکولیتصویر  ،پور، فروغ فرخزاد، ژاله اصفهانی و سیمین دانشورروانی

ای مستقل، شجاع باز به چهرهرسروصدا و حقهها از دزد، پُکارهای آن . کولی دراندکرده

ای برای رهایی، کولی استعاره ،و رها از بند مکان تبدیل شده است. در ادبیات زنان

ند و ارزشی اها نماد اعتراضشکستن مرزها، سفر و ابراز خود است. کولی

لی است که ئاارند. کولی مدل و ایدشناسانه، سیاسی و ادبی برای زنان نویسنده دییزیبا

دهند و گیری از آن دسترسی خود را به جهان گسترش میزنان نویسنده با بهره

الی برای ها مجآن از دیدبخشند. شخصیت کولی های کنش و خیالشان را قوام میزمینه

 شکلی متناقض است.تلفیق سنت و مدرنیته به
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و  انداز چند نویسنده گردآوری کرده تیمقاال( مجموعه2008)0گلَجَر و رَدولوسئو

های محوری لهاند. تمرکز این کتاب بر مسئنوشتههایی در این مجموعه خود نیز مقاله

ها در ادبیات مانی، روسیه و انگلیس و بازتاب حضور و تصویر آنوهای ردربارة کولی

ایی، داستان گرها با طبیعت، ملیتو سینمای کشورهای گوناگون است. ارتباط کولی

تصویر زنان کولی از زدگی ها، هولوکاست رمانی، بدن، جنسیت و جنسیتعشق کولی

  .ستهاشده در این مقالههای مطرحبحث

پردازد. او ضمن های رومانی می( به بازنمایی زنان کولی در موزه2008) 0هسدو

و  2نند ادوارد سعیدپردازان پسااستعمارگرا مااشاره به رابطۀ دیگری و جنسیت، با نظریه

زده است. همواره جنسیت 01«دیگری»داستان است که تأکید دارند هم 3گایاتری اسپیواک

های جمله رمانها، مانند فیلم و رمان ازغیرکولیتصویر زنان کولی در آثار  ،گفتۀ اوبه 

های زنان کولی . جذابیتای داشته استمانیایی میانۀ قرن بیستم، جایگاه برجستهور

کرده جایگاهی ویژه شناسی در میان نخبگان اشرافی و تحصیلزاد شرقمچون همه

ها را رشور، اشراف و ارتشیهای پُهای موسیقی کولییافت. در اروپای مرکزی، گروه

بود.  کردند. ادبیات و اپرا مردان طبقۀ باالی جامعه را شیفتۀ زنان کولی کردهسرگرم می

ایستد، اب معشوقی غیرکولی مقابل سلطۀ مردان میگرمی که با انتختصویر کولی خون

الکساندر  و 00اساس ساختار روایی آثار نویسندگان رمانتیک همچون پراسپر مریمی

را شکل داده است. حتی  09گرا همچون لئو تولستویو نویسندگان واقع 08پوشکین

 .اندپرداختهنیز به این موضوع  05و تونی گتلیف 00سازانی مانند امیر کاستاریکافیلم

پور، به بازنمایی ( با تحلیل قهرمانان زن دنیای داستانی منیرو روانی2019پور )شهناه

 کولی کنار آتشو  دل فوالد، اهل غرقهای ای در رمانزنان شهری، روستایی و قبیله

 آینه در دنیای داستانی توسط مانی، نویسندة مرد، کنار آتش یکولپرداخته است. در 
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اما  های مردساالر است؛از قید محدودیتکه ناتوان از رهاندن زن  تخلق شده اس

کند. او تحصیل را ابزار در دنیای واقعی این کار را می ،عنوان نویسندة زنبه ،پورروانی

 داند.رشد و رهایی زنان از زنجیرهای سنت مردساالر می

 

 . انواع خشونت و ارتباط آن با دیگرشدگی5

در  ،ای خاصنداشتن به منطقه جایی و تعلقعلت جابهها بهکولیکه گفته شد، همچنان

اند که با ها فرهنگ خاص خود را داشتهاند. آنمحسوب شده« دیگری»جای دنیا همه

مختصات  ها بهطور معمول فرهنگردم بومی هر منطقه رویارو شده است و بهفرهنگ م

های جامعه»اند. از آنجایی که فروکاستهها را و آن اندها واکنش نشان دادههنگی کولیفر

های گوناگون بار از سوی گروهجا با تضادهای اغلب خشونتچندفرهنگی در همه

با قدرت و جمعیت « دیگری»عنوان به ها، کولی(Tripathi, 2016: 10) «اندمواجه بوده

قدرتمند  ۀزیرا اغلب دیگری توسط سوی» اند؛ها قرار گرفتهانواع خشونتآماج  ،کمتر

 00دیگرسازی؛ اما باشد داشته یگرید تواندیهم م فیضع طرفشود. البته ساخته می

 (..Ibid)« آیدشمار میۀ ننگی بهافتد و همچون لکندرت اتفاق میتوسط ضعیف به

ها را همواره تهدید سطوح گوناگون خشونت امنیت جانی و روانی و موجودیت کولی

به این طایفه نسبت داده شده  های گوناگونی کهبه نام در بحثی دقیق، ءکرده است. ذکا

  کند:اشاره می است

 هایکول ،اندعمل آوردهشناس و نژادشناس بهکه دانشمندان مردم یقاتیطبق تحق

دسته از دسته میقد اریبس یهااند که از زمانبوده یاز مردم هند شمال یارهیت

ن پراکنده شده، در هر مکان و و در سرتاسر جها دهیکوچ یخود یاصل نیسرزم

 ةاندازدر جهان به یقوم چیگفت که ه نبتوا دیشا .اندافتهی ینام یبه مناسبت یمحل
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جز  یگرید زیچ فهیطا نیا یطبعاً نام اصل یول؛ ستیگوناگون ن یهانام یدارا هایکول

 «رم» را گریاروپا همد یهایکولشد. تواند باینامند نمیرا با آن م گریآنچه که همد

ROM (. 9: 0990) دهدیم «آدم، انسان» ایخوانند که به زبان خودشان معنیم 

گذارند. نمایش میز و گزنده را نسبت به این قوم بهها خشونتی آشکار، تحقیرآمیاین نام

های گوناگون به این خشونت همچون توافق بینافرهنگی از سوی صاحبان فرهنگ

 شود.ها تحمیل میکولی

مثالً در هند  ؛گوناگون و متفاوت دارند یهانام زین یشرق یدر کشورها هایکول

 «چنگانه»ها را ها آنترک .ندیگویم «نوت»و  «سنت»و  «کالو»و  «مانوش»ها را آن

 یعنی ؛ندیگو «یحرام»ها عرب .ادبیب یعنی «چنگنه»زن و چنگ یعنی ؛نامندیم

 یعنی ؛ندیگو «یو لول یکول»ها غاناف .عفتیب یعنی ؛ندیگو «نحجر» هایمصر .دزد

 «پوشه»ها یارمن «.یکوزنک»( و می)بازبرج «جت»و  «قرشمال» هایترکستان .بدکاره

 (. 0ـ5)همان،  نامندیم «نور»و شهر طرابلس  هیمردم سور

هنگام بحث  00ها در جامعه دارد. چرسیوادبیات نقش بسزایی در ساختن تصویر کولی

ه کند و حتی اغلب بها را جاودانه میقد است که ادبیات کلیشهمعت هاپابرهنه ةدربار

استانکو همراه با نگاه رایج تصویری رمانتیک  ،اعتقاد اوزند. به ها دامن میبدنامی کولی

ها را در گیرد، آنکند که از واقعیت تاریخی فاصله میها ارائه میو غیرواقعی از کولی

کند که نقشی در سرنوشتشان ندارند. یخ معرفی میدارد و قربانیان تارحاشیه نگه می

ها کولیاز  گیرد و مرجع شناخت مردمجالب اینجاست که همین متن جای تاریخ را می

 (.Chersiu, 2008: 162-163) شودمی

پردازان آنِ ژیژک است. او یکی از نظریهونت ازهای خشبندیترین دستهیکی از معروف

بندی و تعریف کرده است. از دید ژیژک، خشونت سه مهمی است که خشونت را دسته
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ل پذیرانه شامدسته دارد: خشونت کنشگرانه یا خشونت فیزیکی مستقیم، خشونت کنش

 شود و خشونت سیستمی.می خشونت نمادین که در زبان متجلی

زمینۀ سطح صفر عدم خشونت معنای دقیق کلمه دربرابر پسخشونت کنشگرانه به

خوردن وضعیت بهنجار و هم شونت کنشگرانه را نوعی بهشود. ختجربه می

بخش پذیرانه ناپیداست؛ زیرا قوامدانند؛ اما خشونت کنشآمیز امور میمسالمت

همان معیار سطح صفری است که با نگاه به آن چیزی را دارای خشونت کنشگرانه 

فیزیک شناسیم. بر این اساس، خشونت سیستمی چیزی شبیه مادة سیاه مشهور می

 (.00ـ01: 0923است: نقطۀ مقابل خشونت کامالً نمایان کنشگرانه )ژیژک، 

داند. به ورزی میاشتن فلسفهد های خاموش را زنده نگهتنها راه مهار خشونت 02دگنار

کنش معنادار  ۀواسطکند و انسان را بهفرد را حفظ میپارچگی ورزی یکفلسفه ،او ۀگفت

وشنودی . این اتفاق در شرایط گفت(Degenaar, 1980: 24)رساند به فردیت می

شود و نابرابری وگو، به دیگرسازی دامن زده میشود. در غیاب گفتپذیر میامکان

جمله خشونت ، ازبه انواع دیگر خشونت ،. دگنار غیر از خشونت فیزیکیگیردشدت می

ای از مونهشناختی نکند. خشونت روانشناختی و خشونت ساختاری اشاره میروان

که از فضای جسمی به فضای  خشونت زمانی ةخشونت است. واژ ةکاربرد استعاری واژ

خشونت اعمال  ،یابد. در فضای جسمیکند، کاربردی استعاری میشناختی کوچ میروان

شود. در میکردن او  زدن و زخمی فشار حداکثری علیه یکی است که منجر به آسیب

شود؛ اما آسیب عمیق و جدی به ت فیزیکی اعمال نمیخشون شناختی،خشونت روان

کاربرد استعاری خشونت، خشونت ساختاری است و  شود. نمونۀ دیگرفرد وارد می

های متعددی از بوروکراسی اجتماعی و اقتصادی، قومی و فرهنگی، ساختارهای سطح

تارهای قومی و (. در این مقاله، ساخIbid., 18-19گیرد )طبقاتی و خانوادگی را دربر می
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واسطۀ بودن در قومیتی خاص اتفاق به« دیگرشدگی»و  هستندفرهنگی محل بحث 

 افتد. می

 15های ناشنيده. روایت1ـ5

 ای برای ابرازگیرند و رسانهمیهایی در جامعه هستند که در اقلیت قرار همواره گروه

کافکا تری در کتاب کنند. دلوز و گانمیخود و رساندن صدایشان به گوش دیگران پیدا 

های نظری ادبیات اقلیت را بنیان نخستین کسانی بودند که پایه 81به سوی ادبیات اقلیت

ها به زبان اقلیت که توسط خود اقلیت یستادبیات اقلیت ادبیاتی ن ،هاآن از نظر نهادند.

اولین  آید.ها به زبان اکثریت پدید میکه توسط اقلیت است شود، بلکه ادبیاتینوشته می

دومین ویژگی آمیختگی  ،ویژگی این ادبیات دور شدن و فاصله گرفتن از زبان مادری

 تیاقل اتیادب رایز است؛های جمعی داشتن مقصد و ارزش ن ویژگیو سومی ،سیاسی

 که یفرد یهاهدف میترس یبرا رو نیا از وبا تعداد اندک تعلق دارد  یابه جامعه

 85: 0335دلوز و گاتری، ) گذاردینم مجالی است یجمع یهاهدف به کینزد نیقیبه

 (. Cergol, 2015: 62به نقل از 

 یهاتجربه بهکه  شودیگفته م اتیاز ادب یابه گونه یچندفرهنگ اتیادب

 یکسان ةدربار اتیادب نی. اپردازدمی شدهدهیکمتر د یهاگروه یشناختجامعهیفرهنگ

و  یتیجنس ،یزبان ،یقوم ،ینژاد ،ینید یاهیبندغالب دسته انیاست که خارج از جر

 اتیخاص خود را در ادب تی. همه حق دارند بازتاب طبقه و هورندیگیقرار م یجنس

 یهااست و تجربه یطبقاتینژاد یهاتیمحدود یبه سو یپل یچندفرهنگ اتی. ادبنندیبب

 یقربان یوم. مردم بگذاردیاشتراک مرا به یو فرهنگ یطبقات ،یقوم ،یمتفاوت نژاد

و زبان را  تینژاد، قوم هاتیروا نیا ،از مواقع یاریدر بس .آوا هستندتک یهاداستان
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را  اتیگونه از ادب نیا یچندفرهنگ اتیمقابل ادب. دردهندینشان م تیهمچون محدود

 .(Hughes-Hassell, 2013: 216) کشدیچالش مبه

 شدیکه تا کنون تصور م دهدیصدا م یبه افراد «دهیناشن یهاداستان»واقع در

به ما نشان  توانندیم هاآن .(Delgado, 1989: 2440) کنندیرا پنهان م شانیهااحساس

انحصارطلبانه را برجسته  یهاتیو فعال هااستیس ایند انادرست مانیدهند که باورها

. فتدیاتفاق ب دیبا یقدرت در چه زمان صیبازتخص میفهمیها مکنند. به کمک آن

. با 0: دنکنیشده کمک مرانده هیبه حاش یهاگروه یبه اعضا هاتیروا نیا نیهمچن

 ستندی. بفهمند که تنها ن8 ؛ظلم رفته بر اجداد و گروهشان آشنا شوند یخیتار یهاشهیر

 سبب. از سرزنش خود به9ا دارند؛ ر هاشهیها و اندهمان تجربه زین گرید یو کسان

 تیبسازند که روا یگرید «ۀگفت یهاتیروا». 0 ؛رنددست بردا شانیاهیحاش تیموقع

و نگاه خود به جهان را تنها  ندیایب رونیب یمحور. از قوم5چالش بکشد و غالب را به

  .(Ibid., 2415-2437) نگاه ممکن نپندارند

های سازد، اگر از واقعیتتصویر کلی که هر اثر ادبی از هویت اقوام اقلیت می

که اق اعمال خشونت تلقی شود؛ همچنانتواند مصدر باشد، میها به دوملموس آن

ها را دور از زنند و آنها ضربه میبه هویت کولی ،هر دو ،های رمانتیک و منفینگاه

 کنند.ها را تثبیت میبودگی آندهند و درخودماندگی و درحاشیهدسترس جلوه می

 فروشندهلولی خجهان متنی . بازتاب خشونت در زیست5

 و دهدیم بازتاب را خود جامعۀ بارخشونت روابط وجه چند از فروشخنده یلول

 به هاخشونت نیا عمدة بخش. است آن ریناپذییجدا و برجسته وجه خشونت

 هایکول نامبه یگروه راندن هیحاشبه و مردم انیم در ینژاد زیآمضیتبع یهاانگاره

و مردم  عتیقدر با خشونت طبآن هایکول. گرددیبازم فروتر یاجتماع تیموقع لیدلبه
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 .با خشونت همراه است شانیابراز عشق و دوست یاند که حتپنجه نرم کردهودست

ها آموخته است. در به آن یو اجتماع یعیطب طیاست که مح یفرهنگ ،یواقع درشتدر

 هاکیو تاج هایدر جامعۀ کول مختلف یهاانواع گوناگون خشونت در سطح ،بخش نیا

رمان محل  نیدر ا هایکول یقوم ریتصو یو نقش خشونت در بازساز شودیم یبررس

 یواکاو زین یعاطف یهاو ارتباط یشخص یخشونت در زندگ نیبحث است. همچن

 .شودیم

 

 رمان ۀ. خالص1ـ5

موی الکن ها( از ازدواج با پسرعکولی حان )سرایل بنۀسیالن، دختر ری ،کتاب اول در

نام موال زند و دل به تاجیکی روستایی بهیسر بازم چابکوتر از خودش، کوچک

سپارد. ازدواج لولی و تاجیک بسیار ناپسند و خالف عرف است و ریحان به همین می

کند و خود پافشاری می ۀبر خواست شته است. سیالندلیل، دختر بزرگش را با تبر کُ

 کنند. سیالنها را طرد میگریزد. هر دو خانواده آناش میروسیهمراه موال در روز ع

تنهایی بار مسئولیت فرزندان و حتی مردم را به پس از مرگ زودهنگام همسرش، به

  شود.ها میکشد و معتمد مردم و مدافع حقوق آندوش می

میرد؛ اما پیش از مرگش داستان در کتاب دویم، سیالن در هشتادوچندسالگی می

جان بر روی نن ةکند. در مدتی که جنازیف میاش تعرنویسنده ةاش را برای نوزندگی

جان، های اطرافیان ننو روایت زمین مانده است، نویسنده داستان را با تخیل خود

 ةکند و گویی دورگذشته را فراخوانی می کند. ذهن اوکامل می جمله فرزندانشاز

زند ف میهای دیگر گذشته حربیند، با او و شخصیتجوانی مادربزرگش را به چشم می

ها توسط خود یک از شخصیتردازد. در دادگاه پایان کتاب، هرپو به قضاوت می
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شود تا روند. از نویسنده نیز دعوت میشوند و به نور یا ظلمت میها داوری میکولی

ماند و میان وهم و درمی همه روایتِ متکثراو با شنیدن اینها را ببیند؛ اما عاقبتِ آن

های فردی و مستقل هر شخصیت مانند روایت»شود. در این رمان، یمواقعیت سرگردان 

موجودیت خود را در روایت اصلی دهند تا های زنجیر دست به دست هم میحلقه

های فرعی یک روایت روایت ۀمثابها بهشدن و پیوند آن نمایش بگذارند و از مجموعبه

  (.809: 0933پور گسکری و الداغی، )علی« شوداصلی ساخته می

 

 کولی و تاجيک به آن ۀجامع ۀ. تبعيض نژادی و انگار5ـ5

شود. نام غربت نشین داده میمهاجر و کوچ یکولی، لولی یا غربت نامی است که به قوم

ها از مردم دیگر است. مردم دیگربودگی و جدایی آن ةدهندحامل خشونت و نشان

وار ه در حاشیه باقی بمانند و غریبک تا زمانی؛ اما ها نیاز دارندروستایی به کولی

ها کولی هاروستاییوآمد کنند. وصلت کولی و غیرکولی وحشتناک و ممنوع است. رفت

و نه  ، مردان روستا،فروشلولی خندهخواهند. در هایشان میسرگرمی و رفع نیاز را برای

تماشای  روند، ازاند میروستا رخت انداخته ۀها که در حاشیها، به جشن کولیزن

ها را به جمع خود راه آن؛ اما برندزنان کولی لذت می ةهای رنگارنگ و ناز و عشولباس

ها در جشن نامزدی سیالن و چابکو و یا ها به کولیدهند. نگاه ابزاری تاجیکنمی

دعوت از سیالن برای رقصیدن در عروسی دختر خان مشخص است. خان از نایب 

 ایتهرون نیا بود، اگر... هیخال جشن نیا تو موال زن یجا ب؟ینا یدونیم»پرسد: می

 کار تو یکلک نکنه... ای برده زنشم یدینفهم. کدومه یخوشگل و هیچ رقص دنیفهمیم

های کولی شورانگیز و زیبا ها، زنتاجیکاز دید (. 859: 0930نژاد، )اکبرکرمانی «باشه؟

شأن و  جویی موقت باشند؛ اما هممتوانند مایۀ کاکنند و میهستند، حظ بصری ایجاد می
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ها نیستند. وقتی مردی تاجیک همچون موال خواهان ازدواج با سیالن، رتبۀ روستایی

کنند و از جمع خود طردش شود، کولی و تاجیک با او مخالفت میمی دختری کولی

 ها از سر خودبرترپنداری.ها از سر احساس حقارت و تاجیککولی کنند؛می

خواهد وارد مسجد شود؛ اما روستاییان تاجیک در رمان، سیالن میدر بخشی از 

 دانند. دهند و او را نجس میاقدامی نژادپرستانه اجازه نمی

 با مال. گذاشت درگاه یسوآن را شیت داد و پائبه خودش جر یروز [سیالن]

 که یحرف همهآن انیم از. کرد نثارش راهیبدوب هزار و آورد هجوم طرفشبه ترکه

 آلوده مسجدِ! نجس شو گم: دیکشیم آتش به را تنش شهیهم حرفش کی تنها زد،

 (.802، ی )همانکرد

کند، سیالن روند، هرچه موال اصرار میبه مسجد می با هم موال سیالن وو بعدها که 

)همان،  «م؟یچرا ما نجس»رسد: پشود پا به درون مسجد بگذارد و از موال میحاضر نمی

خودشون از  نایگفته، غلط کرده... ا یک گفته؟ هر یک»گوید: پاسخ می ( و موال در803

  (.جا )همان «تو، نترس! ایترن! بهمه نجس

ا ها تصویری رآن ،ها بسیار تاریک و ناامیدکننده است. در کتاب اولکولی ةخودانگار

کتاب  کنند. درای تغییرش نمیاند و تالشی برپذیرفته اندکه دیگران از قومشان ساخته

دانند. در کتاب کردن آنچه هستند می ها راه نجات و تغییر را در پنهانکولیدوم، 

جدابودگی محل زندگی، تمایز لباس و تفاوت آشکار در سبک زندگی و جبر  ،نخست

بتوانند  امیدوارندشده های شهریاما کولی دهد؛ها نمیی این امکان را به آنمحیط

 شن،یم آدم ادزد» کنند.را می کم تالششاند و دستکننهمچون افراد عادی زندگی 

 یول ؛کننیم قبولشون مردم شن،یم آدم دارنیورم دست هاجنده. رهیم ادشونی مردم
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 نجسا، از که نهیهم اقتتونیل! باباتون گور: دیکش ادیفر و دیناگهان، از جا پر ...غربتا

 (.008)همان،  ...«تا نیباش ترنجس

شد کوکند و میهت مخالف این رود شنا میدرج عنوان زنی کنشگرالبته سیالن به

هم تالش او معطوف به تغییر تصویر مردم از تصویر بهتری از خود ارائه دهد؛ اما باز 

برای  نوییشود و هویت ها دور میاز آن ،تواندکه می بلکه تا جایی ؛ها نیستکولی

قوم ندارد. مادر سیالن در وصف متفاوت  کند. او نیز امیدی به تغییر اینخود تعریف می

نیومده یده بودمش و از تن و بدن خودم دراگر نُه ماه سَر دل نکش»گوید: بودن او می

 فرداش از داره، ولی... خللی اشنطفه یا ایهدیگه کس ۀبچ شاید ...گفتمبود، می

 (.00)همان، « !غربتا به نه مونه،می تاجیکا به نه گَپش، و حرف! ترسممی

 

  هاکولی نسبت به. خشونت دنيای بيرون 5ـ5

لق های بسیاری دارد و نامهربانی طبیعتِ خشنِ کویر خُآوارگی و کوچ دشواری

ها برای کوچیدن است: کند. آغاز رمان هیاهوی باربستن کولیکوچندگان را تنگ می

..« ها سرگردان بود.های کولیگو گم بود و تاریکنای صبح بر روی شندره پالس»

قراری و سرگردانی درونی ریحان، سرایل (. سرگردانی و آوارگی بیرونی با بی0 همان،)

نداشتن  ها، رنج تعلقآمیزد و ضمن تأکید بر ناگزیری کوچیدن برای کولیهم میدر بنه

. راوی با ورود به ذهن شودبار ریحان نمودار میبه مکانی خاص، در رفتار خشونت

را در آن بافت طبیعی انگیزد و خشونت با رفتار تند او برمی دلی مخاطب راریحان، هم

 دهد.جلوه می

 نیندار یمگر کار: »دیکش ادیگل را ول کرد و بر سر اهل بنه فرلج کرد. همه حانیر

نامردا! »با خودش گفت:  «رد کارتون! نی! برشرفیب یعارایب ن؟یکنیکه نگام م
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اما همه اخالق او را « کنم. یسر شما خالهامِ رو تا عقده نیحرف بزن هی تونیکی

  (.01مشغول کار خود شدند )همان،  اًنگفتند و ظاهر یزی. چشناختندیم

ۀ غیرخودی یا تاجیک با گون خشونت جامعابعاد گونهبه  های دیگر تحقیق،در بخش

 .تفصیل خواهم پرداختبه هاحاشیه راندن آنها و بهکولی

 

 هاهای فكری، رفتاری و گفتاری کولیدر مناسبت رزای متبلو. خشونت درون5ـ5

افتد. ایل میهایش به یاد چگونگی انتخاب سرْرهریحان با مرور خاط ،در آغاز داستان

ای شرکت کردند که مهارت در مسابقه ،خواستند به این مقام برسندافرادی که می

باید بزی را  هاکرد. آنها را مشخص میجویی آنسواری، سرعت، قدرت و جنگاسب

نیز پشت  شدند و در کُشتیربودند و با اسب زودتر از دیگران از خط پایان رد میمی

 زدند.حریف را به خاک می

 یخون پا اندر سر اسبم، و خودم. بودن شده تکهتکه لباسام. بودم ترشیپ همه از

... سوزوندیم پوستمِ ،خونشداغی  و ختیریم خون بز کلۀ از هنوز. میبود

 لیسَرْا خواستمیم. باشم ترجلو همه از تا بودم گرفته دست سر جونمِ... تاختمیم

 (. 0)همان،  !من چارهیب... نخوره آب فرمونمیب یکهِش و بشم

مبارزه با حیوان  قوم هنگام خطر و های بدوی، مراقبت ازهمانند قبیله ،برای ریاست بنه

یس سنجیده های رئری و شایستگیهای فکمهارت و افراد مهاجم اولویت دارد و

گزینش خود  ةشود. شیویس میتر برباید، رئتر و ماهرانهسریع شود. هرکس بز رانمی

  قومی و خشونت پراکنده در میان افراد است.گویای روابط درون

رنگ است و افراد بنه رسانی بسیار کمو نفع« دیگری»اندیشیدن به  ،ریحان ۀدر بن

زندگی گروهی و  فکر خود باشند. جز آن هرچه هست، الزام همواره مجبورند به

 همکاری برای بقاست.
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 لیومفیح ،کننیپاره م زنن،یبه گله که م ،... مثل گرگزننیم حرص شهیهم

نه  ،یینه فردا ،ینه... نه امروز مدیبکشن و شا شیبه ن یکی دیو آخرش، شا کننیم

)همان،  و اونم نداشته باشهگدارم؛ : من که نگنی... تو دلشون مینه مروت ،یرحم

020.) 

 اهالی بنه از فرط آورد،عنوان پیشکش برای سیالن میهایی را بههنگامی که موال میش

 ها دارند.میش بدوی با رفتاری گرسنگی

 گوسفند نفس هنوز. شیپ دیکش یگوسفند داشت، یزیت آهن ،ییچاقو که یهرک

 طرف دیدویم و کندیم تکه هی یهرک بود، نشده کنده پوستش و بود درنرفته

 مثل یککاش. گشتیوَرم و کردیم چالش یپناه هی و یگندم تو زدیم ای پالسش

 معلوم شونیخوشحال نه. دادنیم فحش ،دنیتوپیم همه ب! کردنیم کارو نیا آدم

 دهنشون و دست کله، سر، باشه، افتاده الشه تو که یکفتار مثل. غمشون نه و بود

 یرو که ییگوشتا و بود چشمشون. بود یکهریکهر. بود مو و پوست ون،خ پر

 عَر و بودن طاقتیب هابچه. بود برده رو همه دل کباب، یبو. کردیم جزجز آتش

 و اونا جلو نداختنیم ذره هی کندن،یم داغ و نپخته تکۀ هی ،یتوسر با پدرا. زدنیم

 (.025و  020)همان،  دنیبلعیم شوهیبق

شدت حرص با ها را از کمر دوتا از میشهم وار رمان ازو، شخصیت بهلولنی

ه به اون که از حرصش، شدن، چه برس وونهیامشب عاقال د» شکند:های چوب میضربه

 «کنهیم هیسرشون نشسته و گر یبامردِ شکسته و حاال باال یشایتا از مزده کمر دو

 (.890)همان، 

طور خاص سیالن نقش ها و بهدهد و زنانه را نشان میاینکه رمان عاملیت زنبا

بسیار  های زنشخصیتکنند، خشونت علیه خود ایفا می ۀای در جامعکنندهتعیین

ها با زن کالمی و طرد و اجبار در برخوردشتم، خشونت واست. تجاوز، ضرب پررنگ
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خاطر به ،. ریحاندشودیده میبسیار طبیعی است. اوج خشونت علیه زنان در قتل ستاره 

و نیست. او افزون بر حرف مردم دخترش، ستاره را با تبر کشته است و عقوبتی متوجه ا

، سرایل بنه هم هست و کسی جلودارش نیست. اینکه پدر و مالک ستاره بوده است

دانند و چشم ناسورش که یادگاری از آن اتفاق را شایستۀ مجازات نمیها او کولی

تقدیر برای او کافی است. ریحان از کسی عذرخواهی هم  است، همانند واکنش

 با که حانیر رهیبم یا»آید: وجدان گاهی به سراغش میتنگی و عذابکند. فقط دلنمی

(. 031ـ023همان، « )شهکُیبا تبر م وشدختر نیترزیعز مردم، حرف برا خودش، دست

گل به چابکو دربیاورد و همه اجبار به عقدخواهد سیالن را به، ریحان میبعد از ستاره

ممکن است این دخترش را نیز  باردهد که با این رفتارهای خشونتاو هشدار می

 دست بدهد.از

ها ها از آنها ندارد و حتی ژاندارمکولی هایتقانون چندان دخالتی در مناسب

به  ها برای رسیدن به هدفشان از هیچ کاری ابا ندارند. وقتی نایبترسند. کولیمی

یس پاسگاه رئ آیند، در ابتدابرد و اهالی بنه برای شکایت به پاسگاه میپاسگاه پناه می

پروایی زنان بنه او را وادار به سرسختی و بی؛ اما دهددستور دستگیری مردان بنه را می

ۀ شیرخوارش را روی بچ ،کند. خواهر ریحان پس از تهدیدتسلیم و پذیرش شکست می

 شود.کند و باعث ترس و وحشت او میمییس پاسگاه پرت رئ

 روح به»: زد داد و برد سرش یباال و کرد جدا نهیاش را از سزار بچهسبزهناغافل،  

 تو ای که زنمیم سرت تو رِ بچه نیا نیهمچ ،ینکن ولشون حاال نیهم اگر هام،مرده

 !«یپوسب محبس کنج مردامون، همراه هم تو و رهیبم مبچه ای یش راحت و یریبم

 (.000)همان، 
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ها نیز گیرد و زنها صورت نمیزدن و اعمال خشونت تنها از سوی مردها به زن کتک

غول اندازند. صفاهون و زن علیدعواهای لفظی و فیزیکی خونینی علیه هم راه می

 کنند و دیگرانپار میوکُشت لت خاطر اختالف بر سر ریاست همدیگر را به قصدبه

 کنند.ها را تشویق میاند، آنکنندهنمایشی سرگرم ل تماشایانگار که مشغو

 بعد،. انداخت یاگوشه به و کرد جدا بزرگش نۀیس از را اشبچه غولیزن عل

 را چوب. دیدو مردش طرفبه و دیکش رونیب خر بار داخل از را پالس رکید

 بشه د،یرس راه از که یسگ و خر هر که ستین امیطورنیا»: گفت و داد دستش

 از یچ یفهمیم»: گفت و ستادیاو ا یصفاهون، صولت را کنار زد. جلو !«لیسَرْا

 یکه رو یبود. مثل عقاب یخطمار هفت غولیزن عل «؟یاریدرم نجست دهن

 کیو تا صفاهون بفهمد، با  دیرا جلو کش نشیسنگ کلیه ند،ینشیم یاپرندهجوجه

هم  لب و دندان او را به رش،گیو ضربۀ دست د دیدست، پستان شالل او را قاپ

 .(00)همان،  چسباند

مادرش نشسته است،  ةگل مرده و سیالن باالی سر جنازکنند همهمی وقتی همه گمان

افتد. همه برای کشد و دعوایی خونین بین او و برادرزنش راه میریحان او را به لگد می

و خود وارد معرکه دهند جای وساطت چوبی دست ریحان می دعوا هیجان دارند و به

شود. دعواهای رود و آتش کینه برافروخته میشوند، تا حدی که جنازه از یاد میمی

هوش آمدن ای که اینجا بهشود، با جرقهمی ها با همان شدت و سرعتی که آغازکولی

 گردند.و همه به حالت عادی بازمی گیردجنازه است، پایان می

جونشِ گرفتی! هنوزم »زد و گفت:  یالن[]س ریحان لگد محکمی به پهلوی او

ای گل به گوشهسیالن جیغی کشید و مثل توپی از روی همه «وردار نیستی؟!دست

ها، تیرک چادری را بیرون کشید گل از زیر بارپرت شد و از حال رفت. برادر همه

 «چشم! تو که هر دوتاشونِ کُشتی!کور یه»طرف ریحان حمله برد: و مثل گرگ، به
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طرفی  حان ضربۀ چوب را رد داد. کسی چوبی به دستش رساند. هرکسی بهری

رانده سر باز کردند و های مانده و پسکینهها بیرون کشیده شد. خردهدوید، چوب

  .(00ـ01)همان،  طرفداری یکی، به دیگری حمله بردهرکدام به

و دور باشند کنند از اهای زن که بسیار تندخو است و همه سعی مییکی از شخصیت

گونه توصیف ، آینه است. راوی آینه را اینبمانندهایش در امان ها و جیغتا از متلک

 کند:می
 از پس و است بوده فهیطا دختر نیتردارپول و نیترقشنگ او دانستندیم همه

 با پدرش، تیرضا بدون بود توانسته ل،یا بزرگان و خانواده با مبارزه هاسال
 یسرانجام یعروس نیکند؛ اما ا یعروس فهیطا جوان نیترکسیب و نیترریفق

 حجله از ردهم ،یاعارضه و درد چیهیب ،یعروس از بعد صبح را داماد و نداشت
 همۀ و نکند تنش از را اهیس لباس نهیآ بعد، به روز آن از و بردند رونیب

 همۀ ،یمدت از بعد نکهیا بیعج. سپرد جمبل و جادو گرفتن ادی به را فکروذکرش
 یکارشکن راه نیا در و بودند مخالف وصلت نیا با که ییهاآن و خانواده افراد

 نهیآ کار هامرگ نیا دانستندیم همه آنکه با. ردندم یمرموز طوربه بودند، کرده
 (.012)همان،  بزند یحرف ای و کند لهیپ او به کردینم تئجر یاست؛ اما کس

بارترین حالت ممکن و ان انتخاب خود را به خشونتخود است. او تاو ۀطایف ۀآین ،آینه

تاباند. جادو، بازمیبا مرگ همسر محبوبش داده است و آن خشونت را به همان مردم 

هایی هستند که آینه برای محافظت از خود و برای سیاهی و تاریکی نقاب رفتار خشن و

 زالل و وسیع دارد و او همچنان بینشی ،زنگارها این وجود بقا به صورتش زده است. با

  آید.حساب میاش بهوجدان بیدار و ناجی طایفه

 ها پيش چشم مخاطب نهفته. نقش خشونت در بازنمایی تصویر کولی2ـ5

ها نوشته شده است، خشونت کولی ةهایی که درباردر این رمان، همانند اغلب رمان

 کنند. آنچه به گمان منازتولید میگیرند و بها خشونت را میسهم پررنگی دارد. کولی

دست اهمیت دارد، هایی از اینت چندفرهنگی و روایتها، ادبیادر ادبیات اقلیت
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ها ارائه تصویری پالوده و رمانتیک از کولی فروشخنده لولیزدایی است. کلیشه

کند. خواننده با ها را وحشی و دیوصفت معرفی نمیکه آندهد؛ همچناننمی

خاطر پیدا ها تعلقشود و به آنهمراه می بار دارندای خشونتههایی که کنششخصیت

کند؛ زیرا نویسنده کوشیده است پشت پرده و عامل این رفتارها را نشان دهد. می

شود و ها تحمیل میهایی که به آنمخاطب نهفته در اثر با ترسیم نابرابری

تواند به کنند، میمی گرفتن تجربه فقر و در حاشیه قرار ۀواسطهایی که بهمحرومیت

 دهندة قدرت نیست، بلکه تنهاها نشاندهد که آرام نباشند. خشونت کولی ها حقکولی

خواهد به مکان مذهبی و مسجد روانی است. سیالن می ۀابزاری دفاعی و نیز تخلی

با ناسزا  خوانند. او زمانیدهند و او را نجس میزه نمیها اجاآن؛ اما ها وارد شودتاجیک

و با تهدید و  دوستی وارد نشده که او هم از درِ زندو طعنه با خواهر موال حرف می

 درشتی پا پیش گذاشته است.

توهین  ،هاست که تحقیروجه دیگر بازنمایی خشونت در فرایند دیگرسازی تاجیک

های کولی را ابزاری برای لذت دارند. مردان روستایی زنها روا میو درشتی را به کولی

دارند. این خشونت بینند و مردهایشان را برای تأمین نیازهای خود در حاشیه نگه میمی

ویژه در داوری و شکل دادن به ذهنیت مخاطب نهفته دارد. به ی مؤثرو دیگرسازی نقش

هستند، ها کولی و راوی گیردمی ها در کانون روایت قرارزمانی که زندگی کولی

آید. خشونت دوسویه چشم میها آشکارتر بهبر آنهای رواداشته دیگرشدگی و خشونت

تواند سهم هرکدام از کنشگرها را در گفتمان دارد و میمخاطب را در نوسان نگه می

های حاکم ارزیابی کند و تصویر خود را از ارتباط میان کولی و تاجیک بسازد خشونت

  .نخواهد بود ها نیز یکسانو بالطبع خوانش
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 در پرتو خشونت. عشق و دوستی 5ـ5

دیگران است.  باو اظهار عشقشان متفاوت  آمیخته با خشونت هاهای عاطفی کولیرابطه

 شان کهرسیدن به خواسته کنند و براینشیبی را تجربه میسیالن عشق پُرفرازوموال و 

زنده و روح سرکش سیالن در پروا و گاما زبان بی جنگند؛است، با همه می ازدواج

کند و نازکردنش در اوج خواستن تندی میاو با موال آشکار است.  اشارتباط عاطفی

موال  ۀسمت خاندختران دیگر نیست. او هنگامی که از سر هوای دل به به هم شبیه

افتد، خشونت به دام می رود و در آغوششاو می ۀشود و حتی داخل خانکشیده می

آشکار است که این  هایشخالل حرف برد؛ اما ازکار میبه قبیل ناسزا و تهدیدکالمی، از

پناهی و درماندگی سیالن دارد. خشونت و مقاومت ریشه در کمبودها و احساس بی

« برمزنم و آبروتِ میجیغ می»ید: گوکند و میمی متهم به نامردی ، موال راسیالن

دستا،  نیاگر ول بشم، با هم یول ؛میتو یدستا ریحاال که اس» :و یا (808)همان، 

(. سیالن مدام 809)همان، « نامرد! ۀ... ولم کن مردککشمیم رونیماتِ از کاسه بچش

ها کند که غربت است و موال ممکن است از وصلت با او پشیمان شود و کولیتأکید می

غربتم؛  هی! من ؟یفهمی. چرا نمهیهمون از هم جدارا ما» :آیندشمار میۀ ننگی بهلک

 (.800)همان، « کننیآخر عمر طردش م بچسبه، تا یکه به هرک یالکه

کند؛ همان نقابی استفاده می عنوان سالح، از خشونت بهدر موضع ضعف سیالن درواقع

ای که زن ای جز آن ندارد. در جامعهگیرد و چارهکار میعدها مقابل نایب هم بهکه ب

و ایجاد بدرفتاری  ،شود، او فقط با پرخاشپناه است و مقصر و اغواگر فرض میبی

شود و دور سیالن می ۀتواند در امان باشد. وقتی نایب به قصد تجاوز وارد خانترس می

اندازد، سیالن با میخ طویله، تنها سالح دم دستش، صورت از چشم همه او را به دام می

هرچی بود، زخم »گوید: دهد. دخترش میاندازد و جان خود را نجات میاو را خط می
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مردای ده نشون داد که سیالن مثل همه نیست... خدا بیامرزدش!  زیر چشم نایب به

 (.900)همان، « ترسیدنشیری بود که همه ازش می

میل جنسی گره خورده است. رفتار  با سکس وخشونت  ،در سراسر رمان

ها را یا آن ،جدال امیال فروخفته و متناقض درونی است ۀآمیز یا نتیجخشونت

ۀ آتشینی را با شود و رابطخوردن بسیار برانگیخته می از کتکانگیزد. صفاهون پس برمی

 یروهاین ،یصفاهون کالفه بود. حس خواستن و کنجکاو» کند:صولت تجربه می

 لی. مرفتیطرف صولت مبه شیهامهارشان کند. پا توانستیشده بودند که نم یمحرک

قدرت و جسارت مرد  (. او98)همان، « با او، به وجدش آورده بود ختنیو هوسِ درآم

شود و پیشنهاد قدم میداند. صفاهون پس از اینکه خودش پیشزدن می را در کتک

مردَم قلچماق باشه.  خواستیدلم م شهیخُب... هم» گوید:دهد، خطاب به صولت میمی

... یخوب بود. صداتم خوب بود، ول تافهی... نه، قشافهیباشه و ق ویصداش، مثل د

مردشون  خوادیزنا دلشون نم ؟یدونیم» :یا (95ـ90)همان، « !واستمتخینم یجوراون

های (. صولت ناباورانه به حرف95)همان،  «مردشون مرد باشه! خوانیرحم باشه. مدل

سخره دارد. از این کند که صفاهون قصد طعنه و ممی حس کند وصفاهون گوش می

زدن به آن  خشونت دارند، در دامن نقش مهمی در بازتولید زاویه زنان گذشته از اینکه

  گیرند.از مردها پیشی می

اند و زنان برای آن آماده ۀاز سویی زنجیر خوردن برای زنان امری عادی است و هم

اند. وقتی صولت شروع به زنجیر زدن اندیشیده از پیش برای چنین موقعیتی تمهیدهایی

کند و حفاظ صورتش میهای ایل زن ۀهایش را مثل همکند، صفاهون دستمی

. یکه تو زد یریتا زنجچند نمیخوردم! ا یلیپدرم خ ۀتو خون را،یزنج نیاز ا»گوید: می

مانند نمایشی (. اطرافیان هم 83)همان، « ت!بدبخ دمیباباتِ به دهنت م ؟یبعدش چ
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ست و کنند و تا مدتی کسی حاضر به مداخله نیخوردن زن را تماشا می زنجیر ،مهیج

این سطرها  ۀکه از همدست بدهند. چنانها را ازند لذت دیدن آن صحنهخواهنمی

یش ها نیز به آن گرابر مردها، زننهادینه شده است و عالوه آید، خشونت جنسی برمی

بوردیو در  ۀگفتدانند. به ی غریب یا دون شأن نمیالهکم آن را مسئو باور دارند و دست

های گذشته وجود دارد که در تجربه ۀواسطرد بههایی در فش، گرای80توضیح عادتواره

به  ها خشونت(. برای کولی139 :1984) ارتباط مستقیم با تربیت طبقاتی اوست

دهند و واکنش منفی نشان نمی این مسئله به تنهاها نهاست و آن شده تبدیل عادتواره

النه وارد بار فعاهای خشونتدهند خشونت اعمال شود، بلکه در موقعیتاجازه می

کند این خشونت کالمی زنند. فرقی نمیشوند و به رفتارهای خشن دامن میصحنه می

ن و های سرشار از خشونت در ذهفرض. این پیشبینجامد به برخوردهای تنانه باشد یا

ای در ترین جرقهصورت خودکار با کوچکها بهو آن است ها نهادینه شدهزبان کولی

 کنند.ها عمل میفرضپیشهر موقعیت طبق همان 

 در ميزان خشونت ها. تأثير برخورد فرهنگ5ـ5

جانشینی اند و از کوچیدن به یکها زندگی نویی را آغاز کردهکولی ،در کتاب دویم

گل حتی در اند. نوادگان ریحان و همهقاپو( تغییر وضعیت دادهاجباری در شهر )تخته

ای از نمونه ،نویسنده ۀجناب سروان، پسرخال های دولتی مشغول به کار هستند کهستپُ

ها انطباق ها تا چه میزان خود را با فرهنگ تاجیکهاست. پرسش اینجاست که آنآن

کنند. جدل اقوام سیالن بر سر سنگ اند و چقدر خوی گذشتگانشان را بازتولید میداده

مشاجره  هاینهدهندگان بر روی آن، یکی از نمونشدن اسم یکی از سفارش قبر و حک

ظاهر در گذر زمان و آمیختگی رسد بااینکه بهنظر میدر بخش دوم رمان است. به
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یا « دومدیگری دست»عنوان ها بهحضور آن ها تغییرهایی داشته است،ر آنفرهنگی، رفتا

 ۀدر میان صاحبان فرهنگ مسلط چندان کمکی به شکافتن پوست« دیگری فروتر»

خواهند در هایی هم که مانند جناب سروان میه است. آنها نکرددرخودماندگی آن

های خانوادگی خود را انکار کنند و کوشند وابستگیجامعه جایگاهی داشته باشند، می

 م،یکشیخودمونو م» گیرشان شود.نسب دامنوند که ننگ اصلاهمواره نگران حال،بااین

شما برامون  کسهمهیه اون پدر بک یاتا از دام چاله میشیمتوسل م یزیآوبه هر دست

همۀ  م،یافهیبرسونه که ما اهل کدوم طا ینفر که بشناسه و چِت هیوقت اون م؛یایکنده، درب

 (.950: 0930نژاد، )اکبرکرمانی« شهیهامون پنبه مرشته

اینکه با حضور پلیس ، باست که نویسنده در جایگاه شخصیت داستانیجالب اینجا

کولی است، وجود پلیس را برای مقابله با مخالف است و خود نیمهاش در جهان آرمانی

جای ن به ها همچناکولیدهد که داند. این مسئله نشان میها ضروری و موجه میکولی

شوند و تلقی می یبازریختگی و دغلهما کنند، عامل بهآنکه نقشی مثبت در جامعه ایف

هرچند  تر شوند؛به شهروندان عادی شبیهد تواننگیری از هویتشان میتنها به شرط کناره

گاه جایگاه شهروندان تاجیک را نخواهند داشت. تقابل آشکار رفتاری دخترها و هیچ

کولی و داشتن  ۀها از جامععلت دوری آنها هم بهتر آنمتمدنانه و رفتار های سیالننوه

عین  دارد و دربودن ن پدر تاجیک است. از طرفی خود سیالن نیز تمایلی به کولی

 88که دویر و باکلبودن گریزان است. همچنان اش، از کولیحمایت از اعضای خانواده

معنای همانند بودن اعضای درون کنند، عضوی از یک گروه بودن بهاشاره می( 8113)

)به نقل از اند و متنوعی زیر چتر نام کولی گرد هم آمده گروه نیست و طیف گسترده

Heaslip, 2015: 186    .) 
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اما در کتاب  هاست؛آنها و آداب زندگی تمرکز روایت بر کولی ،در کتاب اول

های کتاب اول گیرند. کولیکولی در کانون روایت قرار میهای نیمهشخصیت ،دویم

 نشینی آزادی عملچرخیدند و در همان حاشیه و کوچها میاقلیتی بودند که در حاشیه

 ۀهای امروز اقلیتی هستند که در میاناما نسل کولی داشتند؛ گروهینسبی و زندگی درون

تبع آن خشونت بیشتری مراتب احساس حقارت و بهاند و بهحاشیه رانده شدهبهمرکز 

 شوند وگیرند، مدام مقایسه میزیرا در ارتباط تنگاتنگ با افراد غیرکولی قرار می دارند؛

ها ازجمله در اندکی از حضور کولی هایصحنهمجبورند نظم شهر را رعایت کنند. 

تمرکز بر دو نسل میانه  اند و درعوضنمایش درآمدهماجرای دعوا بر سر سنگ قبر به

ومی در شهر بالیده است که از دل ازدواج کولی و تاجیک برآمده و اولی در روستا و د

ن را فاوت این نسل و خاستگاهشادر بررسی خشونت و کیفیت آن باید ت است. بنابراین

نظر گرفت. نسل میانه هویتی سرگردان میان کولی و تاجیک دارند. فرزندان و در

پدر تاجیکشان گرایش بیشتری دارند  ةوجوی هویت به خانوادنوادگان سیالن در جست

و در  اندها فضای بنه را تجربه نکردهن. آادندقرار داده ها را الگو و نماد فرهنگو آن

گری و نویسندگی قرار و مشاغل شهری مانند نظامی ی شهریهای زندگمناسبت

ها دیده ، در آنترشدهها، هرچند تعدیلهم خشونت کولی، بازهااین ۀاند. با همگرفته

سبب داشتن رگ وتمام اکثریت باشند و بهتوانند نمایندگان تامشود؛ زیرا نمیمی

آیند. حساب میهاند و فرودست بة پدری طرد شدهگری از سوی همان خانوادکولی

  ها را قبول ندارند.ها نیز آنلولی

ها در شهر همچنان جانشینی و اسکان کولیرسد در فرایند یکنظر میمجموع بهدر

اما اقتضای شهرنشینی خشونت عریان  ها با مردم دیگر حفظ شده است؛ۀ آنفاصل

موروثی  ساخت برده است. این خشونت گوییموجود در رفتارهای آنان را به ژرف
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د، ها از میان نروکه شرایط نابرابر اجتماعی و اقتصادی برای کولی است و تا زمانی

 ۀویژه در جامعها بهخشونتی که کولی ،تعبیر ژیژکهمچنان پابرجا خواهد ماند. به 

 کیاست که با ذات  یخشونت»کنند، از نوع خشونت سیستمی است؛ مدرن تحمل می

 یهابر آن، شکل بلکه افزون ،میمستق یکیزیها خشونت فتننظام سرشته شده است. نه

به  دیجمله تهداز یکشاز قهر و اجبار )است( که مناسبات سلطه و بهره یترفیظر

  (.81: 0923 ژک،ی)ژ« داردیخشونت را سرپا نگه م

کند، برای فهم معنای خشونت، نباید خود را محدود که دگنار نیز اشاره میهمچنان

می کرد. واژگانی مانند آموزش، تلقین، بازدارندگی، جیغ، دستور و به خشونت کال

. در کتاب دویم (Degenaar, 1980: 19) تهدید هم همان منطق خشن را در خود دارند

را  هایشانعملکرد سیالن، موال و عمه دربارة های فرزندان سیالنها و قضاوتروایت که

ها عدی به حادثهبُهای تکانصاف و نگرشهای جانبدارانه و دور از قضاوت دربر دارد،

های ناچار خشونتهای دوقطبی به. میل به نگرششوندشمرده می نیز مصداق خشونت

عنوان کند. سیالن بهبار افزون مییادها و تصویرهای خشونت ۀکالمی را در قالب ارائ

فاوتی فرودست قیام کرد و کوشید سرنوشت مت ۀزنی که علیه خشونت به زنان و طبق

گیرد. باره پس از مرگ در معرض داوری چند نسل قرار میبرای خود رقم بزند، یک

هایی متفاوت و گاه خصمانه از زندگی و رفتارهایش ارائه ابتدا فرزندانش روایت

ها او دهند و سپس ارواح کولی با همان خشونت معهودشان در دادگاه نمادین کولیمی

ها در جهان پس از مرگ نیز عطای بهشت فارغ از این گیرند. اورا به باد سرزنش می

بودن  رود. در اینجا نیز کولیبخشد و به سمت سیاهی میمی انها را به لقایشکولی

 دارد و سیاهی و رنج سرنوشت محتوم اوست.دست از سرش برنمی
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 نتيجه. 5

وجو ان جستتونژاد خشونت را از دو منظر میاکبرکرمانیفروش لولی خندهدر رمان 

دارند و خشونتی که در ها روا میکرد: خشونتی که جامعۀ تاجیک )غیرکولی( به کولی

طور ضمنی بازتاب کنند و بهها نسبت به هم اعمال میهای مختلف بنه، کولیسطح

شود. تاروپود رمان آمیخته با خشونت آَشکار و فشارهایی است که از بیرون وارد می

ها از زبان و روایت حادثه« های ناشنیدهروایت»گیری از با بهرهپنهان است و نویسنده 

دهد. درواقع بار ارائه میای ملموس از درک این جهان خشونتهای کولی، تجربهراوی

دنبال ترویج دهد، بهپرده نشان میاین رمان بااینکه انواع خشونت را عریان و بی

 ه دارد.شناختی به این مقولخشونت نیست و نگاهی روان

 یزندگ منطق ،کندیم هایکول یزندگ یفضا وارد را مخاطب نژادیکرماناکبر

 و کندیم حیتشر را یزندگ با مواجهه در هایکول یآشنا روش تنها و بارخشونت

 گفتۀ به. کند یهمدل هاآن با تواندیم مخاطب که ندیآفریم ملموس ییهاتیشخص

)به نقل از  دارد یمحور نقش یگرسازید دنیفرا خشونت فهم یبرا (0325) واکیاسپ

Tripathi, 2016: 10) .که اندهیحاش در و مطرود یقدربه هرچند داستان یهایکول 

 دادگاه از جدا رمان انیپا در مرگ از پس هاآن یرسحساب یحت کیرونیآ یطرزبه

 فایا ییاروست ۀجامع در را رهبر شنق النیس. ستندین منفعل شود،یم برگزار هایرکولیغ

 از پس را سرنوشتشان هاآن. دارد زین یگرید وجه هایکول دادگاه بودن جدا. کندیم

 .شناسندیم تیرسمبه را یخود داوران تنها و دهندینم هاکیتاج دست به هم مرگ

ها، ها و تهمتنژادی، دشنامهای قومیرعیتی، تبعیضمراتبی اربابنظام سلسله

جیک و ممنوعیت وصلت این دو گروه، قتل، غارت، تعصب کولی و تا ۀدوپارگی جامع

رنگ نژاد هستند. حضور کماکبرکرمانیهای خشونت در متن رمان و شکنجه از مصداق
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ای و در معرض ها در ادبیات خشونتی است که در حق این قوم حاشیهصدای کولی

با نمایش  ها، هرچندتباهی روا داشته شده است و حضور روایتی از دل جامعۀ کولی

ساختن زندگی ها همراه باشد، توجه به این گروه و برجسته بار آنزندگی خشونت

هفتادساله است و ای شصتها در بازهسیر انحطاط کولی فروشلولی خندههاست. آن

ها از گذارد. آننمایش میو شهری به ها را با جامعۀ گستردة روستاییتعامل آن

شان تغییر زندگی هایتآورند و مناسببری روی مینشینی ججانشینی به یککوچ

چرا دارد، خشونت در وچونر این میانه حضوری قاطع و بیکند؛ تنها چیزی که دمی

کنند و نه رحمی از سوی ها نه به خود رحم میگون است. آنهای گونهابعاد و درجه

میل و ها کارکرد دارد، با آن ةنیروی برانگیزانند ۀمثاببینند. خشونت بهۀ بیرونی میجامع

منعطف و  رفتار ها توقعو ذاتی رفتارهایشان شده است. آن شوق و هوسشان درآمیخته

بار را از سوی دیگران فرض رفتار خشونتهمدالنه را ندارند و با توجه به اینکه پیش

من،  زعمشوند. بهقدم میورزی پیشخشونت گیرند و دردارند، همواره دست پیش می

ای از خشونت در رمان، مخاطب نهفته با قرار گرفتن در جریان وجود موج فزایندهبا 

ها آشنا ها با زبان ارتباطی آنطبقاتی کولیاندیشیدن و داوری و بافت اجتماعی ةنحو

کند. ها را در ذهنش تعدیل میای خشن و دور از تمدن کولیشود و تصویر کلیشهمی

ای است که ممکن است مخاطب به این گونهبه وشفرخنده لولیها در چینش حادثه

پیرامون انتخاب  ۀها حق دارند خشن باشند. مگر طبیعت و جامعنتیجه برسد که آن

ها آموخته است؟ تا کجا باید لولی دیگری برایشان گذاشته یا نحوة دیگر زیستن را به آن

سوی دیگران به شان یدک بکشند و با هر گامی کهبودن را همچون داغی بر پیشانی

 89«ها... واویال!!با لولی ینشینننگ هم»دارند، از نگاه و زبان آنان بشنوند: برمی
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