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1. Introduction 

Agatha Christie (1890-1976), as one of the most prominent writers 

of crime fiction genre, has created many works that can be examined 

from the perspective of criminal psychology and criminology. One of 

her most difficult and complicated novels, in terms of plot, is the Ten 

Little Indians, which was originally published in 1939. This novel, 

like many other novels of Christie, raises this question that “Who is 

the murderer?” and with focalizing this question/suspension Christie 

keeps her audience attracted to story from the beginning to the end. 

The novel narrates the life of a murderer who invites his victims to a 

ceremony but secretly kills them. His victims have one experience in 

common: a murder. The central killer of this novel chooses his victims 

from characters who can be classified under the gray category. They 

have committed crimes in the past and due to their crimes, victims are 

left behind, yet these criminals have not been punished. Now, all these 

criminals are called as ordinary people on a mission outside the city’ 

they are going to be be punished though none of them knows what 

awaits them. On the other side of this comparative study is the Iranian 

novel The Alphabet of Death, written by Mehrdad Morad and 

published in 2017. In this novel, Morad, with a similar style to 
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Christie, put this question in the core of his plot: "who is the 

murderer?" The  

Alphabet of Death unfolds the story of several detectives who work 

day and night to find a serial killer, who lives in the shadows. His 

victims, like the victims of Christie's novel, are criminals and have 

committed various crimes. 

 
2. Methodology 

This study has used a descriptive-analytical method, for which 

archival studies have been conducted, especially through the 

perspective of criminal psychology. In this research, and with close 

archival reading, the researchers attempted to answer the following 

questions: What are the characteristics of the murders in these novels? 

What factor or factors made them a criminal? How does victimization 

affect a person's delinquency? 

 
3. Discussion 

In both novels, there is a serial murderer who chooses his victims 

among the villains and criminals. Yet they have different reasons for 

killing and to execute it. As Raymaund Gassin  classifies it, crimes are 

divided into two categories: deception-oriented and violence-oriented. 

Judge Wargrave’s, Christie’s villain, crime falls into the category of 

phosphoric and deceptive crimes, because his delicacy and his 

attention to details allows him to commit murders in an unpredictable 

and flawless manner. Also, he takes action for each person according 

to their personality traits, which shows his great intelligence, genius, 

and using the power of reason. As a result of his creative plans, no one 

suspects him, and if it was not for the found letter, no one would have 

known the silent murders of those ten people on the island. On the 

other hand, in The Alphabet of Death, Khosrow Kouhyar's crime is in 

the category of calcium crimes and is carried out with violence. He 

carries out all his murders with physical force and uses weapons. He is 

eventually arrested because of his not-so-conscious plans and because 

of the smartness of the novel’s detective. 

The killers of both stories, despite their differences, have 

commonalities in neutralizers. They both are aware of their vicious 
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acts and violating the law, but by making excuses, they continue 

committing murders. They do not regret to become notorious or to be 

called a serial killer, as they think their killings are justified because 

their victims deserve death. As mentioned above, despite the 

similarities between both killers, in etiology of crime, their 

contradictions become apparent. Judge Wargrave suffers from an 

antisocial and slightly narcissistic personality disorder, which is due to 

the violent nature he had experienced since his childhood. People with 

this type of personality think they have to seek justice in the world. 

They might attempt killing several offenders in order to establish 

justice in the world. At the end of the novel, Wargrave commits 

suicide to complete this masterpiece of art. His behavior is a perfect 

example of the behavior of an untreated patient who has an easy 

access to social facilities and that put them in trustworthy position and 

they easily can harm individuals. He did not have a partner to help 

him to reach his goals, until he needed someone to be a part of his 

own dramatic murder, he chose Armstrong. On the other hand, 

Khosrow Koohyar is not sick. He is a victim himself. A person who 

loses the ability to come to terms with the truth following a criminal 

incident. Because of not going through a mourning period and being 

instilled in a period of anger, he engages in revengeful behaviors. Yet, 

he shows some traces of thoughtfulness: he chooses a partner and 

adopts an identity of a dead person and hides in some places. But in 

the end, all his plans are revealed. It could be said that his only goal is 

to punish the villains and to prevent their criminal acts. He acts 

completely emotionally. In contrast to Wargrave, he is not aware of 

other aspects of his plans. 

Both stories are written in such a way that readers follow them with 

curiosity from the beginning to the very end. In this process many 

people are under suspicion. Yet. there are significant differences 

between the two texts as well. Agatha Christie's work focuses on 

characterization; she delicately portrays the killers as well as the 

central character. Her attention to psychological matters in 

characterization, the use of appropriate suspensions, accuracy in the 
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characters' criminal behavior, and apropos resolution in the story, has 

distinguished her from the other writers in this genre. One of the 

points that makes this novel distinct from the other works of Christie 

is the absence of a detective and that the murder is solved by the hands 

of the main killer. On the other hand, Mehrdad Morad's novel can be 

called a plot-oriented work. A work that accompanies the audience 

with its story and does not provide accurate information about the 

characters. What attracts attention in this novel is the presence of 

several detectives. Although the absence of a detective in Agatha 

Christie's novel does not damage the essence of the story, it can be 

boldly said that Mehrdad Morad's story depends on the presence of 

detectives and they play the main role. One of the features of this 

novel is gripping story line, the appropriate complications, and 

creating enough drama, which is less visible in Christie's work. 

Ultimately, it is not farsighted to say that The Alphabet of  Death is 

influenced by Agatha Christie. This can be seen in the general form of 

the narrative, which is looking for the killer. Also, the name of the 

work reminds us of the Christie’s novel A, B, C Murders, in which the 

killer finds his victims in alphabetical order, and this feature is also 

seen in the murderer's character of Morad's work. What distinguishes 

his novel from the Ten Little Indians is his attention to the progression 

of the story through cause-and-effect relationships and minimal focus 

on the characters in the story. 

 

4.Conclusion 

In The Ten Little Indians and The Alphabet of Death, some serial 

killers secretly choose their victims and create ambiguity for other 

characters in the story. The similarity between the two characters is 

that they think to be rightful. According to Matza and Sykes' theories 

on the neutralization of crime, they use reason and excuses as 

neutralizers in their consciences to remove the sense of remorse and 

achieve a criminal purpose by justifying themselves. But the 

difference is that the character of the murderer, in Morad's novel, is 
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one day traumatized by a criminal, and also with the loss of his wife, 

he decides to kill the criminals, which is the result of his grief crisis. 

The murderer in Christie's novel committs the crimes as a result of 

psychological factors and due to the existence of a mental disorder in 

him which is revealed at the end of the novel. Criminological 

perspectives such as "neutralization techniques," which are based on 

the perpetrator's wisdom, fit well with the actions of the main 

characters in both novels. The five techniques that criminals use in 

their minds before committing the crime to justify the criminal act in 

their mind and to commit it as their inalienable right have been 

examined in this article. Also, the theory of "routine activity", which 

is based on the convergence of three factors in the occurrence of the 

crime, is analyzed in these crime novels and examples of these 

convergences and heterogeneity are observed in the mentioned works. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 

 
مرگ از منظر  یرمان ده سرخپوست کوچک و رمان الفبا یقیتطب یبررس

 ییجنا یروان شناس
  2الهه گوران؛ 1نویسنده مسئول() اسماعیل نجار

 هچکید

داد مرراد را مهرر اثر الفبای مرگآگاتا کریستی و  اثر ده سرخپوست کوچکدر این مطالعه تطبیقی دو رمان 

 و توانرایی های پلیسی کریستی، بره دلیرل د،رت، فرا رتکنیم. داستانشناسی جنایی بررسی میاز منظر روان

ی تحلیرل و شخصیت ،اترل، برراشناسانه انگلیسی در طراحی معمای جنایی و ترسیم روان ۀخاص این نویسند

 اد نیر  دارایمهررداد مرر الفبرای مررگ. رمران دارنرد فر یت مناسبیشناسانه شناسانه و جرمهای روانبررسی

 روشی توصیفی است. در این مقاله، با ر ده سرخپوست کوچکای تقریبا مشابه با وجوه اشتراک و درونمایه

ی دبری ر جنرایاایرن دو اثرر  ۀشناسران، بره بررسری جررمدیرده هبتحلیلی و با توجه به شرایط روانی ب هکار و 

 ا و دیویرد مرات« سرازی نرون خنیری»شناسانه و با استناد بره نظریره کنیم با نگاهی روانپردازیم و تالش میمی

یا تره،  هرای و،رو شناسری جررمشناسی ارتکاب جررم بپرردازیم. علرتگرشام سایک  به مطالعه درمورد علت

منجرر بره  کره چگونره ایرن عوامرلاینب بر  رد به سوگ نشسته و ضد اجتماعی و آثار مترتّ اختالل شخصیت

هش بیران هرای پر ویا تره  مورد بررسی ،ررار خواهرد گر رت. ،شوندایجاد شخصیت ب هکار در این آثار می

ای هرن ،ترلر برودمحوگانه نظریه  عالیت روزمره، از حیث خشونت و یا نیرنگ دارد، با توجه به موارد سهمی

 سری جررم و نیر شنااین دو نویسنده ژانر جنایی در یک موضو  تقریبا مشابه وجوه مختلفی از علت رخ داده،

 اند.را مورد توجه ،رار داده دیدهب هخصوصیات ب هکار و 

راد، ده مهررداد مر ،یسرتیآگاترا کر ،ینظرر شناسریجرم ،ییرمان جنا ،یقتطبی اتیادبهای کلیدی: واژه 

 .مرگ یکوچک، الفبا سرخپوست
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 مهمقدّ .1
( به عنوان یکی از مهمترین نویسرندگان ژانرر جنرایی آثرار 1976-1890آگاتا کریستی )

شناسری جنرایی و جررم شناسری ،ابرل زیادی از خود برجای گذاشته است کره از منظرر روان

ده هرای او بره لحرار گرره داسرتانی، تررین رمرانتررین و پیییردهاند. یکی از سرختبررسی

منتشرر شرد. ایرن  1939کره در سرال  نرام دارد Ten Little Indians))سرخپوست کوچک 

« کسری ،اترل اسرتچره»ال و محوریت این تردید کره ؤرمان، مانند سایر آثار کریستی، با س

کند. داستان این رمان روایتگر زندگی یک ،اترل اسرت مخاطب را تا پایان با خود همراه می

گیرد. ،ربانیان او اما دارای یک اص به شکل پنهانی ،ربانی میکه در پی دعوت از ا رادی خ

اند: ،تل نفس. ،اتل در این رمان، ،ربانیان خرود را از میران مجرمرانی انتخراب تجربه مشترک

گیرد. بره عبرارتی دیگرر، ،ربانیران او کند که جرمشان در رسته ار،ام خاکستری جای میمی

ایری برر جرای دیردهب هها ر پس ارتکاب جرم آند، مجرمانی هستند که جرمی مرتکب شده

این مجرمان سابق به عنوان یک  ررد عرادی  ۀاند. حال، هممانده است لکن خود کیفر ندیده

شروند و کسری از آنیره شوند ترا عقوبرت  داده موریتی در خارج از شهر  راخوانده میأبه م

،ررار دارد کره « الفبای مررگ»ی کشد خبر ندارد. در سوی دیگر، رمان ایرانانتظارشان را می

ال و تردیرد ؤکریسرتی، سر ۀبه چاپ رسید. در این رمان، مراد به سبک و شیو 1396در سال 

، . الفبرای مررگرا محور اصلی پیرنگ داستان خرود ،ررار داده اسرت« چه کسی ،اتل است»

ای بره داستان چند کاراگاه اداره آگاهی است که شبانه روز در پی یا تن یرک ،اترل زنجیرره

 -میل ،ربانیران داسرتان کریسرتی  –گیرد و ،ربانیانش برند. ،اتلی که در سایه جان میسر می

 کسانی ج  اشرار و مجرمان نیستند. 

 .  شرح و بیان مسئله1-1

گران را برر آن داشرت ترا برا پیش رو شباهت در درونمایه هر دو رمران، نگارنرد ۀدر مقال

شناسری ارتکراب جررم در شناسری، در پری علرتای جرمهپ وهشی تطبیقی و بر مبنای نظریه

های مرتبط با ،راتالن سرریالی، های  رهنگی و ادبی متفاوت بپردازند. یکی از نظریهمتنبا ت

از دیویرد  (The Theory of Neutralization of Crime)« سرازی جررم نرون خنیی»نظریه 

هرای نظریره واسرت کره جر (Gresham Sykes) وگرشام سرایک    (David Matza) مات ا
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هرای خردمحرور اصرل و اسراس برر شرود. در نظریرهشناسی محسوب میخردمحور در روان

که بره هنجارهرای اجتمراعی و  رد در عین این مبنای خردمند بودن ،اتل است. به این معنا که

ن کنرد ،روانینی را کره بره آسعی مری ،ها را نقض کردهدهد، عامدانه آن،وانین دولتی بها می

دهرد مجررم  ررد مریکید مات ا بر عقالنیت مجررم اسرت کره نشران أوا،ف است دور ب ند. ت

(. آن ذهنیت و تفکرری کره ،اترل در 330: 1387نامتعار ی نیست )ر.ک. نجفی ابرندآبادی، 

 کند.پروراند او را در نهایت مرتکب ،تل میسرمی

د، خرود را دالیرل متعردّبه بیند کهسازی به همین شکل ،اتل را شخصیتی میخنیی ۀنظری 

یک  مطرر  ای که مات ا و سراحقیقت نظریهتا دست به عمل مجرمانه زند. در سازدتوجیه می

ا رون خرود برداند ،ائل به هدف ،اتل پیش از ارتکاب جرائم است. زمانی که ا راد در نموده

نجرام آن ا برنرد و خرود را محرق درآوردن منطق و دالیلی ،بح عمل مجرمانره را از برین مری

تروان بره یشرود مرهرا یراد مریکننده از آنپندارند. از جمله دالیلی که تحت عنوان خنییمی

کرردن ، محکرومدیردهب هشمردن ب ه، انکار موارد ذیل اشاره کرد: انکار مسئولیت، کوچک

هرا ه آنکنندگان و انکار ضوابط و مقررات بر اساس اصل و راداری کره در ادامره برمحکوم

 پرداخت.خواهیم 

جررم،  ۀنشناسراشناسانه ،راتلین، واکراوی علرتهای تشخیصی روانبا توجه به مالک     

ایرن  و رمان بههای بین دها و نی  بیان شباهت و تفاوتبررسی انگی ه مجرمان از ارتکاب ،تل

رای جررم برهایی دارد؟ او چه دالیلری ها چه وی گیدهیم: ،اتل در داستاناالت پاسخ میؤس

کنرد؟ یمر سازی عمل مجرمانه خرود اسرتفاده ارد یا از چه  نونی برای توجیه و خنییخود د

 ر ب هکراریدیدگی چگونه  برچه عامل یا عواملی او را به یک جانی تبدیل نموده است؟ ب ه

 گذارد؟می تأثیر رد مجرم 

 پژوهش ۀ. پیشین2 -1

نردرت ادبری ایرران بره های جنایی در نقد و مطالعاتشناختی رمانبررسی و مطالعه جرم

 تروان بره مقالرههای ادبی این نرو  مطالعره در ایرران میانجام پذیر ته است. از محدود نمونه

از اسماعیل نجار و  اطمه صالحی وزیری اشراره کررد « شناسی جناییهرکول پوآرو و روان»

ترل در ،»( بررای بررسری سره رمران Ian Marshشناسی جنایی ایان مارش )که از نظریۀ روان
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انرد. آنیره از اسرتفاده کرده« ،تل در خوابگراه دانشرجویی»و « ،تل الفبایی»، «السیر،طار سریع

ده اسرت بخرش مربروه بره نظریرات پ وهش مذکور به کمک نگارنردگان ایرن تحقیرق آمر

است که در هر دو تحقیرق بره هبود شناسی جنایی و به طور خاص مبحث نظریه روزمرهروان

 ت. اس آن اشاره شده

های شرناختی و مردلهرای جرمنگراهی بره آموزه»جمال بیگی و ایرج نگهردار در مقالره 

به تحلیل محتوای رمان انتقرادی و نمرادین جرورج « سیاست جنایی در رمان م رعه حیوانات

گیری یرک انقرالب و تبردیل های سیاست جنایی را در ،الب شکلاند و مدلاورول پرداخته

اند. گرچره ایرن مطالعره برا رویکررد مارکسیسرتی بره بررسری دهعصیان به ،درت بررسی کر

شرناختی بره شناسی پرداخته است و از این حیرث برا پر وهش حاضرر کره از منظرر روانجرم

پردازد متفاوت است اما از حیرث تحلیرل های کریستی و مراد میهای رمانتحلیل شخصیت

 شناسی ،ابل توجه است. رمان از منظر جرم

نقد تعامرل ،ردرت و دانرش )جررم شناسری و »ی انوشه و دیگران نی  در مقاله نازیال  رمان

با استفاده از مشهورترین نظریه  وکرو، « مجازات( در برخی متون نیر  ارسی با رویکرد  وکو

هرا برا ایجراد کنش متقابل ،درت و دانش، به تحلیل نقش انضباطی آن در کنترل و تنبیه توده

های سیاسی و اجتماعی مذکور دیدگاه ۀاند. نویسندگان مقالاختهپرد« عالم ر عامی»دو ،طبی 

، نامرهمرزبان، کلیلره و دمنرهها و حکایات کالسیک ماننرد شناسی را در داستانمرتبط با جرم

 اند.سعدی و ... بررسی کرده گلستان

شناسری در گفتمان سیاست جنایی و جرم»هادی رستمی و سید حسن جعفریان در مقاله  

به بررسری نرو  نگراه ویکترور هوگرو در تبیرین سراختار سیاسرت « روز یک محکوم آخرین

ب هکراری را  اند. این مطالعه از آن منظر که ریشهجنایی در ،الب داستان مستندگونه پرداخته

بیند به پ وهش حاضر ،رابت دارد گرچه از رویکردی متفراوت برخروردار دیدگی میدر ب ه

هررای در پرتررو آموزه های ابررریسررالرمرران »بیگی در اسررت. هررادی رسررتمی و علرری مرروال

برره تشررریح و بررسرری اوضررا  کودکرران و نوجوانررانی « شناسرری کودکرران و نوجوانررانجرم

هرا ها ،رار دارند، کسرانی کره از آندیدگیها و ب هپردازند که در معرض انوا  ب هکاریمی
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کنرار کترب دیگرری کره در  کنند. ایرن مقالره دریاد می« کودکان در معرض خطر»عنوان هب

اند بررای پررورش رویکررد نظرری ایرن شناسری نگاشرته شردهشناسری و جرمهای روانرشته

  1.پ وهش مفید وا،ع شدند

ود هرای آکادمیررک را بره خررموضرروعات، تعرداد بسریار کمرری از پر وهش گونرهایرن     

حاضرر،  ر تحقیرقهرا در منرابع مرورد اسرتناد داند و دلیل کم برودن تعرداد آناختصاص داده

ه برشناسری  جررم ۀداشرت، عردم اشرتیاح محققران حیطرهمین امر است. شاید دلیل ایرن کرم

تمایرل  ها به حوزه رمان و ادبیرات اسرت کره ایرن عردمنشدن آنوارد موضوعات ادبی و نی 

نیه آنماید.  تواند راه ارتباه پ وهشی میان این دو رشته را کمرنگ و یا حتی ،طعگاهی می

 ان بره جررائمشناسرانه نگارنردگسازد، نگراه علرتها متمای  مییق را از سایر پ وهشاین تحق

 ری که شراملشناسی نظشناسی در پرتو جرما تاده در روند هر دو رمان است. این علتاتفاح

اسرت   ترهگردد، صرورت گرشناسانه و نظریات ارائه شده در این حیطه میشناسی روانجرم

واند نقش یرک تشناسی میمندان به ادبیات جنایی و رشته جرمهی عال،رسد برانظر میکه به

ناسری شو و روانهرکول پوآر»های مانند مقاله حلقه واصله را ایفا نموده و در امتداد پ وهش

 ،رار گیرد که تعدادشان بسیار اندک است. « جنایی

 پژوهش. ضرورت و اهمیت 3 -1

هرای  گریر ادبیات جنایی یکری از مهمتررین ویشناسانه دتوجه و تمرک  بر عناصر روان

ود شرماری را بره خرهرای انگشرتشود که تاکنون پ وهشنگارش در این ژانر محسوب می

ی ارتبراه است. این مقاله و تحقیقاتی از این دست  رصت مفاهمره و بر،رراراختصاص داده 

طالعرات یقری و مدر زمینره ادبیرات تطب شناسری جنرایی را مخصوصراًمیان آثرار ادبری و روان

را بررای  توانرد راههرا مریمنردان  رراهم خواهرد نمرود. ایرن پر وهشهای برای عال،بینارشته

 جرم شناسی»مندان به تفحص در این عرصه باز نماید و مشو،ی برای پیدایش و توسعه هعال،

 ای باشد.     رشتهای میانعنوان نظریههب« ادبی
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 . بحث و بررسی2

 سازی جرمخنثی ۀ. نظری1- 2 

 ۀتوسط دیویرد مرات ا و گرشرام سرایک  در دهر« سازی نون خنیی»این نظریه با نام دیگر 

میالدی مطر  شد. اگرچه آنان با بررسی ب هکراری نوجوانران تئروری خرود را ارائره  1960

توان آن را در ارتبراه برا هرر مجرمری مرورد توجره ،ررار داد. بره اعتقراد آنران کردند اما می

گیرند تا به زبان اخالح، و،رو  یرک کار میسازی را بههای گوناگون خنییان شیوهب هکار»

هرای (. مطرابق یا تره 73: 1390)برجعلی و عبدالملکی، « ،انون شکنی یا جرم را انکار نمایند

شروند ترا بره هرایی مرتکرب جررم مریتراشیب هکاران از طریق  نون یا دلیل»مات ا و سایک ، 

س گناه ناشی از ارتکاب جرم را در خود خنیی نمایند. بره عبرارت دیگرر این  نون ح ۀواسط

کننرد ترا در درون خرویش ب هکاران از طریق این  نون، راه ب هکاری را بر خود همروار مری

 یرا « انگراریموجّره»احساس شرم و گنراه نکننرد و عرذاب وجردان نگیرنرد. برر ایرن اسراس، 

و شخصی دانست که در طرول آن،  ررد ب هکرار  توان یک  رایند روانیرا می« سازیخنیی»

بر احساس شرم و  ، از طریق  نون خاص، ر تار مجرمانه را برای خود یا دیگران توجیه کرده

کره نجفری طرور(. همران96: 1394ن اد و همکراران، )رحیمی« کندگناه درونی خود غلبه می

دن عقالنیررت اسررت. کرررسررازی، خنیرریدروا،ررع منظررور از خنیرری»نویسررد، ابرنرردآبادی می

دهرد کره اعتبرار ها به  ررد اجرازه مریتراشیسازی نیروی وجدان و پلیس درونی. دلیلاثربی

)نجفری ابرنردآبادی، « اثر کندها و یا یک ماده ،انونی را خنیی و برای خود بیهنجار، ارزش

1387 :330.) 

شوند بره رمانه میگیری عمل مج نون و عواملی که از نگاه مات ا و سایک  منجر به شکل 

 شر  زیر است:

 تراشد. رد برای سلب مسئولیت از خود دلیل می :انکار مسئولیت-

و خطای ارتکابی خرود را کند میرا انکار  دیدهب ه: زیان وارده به شمردن بزهکوچک -

 شمرد. کوچک می

 شرود و یرا او را مسرتحقعلیره مری جنریٌدیردگی مَ: منکرر وضرعیت بر هدیددهبزهانکار -

 داند. دیدگی میب ه
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ث کردن پلیس، ،اضی و تقبیح آنان از این حی: محکومکنندگانکردن محکوممحکوم -

 .دهدام میشوند. این کار را در جهت توجیه خود انجکه  اسد هستند و ،ائل به تبعیض می

 : ب هکار تقاضاها و هنجارهرای مسرلطانکار ضوابط و مقررات بر اساس اصل وفاداری -

.. میررل خویشرراوندان، دار و دسررته، دوسررتان و. را  رردای تقاضرراهای گررروه کوچررک جامعرره

یی دیگرر که هنجارهاشوند بلهنجارهای جامعه در حد وسیع رد نمی»لذا باید گفت کند؛ می

  .(74: 1390)برجعلی و عبدالملکی، « یابندتقدم می

ین کنرد در عریهرا، بره  ررد کمرک مرایرن تکنیرک»دارد، گونه که افهرار مریهمان     

« یق در آوردها را به حالت تعلهای اجتماعی، پایبندی خود به آنباورمندی و پذیرش ارزش

 (.163: 1399نهاد، )پاک

 دیدگی و بزهکاریمیان بزه ۀ. رابط2-2

ۀ نحرو دیردگی، ارتبراه ودر ارتبراه برا ب هکراری و بر ه های مرورد توجرهیکی از بحث

ن حر ره نظرران ایریه از نگاه پ وهشگران و صراحباست. آنتأثیرپذیری این دو بر یکدیگر 

ورد غفلرت دیگرر آنیره هنروز مرعبرارتاسرت. برهدور مانده، ابعاد دیگر این رابطه دو سویه

 دیدگی بر ب هکاری یک  رد است و بالعکس. ب ه تأثیرشناسان نظری است، جرم

دارد و برای پیشگیری  تاچه اندازه در معرض خطر ب هکار شدن ،رار دیدهب هکه یک این

همینین ب هکاران کیفردیده یرا  ؛جواب استال بیؤهنوز یک س ،از این اتفاح چه باید کرد

به خرود بگیرنرد.  دیدهب هت ای که هر لحظه ممکن است توسط یک انتقاجو ماهیّندیدهکیفر

چشریدن کیفرر  ۀب هکاران متعددی بره بهانر الفبای مرگو  ده سرخپوست کوچکدر رمان 

 دیردهب هبودگی بره یرک وضرعیت ب هکرارها را از شوند و دلیلی که آناهانشان کشته میگن

 الفبرای مررگاسرت. از طررف دیگرر در رمران کند همان مجرمیرت و ب هکراری تبدیل می

توانرد عردم حمایرت ،رانونی و عراطفی دیدگانی به دالیرل نرامعلوم )کره در وا،عیرت مریب ه

وضرعیت خرود را از یرک  ،جرم و جنایت گذاشته ۀبه ورطکارگ اران دستگاه ،ضا باشد( پا 

بره  ها در این دیدگاه مجرم کرامالًدهند. برخالف خیلی از نظریهبه ب هکار تغییر می دیدهب ه

ای دارد که ارتکاب جررم کنندههای ،انعدلیلبرای خود بودن عمل خود آگاه است اما ،بیح

. درمرورد ارتبراه ایرن نظریره برا دو رمران کنرداش توجیره مریرا در چارچوب نظام ر تاری
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های ،اضی وارگریو، خسررو کوهیرار و مهنردس نیلری را مرورد های شخصیتمذکور کنش

بنردی توجه ،رار خواهیم داد. ،بل از آن در این میان باید به نظریه  عالیرت روزمرره و تقسریم

صریت ،اترل در دو شناختی شخجرایم از دیدگاه ریموند گسن اشاره کرد که به تحلیل روان

 کند.رمان مورد مطالعه کمک می

 Routine Activity Theory): ). نظریه فعالیت روزمره 1 -2 -2

و مرارکوس  (Lawrence Cohen)ازسروی الرنرس کروهن  1397ایرن نظریره در سرال 

زنرد کره در جهرت مطر  شد و درخصوص مجرمانی حرف می (Marcus Felson) لسون 

و خرواه مشرکالت درونری، بره شرکلی عقالنری دسرت بره انتخراب  کسب منا ع، خواه انتقام

ای سراختاری و وابسرته بره ر تار مجرمانره، پدیرده»زنند. از دید  لسون و کوهن، می دیدهب ه

ت کیفیّر دیردگی رویردادی اتفرا،ی و شانسری نیسرت.هاست؛ بنابر این بر هشرایط و مو،عیت

هرا را نطقری و حسرابگر، برخری از آنگرردد ب هکراران ما رراد موجرب مری ۀ عالیت روزمر

ای طبیعری و وابسرته بره اهداف مناسبی بررای ارتکراب جررم بره شرمار آورنرد. جررم پدیرده

نشرده و های موجود جهت ارتکراب جررم اسرت. اگرر آمراج محا ظرتها و مو،عیت رصت

 (.241: 1399نهاد، )پاک« دستاورد بالقوه مناسبی وجود داشته باشد، جرم رخ خواهد داد

ن محل تردد  رد، اشخاصی که برا است که محیط و عواملی چون مکا این نظریه مدعی 

هرای روزانره وی در احتمرال و توزیرع ر تارهرای مجرمانره ها کنش متقابل دارد و  عالیتآن

(. طبرق ایرن 2014برنیرک،   ؛ نقرل از4: 1396نیا و علیمردانری، علیوردی :دارند )ر.ک تأثیر

ک جرم به هدف نهایی، تعامل چندین مورد ضروری است. باید یرک برای رسیدن ی» نظریه

شده و)همینرین( نبرود یرک نراجی های از پیش بررسی و شناساییجنایتکار با انگی ه، هدف

گانه . این عوامل سه(Najar and Salehi, 2020, 11« )بالقوه برای هدف، وجود داشته باشد

با ایرن تفراوت کره کاراگراه در رمران  ؛هده نمودتوان مشارا در هر دو رمان مورد مطالعه می

برد با شناسایی مجرم، او را از پیش ،، در میانه داستان به عنوان ناجی عمل کردهالفبای مرگ

بنابراین، وجود مروارد مرذکور باعرث بره و،رو  پیوسرتن جررائم بره شرکل  ؛داردنقشه بازمی

و هرم در آثرار دیگرر  کده سرخپوسرت کوچرگردد. این وی گری هرم در آمی  میمو قیت
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 رررانکلین کررالرک، بررا »کرره ،ابررل مشرراهده اسررت، چنرران ،تررل الفبرراییکریسررتی همیررون 

را کره ،ررار اسرت بره جرگره   رروش، ا ررادیساختن خود به یرک  ررد  قیرر جرورابلمبدّ

کرران و در جررایی کرره هرری  ترررین مش بپیوندنررد شناسررایی، سررپس در خلرروتمقتررولین

(. عملکررد ،اضری وارگریرو در 11)همران: « کنردغا لگیر مری ای نباشد آنان رادهندهنجات

شرباهت بره او نیسرت. هرر دو ،اترل کره از گ ینش هدف و در امان برودن آن از نراجی، بری

کننرد ترا بره اهرداف مخلو،ات آگاتا کریستی هستند، از تعامل سه شره یاد شده استفاده می

زا برر زنردگی مخررب محریط جررم ترأثیرنی  شراهد  لفبای مرگخود دست یابند. در رمان ا

ها چه بره عنروان ب هکرار و چره بره خانواده کوهیار هستیم؛ مانند وجود اشرار در زندگی آن

گیرری یکری از کاراگاهران بره توان گفت گروگرانعنوان هدف ،تل و جنایت. همینین می

منظور برداشرتن مرانع یرا نراجی برالقوه از سرر راه و در جهرت منحررف سراختن ذهرن سرایر 

 اراگاهان رخ داده است. ک

 : Raymaund Gassin))بندی جرائم از دیدگاه ریموند گسن . تقسیم2-2-2

سرتفاده اکند. جرائمی که بدون گسن جرائم را به دو دسته  سفری و کلسیمی تقسیم می

سرت، اگیرد و به اعتبرار نیرروی  کرری و ذهنری از خشونت و یا نیروی عضالنی صورت می

 هکراران بها، جرائمی که به صورت رودررو با اند و برعکس آن«  سفری»موسوم به جرائم 

بنردی سرتهد« جرائم کلسریمی»دهند، تحت عنوان کاء به نیروی زور و خشونت رخ میو با اتّ

 ۀژ(. براسراس نظریرات ریمونرد گسرن، وا204: 1393گردند )ر.ک یعقروبی و دیگرران، می

هرا رهنرگنیرنگ در همه   ۀو نیروست و واژ ها سوءاستفاده از زورخشونت در همه  رهنگ

گری ید از زرنشود که مترادف تقلب است و باانحرا ی به کار برده می ۀبه معنی  ریب و شیو

 (.70-69: 1379آن را تفکیک نمود )ر.ک: گسن، 

توان گفرت کره ،اضری وارگریرو های ب هکار موجود در دو اثر میبا توجه به شخصیت 

ه برا اسرتفاده از هروش و توانرایی ذهنری خرود و بره  راخرور میر ان است کرازجمله مجرمانی

جررائم  ۀجررم او در رد ،ها را کشریده،تل آن ۀب هکاری و خصوصیات  ردی اشخاص، نقش

کنرد ترا که کوهیار اگرچه با همدستی مهندس نیلی تالش میحالی؛ درگیرد سفری ،رار می
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خود و بدون توجه به نکات ج ئی، تنها با  کار بندد اما با نقشه مخدوشهمه هوش خود را به

همه ،ربانیان خود را به یرک سربک و  ،ها نمودهکا به نیروی جسمانی ا،دام به ارتکاب ،تلاتّ

  رستد و این زیر مجموعه جرایم کلسیمی است.بار، به کام مرگ میشیوه خشونت

 ده سرخپوست کوچک تحلیل روانشناختی شخصیت در رمان. 3 -2
،ترل  اتّهرامدارای ده شخصیت ،اتل است: ورا کالیتورن با  رخپوست کوچکده سرمان 

مررد از  21یک کودک که پرستاری او را برعهده داشته،  یلیپ لومبارد با اعترراف بره ،ترل 

بره ،ترل یکری از سرربازان خرود، دکترر  مرتّهمدر شرح ا ریقا، ژنرال مرک آرترور  یک ،بیله

 مرتّهماران در حین جراحی، امیلی برنت مربی امور دینی ،تل یکی از بیم اتّهامآرمسترانگ با 

زیرگر تن دو کودک با اتومبیل، ویلیام هنرری  اتّهامبه ،تل بئاتریس تایلور، تونی مارستون با 

بره ،ترل  مرتّهمبه شهادت دروغ و مسبب اعدام یک زنردانی، آ،را و خرانم راجررز  متّهمبلور 

 اتّهرامی ترین شخصیت رمان ،اضی وارگریو با کار رمای خود جنیفر براولی و در آخر، اصل

هرای شکلی ناعادالنه. در این تحقیرق بره وی گرینمودن یک زندانی به کیفر اعدام بهمحکوم

شخصیتی او خواهیم پرداخت. همینین پیرامرون شخصریت ورا کالیترورن بحرث ب هکراری 

 زنان را مطر  خواهیم نمود.

مورد ،بولی دارد. یرک ،اضری پیرر کره بره نظرر  ،اضی الرنس وارگریو شخصیتی آرام و     

جرو ونامره پررس ۀخبر است.  از همان ابتدا درمورد  رسرتندرسد مانند بقیه از همه چی  بیمی

کند تا نظرها را از خود برگرداند. او چندبار پس از  همیدن حقیقتی از سوی ا راد دیگر، می

گوید تا اذهان ای می،ای اوون( جملهکند و یا در جهت ستایش کار رما )آابراز شگفتی می

دهرد؛ هرا مریداستان نی  گاهی اطالعات مهمی به دیگر شخصریت ۀرا منحرف سازد. در میان

و اعالم وجود ،اترل در  (Unknown)مانند رم گشایی از اسم خانم و آ،ای اوون به ناشناس 

ای اسرت و برار دهد که می بان، یرک دیوانره و آدمکرش حر رهجمع. او با ،طعیت حکم می

دهد که می بان از سالمت روحی برخوردار نیست و باید آن مکان را تررک دیگر هشدار می

اصرلی می بران از  ۀدانرد و بره انگیر کرد. همینین دو ،تل ابتدای داستان را غیرر تصراد ی می

بودنشران ،ائرل هرا و آ،ایران در مجررمبررد. او تفکیکری برین خرانمها پری مریکردن آنجمع

های خود از ود. یکی از نکات ،ابل ذکر در مورد ،اضی این است که در تمام صحبتشنمی
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کنرد و از همران ابتردا گفتگوهرا را بره شرکل برازجویی یرا پرسش و پاسخ استفاده مری ۀشیو

برد. همین ر تار اوست که  یلیپ لومبارد را کره بره او مظنرون اسرت بررآن محاکمه پیش می

« شررود.خررتم دادگرراه اعررالم مرری»گفتگوهررا برره طعنرره بگویررد: دارد تررا در پایرران یکرری از مرری

درمررورد او  _کرره در برراال ذکررر شرردشخصرریتی _(.  یلیررپ لومبررارد 142: 1375)کریسررتی، 

 گوید: می
ال سسالیان  است. سالها بر کرسی ،ضاوت نشسته. به عبارت دیگر اوای او مرد با تجربه

، ذاشتهگ تأثیرتدریج روی ذهن او هدیده و این مسئله بخودش را در جایگاه ،درت می

ه این بو  ه مرگ و زندگی ا راد در دست اوستپندارد ککه اکنون چنین میایگونهبه

 (145ان: ها را محکوم و بعد مجازات کند. )همترتیب بعید نیست که بخواهد خودش آدم

ر از ،برل ترهرکجا حرف از ،انون برود هوشریا» کند:گونه ،ضاوت میآرمسترانگ او را این 

ود بربرار حکرم غیرر منصرفانه گر تره هیئت منصفه نفوذ عجیبری داشرت. یرک بود و بر روی

ک اسرت کره او  ردی باهوش و زیرر .(34)همان: « حکم اعدام آن هم با طناب دار. احتماالً

 ارگریرو درکند. آنیره ،اضری ومو اجرا میۀ خود را د،یق و موبهسناریوی از پیش تعیین شد

خصریت او گوید سراسر نشانه هایی است که مخاطرب را کرامال برا شاز خود می پایان رمان،

 برردن ازذتلرل ،وی، ماجراجویی، تخیّ ۀها، ،وسازد. طبیعت آمیخته با ضد و نقیضآشنا می

هرای دیدن و به وجودآوردن مرگ، عطش کشتن، حس ،وی اجرای عدالت، طراحی نقشره

 ای غیرر عرادی و اعجرابار به ،تل آن هم به گونه، اصرمتّهمگناهی ،تل، عدم رضایت از بی

ن سراس میر ااانگی ، انتخاب ،ربانیان گناهکار برای ارضای حس عدالتخواهی، ،تل ا راد برر 

ی هنرمنرد شناسی در ،تل، تفسیر ،تل به خلق یک اثرر هنرری و ادعرامجرمیت، توجه به روان

              دارد. است که درمورد خود بیان می بودن، نمونه مواردی

تررین کره در سرطور براال اشراره شرد، ،اضری وارگریرو ،اترل اصرلی و براهوشطورهمان

سرازد. برا شخصیت داستان است که در پایان ماجرا با نوشتن یک نامه راز ،صه را بررمال مری

نشرده دهرد ذهرن را بره سرمت یرک بیمرار درمرانتوجه به خصوصیاتی که از خود شر  می

 Antisocialبیمررار دارای اخررتالل شخصرریت ضررد اجتمرراعی سررازد. یررک رهنمررون مرری

Personality Disorder))  که همینین آثراری از خودشریفتگی را هرم برا خرود بره همرراه ،



 … یرمان ده سرخپوست کوچک و رمان الفبا یقیتطب یبررس                        312

بیماران دچار شخصیت ضد اجتماعی اغلرب فراهری طبیعری و حتری گررم ودوسرت »دارد. 

هرای زندگیشران کردهرای بسریاری از کرارداشتنی دارند اما در سابقه آنها مختل بودن حوزه

هررای تشخیصرری (. در بحررث مررالک480: 1394)سررادوک و همکرراران، « شرروددیررده مرری

شرود کره مرل در نظرر گر تره مریشناسانه اخرتالل شخصریت ضرد اجتمراعی، چهرار عاروان

 اند از:عبارت

 سال سن: وارگریو  ردی پا به سن گذاشته است. 18* دارا بودن حدا،ل 

کنرد: سرالگی اثبرات مری 15الل سلوک  رد را پیش از * وجود شواهدی که شرو  اخت

 ها در کودکی.تمایل به کشتن حیوانات و عنکبوت

* بروز ر تار ضد اجتماعی منحصر به سیر اسکی و رنیا یا اختالل دو،طبی نباشد: عالئمی 

 شود.دال بر وجود این اختالل در متن داستان مشاهده نمی

سالگی شررو  و مروارد زیرر  15قوح دیگران که از اعتنایی و نقض حهایی از بی* جلوه

 شود:را شامل می

های ،انونمند کره بره صرورت ارتکراب های اجتماعی در زمینه ر تارعدم رعایت هنجار-

 ؛گردد: ،تل ا رادها میساز بازداشت آنشود که زمینهمکرر اعمالی مشخص می

تعار و کالهبررداری از ر، کراربرد اسرامی مسرکراری، کره برا دروغگرویی مکررّ ریب  -

مسرتعار و شود: استفاده از نامدیگران جهت دستیابی به منفعت یا لذت شخصی، مشخص می

 ؛ ریب دادن ا راد داستان

 های گوناگونهای مکرر به شیوهاحتیاطی نسبت به سالمت خود و دیگران: ،تلبی -

در تاری یرا دزدی از تراشری بررای صردمه، برتفاوتی یرا دلیرل قدان پشیمانی، که با بی -

شود: احساس تفاخر نسبت به تمرام اعمرال مجرمانره و ذی حرق دانسرتن دیگری مشخص می

  .هاخود در ارتکاب آن

هرای کرودکی شخصریت آگاتا کریستی در داسرتان خرود اطالعرات زیرادی از ر ترار    

 اره خروددهد ج  یرک مرورد کره در براالذکر شرد. وارگریرو دربروارگریو به مخاطب نمی

یراد دارم کره در  برردم. برهوجرود آوردن و دیردن مررگ لرذت مریهمیشه از بره»گوید: می
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کشتم و در آن زمران برود کره عطرش ها و حیوانات دیگر باغ را میکودکی بارها  عنکبوت

(. پرخاشگری نسربت بره 238: 1375 )کریستی،« ام را نسبت به کشتن دریا تمناپذیریسیری

تشخیصی اختالل سلوک در کودکران اسرت، کره در صرورت  هایحیوانات یکی از مالک

گیرری شخصریت ضرد سراز شرکلتوانرد زمینرههای دیگر، مرینشدن، درکنار وی گیدرمان

توان شخصیت را با ،طعیت، مسبوح اجتماعی در ب رگسالی گردد. با وجود یک مالک نمی

گر رت. بره عبرارت  شود آن را  به عنوان یک  رض در نظربه اختالل سلوک دانست اما می

سراز ایجراد هرایی از اخرتالل سرلوک کره در کرودکی زمینرهدیگر بهتر اسرت بگروییم رگره

بردن حیوانرات، بین؛ مانند تمایل به ازاست، در او ،ابل مشاهده است شخصیت ضد اجتماعی

 (.373: 1395پ شکی آمریکا. رحمی و  قدان عاطفه در سنین پایین )ر.ک: انجمن روانبی

هرای  روح یراری ا در تشرخیص مرالکای شخصریت ضرد اجتمراعی کره مرا رهوی گی

رعایرت نکرردن  :انرد ازعبرارت ،شرودرسانند و در شخصیت وارگریو به خوبی دیده مریمی

اعتنایی نسبت بره حقروح و احساسرات مند، بیهای ،انونهنجارهای اجتماعی مربوه به ر تار

ها، دروغگرویی صی و یا بازی دادن آندادن ا راد در جهت کسب لذّات شخدیگران،  ریب

نفرس برودن،  قردان ر، استفاده از القاب دروغین، بیش از اندازه خودرای و با اعتمراد برهمکرّ

های سطحی همیون مستحق مررگ تراشیاحساس پشیمانی از عوا،ب کارها، توسل به دلیل

ی اخرتالل هرادانستن مقتولین، نداشتن حس همدلی، دارای تظاهرات شخصریتی کره مرالک

گونره نماید و در آخر، خودپسرندی و تکبرر. همینرین ایرنشخصیت خودشیفته را احراز می

د برره جرررم هسررتند )ر.ک: انجمررن کننررده اعتیررابینیا ررراد در مراجررع ،ضررایی، غالبررا پیش

(. تمام موارد ذکر شرده در مرورد شخصریت ،اضری 699_698: 1393پ شکی آمریکا، روان

کره میرل شردید بره ،ترل و   )2Psychopathآزار)بیمرار روانکنرد. یرک وارگریو صدح می

تماشای مرگ ا راد دارد اما در جامعه به عنروان یرک شخصریت سرالم و عرادی برا فراهری 

شود. او در پی رسیدن به یک لذّت شخصی و با توسل بره  ریرب، جنایراتی جذاب فاهر می

دلیررل برخررورداری از برره هررا پشرریمان نگشررته و آن شررود کرره هرگرر  از انجرراممرتکررب مرری

 طرور کلری،کند. مجرم دیگرسرتی  برهنفس باال، خود را بابت این اعمال تحسین میاعتمادبه
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برردون وجرردان و ،ررادر برره انجررام اعمررال »نویسررند، همررانطور کرره برجعلرری و عبرردالملکی می

رنجروری از خرود برروز پریشری یرا روانناپذیر است، اما هی  نشانه فراهری از روانتوصیف

کند که شناختی توصیف میهنجاری رواندهد. پل تاپان، دیگرستی ی را شرایطی از نابهنمی

هنجراری رنجوری، تظاهر آشکاری وجود ندارد، اما نابهپریشی و نه از رواندر آن نه از روان

؛ 139: 1390)برجعلری و عبردالملکی،« خروردم منی در واکنش نسبت به محیط به چشم می

 (. 1960نقل از پل تاپان، 

های ضد اجتماعی بودن، ضد هنجرار برودن  ررد اسرت. وارگریرو ،اضری یکی از مالک

دیگر او جهانی را ،برول دارد کره عبارتبه ؛دهداست اما او به خواست و میل خود حکم می

کنرد بنابراین شغلی که انتخراب مری، ،وانین و هنجارهای شخصی خودش بر آن حاکم است

حرق و  ۀکننردکنرد. او خرود را تعیینا نه حقی که جامعه تعیین مریام ،در ارتباه با حق است

کرر شرد، آثراری از خودشریفتگی را لرذا همرانطور کره در براال ذ ؛داندغیرحق در جامعه می

هرا هایی که آنمانند: ادعای هنرمند بودن پس از ارتکاب ،تل ،توان در وی مشاهده نمودمی

تعداد زیاد در دستیابی بره مو قیرت، اشرتغال ذهنری هوش و اس ۀداند، ،ورا اثر هنری خود می

 است.است که در وی ،ابل مشاهدههایی راوان و مهم پنداشتن خود از نشانه

 . تحلیل روانشناختی شخصیت در رمان الفبای مرگ4 -2

دو نفرر از آنهرا تبردیل بره ،اترل در داسرتان وجرود دارد کره  دیردهب هدر این رمران سره 

ای که به دنبرال انتقرام، تعرداد دیدهب هخسرو کوهیار، همسر یکی از ،ربانیان شهر، شوند: می

کشرد. رویرا کوهیرار: خرانواده ،ربرانی و خرواهر خسررو. زیادی از مجرمران و اشررار را مری

ای که درپی انتقام، خسررو را برا اعمرالی  دیدهب همهندس نیلی: همسر یکی از ،ربانیان شهر، 

رسراند. رساند و در زمان مناسب یک شرور را به ،تل مرییی یاری میرباچون سر،ت و آدم

 برخالف رمان های کریستی یرک رمران روان شناسرانه نیسرت و صرر اً الفبای مرگاگرچه 

هرا توان از اندک اطالعاتی که نویسنده درباره شخصیتیک اثر پیرنگ محور است، اما می

به طور میال رخدادی مجرمانه که با خود  ؛رسید شناسانه ایدهد به نتایج روانبه خواننده می

کند. اینجرا اتفا،ی که یک یا چند شخص را تبدیل به مجرم می ،تبعات  راوان به همراه دارد

ت مجرمانره در بلکره هویّر ،دیگر صحبت از اختاللی که ریشه در کودکی دارد مطر  نیست
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رور ربروده و ناپدیرد شرده پی یک  قدان ایجاد شده است.  همسر کوهیار توسط عده ای ش

کنررد. در علررم دن را تجربرره مرریای اسررت کرره او  قرردان و از دسررت دا اسررت. اینجررا نقطرره

)غم ناشی از  قدان( چهار مرحله دارد که این مراحل را چرخه سروگ  شناسی، سوگروان

( پذیرش. اشخاصی که  قردانی را 4 ؛( ناامیدی3 ؛( بروز خشم2 ؛( شوک و انکار1نامند: می

ان بازگشرت بره زنردگی را بره دسرت کنند پس از گذراندن این چهار  مرحله، تروربه میتج

 آورند.می

م است. هر شوند، الزرو میبهطی کردن مراحل  وح برای همۀ کسانی که با  قدانی رو» 

« د.های مختلفی را نسبت به یک  قدان از خرود نشران دهر رد سوگوار ممکن است واکنش

ر بره خشرم (.  در این داستان، شخصیت کوهیار پس از انکا19: 1394، )کالنتری و همکاران

ه تصمیم کشاند کرسیده و در همین مرحله متو،ف شده است. خشم زیاد، او را به سمتی می

 رایش مخترلکه در این مرحله مرز هرذیان و وا،عیرت بر؛ چراگیردا راد شرور می ۀبه ،تل هم

گرر تن در توانرد مردهرای دیگرری را از ،راری، مرپندارد با کشتن ب هکاران شرهرشده و می

دارد و  های هرذیانیوضعیت مشابه خود نجات دهد. پس بر مبنای  کر و باور خود که ریشه

ن ه دلیرل ایربرزند. دروا،رع به دور از وا،عیت است، ا،دام کرده و دست به جنایات متعدد می

ش روانری را گر تار این چرال که نتوانسته مراحل سوگ را به درستی پشت سر بگذارد، خود

حران تجربره بدیدگان سه مرحله را در مواجهه با توان گفت ب هکند. در نگاهی دیگر میمی

 کنند:می

یار شروکی کره بره او وارد شرده، بسر ترأثیرتحرت  دیردهب هدرایرن مرحلره  :تأثیر الف.

ل رد در کنترر ر ۀرادجرا اآورد. در اینشود و جمالتی ناامیدکننده به زبان میپذیر میآسیب

د حسراب بیراور دیگران را سررزنش برههمینین ممکن است حرف؛ شودر تار، مخدوش می

 (.134: 1395)ر.ک: خدادادی و ا تخار، 

داده یعنری کنرد ترا وا،عیرت رختالش مری دیدهب هدر طول این مرحله، »بازگشت:  ب.

احساسراتی  دگان معمروالًدیرجرم را بپذیرد و شخصیت خود را دوبراره بازسرازی کنرد. بر ه

هرا ایرن کنند. بعضری از آنشامل گناه، ترس، خشم، ترحم به حال خود و اندوه را تجربه می
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چنررین  هررای دیگررر، اساسرراًپذیرنررد و در زمرراناحساسررات دردنرراک ناشرری از جرررم را نمرری

دیردگانی مطرر  شوند. کاپالن ایرن چرخره را بره عنروان  راینرد بر ههایی را منکر میتجربه

 هایی برای رها شدن از نبرد برای شرایطشان دارند.کند که نیاز به  رصتمی

زمانی، مرحلره بازگشرت، راهری بررای مرحلره  ۀبعد از گذشت یک دوربازسازی:  ج.

تررس و خشرم شردت خرود را از دسرت  کنرد. از آنجرایی کره حراالتبازسازی ایجراد مری

کند و انررژی بیشرتری بررای او برا،ی تر حرکت میبه سمت حالتی متعادل دیدهب هدهند، می

 (.135-134)همان: « های روزمره زندگی مواجه شودماند تا با  عالیتمی

سوم نرسیده و به دالیل ناگفتره در مرحلره  ۀبینیم که شخصیت کوهیار هرگ  به مرحلمی

احساسرات خرود، بره  ترأثیراست. او پس از شوک حاصل از وا،عه، تحت دوم متو،ف مانده 

رسرد. بازسرازی نمری  ۀآ رینرد و هرگر  بره مرحلررهایی از بحران، بحرانی دیگر مریجهت 

کنرد وضعیتی مشابه کوهیار دارد اما خود مباشرتا ا،دام به ،ترل نمری شخصیت نیلی هم تقریباً

،د انگی ه برای از بین برردن رساند. وی همانبلکه در یا تن نام شروران به کوهیار کمک می

که پس از دستگیری کوهیرار، در جهرت ؛ چران شهر دارد که ،اتل اصلیب هکاران و شرورا

دادن نقشره خرود و گمراهری کاراگاهران، نفرر بعردی در  هرسرت مظنرونین را بره ،ترل ادامه

 رساند. می

 سازی جرمخنثی ۀ. تطبیق  دو رمان با نظری5 -2

ن عملکرد وارگریو به عنوان شخصریت محروری داسرتا ده سرخپوست کوچکدر رمان 

ها ،بل نوشته و در یک زمان و مکران خراص آن را بره که سناریوی ،تل نُه مجرم را از مدت

دارد انتهای داسرتان، از حقرایقی پررده برمری ۀگذارد حائ  اهمیت است. او در نامنمایش می

اش را آشرکار های روان او، انگیر ه و دالیرل ارتکراب اعمرال مجرمانرهکه عالوه بر تاریکی

و  دیرردهب هسررازی جرررم، انکررار طررور کرره ذکررر شررد یکرری از  نررون خنیینسررازد. همررامرری

داری کره بره آن اشراره شمردن اوست. ،اضی وارگریو جدا از مشکالت روانی ریشهمستحق

برا ایرن  .بیند که بتواند جهران را از وجرود هرر مجرمری ب دایردشد، خود را در جایگاهی می

شردن جهران و بر،رراری تواند بره پراکون میتفکر که ،تل مجرمان دورمانده از چشمان ،ان

 نمایرد کره در کمرال آرامرش جرانعدالت به شکل گسترده کمک کند، خود را توجیه مری
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 خر و مباهات خویش بداند. او تمرام مقترولین خرود را  ۀها را  بگیرد و این عمل را مایانسان

دیردگی در پرس ذهرن او اند، پس ب ه و بر هبیند که کیفر کار خود را پس دادهمجرمانی می

طور که گفته شد ،اضی از ،وانین معیوبی که سراخته ذهرن خرود اوسرت، وجود ندارد. همان

واضح است که ر ترار او میرال برارز زند. پردوستی حرف میم از عدالتکند و دائت میتبعیّ

دهرد محوری که او را به سمت هرجرمی سوح مینقض ،وانین بشری است. پس این عدالت

لرذا او خرود را مبررا از هرگونره مسرئولیت  ؛ج  عدالت شخصری و ذهنری وی نیسرت چی ی

 داند.مجرمانه می

ز یر  بررای اکنرد. او نمانند وارگریو عمل می الفبای مرگخسرو کوهیار نی  در رمان     

ا زنرد امربین بردن مجرمان شهر به صورت شخصی و خودجوش دست به جنایات متعدد مری

مانره اسرت. نیروی محرّک او بررای عمرل مجر« انتقام»و در این است که تفاوت او با وارگری

رشرمرد.  بتوان انتخاب مهندس نیلی به عنوان همدست و معاون جررم تفاوت دیگر را هم می

کره  برنرد. دو  رردخسرو کوهیار و مهندس نیلی هرردو در وضرعیتی مشرابه هرم بره سرر مری

دو آن  و هری  اطالعری از انرددسرت داده ربرایی ازهمسران خرود را در عمرل مجرمانره آدم

ها دسرت تکاب ،تلندارند. پس هردو انگی ه کا ی برای انتقام دارند اما کوهیار مباشرتا به ار

سرامی اتی و روابط عمومی براال، برا دزدیردن زند و مهندس نیلی به جهت تحصیالت آیمی

و  نحرراف ذهرن پلریسگر تن یک کاراگراه، در جهرت امجرمان از اداره آگاهی، گروگان

اری یراستفاده از شنود، جهت استراح سمع کاراگاهان، کوهیرار را در ایرن هردف مشرترک 

 را بره ،ترل بررد، ایرن برار او یرک نفرراما زمانی که خسرو در بازداشت به سر مری ،رساندمی

ترل نفرس، دانریم  عرل ،طرور کره مریشود. همان،تل نفر دوم دستگیر می ۀدر آستان ،رسانده

ی با نیّت شود. حال اگر  رد یا ا ردربایی در همه جای جهان جرم محسوب میو آدم سر،ت

جرود وبر،رای عدالت و مجازات مجرمان، خود مرتکب این اعمال شروند علرت را بایرد در 

ابط و کننردگان و انکرار ضرو، محکروم کرردن محکرومدیدهب هها دانست. انکار کنندهخنیی

 در ر تار کوهیار و نیلی هویداست:مقررات بر اساس اصل و اداری 

 ؛ردای از نظرشان وجود ندادیدهب هدانند پس *آنان مقتولین را مستحق مرگ می
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گونه برداشت توان اینکنند. میجویانه ا،دام می* همینین خود به طور شخصی و انتقام

یگر اعتمادی بره ها را ،بول نداشته و یا دکرد که آنان عملکرد کاراگاهان و ر تار ،انونی آن

 دستگاه ،ضا ندارند.

بررد نقشره مجرمانره، نقرض رساننده مهندس نیلی که در جهت پیشطور ا،دام یاریهمین

کند مصداح آخررین ،انون کرده و با شگردهایی به اطالعات اداره آگاهی دسترسی پیدا می

؛ کننردن مریمورد است. کوهیار و مهندس هر دو هویت مجرمانه خود را از نظر ،رانون پنهرا

حرق امرا چرون خرود را ذی ،که معتقدند عملشان مغایر با هنجارها و ،وانین کشور اسرتچرا

کنند. البته نویسرنده دانند در ،الب یک گروه مجرمانه دو نفره به شکلی مخفیانه ا،دام میمی

شرود چه از کلیت مراجرا برداشرت مریاما آن ،دهدها به ما نمیاطالعات زیادی از شخصیت

گیرد که عرصره ن است که ،اتل در پی ترومای حاصل از یک رخداد مجرمانه تصمیم میای

( جهران را از وجرود اشررار و 1را برای تمرام مجرمران تنرگ کنرد و برا از برین برردن آنران: 

یره خرود بره عنروان یرک تجربره دردنراک پشرت سرر ( از و،و  آن2؛ متجاوزان پاک نماید

کند که برا کشرتن اشررار و ی کند. بنابراین تصور میگذاشته است نسبت به دیگران جلوگیر

 مجرمان این ا راد را به س ای اعمالشان رسانده و آنان مستحق این کیفرند.

 دیدگی زنان در دو رمان. بزهکاری و بزه6 -2

آنیه ،رار است در این بخش بدان بپردازیم، توجه به سه شخصیت زن دو رمان از حیرث 

ورا کالیتورن، شخصیت زن رمان کریستی، مرتکب ،تل عمد ت. گی اسدیدب هکاری و ب ه

داشرت هرای عراطفی خرود موجرب مالی و کرم ۀشود و به دلیل انگی از طریق ترک  عل می

از عمرل او برا  -نام د سابقش -اما کسی ج  وارگریو و هوگو ،گرددمرگ یک کودک می

رد. اگرچه جرم و گنراه زن دیگرر بو او این راز را با خود به سرای با،ی می است خبر نگشته

شرود، ولریکن نویسرنده سرعی برر آن ترک  عرل ایجراد می ۀداستان، امیلی برنت نی  به واسط

وا،رع اهمیرت حضرور ورا ز شخصیت امیلی به مخاطرب ندهرد. درداشته تا اطالعات زیادی ا

آخررین  هاست و به همین دلیل نی  ،اتل اصرلی او را بره عنروانبسیار بیشتر از سایر شخصیت

تر اسرت. کسی که بارگناهانش نسبت به سایرین سنگین ؛کند رد به دست خود مجازات می

ذهنیتری محصرور  ترأثیراگر بگوییم که عملکرد امیلی به عنوان یک زن مذهبی سنتی، تحت 
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 ۀنمای گذشتگان صورت گر ته، ورا کالیترورن امرا کسری اسرت کره برا انگیر در عقاید نخ

مرتکب ،تل شده است. شاید بتوان گفت دلیل ایرن حجرم از  یلهگ و حکامال مادی و با نیرن

کنرد؛ جدانی است کره برا خرود حمرل میتشویش و دگرگونی احوال ورا، حاصل عذاب و

دهد ترا نقشره ،اضری وارگریرو همان چی ی که در نهایت او را به سمت خودکشی سوح می

 تمام و کمال اجرا شود.

شود بحث ب هکاری زنان و آمرار سی بدان پرداخته میشنایکی از مباحیی که در جرم    

و چر اره   (Lambert Adolphe Jacques Quételet)آدولرف کتلره»هاسرت. جنایرات آن

معتقدند که ضعف  ی یکی زنران علرت کمترر برودن آمرار  (Cesare Lombroso) لومبرزو

ور زنران در زیررا حضر ،مورد مخالفرت وا،رع شرده اسرت هاست اما این دیدگاه ،ویاًجرم آن

 Ottoاوتررو پرروالک ) .(92: 1387)نجفرری ابرنرردآبادی، « آمی  بیشررتر اسررتجرررائم خدعرره

Pollack نقرش اجتمراعی زنران و میر ان رویرت ب هکاری زنران، در کتاب 1950( در سال ،

نظریره » ۀهرای پروالک در ادامرها را با ب هکاری آنان مرتبط دانست. گفتهپذیری جرائم آن

توسرط ایر اک  1950گیرد. ایرن نظریره در سرال ( ،رار میChivalry Theory« )جوانمردی

( مطر  شد. مدا عان این نظریه معتقدنرد کره در سیسرتم William Isaac Thomasتوماس )

و ایرن نتیجره نگراه پدرانره و  عدالت کیفرری، اهمیرت زنران کمترر از مرردان ب هکرار اسرت

ان نظیر داشرتن احسراس شررم و نجابرت ای آنهای کلیشهگرایانه نسبت به زنان و نقشنرمش

زنرران مشرراغلی چررون »(.  پرروالک نیرر  معتقررد بررود 232: 1399اسررت )ر.ک پرراک نهرراد، 

دهنرد ترا بهترر بتواننرد مرتکرب دار بودن را ترجیح مریخدمتکاری، پرستاری، معلمی و خانه

ی وی، زنران بیشرتر از آنیره در آمرار جنرای ۀهمینین بره عقیرد ؛جرائم غیر،ابل کشف شوند

هرا تری با آناما در  رایند کیفری، برخورد مالیم ،شوندگردد، مرتکب جرم میمنعکس می

 (.232)همان: « شوندخطرتر از مردان ب هکار محسوب میشده و کم

 شود:از تفکرات پوالک سه مطلب استخراج می
به  که ونددهد که مرتکب جرائمی شها امکان میهای اجتماعی زنان در جامعه به آننقش -

 ؛داری(کردن )خانهشود؛ میل مسمومدشواری کشف می
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دیدگانِ دارای هم مؤثر است. ب ه دیدهب ههای اجتماعی زنان در انتخاب نو  نقش -

گاه اعالم جرم زیرا کودک هی  هستند،آزاری(توانایی جسمی و عقلی اندک )میل کودک

 ؛کندنمی

بت به زنان دارند، حاضر نیستند جرائم آنان را ای که نسدلیل دید جوانمردانهمردان، به -

 ؛ نقل از پوالک95: 1387خواه دستگاه ،ضایی. )نجفی ابرندآبادی، ،خواه شکات ؛ا شا کنند

:1950) 

بینریم کره ورا کالیترورن، پرسرتار ه کنریم، مریاگر بخواهیم کمری در بطرن مراجرا مدا،ّر

موی کودک )هوگرو هرامیلتون( را ،صد ازدواج با عم سیریل هامیلتون است و کودکی به نا

اسرت ایرن در حرالی  ؛اما ازدواج با هوگو که پول چندانی ندارد برای او سخت اسرت ،دارد

اسرت امرا وجرود سریریل بره  ای هوگو ثروت زیادی برای وراث خود گذاشرتهکه برادر متوّ

ا در عنوان میراث بر مقدم، مانع از رسیدن آن به هوگوست. ورا خوشبختی خرود و هوگرو ر

اسرت؛ بیند. از طر ی  در متن رمان آمدهثروت و میراثی که وابسته به مرگ سیریل است می

هایی که احتماال ترا ،برل از رسریدن بره ای بود. از آن بیهپریدهسیریل کودک الغر و رنگ»

هرای (. پرس طبرق گفتره 76: 1375)کریسرتی، « دهنردسن رشد، جان خرود را ازدسرت مری

رن، در سودای رسیدن به ثرروت و ازدواج برا مررد دلخرواهش، تصرمیم پوالک، ورا کالیتو

شرود کره مقترول آن یرک لذا مرتکب ،تلری مری ؛گیرد که مانع را از سر راه خود برداردمی

جهت کرودک ها هرم، برهکودک الغر و ضعیف است. حتی درصورت نداشتن این وی گی

ین در ادامه بایرد گفرت کره زن، نمود. همینهای پوالک ،ابل تصدیق میبودن مقتول، گفته

جرمری کره رد و اثرری از سروء نیرت وی  ؛اسرتواسطه تررک  عرل را انتخراب نموده،تل به

ای گنراه را بررای او حفرم نمایرد. او برا نقشرهآشکار نکند و وجهه یک پرستار دلسوز و بری

د،  دهرشده، عالوه بر اینکه خود را در یرک ،ردمی خوشربختی تقلبری ،ررار مریازپیش تعیین

دهد برا اما آنیه در حقیقت رخ می ،شود اتّهامشود که به جهت زن بودن از او ر ع باعث می

کره مررد بره شرکل کنرد چراوگو هرامیلتون ازدواج نمریخواسته او مغایر است. او هرگ  با ه

 گردد.  از ماجرای رخ داده، خبردار می خوانیدورآگاهی و ذهن



 321 1400تان بهارو تابس، 24 ۀ، شمار13سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

رای رت یک عشق مانده؛ عشقی که حاضر است بورا کالیتورن زنی است که در حس    

 ج بررای اوهای خود را به خون کودکی ناتوان بیاالید. بره ،ردری ازدوارسیدن به آن، دست

ه و مهم است که حتی در لحظات پایانی عمرش، و،تی دریک حالت سودازده خرود را زنرد

؛ تنشسرته اسرکنرد کره هوگرو در اتراح بره انتظرارش یابرد، تصرور مریپیروز ایرن نبررد مری

تکررار  او برا خرود ایرن جمرالت راکشرد. که چی ی ج  طناب دار انتظار او را نمریدرحالی

واج کرس نبرود. ازدخب آخر چه شد؟ بله، درسرته  او ازدواج کررد و سرپس هری »کند: می

نگرال یرک چب هکاری است که در  ۀ(. ورا کالیتورن نمون225)همان: « کرد... چقدر بام ه.

،ی مانرده تری ورا برا تنهرا براهرای پایرانی رمران، و،شرود. در بخرشر تار مریب هکار دیگر گ

گرردد. مری دیردهب هرود، خود تبدیل به یرک های سرخپوست، به استقبال مرگ میمجسمه

 اش،نردگیزشاید عقیده ،اضی وارگریو در مورد او درست باشد. اینکه ورا در انتهای ،صره 

 کند. بت گناهش مجازات میپس از ،تل نهمین سرخپوست، خود را با

 ات نراگوارکه اتفا،رالفبای مرگ استداستان  دیدهب هتنها زن  ،یاؤدر سمت دیگر،  ر    

های وییهایی چون بازج؛ مو،عیتدهداو را در معرض ب هکار شدن ،رار می ،اشدر زندگی

 مررگ او و نبرودشدن از ،اتل بودن برادرش، جعلریپی به عنوان خانواده ،ربانی، آگاهدرپی

ختی را سرت کارمنرد اداره آگراهی از خواسرتگاری او کره مو،عیّر ۀبردن به انگی در آخر پی

رد ترا حردی بگرذاب مخررّ تأثیر دیدهب هتواند بر یک این و،ایع می ۀزند. همبرایش ر،م می

 ۀ،ربرراز عالامور آگراهی و أمو،ع مل مجرمانه متمایل کند اما حضور بکه او را به سمت اعما

  دهد.جرم و ب ه نجات می ۀیا، این شخصیت را از ا تادن در ورطؤبه راو 

رود امرا در گذشرته شرمار مریورا کالیتورن اگرچه خود یکی از ،ربانیان ،اترل اصرلی به

اسرت. گنراه گردیردهاش، موجب مرگ یک کودک بریآمی  و مجرمانهسبب ا کار توطئهبه

و همینرین در برخری  دیردهب هتخاب نرو  بر ه و نقش اجتماعی زنان در ان تأثیرآنیه درباره 

ها گفته شرد، برر مراجرای کالیترورن ،ابرل تطبیرق اسرت. در اثرر موارد ا شا نشدن جرائم آن

کره برا وجرود  شرارهای متعردد و یا کوهیار تنها زن تقریبا پررنرگ داسرتان اسرت ؤدیگر، ر

رود. اگرچه او این بودن شرایط ب هکاری، همیون برادرش، به سمت ارتکاب جرم نمیدارا
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را دارد اما با  کر کردن به یک زندگی جدید خود را از این منجالب احتمرالی دور  توانایی

شرویم کره ورا کالیترورن از دارد. با نگاهی د،یق به هر دو شخصیت زن، متوجره مرینگه می

مررد  خوب و متعارف، در پی رسیدن به پول و یک زندگی آرام و با جایگاه اجتماعی نسبتاً

اما  ؛کند که عا،بتی ج  نیستی برایش ندارداش، خود را وارد بازی خطرناکی میمورد عال،ه

خرواهر »و « خرانواده ،ربرانی»ها و با یدک کشریدن عنروان است که از پس سختی لیال کسی

کند با تشکیل یک زنردگی جدیرد، انتخراب درسرتی داشرته به شکل توامان، سعی می« ،اتل

 باشد. 

 شناسی جرملیل دو اثر ازحیث نوع جرائم و علتتح. 7 -2

در هر دو رمان یک ،اتل سریالی وجود دارد که ،ربانیان خود را از میران ا رراد شررور و 

کند. اما هر دو در انگی ه ارتکاب و همینین در شکل و شریوۀ پریش بررد ب هکار انتخاب می

کره جررائم را بره دو دسرته  سرنبندی ریمرون گها با یکدیگر متفاوتند. طبق تقسریمنقشه ،تل

گونه نتیجه گر ت که جرم  ،اضری توان اینکند میمحور تقسیم میمحور و خشونتنیرنگ

زیررا کره برا د،رت و فرا رت  ؛گیردمحور جای میجرائم  سفری و نیرنگ ۀوارگریو در رد

 اسرت و بررایها را مرتکرب شدهغلط، ،تلبینی و بیخاصی طی یک سناریوی غیر،ابل پیش

 ها حاصل هوش زیراد، نبروغکند که اینهای شخصیتی او عمل میهر  رد متناسب با وی گی

کنرد و نتیجه همین نقشه خال،انه کسی بره او شرک نمریکارگیری نیروی عقل است. درو به

کس از راز مرگ خاموش آن ده نفرر در ج یرره مطلرع هی  ،شداگر آن نامه کذا نوشته نمی

جررائم کلسریمی ،ررار دارد و  ۀست که جرم خسرو کوهیار در ردگشت. این در حالی انمی

 گیرد. محور جای میکه به نیرنگ نی  آغشته شده اما در رده جرائم خشونترغم اینعلی

ل به اسلحه، تمام ،ترل هرا را بره او با روشی یکسان و با استفاده از نیروی جسمانی و توسّ

اش و همینین زیرکری کاراگراه دان هوشیارانهنه چن ۀدلیل نقشدهد و بهیک شکل انجام می

هرا، در بحرث رغرم وجرود تفراوتشود. ،اتالن هر دو اثر علریداستان، درنهایت دستگیر می

ها با یکدیگر اشتراک دارند. هر دو مجرم، درعین وا،ف برودن بره زشرتی کنندهوجود خنیی

هرار کرردن احسراس تراشری و ماعمال مجرمانه و خالف عرف و ،رانون برودن آن، برا دلیرل

زنند کره عنروان مجررم، ب هکرار و حتری ،اترل وجدان در درون خود، دست به ا،داماتی می
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ای بره خرود راه که از داشرتن ایرن عنروان واهمره، بدون آنسریالی را بر خود خواهند گر ت

طرور کره پندارند. همانبدهند؛ چراکه خود را محق در کشتن و مقتوالن را شایسته مرگ می

شناسری جررم، هایی میران ،راتالن هرر دو رمران، در بحرث علتد، براوجود شرباهتگفته شر

گردد. ،اضی وارگریو که دچار اختالل شخصیت ضرداجتماعی و مغایرت آن دو آشکار می

هرایی از آمیر  در کرودکی، کره رگرهسربب ر تارهرای خشرونتاست، به کمی خودشیفتگی

برا نیرت بر،رراری عردالت در جهران، شرود، همینرین اختالل سلوک در وی را یرادآور مری

زعم خود، در تکمیرل  ایرن شراهکار نهایت، بهکند و درجرم را از حیات سا،ط میتعدادی م

نشده است کره کامل ر تار یک بیمار درمان ۀزند. ر تار او نمونهنری دست به خودکشی می

بره دیگرران،  زدنرا برای آسریب جهت برخورداری از امکانات اجتماعی به راحتی عرصهبه

کند ج  درمورد ،ترل نمایشری خرود کره او در این مسیر همدستی انتخاب نمی. کندمهیا می

برد ،سمتی از نقشره او را یراری رسراند. امرا خسررو دهد تا در پیشآرمسترانگ را  ریب می

ست.  ردی که در پی رخردادی مجرمانره توانرایی کوهیار بیمار نیست. او خود یک ،ربانی ا

ف در دهد. به دلیل سپری نکرردن دوران سروگ و تو،ّردن با حقیقت را ازدست میکنار آم

خراذ همدسرت، زنرد. وی، در ایرن مسریر، برا اتّجویانه میخشم، دست به ر تاری انتقام ۀدور

دهرد امرا خرج مریکمری ذکراوت بره ت یرک مررده بررای خرودپنهان شدن و انتخاب هویّر

شاید بتوان گفت هدف او تنها مجازات اشرار و  گردد.هایش آشکار مینهایت تمام نقشهدر

هیجرانی و تحرت  رمران احساسرات خرود  جلوگیری از اعمال مجرمانه آنهاست و او کرامالً

 کند و برعکس وارگریو از دیگر زوایای ماجرا تا حدودی غا ل است.عمل می

ل ،اترل، اند کره مخاطرب ترا انتهرا، بره دنبراای نوشرته شردهاگرچه هر دو اثر بره گونره    

هررای شررود امررا تفرراوتگیرررد و برره ا ررراد مختلفرری مظنررون مرریمیکنجکاوانرره داسررتان را پرری

تروان گفرت اثرر آگاترا کریسرتی کلی، مریطرور  میان دو متن وجود دارد. برهچشمگیری نی

پردازی نگاشته شرده و فرا تری کره او در ترسریم ،راتالن و نیر  شخصریت برمبنای شخصیت

شناسررانه در و برره نکررات روانزدنرری اسررت. توجرره امیررالکررار برررده اسررت محرروری برره
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ها و جا، د،ت در ر ترار و کرردار مجرمانره شخصریتهای بهپردازی، کاربرد تعلیقشخصیت

 است. گشایی به مو،ع در داستان، کریستی را از سایر نویسندگان این حوزه متمای  نمودهگره

شردن گرره اراگاه و بازی عدم وجود کیکی از وجوه تمای  این رمان با دیگر آثار کریست

توان به عنروان یرک است. در طرف دیگر ماجرا، رمان مهرداد مراد را میتوسط ،اتل اصلی 

کنرد و اطالعرات اثری که مخاطرب را برا داسرتان خرود همرراه مری ؛محور نام برداثر پیرنگ

ر کاراگاهران کند حضودهد. آنیه در این رمان توجه را جلب میها نمید،یقی از شخصیت

ای بره اصرل داسرتان د است. اگرچه عدم وجود کاراگاه در رمان آگاتا کریسرتی لطمرهمتعدّ

توان گفت اثر مهرداد مراد وابسته به حضور کاراگاهان اسرت و ت میئوارد نکرده اما به جر

کنند. بازگشایی گره داسرتان توسرط یکری از مراموران آگراهی نقش اساسی را آنان ایفا می

گیرد که اتفا،ا حضور همین  رد در زندگی رویرا کوهیرار، بره عنروان یرک  ررد یصورت م

کند. شاید بتوان گفرت ایرن ، مسیر جدیدی به روی او باز میدیدهب هپذیر از خانواده آسیب

نگاشته شده است و برعکس سرایر آثرار  دیدهب هاثر در ستایش کاراگاهان و با توجه به ،شر 

های دیگر است. از وی گیری روی شخصیت ب هکار ،رار داده شدهکمت جنایی تمرک  نسبتاً

ت که مرورد آخرر جا و توجه به درام داستانی اسهای ب، کشش باالی داستانی، گرهاین رمان

 خورد. ر به چشم میدر اثر کریستی کمت

پذیر تره از آثرار آگاترا تأثیرالفبای مرگ که رمان در پایان شاید بتوان گفت احتمال این

توان در شکل کلی روایت، کره جسرتجو در براره وجود دارد. این مهم را می باشد،یستی کر

 (A,B,C Murders) ،ترل الفبرایی،اتل است مشاهده نمود. همینرین نرام اثرر یرادآور رمران 

گیرد و این وی گری در ،اترل کریستی است که در آن ،اتل به ترتیب حروف الفبا ،ربانی می

طور که بیان شد آنیه رمان او را از ده سرخپوست شود. همانده میرمان مهرداد مراد نی  دی

کند توجه بره پیشربرد داسرتان از طریرق روابرط علرت و معلرولی و توجره کوچک متمای  می

 های داستان است.حدا،لی به شخصیت
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 گیرینتیجه. 3

 ، ،راتالن سرریالی وجرود دارنرد کره برهالفبای مررگو  ده سرخپوست کوچکدر رمان 

ام و گرره هرای داسرتان ابهرگ ینند و برای سایر شخصریتپنهانی ،ربانیان خود را برمی شکل

یات مرات ا دانستن خود است. با توجه به نظرکنند. شباهت هر دو شخصیت در محقایجاد می

میابره ی بههرایو بهانره سرازی جررم، آنران در ضمیرشران از دلیرلو سایک  در ارتباه برا خنیی

ور خرود، حرس عرذاب وجردان را د حرق جلروه دادنکنند ترا برا ذیده میکننده استفاخنیی

 مان مرراد،به مقصود مجرمانه برسند. اما تفاوت در اینجاست که شخصیت ،اتل، در رکرده، 

اسرت خود روزی از سوی یک ب هکار و همینین با  قدان همسر، دچار آسیب روحری شده

صریت کره شخان سوگ است. حرال آنهم گیرد که این نتیجۀو تصمیم به ،تل ب هکاران می

ان هویرردا ای کرره در انتهررای داسررتشناسررانه،اترل، در رمرران کریسررتی، در نتیجررۀ عوامررل روان

 زند. شود و نشانگر وجود یک اختالل روانی در اوست، دست به ،تل میمی

کره برر « سرازی نرون خنیی»ای نظیرر شناسرانههای جرمطور که بیان شد، دیدگاههمان    

هرا نخوبی بر عملکرد دو شخصیت محروری رمرابنای خردمند بودن مجرم استوار است، بهم

ود خرای که ب هکراران، پریش از ارتکراب جررم در ذهرن گانههای پنجمنطبق است. تکنیک

 ا حرق مسرلمرگیرند تا  عمل مجرمانه را در خیال خود تطهیر نموده و ارتکراب آن کار میبه

ر ه مبتنری بر، کر« عالیرت روزمرره»عه بررسی شدند. همینین نظریه خود بپندارند در این مطال

هرایی ونرههای جنایی تحلیرل و نمگانه در و،و  جرم است، در این رمانهمگرایی عوامل سه

 از این همگرایی و ناهمگرایی در آثار مذکور مشاهده شد. 

محرور ونتدر ارتباه با شکل و شیوه ارتکاب جرم نی  دو رمان از حیرث جررائم خشر    

ه د محور ) سفری( بررسی شرد و ایرن نتیجره حاصرل شرد کره در رمران)کلسیمی( و نیرنگ

اب های ذهنی به ارتکر،اضی وارگریو، که با هوش و توانایی نو  جرم سرخپوست کوچک

فبرای ال گیررد، ولری جررم کوهیرار در رمرانپردازد، در رده جرائم  سرفری ،ررار می،تل می

یطری، در نیروی انسانی و عدم توجه بره نکرات ج ئری و هشریاری محکا به خاطر اتّه، بمرگ

 گیرد .جرائم کلسیمی ،رار می ۀزیرمجموع
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در نتیجررۀ بررسرری تطبیقرری ایررن دو رمرران انگلیسرری و ایرانرری، از حیررث علررل و انگیرر ۀ 

ها از ارتکاب جرم، نی  مشخص شد که در اولی وجود اختالل روانری و در دومری شخصیت

 است. دیدگی و سوگ،  رد را به سمت ارتکاب ب ه سوح داده هبحران ناشی از ب
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