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 چکیده

شده در رمان و متن بزرگی به از آنجایی که رویداد روایت

 ،تواند از منظرهاي مختلف تحلیل شودشهر مینام کالن

ها نیز در نگاه منتقدان محل جواز و روایی برخی از رمان

مل است که در این جستار به بررسی یک واقعه در زمان أت

لب دو متن آن بر هم در قا تأثیرثر و أو مکان مشترك و ت

بزرگ (رمان و خانواده) پرداختیم. یکی از رویدادهاي 

تاریخی در متنی به نام شهر واقعه فرزندکشی بود که ذهن 

شناسان اجتماعی را به خود معطوف و ضمیر آسیب

ساخت. راوي ِاین داستان تراژیک، پدري به نام اکبر 

خرمدین است که در چند فقره، عزیزانش را با دست 

ایت کامل از ـا رضـه و بـدینانی و خرمخویش سالخ

تصویر «هایش دفاع کرد. در کنار این روایت تاریخی، کنش

قرار دارد؛ رمانی با روایت و » دختري در آخرین لحظه

بر همان مضمون پیشین. در  تأکیدهاي مشترك و با کنش

کند با رویکرد به این پژوهش نویسنده سعی می

بر یکی از اصطالحات  تأکیدهاي روایی و با چارچوب

واقعه فرزندکشیِ از سرِ » بسامد و تکرار«یعنی  ،ژرار ژنت

تراژیک تحلیل کند.  لوژي کورکورانه را به مثابۀ امريایدئو

در قالب » پدرهراسی« که بازخوانی این دو متن نشان داد

اص و ـشخصیت اکبر و شیرزاد با ایدئولوژي خ

رین شکل ممکن تهاي بنیادگرایانه در تراژیکباورداشت

کننده متن، روایتشود و رمان به مثابه یک زیرروایت می

تري به نام رویدادهاي خاموش در زیر پوست متن بزرگ

شناسانه، شهر و خانواده است که با کارکردهاي آسیب
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Abstract 
Due to analysis of the narrated event in novel 
and great text famous for metropolis can be 
analyzed in different aspects; recommendation 
of some novels be thoughtful in opinion critics 
that we review one event in the common time 
and place and effects in the two great text 
(novel and family). One of historical events in 
specific text famous for city was child murder 
that involved mind and conscience of social 
pathologists. Narrator of tragic story is Akbar 
KHorramdin (father) that in several times 
assassinated and butchered his dears by himself 
and defended self by all satisfaction. Next to 
the historical narration is “Tasvir dokhtari dar 
akharin lahze”; novel that have common 
narration and action and emphasized by 
previous subject. Writer will try by attention to 
narrative framework and emphasized on Gerard  
Genette namely frequency, analysis child 
murder tragedy the result fanatically ideology 
as tragic problem in this research. Review and 
analyses of texts display patriarchy (parental 
phobia) in format Akbar and SHirzad character 
by special ideology and fundamental believes is 
narrated in the best tragic of status and novel is 
as subtext narrator quit events in the ground of 
great text namely city and family that besides of 
pathological functions will be represent of 
human crises in the new period.    
 
Keywords: Siamac Golshiri, Horror Genre, 
Child Murder Tragedy, Intertextuality 
Relations. 
 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Professor, Department of Persian Language 
and Literature, Payame Noor University, 
Tehran, Iran. 

02/03/1400دریافت مقاله: 

 15/04/1400 پذیرش:



 1400بهار و تابستان ، اوله ، شمارهفتمدوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال     184

 

 مقدمه

(دیگر به » دیگرکشی«اي از نوع وقتی واقعه

(خود به کشی) در رسانه و  »خودکشی«کشی) یا 

هنري، ادبی ...) و هاي مجازي (اعم از شبکه

-شناسان، جامعهشود؛ روانحقیقی روایت می

شناسان اجتماعی نخستین شناسان و آسیب

منتقدان و کنشگرانی هستند که با توجه به زاویه 

هاي ذهنی و معرفتی به تحلیل و دید و انگاره

یازند. و چرایی آن دست می هلئواکاوي مس

تارها هر هاي این نوع از کنش و رفانگیزه/ انگیزه

در زیرپوست و ربط و نسبت با متن  ،چه باشد

تفسیر  مل وأبزرگی به نام جامعه و خانواده قابل ت

نظر از اینکه این دسته از ژانرهاي است. صرف

ها نامهها و نمایشادبی به مانند برخی از فیلم

(مانند فیلم خانه پدري) به مصداق آشنایی 

ود؛ در این کنشگرانِ  فرزندکشی محاسبه شود/ نش

میان، متن ادبی (به ویژه رمان) به مثابه یک 

در  1زیرمتن و در بستر عالَمی به نام گستره خیال

تواند کنار رخدادهاي اجتماعی (عالم برون) می

محل توجه و نقد منتقدان از منظري دیگر قرار 

گیرد و آن، اینکه نگاه این دسته از متون ادبی با 

منطقی، فرهنگی حوادث اجتماعی ربط و نسبت 

توان گونه که میهمان ،و ... دارد. به عبارت دیگر

به  2هاي منتَشَر در آناز طریق جامعه و ایدئولوژي

تحلیل متون ادبی همان جامعه و گفتمان غالب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي پنهانِ عالمِ خیال را در چنین توان پیام. به قول مولوي می 1

هاي خیال یار سواره همی رسد اي دل/ پیام«ساحتی دریافت: 

 )2247(دیوان شمس:  .»غریب از چنین سوار بجو

را از تعابیر » ایدئولوژي منتشر در فضا«. تعبیر و عبارت  2

 ام. داریوش شایگان وام گرفته

هاي ها و گفتمانتوان از درون جریانمی ،پرداخت

هاي ادبی در قالب رمان نیز رفتارها و کنش

 تفسیر کرد. اجتماعی را تحلیل و 

انگیزه و هدف اصلی این نوشتار، مقایسه 

هاي معاصر و متن دو اتفاق تلخ در یکی از رمان

هاي تري به نام خانواده و از نوع نمایشنامهبزرگ

هاي وجودي م با اضطراب و دلهرهأآور و تودلهره

است که در ژانر وحشت قابل بحث و تحلیل 

(بر  3دهستند. داستان نخست با مخاطبان محدو

هاي منتشرشده در ایران که اساس تیراژ و نسخه

کند) و روایت دوم از سه هزار نسخه تجاوز نمی

به تعداد تمام مخاطبان و ساکنان کره زمین، توجه 

خواص و عوام را به خود معطوف ساخته است. 

هاي نسبت خیانت و سبک زندگی، ازدواج ربط و

شَر در هاي روانی، رنج و درد منتسفید، اضطراب

پوست متن بزرگی به نام جامعه و نهاد خانواده، 

روابط ناهنجار اخالقیِ مرد صاحب همسر با زنی 

هل با مردي دیگر در دنیاي مجازي أدیگر و زن مت

و حقیقی، خودبه کشی و دیگر به کشی (به ویژه 

فرزندکشی) به عنوان مضمون مشترك رمان و 

در گام متن بزرگی به نام جامعه هستند که اگرچه 

شناسان شناسان، جامعههاي رواننخست در تحلیل

نمود و بروز آن در قالب  ،و ... قابل نقد هستند

ها، ادبیات داستانی ها، فیلمنامهدنیاي هنر (نمایش

به ویژه رمان) فضا و گستره دیگري است که با 

ه بررسی یک رمان پرمخاطب در ـاین نگره ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. چاپ نخست رمانِ تصویر دختري در آخرین لحظه در سال  3

اگرچه در  ؛نسخه بوده است 500بوده و فقط و فقط  1397

 همان سال به چاپ چهارم هم رسیده است.
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در دنیاي واقعی اي مشابه هاي اخیر و واقعهسال

 خواهیم پرداخت.

 

 نگاهی به دو متن (رمان و جامعه)

 1نویسان پرکارسیامک گلشیري یکی از داستان

معاصر و برادرزاده هوشنگ گلشیري است که به 

ادعاي خود، تجربیات دوران مختلف زندگی 

 1373خویش را تصویر کرده است. او در سال 

ب، یک ش« داستان کوتاهفعالیت ادبی را با 

آغاز کرد. نخستین مجموعه داستان او » دیروقت

منتشر  1377نام داشت که در » عشق و مرگ«

گرا و از نوع واقع هاي او عمدتاًشد. سبک داستان

رئالیسم اجتماعی است و شهر و روابط حاصل 

دنیاي مدرن در دوره شهرنشین، بافت و ساختار 

مشخصات دهد. دیگر هاي او را شکل میداستان

و گوهاي موجز، تلگرامی وگفتهاي او  انداست

هاي کارگیري تکنیکهروان و جذاب و بنثر 

نویسی مانند تکنیک فراداستان، خوش داستان

آغازي و ... است که این شگردها در رمان مورد 

در این میان . تر استبحث بارزتر و پررنگ

که در فهرست  آشام خون گانه هاي پنج رمان

در  مونیخ المللی بینکاتالوگ کالغ سفید کتابخانه 

مجموعه  ترین در زمره پرفروش است؛ 2014 سال

قرار کودك و نوجوان ایران  ادبیات رمان تاریخ 

» تصویر دختري در آخرین لحظه«روایت . دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي کوتاه و مجموعه انها در کنار داستترین رمان. مهم 1

)، 1380( )، 1380(  داستان،

 )1381 ،( )1386 ،( 

)1389 ،( )1393 ،( 

 ) است.1387( ) و 1394(

رمانی در ژانر وحشت و اضطراب اخالقی از یک 

سو و دلدادگی و خیانت از سویی دیگر (عشق 

بهرام به شقایق و عالقه شقایق به نوید، عالقه 

ه مژده به مردي همسر راوي به مرد دیگر، عالق

هاي فراداستانی و دیگر و...) است که با تکنیک

سه ماهی «ت: ـگره خورده اس» خوش آغازي«

شد که چیزي ننوشته بودم حتی یک داستان می

ام کوتاه ... تمام این مدت به موضوع رمان تازه

شنبه شبی وقتی از کالس بر کردم... سهفکر می

اي که لحظه ،گشتم چیزي به ذهنم رسیدمی

کند و شخصیت اصلی داستان درِ خانه را باز می

مردي که هشت  ،شودبا جسد دوستش مواجه می

در ادامه داستان به  .»خانه بودهماه آزگار با او هم

یعنی روایت  ،روایت دیگري غیر از داستان اصلی

کشی دیگرکشی از نوع فرزندکشی و بلکه نسل

اسی شناي که در عنوانشود. نکتهمنتهی می

، ، مجموعه آثار گلشیري از 

 ،2، 

مل أو... قابل ت تا  

گونه و لو دادن براعت استهالل هايعنوان .است

نویسی موضوع اصلی رمان با توجه به داستان

سی شناپرداز گلشیري و نامجنایی و ذهن حادثه

هاست. شب، تلخ، نفرین، خفاش، آخر و داستان

هاي او شناسی مجموعه داستانآخرین در عنوان

ادبیات سیاه قابل  ةمعنایی ویژه دارد که در زمر

 مل هستند.أت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همین داستان است  مؤلفهاي رئالیستی اي از داستان. نمونه 2

ه نام غالمرضا خوشرویی معروف به که شخصیت اول مردي ب

 اي نام گرفت.هاي زنجیرهخفاش شب است که قاتل قتل
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داستان دوم، متنِ نانوشته خرمدین، در عالم 

واقع و کالن متنی به نام جامعه، روایت خانواده 

دري است که است؛ روایت پ» 1اکبر خرمدین«

دخترش (شقایق) را در یک فقره و پسرش 

(بابک) و خواهرزاده (فرامرز که داماد است) را 

رساند و به نوعی آوري به قتل میبه طرز دلهره

امنیت روانی جامعه را با پدیده پدرهراسی و 

هاي بعد از خشونت و گریزي و کنشوالدین

دهد. الشعاع قرار میسالخی کردن فرزندان تحت

خشونتی که فقط در ژانرهاي وحشت در قالب 

از نوع  یهاییا فیلم 2هایی همچون دلقکنمایش

 و... قابل تجسم و تصور است.  3مخاطبان خاص

وجه اشتراك هر دو متن (رمان و جامعه) 

أم با خشونت غیرمتعارف و دکشیِ توـفرزن

زدگی، خیانت، فریب و دوگانگی روانی جنون

رمان، دیگرکشیِ  هاست. در بخشی ازشخصیت

گونه ترسیم شده است: در قالب فرزندکشی این

زل زده به آن صورت که تنها چشم راست و «

(گلشیري،  .»اش سالم مانده بوداي از پیشانیتکه

) خشونتی که در ادامه به آتش زدن 126: 1397

شود. نکته پسر دیگر (شایان) و خودکشی ختم می

دسته از  هاي اینمهم دیگر، روایت انگیزه

هاست که در هر دو متن مشترك است. دیگرکشی

به عنوان نمونه وقتی راوي (نویسنده) از قاتل 

پرسد که چه طوري توانستی با دخترت (پدر) می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود که به دلیل تعلقات و ایدئولوژي  »ثابتی«. نام خانوادگی او  1

 ناسیونالیستی و ایران دوستی به خرمدین تغییر داد. 

2. clown 

هایی همچون تماشاي این فیلم محدود . ژانري که با عنوان 3

 قابل رصد است. ،ی داردسن

تو دختر داري. «گوید: می ؟گونه رفتار کنیاین

فهمی دختر داشتن یعنی چی. گفتم نه. پس نمی

لی دونی چه حافهمی. میخیلی چیزها رو نمی

ده وقتی بفهمی دخترت داره سرت یبهت دست م

ذاره؟ دختري که با خون دل بزرگش کاله می

کردي، داره با یه لندهور آشغال که دو ماه نیست 

فهمی؟ کنه؟ میپاش به زندگیش باز شده فرار می

فهمی یعنی چی؟ پایش را محکم زد به می

فهمی. از کجا باید بفهمی. تو پهلویم. نه تو نمی

م عمر فقط داشتی یه مشت دروغ تحویل مردم تما

دادي و دلت خوش بوده که یه عده بدبخت می

کنن... تو چی از هاي تو باور میاحمق دروغ

دونی که بخواي نظر بدي... نباید منو زندگی می

و  فروخت به یه آشغالی که معلوم نبود سرمی

من خودم ) «136( اش یهو از کجا پیدا شدهکله

خالی کردم رو صورتش... دختري  اسیدو ۀشیش

که براي حرف باباش ارزش قائل نباشه لیاقتش 

شو ونوادهـه خـري کـی. دختـبینه میـهمینه ک

زاده الدنگ باید همه فروشه به یه حروممی

منم ازش گرفتم. اون صورت  ،چیزشو گرفت

ازش گرفتم  ،ش داده بودمخوشگلی رو هم که به

 )137( .»همه چیزشو گرفتم

استان و روایت برخاسته از متن زندگی و د

تصویر دختري در «جامعه و در مقابل روایت 

، تراژدي خانواده اکبر خرمدین در »آخرین لحظه

متن واقعی (زندگی به مثابه یک داستان) است. 

داستان فرزندکشی و آن هم در نهایت خشونت 

شده از اکبر در دیگرکشی اخالقی. داستان روایت

ه به کشتار آرزو، بابک و فرامرز در در خانواده ک

 شود. هاي مختلف منجر میزمان
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داستان خیالی نخست روایت خانواده 

شقایق، شایان، سمانه (فرزندان آقاي شیرزاد) و 

بهرام و نوید و مژده در دنیاي درون نویسنده 

 1397به مانند داستان واقعی در  است که اتفاقاً

طعه شدن شقایق اتفاق افتاده است. قتل و قطعه ق

و آرزو  در رمان 

 1) از یک سو و بابک خرمدین1397خرمدین (

و نوید و فرامرز  دیگر ) و شایان از سوي1400(

-اي قتلجریان زنجیرهنیز (شوهر شقایق و آرزو) 

م با خشونت است که گویی از روي هم أهاي تو

متن  رونوشت شده است. دو داستانی که یکی در

یعنی جهان واقع و دیگري در متن رمان  ،واقعی

شود که هر دو به (تخیل نویسنده) روایت می

ترین صورت ممکن به دیگرکشی از نوع خشن

(قطعه قطعه کردن جنازه و محو  2فرزندکشی

هاي شود. جداي از تحلیلکردن جسد) ختم می

اخالقی و در چارچوب فلسفه اخالق که چگونه 

توانند با اراده خویش، بمادر  ممکن است پدر و

ثمره زندگی خویش را با از دست دادن تمام 

معناي زندگی سر ببرند و قطعه قطعه کند و حتی 

اي هم از این عمل پشیمان نشوند؛ لحظه

شخصیت هاي اصلی داستان هر دو متن در مقابل 

اعتراض و انتقاد راوي در متن رمان و قاضی در 

کنند و از آن تخار میمتن جامعه (واقعی) بدان اف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي خانوادگی و ناموسی  جنایت . انگیزه و دستاویز عامالن 1

که اگر پدر یا است قانون مجازات اسالمی  301حکم ماده هم 

 .شود جد پدري، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی

اي دیگر از این موارد نمونه ،قتل رومینا اشرافی در گیالن.  2

هاي اجتماعی شفقت زتاب یافت و در شبکهاست که به دالیلی با

این مورد نیز، متن دیگري است  .و همدلی بسیار در پی داشت

 شوند. تر تصویر میکه در میان انبوه حوادث مشابه پررنگ

کنند. جداي از نقد این نوع کنش که در دفاع می

جهان پیشامدرن و دوره یکجانشینی (پیشامدرن) 

امکان رخ دادن آن وجود دارد یا خیر، مگر آنکه 

؛ 3له اخالقی دیگر باشدئاز سر جهل باشد یا مس

در این دو متن با تعریف دیگري از انسانِ 

هستیم که تمام مضطرب دنیاي مدرن مواجه 

حدود و ثغور اخالقِ انسانی را کمرنگ و بلکه 

بیند. در بخشی از داستان، بهرام خطاب بیرنگ می

بر اینکه خود  دـتأکیا ـان بـه راوي داستـب

نویس است و به نوعی داستانی در دل داستان

من «گوید: می ،داستان دیگر در حال روایت است

ماجرا توش نوشتم که کلی ماهی یه داستان می

کلی قتل و چیزهاي دیگه. شما هم  .افتاداتفاق می

اما هیچ وقت فکرشو  ،کردینهمیشه تشویقم می

کردم که تو واقعیت یه همچین چیزي برام نمی

ش بیاد. انگار قراره چیزهاي بد فقط تو ـپی

 ) 34( .»هام اتفاق بیفتهداستان

و » عالم واقع«در فضايِ  ،از سوي دیگر

رابرت «به قول » ثابه یک داستانزندگی به م«

ساله در   81پیرمردي  ،)ibn:51-62» (ساالمون

ت خویش ـا دسـر بـام  اکبـه نـران بـر تهـشه

یعنی فرزندان  ،ترین معناي زندگی خویشبزرگ

کند و از این کنش و خویش را قطعه قطعه می

رفتار خویش به دلیل باورمندي و ایدئولوژي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داستان قتل مرداس توسط  . یک فقره از دیگرکشی در  3

ضحاك است که فردوسی آن را بسیار زیبا و با حفظ ادب 

 مگر«دهد: گونه توضیح میفقط و فقط در یک بیت این شرعی و

و با  »است مادر با راز را پژوهنده است/ دیگر سخن نهانی در

عی پدر واق شود که احتماالًشناسانه مواجه میاین رویکرد آسیب

وگرنه هیچ پسري  ،وده استضحاك، فرد دیگر غیر از مرداس ب

 تواند پدر خویش را به قتل برساند.نمی
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د. کشتار خانوادگی کنخاص احساس رضایت می

اي در نهاد خانواده که هر دو هاي زنجیرهو قتل

توسط پدر اتفاق افتاده است. یکی در عالم واقع  

در شخصیت هاي آرزو، بابک و فرامرز (داماد که 

خواهرزاده اکبر خرمدین است) و در رمان در 

نویس، بهرامِ هاي شقایقِ داستانقالب شخصیت

که هر دو حادثه در  نویس، شایان و نویدرمان

شود. در کنار کالن شهري به نام تهران روایت می

از سر ترحم و » دیگر به کشیِ«با » دیگرکشی«این 

یم؛ جایی که شیرزاد، فرزند هست شفقت هم مواجه

 ،اي ناقص استاول خویش را که نوزاد یک ساله

کشیِ پدر کند و در نهایت به عمل خودبهخفه می

شود. با این توجه وجه م میدر پایان داستان خت

در  اشتراك هر دو متن، دیگرکشی توسط پدر

در کنار این  جوامع تک صدا و پدرساالر است.

نکته که هر دو داستان در مقام زمان روایت، زمان 

یکی  ،اندرخ داده 1397سال  مشترك دارند و در

در قالب رمان و توسط نشر چشمه و به روایت 

نویسنده و دیگري در سیامک گلشیري به مثابه 

زندگی به مثابه «قالب زندگی در عالم واقع و 

ساله به نام اکبر  81که توسط پیرمردي » داستان

خرمدین و در برابر بازپرس پرونده روایت شده 

 است.

 

 چارچوب نظري

پژوهان و منتقدان ادبی، با توجه به دیدگاه روایت

یک جوهر و وجود مستقل در ربط  ۀبه مثاب 1متن

نسبت با جهان بیرون از خود (فرامتن و بافتار) و 

و  تـیابد. با عنایت به بافمعنا و مفهوم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Text 

از جمله نسبت متن با  2هاي تولید متنهـزمین

وان شهر و زندگی شهري را ـترامتن، میـف

آفریند و دانست که انسان می 3ترین متنیپیچیده

متنی هستند که به دست  ترینها، کالنشهرکالن

 4اند؛ متنی که با توجه به پارادایمشر ساخته شدهب

هاي گوناگون را در خود جاي داده غالب، گفتمان

است. اگر شهر را به مثابه ابرمتن و زیرمتن 

هیچ متنی به میزان شهر در خود، پذیراي  ،بنگریم

هاي متنوع و متکثر نیست. با این هاي و الیهبافت

 شود و رابطهتوجه انسان در متن شهر بالیده می

شود که به انسان با شهر چنان در هم پیچیده می

توان گفت این انسان است که شهر را دقت نمی

ن شهر است که به انسان شکل ـا ایـسازد یمی

) از سوي 13-16: 1391 مطلق،دهد. (نامورمی

یکی دیگر از نکات و مفاهیم پربسامد در  ،دیگر

ژرار «فکريِ شناسی به ویژه دستگاه دانش روایت

له روابط بینامتنی و نسبت زبرمتن و ئمس» ژنت

گوییِ باختین تعابیري وو در منطق گفت 5زیرمتن

ترین هاست. ژنت مهمگوي متنوهمچون گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Context 

شهر برساخته انسان  -پورقیصر امین -. به قول شاعر معاصر 3

شهر را خدا روستا را// بشر شهر را// ولی شاعران آرمان«است: 

پور،  (امین .»آفریدند// که در خواب هم خواب آن را ندیدند

1388 :154( 

اي از ار مجموعهـن نوشتـ. مراد ما از پارادایم در ای 4

هاي هاي بنیادین در قالب سه دسته از پرسشاشتاوردـب

(محمدپور،  شناختی است.شناختی و روشهستیشناختی، معرفت

1389 :33( 

. یکی از نکات کلیدي در دستگاه فکري ژرار ژنت ربط و  5

تواند نسبت داستان و تاریخ است؛ آنچه اتفاق افتاده و آنچه می

 رخ دهد. 
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داند و عنصر در بررسی روایت را عنصر زمان می

» بررسی زمان در روایت«بر همین اساس روش 

ا در کل را بنیان نهاد؛ روشی که مناسبات زمانی ر

آنچه در هر روایت، مد نظر «کند. متن واکاوي می

ارتباط میان حوادث داستان  ،شناسان استروایت

) به 25:1383در یک زنجیرة زمانی است. (توالن، 

شناسان، عنصر همین دلیل بسیاري از روایت

ناپذیر هر روایت را در اساسی و جزء جدایی

د. انره روایی، عنصر زمان فرض کردهـزنجی

دهد و درك گیري روایت در زمان رخ میشکل

ها، روایت«افتد. روایت نیز در زمان اتفاق می

هاي ساختگی هستند که طی زمان گشوده داستان

) بر همین 174: 1380 (آسابرگر، .»شوندمی

اي دو سویه و الزم و اساس زمان و روایت، رابطه

اي که هیچ یک ملزومی با هم دارند؛ به گونه

نیز » ریمون کنان«یابد. دیگري تحقق نمی بدون

داند که در مختصۀ روایت کالمی را در این می

آن، زمان مؤلفۀ اصلی ابزار بازنمایی(زبان) و شیء 

بازنموده (حوادث) داستان در نظر گرفته شده 

 ) 62:1387کنان، است. (ریمون

اینکه مراد ما از متن در این  رنکته دیگ

تاري (داستان و رمان) و اعم از متن نوش ،جستار

ه است که ـام جامعـه نـري بـتزرگـن بـمت

بنديِ متن دوم در ربط و نسبت با متن صورت

(رمان) قابل تحدید و تعریف است. به این  خیالی

شود داده امري ثابت فرض میمعنا که اتفاق رخ

تري به نام بار در درون متن بزرگ که یک

است، خانواده و نهادهاي اجتماعی مانند نهاد سی

شود و در گام بعد در متن بندي می... صورت

خیالی و بازسازي شده به نام رمان، بازروایت و 

یک سویه  البته این رابطه الزاماً ؛شودبازنموده می

نبوده و چه بسا کاربست مضمونیِ خیالی در گام 

نخست در متن نوشتاري باشد و در گام دوم با 

یعنی متنِ جامعه  ،اقعیاتفاق تاریخی در عالم و

رچوب تالزم و تالئم یابد. بر همین اساس چا

شناسی قابل توجه نظري دیگري از دستگاه روایت

است و مراد از وجه اینکه » وجه«است و آن 

هاي چه کسی را در روایت خود ارائه راوي، دیده

) که خود موجب 232:1383داده است (اسکولز، 

واقعه ثابت  اي مختلف از یکـهشـوانـازخـب

شود. در این میان، دو متن که یکی حاصل می

دنیاي خیال و تصور است و دیگري محصول 

دنیاي واقع، از این منظر که از زاویه دید چه 

ت ـی روایـکسی و با چه نظام باور و اندیشگان

شود؛ داستان دیگري خواهد بود که این می

یعنی واقعه  ،جستار به بررسی مضمونی واحد

در دو  شیِ با رضایت باطن در عصر جدیددکفرزن

پردازد. در این میان یک داستان از منظر متن می

شود و دیگري از سوم شخص (رمان) روایت می

زبان اول شخص (اکبر و ایران خانم در داستان 

قطه کانونی، بازنموده و روایت واقعی) به عنوان ن

 شوند. می

 

ن یا ها (زندگی به مثابه داستاتحلیل داستان

 داستان به مثابه زندگی)

بر  تأکیدمدرن با  هايهاي داستانیکی از ویژگی

هاي عنصر شخصیت، حضور پررنگ شخصیت

هاي غیرعاديِ م با کنشأنگران، تومضطرب و دل

ی نظیر ـایـهرانـوري و بحـل روان رنجـحاص

معنایی و سرگشتگی است که در این میان بی
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دالیل مختلف هاي سیامک گلشیري به داستان

ها از اي که در بیشینه رمانتر است؛ نکتهملأقابل ت

هایش برجسته و شناسی داستانجمله عنوان/ نام

هایی همچون شب، آخرین، پررنگ است. نام واژه

، روانیذهنی و اختالالت خفاش، تلخ و... نشان از 

  ،خشونتخیانت،  افسردگی، اعتیاد، جنایت،

هایی دارد که . شخصیتو.. خانواده نهاد فروپاشی

هاي دنیاي مدرن بوده که بخش مهمی از مشخصه

هاي معاصر تصویر و در متون ادبی به ویژه رمان

 ترسیم شده است.

مضمون دیگرکشی (دیگر به کشی) و 

در ادبیات داستانی  1خودکشی (خود به کشی)

هاي یادشده موضوعی معاصر در کنار دیگر کنش

آور، ي پلیسی و دلهرههااست که از آن به داستان

شود. قتل و مثله کردن ژانر وحشت و... یاد می

جنازه، اسیدپاشی و محو کردن چهره و جسد و 

ریان حاکم بر این دسته از ی از جـ... بخش

با دلهره و  هاست که عموماًها و روایتداستان

شود. در این میان تعلیقِ اضطراب گون همراه می

نام نهاد خانواده (در  این اتفاق اگر در نهادي به

متن یا فراتر از متن) رخ دهد که از آن به عنوان 

کنند؛ ترین نهادهاي اجتماعی یاد مییکی از مهم

شود و البته تر میملأبه دالیلی خاص قابل ت

دارتر شدن شناسانِ اجتماعی به دلیل جریحهآسیب

احساسات و عواطف توده مردم بیشتر به بررسیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي و نظام اندیشگانی رواقیون . این اصطالح در قاموس فکر 1

معنا و مفهوم خاصی دارد که در جایز بودن خودکشی و 

 مل است.أدیگرکشی قابل ت

پردازند. یکی از این آن می 2دالیل و عوامل

ها در مجموعه رمان معاصر، فرزندکشی دیگرکشی

اي آن یعنی با نوع و تبار اسطوره است که معموالً

یابد. دالیل و کشی ربط و پیوند میسهراب

 جملههايِ دیگرکشی هر چه باشد از انگیزه

و...)،  استعمال مواد مخدرعوامل اجتماعی (

و...)،  طات نامتعارفارتبااخالقی و فرهنگی (

عمل بر مبناي اجراي فرمان الهی و شهود 

شخصی و ... در مدتی کوتاه امنیت و آرامش 

نوردد. رمان به عنوان متن روانی جامعه را درمی

ادبی فاخر، همواره مجرا و ابزاري براي بیان 

دهد و کمتر حوادثی است که در جامعه رخ می

شود توجه میبه عنوان زیرمتن از این منظر بدان 

و وقتی خوانش آن با اتفاقی مشابه در جهان 

 گردد. معنادارتر می ،بیرون قرین شود

ها یکی از  این رمان

سیامک گلشیري است که با  

انعکاس خبر فرزندکشی دیگر در عالم واقع (یک 

) معنادارتر شده 1400و دیگري در  1397نفر در 

در زمینه دیگرکشیِ خانوادگی، است. رمانی که 

تري به نام جامعه قابل مقایسه است. با متن بزرگ

رمان، جریان  ،گونه که پیشتر گفته شدهمان

دیگرکشیِ دختر (شقایق)، دوست شقایق (نوید) 

و پسر (شایان) از یک سو و برادرزاده (بهرام) 

خودبه «توسط پدر خانواده (شیرزاد) و در نهایت 

رار است که به مانند اتفاق از سر اضط» کشی

یعنی قتل خانوادگی آرزو،  1400مشابه واقعی در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناختی و ، سیاسی، اقتصادي، روانو هویتی فرهنگی. عوامل  2

ترین این دسته از علل و عوامل است که هر یک مهم خانوادگی

 در جایگاه خود قابل بررسی و تحلیل هستند.
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ترین رحمانهترین و بیبابک و فرامرز با خشن

 گونه ممکن مقارن شده است.

در متن بزرگی به نام خانواده در شهر تهران 

 1400به مانند متن رمان، در اواخر اردیبهشت 

وسط ، ت1خبري با مضمون فرزندکشی غیرمعمول

، یعنی اکبر خرمدین روایت راويِ متنِ نانوشته

 81) در سن 2شود. نکته جالب اینکه پدر (اکبرمی

سالگی به اتفاق همسرش (ایران خانم) دست به 

آنان  رفتار مشکوك یا بدي ازجنایتی زد که پیشتر 

 هايبه نام . اکبر و ایران چهار فرزنددیده نشد

)، افشین 1353)، بابک (متولد 1350آرزو (متولد 

 داشتند که )1361) و آزیتا (متولد 1355(متولد 

هاي  آرزو و بابک به ترتیب در سالدر این میان 

پدر و مادر کشته و مثله توسط  1400و  1397

در اظهاراتشان  دو هر«نکته جالب اینکه  .شدند

قتل در  ».نیستنداند از کرده خودشان پشیمان  گفته

به صورت مثله و  داستان آن هم دنیاي خیال و

ترین شکل ممکن، جریان غالب رحمانهبی

تر آور به منظور کشش و جذابهاي دلهرهنمایش

اما در دنیاي واقع، تداعی  ،دن متن نمایش استکر

جریان خشونتی است که اگر توسط عزیزترین 

غیر قابل  ،یعنی والدین دیده شود ،فرد انسان

پژوهش با اي که ما در این شود. نکتهتر میدرك

ترین ایماژهاي زندگی در توجه به یکی از مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این دلیل  غیرعادي و متعارف که پدر بعد از کشتن فرزند . به  1

تکه کردن آن و گذاشتن در سطل زباله، سجده شکر به و تکه

 آورد.جاي می

. پدر خانواده یعنی اکبر به دلیل ایدئولوژي ناسیونالیستی نام  2

) از ثابتی به خرمدین 1353خانوادگی خود را بعد از تولد بابک (

 ،کندستیزي خویش یاد میرافات خود از عربتغییر داد و در اعت

 هاي خاص است. موضوعی که خوراك رمان

زندگی به «ربط و نسبت زندگی و داستان یعنی 

بدان » زندگی به مثابه تراژدي«و » 3مثابه داستان

خواهیم پرداخت؛ همان نکته باریکی که در بحث 

معناي زندگی در نزد انسان معاصر با عنوان فقدان 

هاي شخصیتشود و معنایی یاد میمعنا و بی

شرور داستان در مقام پدر (شیرزاد در متن رمان و 

رسند. یکی دیگر از اکبر در متن جامعه) بدان می

بر  تأکیدنکات مهم در بررسی ژانرهاي ادبی با 

رمان و نسبت آن با انسان مدرن، ربط و نسبت 

ها، با گفتمان ژانر رمان و نوع مرگ شخصیت

خاص  غالب و سبک زندگی در دوره تاریخی

در کتاب » آلن کلهیر«است. اگر 

تاریخ بشري را به چهار دوره عصر سنگ،  

عصر یکجانشینی (روستایی)، عصر شهرنشینی و 

. (کلهیر، کندبندي میشهري طبقهعصر جهان

ها در دو دوره اخیر از مرگ انسان )10: 1397

لون دیگري است که پدیده فرزندکشی و 

آورترین ه عنوان یکی از دلهرهـی بـخودکش

هاي تلخ مربوط به همین دوره است. نگاه مرگ

دهد اجمالی به ادبیات داستانی معاصر نشان می

له یادشده به ویژه نسبت آن با کالن ئمسکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 The Big« . رابرت ساالمون در کتاب  3

Questions«  ،شانزده ایماژ زندگی از جمله بازي، داستان

میلی، تراژدي، کمدي، مأموریت، هنر، ماجرا، بیماري، میل، بی

گذاري و ارتباط را رنج، سرمایه دوستی، شرافت، یادگیري،نوع

 )  ibn:51-62بر شمرده است. (

Life is a game; Life as a story; Life as tragedy; 
Life as comedy; Life as a mission; Life as art; 
Life as an adventure; Life as disease; Life as 
desire; Life as nirvana; Life as altruism; Life as 
honer; Life as learning; Life as suffering; Life 
as an investment; Life as an 
relationships.(SOLOMON,2006, pp:50-61) 
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شهرها و سبک زندگی در جوامع شهري به عنوان 

یکی از موضوعات پربسامد در ادبیات داستانی 

اقسام  از اي گونه شهري، ناست. در این بستر رما

 زبان با سطح هم است که ادبیات داستانی

 خود حرکت مسیر در و کند می حرکت شهروندان

 را درگیر خواننده نگاه، نوع و زوایا تغییر با

 حجم در است ممکن که کند می ظرایفی

 ها رمان شود و سپرده فراموشی به روزمرگی

 در درخدا مدیون را خود جذابیت و زیبایی گاهی

مقایسه تصویر  )1393 نجومیان،( هستند. شهر

شهرهایی همچون تهران در دوره خاص کالن

(قبل از دوره پهلوي و مدرنیزاسیون) با چند 

دروازه و حریم مشخص و جمعیت محدود با 

میلیون در   14شهري با جمعیتی حدود کالن

هایی است که خود نشان از بحران/ بحران 14001

هایی مانند آن در قالب رمانتحلیل و واکاوي 

، »تهران مخوف«، »آسمانتهران شهري بی«

 :1399مل است. (گرجی، أو ... قابل ت»  رهش«

353-329( 

ترین عناصر در بحث روابط یکی از مهم

اجتماعی با محوریت خانواده با توجه به این دو 

متن، ارتباط بین زن و مرد با توجه به موضوع 

ی در قالب داستان است هاي عاطفخیانت و طالق

که با توجه به تعریف و تحدید مشخص آن، 

له ئویژگی جوامع مدرن و شهري است. مس

هل با زنی أخیانت، ازدواج سفید، رابطه مرد مت

هل با مرد أدیگر و پدیده نوظهور ارتباط زن مت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مطابق آمار جدید به قول استاندار تهران، جمعیت کنونی  1

 شود.میلیون نفر برآورد می 14بالغ بر  1400تهران در 

نامه و در قالب متنی به نام رمان، نمایشدیگر و... 

دارد که از متن  ... نشان از دگردیسی در نهادي

گوید. اگر در تري به نام جامعه سخن میبزرگ

هایی همچون در نمایش و فیلم 60اوایل دهه 

زن به دلیل طالق عاطفی و عدم تعلق از » هامون«

در این دوره  ،گویدسر و همسري دیگر سخن می

عاشق  ،ت دارندأها زنان جرو در قالب رمان

 دیگري شوند و مرد برخالف کنش معمول

دهد. در رمان شخصیت مردان، بدان تن در می

م که ذهن و هستیهایی مواجه مورد بحث با کنش

هاي اصلی آن، خیانت در خیانت ضمیر شخصیت

هاي داستانشخصیت در داستان اصلی و تمام شبه

شده در متن است. خیانتی که راوي از روایت

گوید که پس از چهار سال زنش براي بهرام می

هنوز گاهی «شوند: رك خوب جدا میزندگی مشت

درست مثل  ،کنم خیلی دوستش دارمفکر می

هایی احساس یه وقت) «99» (هاون وقتـهم

، اوایل همه چیز خوب بود »کنم هنوز زنمهمی

تموم  ،جور تو اوج بودمها ... بدمثل همه زندگی

طور دونستم اینار. میـود کـده بـم شـزندگی

 ،گرفته مدام بهونه میمونه. براي اونم کنمی

آیم. توضیح دادم که باالخره از این وضع درمی

) یه شب وسط یکی 99( .کرداون هم قبول نمی

م گفت عاشق از همین داد و فریادها دراومد به

 )100( .»شده

هاي قتی راوي با اعتراض یکی از شخصیتو

این عبارت  ،شودیعنی بهرام مواجه می ،رمان

تونی به کسی که عاشقه مین«برجسته شده است: 

) زمانی که در برابر 100» (بگی عاشق نباش

شما هیچی «گیرد که تر قرار میاعتراض جدي
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طور وقتی با شماس ش نگفتین نگفتین چههـب

؟ این پاسخ برجسته »رفته عاشق یه نفر دیگه شده

تموم شده بود من براش تموم شده «شود: می

من براش تموم  بودم. عاشق یه نفر دیگه شده بود

هایی باید بذاري برن شده بودم ... ببین یه وقت

تونستم اي نیست ... چه کار میهیچ راه دیگه

بکنم؟ عاشق یه نفر دیگه شده بود. من چه طوري 

) به 103( .»ش بگم عاشق نباشتونستم بهمی

موازات این واقعه تاریخی براي راوي، بهرام در 

کند که اره میبطن داستان، به رمان دیگري اش

راوي پیشتر براي او نقل کرده بود که آن نیز با تم 

اون داستان که یه بار «خیانت زنان همراه است: 

آوردین سر کالس. یه داستان خارجی بود از یه 

 ۀره خونمریکایی. همون که طرف میآنویسنده 

زنه و مرده فقط زن سابقش فقط زنه حرف می

مایه ر از همین بن) نمونه دیگ104ده. (گوش می

مکرر در رمان، روایت خیانت مژده (هم 

دانشگاهی و نامزد سابق بهرام) قبل از نامزدي با 

یکهو دیدم پسره دستشو رو ) «105شقایق است. (

کردم مژده دستشو گذاشت دست مژده فکر می

شه یه غلطی دونم پا میکشه یا چه میپس می

بهرام  )108کنه ولی از جاش تکون نخورد. (می

هاي سیاه (خیانت شخصیت که از دو سويِ رمان

هاي زن به مرد) و متن جامعه (مواجه با خیانت

زن و مرد) احاطه شده است؛ دچار بدگمانی 

هاي بیمارگونه است. با توجه به مفرط و وسواس

گوید:  این تجربه در برابر احتمال خطا دیدن می

 )110( .»کنین من کورمفکر می«

مل در متن رمان أز نکات قابل تیکی دیگر ا

ها یا مانند راوي، این است که یا شخصیت

نویس هستند و یا اهل خواندن رمان. داستان

که دهد هاي رمان نشان مینگاهی به شخصیت

هاي با رمان برخی مانند بهرام و شقایق مستقیماً

راوي که در ژانر وحشت و سبک رئالیسم قلم 

انند شیرزاد پدر بهرام و آشنا هستند و یا م ،زندمی

رمان یعنی گلشیري)  ةشقایق آثار راوي (نویسند

اند. اگر خواندن رمان در عصر جدید را خوانده

خود به مثابه یک سنخ روانیِ روشنفکرانه مطرح 

هاي رمان روشنفکر و شخصیت ۀهم ،است

توان حدس زد که جریان تکنوکراتند. حتی می

مبرم به کمک و  تلفن زدن بهرام به راوي و نیاز

ادامه واقعه (فرزندکشی و ...) داستانی است که 

بهرام ساخته و در قالب متنی به راوي عرضه 

راوي در مقـام استاد کالسِ ا ـت تـرده اسـک

نویسی آن را تحلیل و نقد کند. حتی فردي داستان

نویس معرفی در مقام پدر (شیرزاد) هم اگر داستان

هاي شود که رمانمی از قول بهرام نقل ،شودنمی

گفت عموم یه چیزي «خوانده است: راوي را می

) این 18( .»ها تونوهم ازتون خونده. یکی از رمان

شود که راوي در رمان، متخصص گونه فرض می

هاي جنایی وحشتناك است و عموي نوشتن رمان

هاي اوست که دست بهرام بعد از خواندن رمان

 تأثیرحس  به قتل دخترش زده است. (القاي

داستانِ خیالی بر مخاطب) وقتی راوي در مقامِ 

تام و تمام متنی به نام رمان در  تأثیرمخالفت با 

کند با مخالفت بهرام مواجه جهان واقع اشاره می

تونه خیلی تو کتاب آدم می«شود: بهرام: می

» ... کنهظرافت به خرج بده ولی واقعیت فرق می

) 18( .»کنهقی نمیبه نظر من که هیچ فر: «راوي

 ،له یعنی ربط و نسبت دو متن بزرگئهمین مس
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خیالی و جامعه به  ةیعنی رمان به مثابه یک سوژ

شود. واقع در فقره دیگر هم تکرار می ةمثابه ابژ

براي رد گم کردن واقعیت خطاب  اًدبهرام مجد

ه ماهی یه داستان ـن یـم«د: ـگویه راوي میـب

افتاد. کلی ش اتفاق مینوشتم که کلی ماجرا تومی

قتل و چیزهاي دیگه. شما هم همیشه تشویقم 

کردم که تو اما هیچ وقت فکرشو نمی ،کردینمی

واقعیت یه همچین چیزي برام پیش بیاد. انگار 

»/ ها اتفاق بیفتهقراره چیزهاي بد فقط تو داستان

کنن ها فکر میتـلی وقـا خیـهدهـم نویسنـگفت«

ن. از شرش خالص شده زي رو نوشتنـه چیـی

 .»آدکنن دیگه هیچ وقت سراغ شون نمیفکر می

)34-33 ( 

 

 بررسی دو متن از منظر نوع روایت و شخصیت

، یعنی راوي داستان نخست از منظر اول شخص

ها و گاهی خبر از نیت شخصیترمان و البته بی

 به ضمن اینکه راوي ؛شودسوم شخص نقل می

حوادث،  درون در داستان اشخاص از یکی عنوان

کنشگري و حضور فعال دارد. راوي در هر دو 

متن، یعنی در رمان و امرِ واقع، تراژدي 

ترین حالت آن هم در خشن ،فرزندکشی را

کنند. ، براي خواننده و بازپرس روایت میممکن

از سویی دیگر از آنجایی که راوي اول شخص، 

ممکن است قهرمان داستان (راوي در متن دوم) 

 من قهرمان معموالً ،کندد که روایت میباش

کند و کانون او داستان زندگی خود را تعریف می

تواند افکار خود را بیان کند ثابت است و فقط می

در هر دو متن این امر اتفاق افتاده است.  و اتفاقاً

تواند روایتش قهرمان می -بر این اساس راوي من

ه را به صورت خالصه بازگو کند یا هرجا ک

خواست مکث نماید و همه چیز را به صورت 

) در این 117:1382مشروح تعریف کند. (کالر، 

نوع کانون، راوي تنها ناظر حوادث نیست و 

 ،تواند از دیدگاه بیرونی به رویدادها بنگردنمی

هاي داستان بوده و بلکه خود یکی از شخصیت

قادر است احساسات و عواطف خویش را در 

عتقادات بیان کند که این امر در هر کنار باورها و ا

دو متن (بهرام و راوي در متن نخست و اکبر در 

 شود.متن دوم) دیده می

هاي روایت در متن نخست یکی از تکنیک

-وگوي شخصیت(رمان) استفاده از تکنیک گفت

هاي رمان با راوي از یک سو و نویسنده از سوي 

دیگر است. یکی از این موارد وقتی است که 

پرسد چطور اوي از شیرزاد (پدر قاتل) میر

راضی شدي دخترت را به قتل برسانی و بعد به 

 .قطعه کنیترین صورت ممکن قطعهوحشیانه

تو تمام عمر فقط داشتی یه مشت «گوید: یـم

دادي و دلت دروغ تحویل مردم بدبخت می

اور ـهاتو بخوش بوده که یه عده احمق دروغ

شاره به تمایز و تفاوت ) که ا136( .»کنن...یـم

پردازي میان اجتماع و امر واقع با روایت و داستان

و... نویسنده دارد. در متن واقعی هم وقتی 

 ،پرسدال مشابهی میؤبازپرس پرونده از اکبر س

بدون هیچ عذاب وجدان، سجده شکر به جاي 

 آورد.می

شـده، ادـک یـرد/ تکنیـوازات شگـه مـب

در رمان است که به کرات هاي فراداستانی تکنیک

شود. از منظر راوي و بهرام (استاد و دیده می

شاگرد) شقایق نیز خود نویسنده رمان است و این 
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له دستاویز جدال دو تفکر و باورداشت ئمس

مربوط به ربط و نسبت رمان و خانواده/ اجتماع 

است. وقتی راوي به همراه بهرام به اتاق شقایق 

شود: تر تصویر مینگاین نکته پرر ،روندمی

ها پر از رمان و مجموعه داستان بود ... قفسه«

» گفت: بیشتر از من کتاب خونه بهرام لبخند زد.

لی براي خودش گاهی و ،نویسهداستان هم می... «

گه خاطره خودش می .ونهخهـم براي من می

 ....»کنین اگه بگم عالین ولی باور نمی ،نویسهمی

هایی که در اتاق او یافت انـی از رمـ) یک44(

کازو «اثر  رمان تاریخی  ،شودمی

انگلیسی است که  -نویسنده ژاپنی» ایشی گورو

تم این رمان هم به نوعی عالقه عاطفی زنی  اتفاقاً

خدمتی به نام استیونز به نام خانم کنتن و پیش

عشقی که در دل مانده است. نکته مهم  1است؛

تکه کاغذهایی  ،شوده مطرح میدیگري که در ادام

گذاشته است.  است که شقایق داخل رمان گورو

این متن بخشی از تم رمانی بود که شقایق 

درصدد نهایی کردن آن بود. جریان اصلی این 

خیانت زن به  ،رمان نیز خیانت در خیانت است

شود که نام روشن می 71شوهر و البته در صفحه 

بوده است. نکته  این رمان 

با وجود تم  ،شناسی رمان شقایقجالب در عنوان

مشترك با اصل روایت و رمان نویسنده، مطابقت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالقه ناخودآگاه و خیانت  . در رمان یادشده مرز میان عشق و 1

خانم که شود ا استیونز متوجه میهحفظ شده است؛ چرا که بعد

دهد. این کنتن شوهرش بن را دوست دارد و تن به خیانت نمی

به قلم نجف  ،رمان برتر سال قرار دارد 100رمان که در زمره 

دریابندري به فارسی ترجمه و به همت نشر کارنامه منتشر شده 

اي ه در متن رمان فقط نام رمان ذکر شده و هیچ اشارهاست.  البت

 به مضمون آن نشده است.

واژگانی و مفهومی با عنوان اصلی رمان است که 

گوي دو متن توجه وبه نوعی به تناظر و گفت

يِ شقایق و »هاعشق در آخرین ثانیه«دارد. 

يِ سیامک «تصویري دختري در آخرین لحظه«

گلشیري در عین تکرار یک واژه (آخرین) به 

محوریت زمان و تاریخ (ثانیه، لحظه) توجه دارند. 

گورو و  رمانی که برخالف رمان 

مانند سرنوشت خود شقایق به خیانت و جنایت 

داشتم آخرین کلمات روي تکه «ختم شده است: 

خرش خواندم که بهرام گفت: داستان آکاغذ را می

درباره زنیه که شوهرش چند وقته تو کماس و 

ها را قطع کنن. زنه براي قراره باالخره دستگاه

ره باال سر شوهره که ازش آخرین بار می

هایی رو که تازه خریده . گلهـداحافظی کنـخ

گیره و شروع ذاره تو گلدون و دستشو مییـم

گه از کنه به حرف زدن ... بعد از احساسش میمی

ولی کم  ،که یه زمانی چه قدر دوستش داشتهاین

گه کاش می) «45( .»شو از دست دادهکم عالقه

هیچ وقت چشمش به اون یارو حامد نیفتاده بود 

منظورش دوست شوهرش بوده که یه شب 

از همون شب کم کم به و رسونده بودنش خونه 

رمان شقایق به  )46( .»مند شده بودهحامد عالقه

ی او در ربط و نسبت با خیانت مانند زندگی واقع

 ،زن به مرد و قتل شوهر به کمک دوست شوهر

مایه اصلی رمان یعنی حامد و به موازات هم درون

گلشیري است که راوي در آغاز داستان بعد از 

مدتی به ذهنش خطور کرده است و البته با تلفن 

اي که شخصیت اصلی لحظه«بهرام رها گردید: 

کند و با جسد دوستش ز میداستان در خانه را با

مردي که هشت ماه آزگار با او  ،شودمواجه می
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) این روایت و 7: 1397(گلشیري،  .»خانه بودههم

نماشده به له اجتماعی به مثابه جریان نخئمس

 شود.کرات دیده می

این رویکرد یعنی باز کردن یک داستان  

هاي دیگر رمان دیگر (پرونده خیانت) در بخش

شود. مرتبه دیگر وقتی است که بهرام می نیز دیده

یعنی  ،از بیماري روانی دختر عموي دیگرش

گوید که خواسته با براي راوي سخن می ،سمانه

فرو بردن ناخن تیز در گردنش به او آسیب بزند. 

داستان  .هایش افتادمیکهو یاد یکی از داستان«

مردي که شبی دیروقت زنش را که بیماري روانی 

افتد توي آب و زن می .برد کنار دریاچهدارد می

دهد ... زن مرد براي نجاتش هیچ کاري انجام نمی

اما  ،کند او را با خودش درون آب بکشدسعی می

دهد و زن مرد هر طور شده خودش را نجات می

) گفتم حاال فهمیدم اون 67( .»شودغرق می

در فقره دیگر بهرام  .»داستانت از کجا اومده بود

کند که عمو و زن عمویش قبل به زمانی میاشاره 

ري معیوب و معلول ـب دختـایق صاحـاز شق

از شر او خالص  شوند و اینکه سعی کردندمی

که نصفه شب ببره بچه رو بذاره گفتم: این«شوند. 

یه جایی. بهرام سرش را به نشانه نفی باال 

ولی  ،شهطور میگفت تو داستان این و انداخت

کنن؟... خیلی پس چه کار میتو واقعیت نه. 

اون شکل و ا وحشتناکه. اینکه فکر کنی این بچه ب

گفتم  شمایل بزرگ بشه خیلی وحشتناکه ...

ذارنش تو باالخره چه کار کردن. گفت یه شب می

ندازه روش و از یه اتاق و عموم دو سه تا پتو می

) گفتم آره براي اینکه 69رن بیرون. (خونه می

 ،سولی این یکی یه چیز دیگه ،داستان بدي نبود

) این 70». (تونه فراموش کنهیه چیزه که آدم نمی

» دیگر به کشی«نوع از مرگ و قتل هم مثابه 

دیگر از فرزندکشی از سر ترحم است که  ۀنمون

) 2003» (هاي فرزندکشیانگیزه«در مقاله » فیلیپ«

 بدان توجه کرده است. 

، دیگر از همین ربط و نسبت رمان ةفقر

خیانت و خانواده زمانی است که راوي با توجه 

به تصور بهرام از دخترعمو و اینکه از سر تجاهل 

شقایق به او خیانت نکرده، به یاد که یقین دارد 

افتد که پیشتر به او هاي بهرام مییکی از داستان

هاي برگزیده داده بود تا در کتاب داستان

کش شاگردانش چاپ کند. مردي که زندگی مشتر

شود که زن به متوجه می ،در حال فروپاشی است

شوهر سابقش پناه برده و... مرد چاقوي بزرگی ... 

) زمانی که راوي، داستان بهرام را به او 90(

فکر  گوید: اصالًبعد از مدتی می ،کندیادآوري می

 .سکنم شبیه این باشه. اون یه موقعیت دیگهنمی

)91( 

خانواده پنج با این رویکرد، رمان تصویر 

هاي اخالقی و است که در کنار اضطراب 1اينفره

ه ها بهاي نفسانی شخصیتمعنوي، از ساحت

شان سخن ویژه احساسات، عواطف و هیجانات

کنند. رود که با خیانت و دورویی زندگی میمی

حتی راوي داستان (نه نویسنده) هم که به نوعی 

از  ،شوددرگیر روایت زندگی این خانواده می

کند و اینکه خیانت و تظاهر همسر خود یاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. آقاي شیرزاد و همسر و سه فرزند. تنها دال موجود در متن  1

وقتی که مادر به  ،رمان که به پنج نفره بودن خانواده اشاره دارد

 )40ام: خورد. (جون هر سه تا بچهجان سه فرزندش سوگند می
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چاره دیگري جز تن دادن به این درد و رنج 

 ندارد.

هاي متنِ رمان و متنِ بررسی شخصیت

هاي تمام شخصیتکه دهد واقعی نشان می

داستان چند چهره، ترسناك و بلکه وحتشناك 

هستند و همگی از فرجام شخصیت مقتول 

و بابک و آرزو از  (شقایق و نوید از یک سو

سویی دیگر) خبر دارند. چنان که در روایت 

فرزندکشیِ دوم نیز با توجه به نوع کنش و 

بسته آسانسور و ها (دوربین مدارروایت صحنه

تکه شده بابک بر دوش پدر و...) حمل جنازه تکه

شخصیت اکبر و ایران (پدر و مادر بابک) بسیار 

(خواهر  ند. سمانههست آوروحشتناك و دلهره

ه کرات به راوي هشدار ـه بـایق) کـدیگر شق

محبوسی است که برخالف  1بیمار روانیِ ،دهدمی

ها احساس انزجار لـها از قتتـر شخصیـدیگ

کند که کند. او چند بار به راوي اعالم خطر میمی

از نیت پدر و که از آنجا برود و از قرائن پیداست 

وي براي طبیعی ابزاري از را ةبهرام براي استفاد

دختر همان «جلوه دادن مرگ شقایق آگاه است: 

م بود جیغ کشید از اینجا برین طور که نگاهش به

 )60( .»آقا از اینجا برین تو رو خدا از اینجا برین

یکی دیگر از نکات مهم در رمان با توجه 

هاي مشترك با واقعه، ربط و نسبت به ویژگی

بخش در و آرامشخانواده به مثابه یک نهاد امن 

ایجاد فضاي ترس، وحشت و اضطراب و پدر 

هاي هراسی/ والدین هراسی است. اگر در رمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن. باالخره هم مجبور مادرش خیلی سختی کشیدهپدر و . « 1

 )67( .»ن بستریش کننشده

 

معاصر و مجموعه عالم هنر و ادبیات، نهاد 

خانواده به نسبت نهادهاي دیگر مانند سیاست و 

... که با ترس، خیانت، فقدان اعتماد دوسویه 

 ،با امنیت و آرامش قرین است ،شوندتوصیف می

در دو متن اخیر این خانواده است که ترس، 

بندي نگرانی را براي مخاطب پیکرهاضطراب و دل

کند و ترس از والدین به ویژه پدرهراسی را می

تکنیک  ۀکند. این وحشت به مثابتصویر می

فراداستانی به کرات در رمان قابل تصور و تجسم 

است. از جمله در آغاز داستان و اینکه قصد 

اي دارد و بعد از چند ماه رمان تازهنوشتن 

باالخره به تم اصلی داستان دست یافته و البته این 

آهنگ با حادثه دیگر (داستان در دل داستان ضرب

خواستم دکمه وقتی می«شود: راوي) گسسته می

سیاه لپ تاپ را فشار دهم تلفن زنگ زد. مثل 

شب با دیدن کابوس ترسناکی از آدمی که نیمه

انگار  ،ریده باشد، سر جایم خشکم زدخواب پ

همان لحظه با شنیدن صداي اولین زنگ دریافتم 

 .»که قرار است با چیز هولناکی مواجه شوم...

) در همین راستا نویسنده به 8: 1397(گلشیري، 

کرات از تکنیک تعلیق بهره برده است. بهرام و 

همه اعضاي خانواده شقایق (پدر، مادر، شایان، 

ز تمام اتفاقات داستان فرزندکشی آگاهی سمانه) ا

دارند. هدف اصلی بهرام و پدر از همراه کردن 

راوي در بطن واقعه، سرپوش گذاشتن بر قتل و 

طبیعی جلوه دادن آن است و تنها در پایان 

به انگیزه » نه چیز دان«داستان، خواننده و راويِ 

اي که این عبارت برد. به گونهفرزندکشی پی می

ت از زبان بهرام (شاگرد) به راوي (استاد به کرا

ان ـاالت راوي بیـؤنویسی) در مقابل سداستان
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اون نبرده باشدش چی؟  خب اگه اصالً«شود: می

به این فکر کردین. مطمئنم. مطمئنم شقایقو برده 

کار همونه شک نکنین ) «12( .»همون جا کشته

دیشب تا حاال که شقایق گم شده، هزار بار به 

) وقتی راوي براي نخستین 14( .»نگ زدیمنوید ز

شود بار به دعوت این خانواده وارد خانه آنها می

طبیعی این عبارت را از زبان پدر  به صورت کامالً

مرد گفت: یه پدر و مادر باید چه «شنود: قاتل می

توانی داشته باشن که همچین چیزي رو تحمل 

) این راويِ 31( .»کنن خیلی سخته آقا خیلی

ستان است که به مانند کارگاه و بازپرس پرونده دا

هاي داستان در نهایت به قتل با گشودن گره

برد. در ادامه به بررسی هاي قاتل پی میانگیزه

هاي دو متن با توجه به اي شخصیتمقایسه

 ها خواهیم پرداخت.باورها و کنش

 

  (شیرزاد و اکبر خرمدین) پدران فرزندکش

بزرگ به نام رمان و جامعه و  تیپِ پدر در دو متنِ

هاي با ویژگی ،شهري به نام تهراندر کالن

مشترك هستند و سن و سالی مشابه هم دارند 

ی با سه و دیگري با چهار فرزند) و به ـ(یک

ترین هاي پایانی عمر خویش رسیدند. مهمدوره

کنش مشترك آنها در کنار استوار بودن در نوع 

ه نتیجه رفتار، فرزندکشیِ رفتار و باور تام و تمام ب

ترین صورت ممکن است. در به تکرار و با خشن

یک فقره دختران (شقایق و آرزو) و داماد (نوید و 

فرامرز که خواهرزاده اکبر  نیز است) و در فقره 

د پسران خویش (شایان و بابک) را به قتل ـبع

هاي مشترك رسانند و در ادامه داراي کنشمی

کردن بدن دختران از  قطعهطعهمانند اسیدپاشی/ ق

مل خویش از خشنودي از ع یک سو و رضایت و

هاي مربوط به ا ساحتسویی دیگر هستند. گوی

باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف، 

هاي این دو شخصیت در ها و مطلوبخواسته

عالم خیال (رمان) و واقع (جامعه) دو روي یک 

میز و آرغم رفتارهاي جنونبهسکه هستند و 

ترین خشونت در فرزندکشی آن هم در وحشتناك

کننده ترس و شفقتی تصویر ممکن، تداعی

(کاتارسیس) هستند که ارسطو از آن به عنوان 

کند. روحیه و ترین ویژگی تراژدي یاد میبزرگ

زده اکبر در رفتارهاي دیکتاتورگونه ایدئولوژي

متن جامعه (روایی) و شیرزاد در متن رمان 

ي) دو متن را به ژانر وحشت و تراژیک (نوشتار

نزدیک کرده است. در یک فقره وقتی راوي از 

هایی شیرزاد و بازپرسِ پرونده از اکبر پرسش

هایی پاسخ ،پرسدنظیر چرایی و چگونگی قتل می

گفتم «کند: مشابه از زبان پدران دریافت می

داد زد گه  ،کرددخترتون خودش باید انتخاب می

کند ...دختري اید خودش انتخاب خوره که بمی

 ،که براي حرف باباش یه جو ارزش قابل نباشد

: 1397(گلشیري،  .»بینیلیاقتش همینه که می

) این گفتار شیرزاد در مقام نظر، بسیار مشابه 137

رفتار اکبر در مقام عمل است که بعد از کشف 

له، در مقابل وجدان جامعه و بازپرس، سجده ئمس

 رده است.شکر به جاي آو

 

 مادران منفعل و فرمانبر (ایران و مادر شقایق)

یکی دیگر از وجوه مشترك این دو متن (رمان به 

مثابه سوبژه و امر واقع به مثابه ابژه) مادران 

داستان است که هر دو به نوعی از مرگ 



 199          وادهنسبت و تعامل رمان و خان )خانواده و رمان( یی و اجتماعیروا متنِ دو در یفرزندکش يتراژد یِنامتنیب لیتحل

 

فرزندانشان باخبرند و در عین حال از فقدان 

ر فرزندان خویش مضطرب نیستند؛ ضمن اینکه د

مقابل اراده به مثابه قدرت پدر، هیچ توان و کنشی 

ندارند. در بخشی از رمان وقتی مادر شقایق، 

خاطره کودکی و ترس او از تنهایی را براي راوي 

، پدر خطاب به مادر با لحن کندداستان نقل می

گم پاشو برو تو بسه دیگه مگه نمی«گوید: تند می

تو اتاق. اتاق. رفت سمت زن. پاشو. پاشو برو 

) در بخش 59( .»خوام صداتو بشنومدیگه نمی

دیگري از رمان که با اشاره و پوشیده از جایگاه 

باز هم به  ،مادر در نهاد خانواده سخن رفته است

نقش انفعالی او و سیطره مردانگی بر خانواده 

اي که خواست درست همان لحظه«دارد:  تأکید

باز  چیزي بگوید یکی از درهاي آن سوي سالن

شد و زن چاقی که روسري خاکستري رنگی به 

سر داشت بیرون آمد. در آن سالن نیمه تاریک از 

جا می توانستم همان

که خیره شده بود به جمع سه  . در حالی

) 38. (»لنگان به سمت ما راه افتادلنگان ،نامنفره

 راده ازهایی از سر ااگرچه در برخی از متن کنش

رش ـرنوشت دختـشود که از سو تصویر میا

رسد همانند دیگر به نظر می ،خبر استیـب

هاي داستان، تنها به قصد گمراه کردن شخصیت

یه دوست صمیمی  یدختر من حت«راوي است: 

نداشت. دوست صمیمیش من بودم. همه چی رو 

) مادر شقایق همان تیپ 39( .»گفتبه من می

ر شخصیت ایران در متن شخصیتی دارد که د

که در دوم، به نوعی روایت شده است. چنان

بررسی شخصیت ایران خانم (مادر بابک و آرزو 

اکبر خرمدین «خرمدین) نیز گفته شده است که 

کرد که انگار سگ  جوري با زنش رفتار می

خندید و  گفت و می آموزش است. می دست

کرد. ایران هم  اش میداد و مسخره دستور می

 میشه یه لبخند عجیب روي لبش بود. اصالًه

  .»1جوري بارش آورده بودهمین

 

دختران و پسران قربانی (شقایق، آرزو و شایان، 

 بابک) 

شقایق و آرزو دو دختر مقتول در رمان و جهان 

 ةجناز .واقع هستند که مثله شدن و اسیدي شدن

نشانگان سوء تفاهم و اختالف  آنها عالوه بر

هاي شناختی و بحراناز منظر روان ها و ...نسل

م با أمل است. اگر فرزندکشیِ توأروانی نیز قابل ت

خشنونت غیرقابل تصور در درون متنی نمادین و 

پلیسی و ژانرِ  البته به مثابه یک سوژه کامالً

وحشت رخ دهد؛ به مثابه یک متن برآمده از 

اما در متنی  ،مل و بررسی استأخیال نیز قابل ت

خانواده به مثابه امر واقع، غیرقابل درك و  به نام

کنار مرگ نامنتَظَر دختران با  آورتر است. دردلهره

دخالت مستقیم پدر (شیرزاد و اکبر) در دو متن 

(شقایق در متن مکتوب رمان و آرزو در متنِ 

روایی)، مرگ پسران (شایان و بابک) به دالیل 

رمان  افتد. شایان پسر شیرزاد دردیگر اتفاق می

است که با وجود آگاهی از کنش و نقش پدر در 

شود و در ادامه مرگ شقایق مدتی همراه پدر می

رود (که در متن به به دست پدر از بین می

هایی وجود دارد که شایان، صورت مستقیم نشانه

ناخواسته پاي راوي را به این پرونده گشوده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. این عبارت بخشی از اظهارات همسایگان در تحلیل علل و  1

 ه نقل از بازپرس پرونده بوده است.بعوامل فرزندکشی 
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است) و بابک که کارگردان سینماست که به 

نامکشوف (شاید آگاهی از نقش پدر در  دالیل

روند. مرگ آرزو) توسط پدر کشته و از بین می

این واقعه مشترك که با اصرار پدر و مادر بر 

خشنودي و رضایت باطن (به مثابه یک مطلوب 

 ،شناختی) روایت و بازخوانی شده استروان

کننده رنج مضاعف در نهاد خانواده در دو تداعی

 ایی) است. متن (مکتوب و رو

 

 دو داماد قربانی (نوید و فرامرز)

دو شخصیت دیگري که در دو متن (جهان خیالی 

و جهان واقع) به اتفاق دختران (شقایق و آرزو) 

نوید (رمان) و فرامرز (شوهر  ،رسندبه قتل می

اول آرزو) هستند. نوید اهل بیرجند و ساکن 

) و فرامرز، خواهرزاده اکبر که 10تهران است (

ش از ده سال مفقود شده بود. ویژگی این دو بی

شخصیت در این است که در هر دو متن، به 

سره یک گویند وصورت مستقیم هیچ سخنی نمی

از زاویه دید پدران قاتل (بهرام و اکبر) روایت 

شوند. در دو فقره که بهرام (برادرزاده شیرزاد) می

یک سویه  کامالً ،دهدگزارشی از وضعیت او می

تعریف کرد « منظور گمراه کردن راوي است. و به

طرف وقتی خیلی کوچیک بود، باباشو جلو روش 

ن. انگار باباش یه شب دیروقت با چند نفر کشته

جا شون دعواش شده بوده. هموندم درِ خونه

ش کرده تیکهریخته بودن سرش، با چاقو تیکه

بودن... فکرشو بکنین. جلو روي یه بچه، باباشو 

) در فقره 16( .»وحشتناك قصابی کنناون طور 

باباي  ۀگفت یکی دو سال بعد از قضی« ،دیگر

شه. همه تو فک و نوید، برادرش تو دریا غرق می

 .»مادرش یگن کار نوید بوده، حتشون میفامیال

) فرامرز نیز که حدود ده سال پیش توسط 22(

نیز فاقد  ،یعنی اکبر به قتل رسیده است ،داییش

مشخص است و تنها ویژگی بارز هویت روشن و 

او سرنوشتی شبیه بابک است که به احتمال زیاد 

 ترین شکل ممکن به قتل رسیده است.به تراژیک

 

 گیرينتیجهبحث و 

شهر به عنوان زیستگاه محیطی با نوع خاصی از 

اضطراب موقعیت همراه است که بالقوه برخالف 

 هايبافتار جوامع گذشته، خاستگاه جرم و جنایت

آور  هاي نابیوسا و دلهرهخاص همچون مرگ

در تاریخ » آلن کلیهر«اي که است. همان نکته

اجتماعی مردن بدان توجه کرده بود. این نکته که 

بندي شهر و تفکرات شهرنشینی که شهر پیکره

 ،بزرگ به نسبت جاي کوچک حادثه خیزتر است

در دو متن مورد بررسی (متن مکتوب و روایی) 

-ارزي قابل تحلیل و نقد هستند. تمـب ورتـه صـب

هاي مشترك در رمان و اجتماعی به نام خانواده با 

وجود اشتراك زمانی، مکانی و موضوعی با 

اي است که به لهئمحوریت جنایت و خیانت مس

عنوان هدف این جستار، مطرح و بررسی شد. 

و به ویژه پدرهراسی وجه » والدین هراسی«

ه به نوع خشونت و متن با توج مشترك هر دو

هاي شخصیت پدر، مادران منفعل، دختران و کنش

پسران مقتول و ... است. جداي از اینکه این دسته 

ها و روایت پررنگ آن در ادبیات داستانی از رمان

هاي هاي خبري (مجازي) از نظر آسیبو رسانه

 ،باشد یا نباشد مؤثرروانی و امنیت اجتماعی 

 در بستر دو متن نشان دادایدئولوژي  ةخشونت زاد
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زاد و رـدر (شیـالب پـهاي اصلی در قشخصیتکه 

ان ـپ«زي و ـستیاکبـر) با ایدئولوژي عـرب

گرایی و اخالق» دیکتاتوریسم«ر و ـاکب» رانیسمـای

تواند به خشونت فاقد پشتوانه فکريِ شیرزاد می

قید و حصر منجر شود. گویا اکبر نامحدود و بی

شهري به نام تهران، ادامه خرمدین در کالن

شخصیت شیرزاد در متن رمان است و وقتی 

چاپ و  1397خواننده پیشتر رمان را که در سال 

داستان که کند تصور می ،منتشر شده، خوانده باشد

 خانواده خرمدین ادامه همان اتفاقات در ظرف

تواند باور کند ت و نمیـعالم بیرون و واقعی اس

کننده اراده بی حد و حصر، هکه پدر در مقام دیکت

تواند نقش چنگیز یا نرون را در ظرف خانواده می

بازي کند. نقشه و طرح داستان دوم (اتفاق رخداده 

در عالم عین و خارج) برساخته و کاربستی از 

داستان خیالی رمان به مثابه زیرمتن است که در 

تخیل و ظرف خیالی گلشیري روایت شده است. 

پیشواز «و با توجه به اصطالح به عبارت دیگر 

کننده داستان دوم که ژنت، روایت» بیرونیِ زمانی

به نقل  ،در عالم خارج اتفاق افتاده است

پردازد که پس از پایان خط اصلی رویدادهایی می

روایت رمان (ادامه داستان خیالی گلشیري) رخ 

داده است. خواننده نیز مانند بازپرس و کارگاه 

هاي خود وم، همواره به مرور فرضیهویژه در متن د

پردازد و اگر دربارة داستان خیالی و واقعی می

بخواهیم با توجه به مبانی فکري ژنت این دو 

ها، ها و روایتداستان ،روایت را بازخوانش کنیم

هاي دیگر شده در متنتوالی رویدادهاي روایت

بِ اند. اضطرااتفاق افتاده به ترتیبی که واقعاً ؛هستند

موقعیت نقش پدر در خانواده در هر دو متنِ نوشته 

وقتی منزلت و جایگاه که دهد و نانوشته نشان می

پدر متزلزل شود و آبروي چندین ساله خود را از 

اد در ـه راويِ بی اعتمـابـه مثـب ،دـه ببینـرفتتـدس

شوند که نه وب و متن خانواده) میـن (مکتـدو مت

ان/ ـره پسران (شایـفقد ـه در چنـار کـک بـی

ران (شقایق/ آرزو) و دامادهاي ـک) و دختـباب

ترین شکل رحمانهخویش (نوید/ فرامرز) را در بی

برند و دلیل این رفتار و کنش را ممکن از بین می

تصورات ناموجه خود (فساد اخالقی فرزندان) 

کنند. نکته آخر اینکه در رمان با دو ترسیم می

شناسی خرافه و که در روان تصویر مکرر مواجهیم

مل هستند. یکی از أباورهاي عامه قابل ت

تصویرهاي مکرر در داستان در پی نگرانی راوي از 

هاي آمده تیر کشیدن عصب دنداناتفاقات پیش

وقتی که دچار نوعی سردرگمی در  ،راوي است

هاي یکی از دندان«شود: انتخاب و اضطراب می

هایم را بستم و ه چشمام تیر کشید کآسیاب باالیی

هایم محکم باالي لبم را فشار با نوك انگشت
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