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  مقدمه
قرار کرد که ادگار آلن پوئه، یک خوانندة کوشاي ادبیـات فرانـسه، بـا       توان ا  بدون شک می  

این سبک خواه انگلیسی    . انتشار آثار پلیسی روش قیاسی، بنیانگذار سبک پلیسی کالسیک است         
: هـا را داراسـت     یباشد، خواه فرانسوي و خواه آمریکاي شمالی و یا آمریکاي التینی، این ویژگ            

هاي داسـتان برخـوردار      هوشی باالتري نسبت به دیگر شخصیت     کارآگاه در این سبک از سطح       
هاي پوشیده با دستکش کـار       است، همانند آگوست دوپین و شرلوك هولمز که همیشه با دست          

کارآگـاه سـبک جنـایی      . پوشـیدند  یکردنـد و لبـاس مـ       کردند، خیلی سطح باال صبحت مـی       می
با استفاده از یک روش منطقی کـه        . دکن کالسیک کار را با تجزیه و تحلیل کردن ردپا شروع می          

کند تا معماي داستان جنایی مرموز بـرایش روشـن شـود و              همانند یک سر نخ او را هدایت می       
  .برد بدین تربیت به واقعیت اتقاق پی می

هایی مثل   در این جستجو براي کشف حقیتی که در پشت جنایت پنهان شده است، ارزش             
شـوند کـه بـدون       نفاق، تحقیر و قهرمانی وارد صحنه می      حد وحصر،    طلبی بی  قدرت، پول، جاه  

  .مفهوم خواهد بود ها استدالل و درك یک رمان پلیسی غیرممکن و بی آن
شـود، شخـصیت برتـر       در این زمینه، دربارة آنچه که به شخصیت زن داستان مربـوط مـی             

نـد بـه حـل      م میس مارپل همانند دوپین و هولمز کارآگاهی عالقـه        . میس مارپل دي آگاتا است    
در اسـپانیا و آمریکـاي التـین برخـی از           . بینـی اسـت    معماهاي جنایی با ظرافت خاص و نکتـه       

نویسندگان از سبک کالسیک دوپین و میس مارپل تقلید کردند، اما این سبک تقلیدي از اوایـل                 
ي هـاي آزاد  ها و ظهور جنبش تغییر کرد، با افول دیکتاتوري, دهۀ هفتاد و دهۀ هشتاد قرن بیستم   

, هاي جدید و خـاص خـود کـه حـاوي بـار سیاسـی بـود         هاي کارآگاهی، به ویژگی    زنان، رمان 
نـویس و منتقـد مکزیکـی، پـاکو          به همین دلیل، این سـبک بـه آنچـه رمـان           . دستیبابی پیدا کرد  

در ایـن زمینـه   . ایگناسیو تایبوي دوم، نئو پلیسی یا نوپلیسی آمریکاي التین نامیـده تبـدیل شـد              
 گونـاگون ونیـز و      يهـا  ها و دیـدگاه     از فنون، روش   يگیر  به طور فعال و با بهره      نویسندگان زن 

  .پردازند هدف نقد، تقلید و واژگون ساختن نظام مردساالري به تاخت و تاز در این سبک می
بدون شک این سبک یک تغییر مهمی را مربوط به الگوي مذکور و چگونگی تشخیص و                

دهنـدة ایـن    این تغییر نـشان  .  تجربه کرده است   ،ید حل شود  بررسی جنایتی که توسط کارآگاه با     
هاي پلیسی تحـوالت مختلفـی    است که همۀ جوامع مدام در حال تغییرند و به همین دلیل رمان           

ها در آن زنـدگی مـی کننـد،          هاي آن  اند که این دستاوردها با واقعیتی که خواننده        را تجربه کرده  
 کـه در آن رخ  یهاي پلیـسی، جنایـت را بـا محلـ      داستانارتباط مستقیم دارند، به عبارت دیگر، 
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  .کنند دهد، مربوط می می
از این روشامل یک عنصر گواهی دهنده و        . رمان جنایی خوب همزمان آیینۀ جامعه است      «

  ).169هویدا (» العاده قدرتمند است شناسی انسانی فوق حتی روان
اي براي انتقاد و محکـوم    و وسیله  داستان پلیسی نقش    هاي جنایی آمریکاي التین،    در رمان 

همچنـین مـشاهده    . آیند کردن تضادهاي اجتماعی، خشونت، فساد، استثمار و نفاق به شمار می          
یابـد و از یـک بدنـۀ غنـی و متنـوع              یکنیم که این سبک با خویشاوندي اسپانیایی توسعه مـ          می

. شود اهمیت ظاهر می   متشکیل شده است که در آن تصویر زن تقریباً همیشه در مرحلۀ دوم و ک              
هاي جنایی منتشر شده و خوانده شـده در کـشورهاي اسـپانیایی              گوید که رمان   دونالد یاتس می  

زبان آمریکاي التین، به شدت برگرفته از نفوذ متـون فرانـسوي و انگلیـسی و همچنـین متـون                    
یـک،  اند که بعـدها بـا فرهنـگ و جامعـۀ کـشورهایی مثـل مکز                هاي دهۀ بیست   آمریکا در سال  

  ).5یاتس (آرژانتین و شیلی تطبیق داده شدند 
هـاي آمریکـاي التـین     در این مطالعه، حضور کارآگـاه زن و تحـوالت نقـش او در رمـان               

شود، چرا که از تصویر یـک زن افـسونگر عبـور کـرده و بـه تقلیـد و حتـی تقلیـد                         بررسی می 
زیرك و مستقل، جـاي     رسد و سپس با نشان دادن یک شخصیت          تمسخرآمیز از کاراگاه مرد می    

  .گیرد کارآگاه مرد را می
شوند، در سبک پلیسی با استفاده از یـک رویکـرد تحلیلـی و در                در آثاري که نام برده می     

گیـرد،   برخی موارد کمی منتقدانه نقش زن خیلی حساس و به طور خالصه مورد بحث قرار می               
بـه عنـوان آثـار مرجـع دربـارة          هاي جیاردینلی، یـاتس و النـدیرا         رویکردي که در آن از نوشته     

موضوع مورد نظر برگرفته شده است، با این هدف که خواننده با این سبک آشـنا شـود و از آن                
  .تر بعدي راجع به موضوع استفاده کند به عنوان معیاري براي مطالعات مفصل

  یبحث و بررس
ر آمریکـاي  در این سبک باید از آرژانتین شروع کنیم، چرا که ادیبـان برجـسته ایـن کـشو                 

هـاي پلیـسی     ه در پذیرفتن و تطبیق دادن رمان      کالتینی اولین اشخاص در آمریکاي التین بودند        
هـاي کارآگـاهی جنـایی،     این افراد خالق داسـتان    .  دلبسته شدند  کدر آمریکاي التین، به این سب     

ن طنزگونه و همراه با نقد اجتماعی مطابق با وضعیت اجتماعی، اقتـصادي و سیاسـی موجـود آ                 
دوره بودند اما همیشه مردان نقش اصلی داستان بودند، آنچه دقیقـاً از ایفـاي نقـش کارآگاهـان                

  .کند هاي پلیسی غربی پیروي می رمان
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هاي جنایی آرژانتینی مشاهدة وجود افراد منفـور بـین مقامـات             پس از آن در ساختار رمان     
 زور و سرکوب، وضـعیتی  مرسوم شده بود و همچنین مشاهدة مؤسسات عمومی به عنوان منشأ     

اي   حاکم بر آرژانتین، دوره    1983 تا   1976هاي   که به ویژه در دوران دیکتاتوري نظامی بین سال        
که در آن بیش از سی هزار آرژانتینی به قتل رسیدند، یا ناپدید شدند، بـدون ایـن کـه اثـري از                       

  .ها باقی بماند آن
 فرانـسوي  يا  گروساك است، نویـسنده یکی از پیشگامان سبک کارآگاهی آرژانتینی، پائول      

 Relatos  گروسـاك در مجموعـۀ   1884در سـال  . که از دوران کـودکی سـاکن آرژانتـین بـود    

Argentinos »اولین رمان کارآگاهی آمریکاي التین را با نام »روایات آرژانتینی El candado de 
oro »1897کند و سپس در سـال    چاپ می»قفل طالیی La pesquisa » را بـه چـاپ   »جوجـست 
کنـد، بنـابراین زن یـک        این اثر داستان کوتاهی است که قتل یک پیرزن را روایت می           . رساند می

گروسـاك از  . اي مانند کارآگاه مـرد در داسـتان نـدارد    قربانی است و هیچ نقش فعال و برجسته  
قربانی شود زن در نقش  کند و همانطور که مشاهده می      مدل رمان کارآگاهی کالسیک پیروي می     

  .شود ظاهر می
کمی پس از این که گروساك اولین رمان پلیسی آمریکاي التـین را چـاپ کـرد، اوراسـیو              

 El triple robo de 1903اي ساکن شمال شرق آرژانتـین، در سـال    کیروگا، نویسندة اوروگوئه
Bellamore »را چاپ کرد»گانۀ بییاموره دزدي سه .  

هاي  آدولفو بی اوي کاسارس در کلکسیون کتاب      ، خورخه لوییز بورخس و      1942در سال   
 از نویسندگان سبک پلیسی آمریکاي التین را معرفـی          يتحت نظر خودشان بسیار   » دایرة هفتم «

 Seis problemas para Don Isidro Parodiتـاب  ککنند با نام مستعار اچ بوستوس دومـک   می
گونه خودشان نیز درگیر ایـن       یننند و بد  ک ی را منتشر م   »شش مشکل براي دن ایسیدرو پارودي     «

 آرایشگر به نـاحق زنـدانی       ،دون ایسیدرو   در این اثر قهرمان داستان یعنی       . شوند ماجراجویی می 
موریـت دارد   أدن ایسیدرو م  . پردازد خواند می  ها می  شده، به حل معماهاي جنایی که در روزنامه       

هاي کارآگاهی   د است که رمان   آدولفو ري اس معتق   .  را بررسی کند   273تا جنایت سلول شماره     
 نه برگرفتـه از تجـارب آمریکـاي    ،شان اروپایی است بورخس و بی اویکاسارس که الگوي ادبی   

هاي پلیسی به منزلۀ یک گواهی تابعیت براي این سبک در آمریکـاي              اسپانیایی زبان، براي رمان   
  :نویسد یدر این مورد کلمنس آ فرانکن کورسن در این باره م) 341 رییز(. التین
هـاي جنـایی پیچیـده و        ترین نماینـدة رمـان     در آمریکاي التین، بدون شک بورخس آگاه      «

شـود،   ها توسط بورخس به صورت وارونه طنزپردازي مـی         معمایی است زیرا مدل کالسیک آن     
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ه بورخس قدرت زبان را براي تفسیر حقایق به شکل واقعـی بـاور نـدارد،    کاین از آن رو است     
ود ایـن اجـازه را      ـاند و بـه خـ      هاي هوشمندانه انسانی بیهوده    که تمامی تالش  د است   ـ معتق يو

هاي فلسفی و الهی از طریق تـوهم، اثبـات منـابع و حتـی نقـل                  بازي با این تالش   دهد تا به     می
 La muerte y la brújulaاش  بنابر تمامی این دالیل، در رمان پلیسی. هاي غیرواقعی بپردازد قول
 که از نظر خیلی از منقتدان ادبی بهترین داستان پلیسی آمریکاي التین اسـت،      »نما مرگ و قطب  «

  ).31-32بورخس ( »دهد که کارآگاه اریک لونروت شکست بخورد بورخس اجازه می
 و هـیچ زنـی ظـاهر        نـد هاي اصلی داسـتان مرد     تمامی شخصیت » اـنم طبـرگ و ق  ـم«در  

وت شـبیه کارآگـاه پـوا دوپـین اسـت،           اریک لونر » نما مرگ و قطب  «شخصیت اصلی   . شود نمی
اریـک لـونروت بـا      . مند به بازي فکري براي کشف حل یک راز و معمـا اسـت              کسی که عالقه  

نکتۀ جالب این داسـتان ایـن   . پردازد اي می هاي زنجیره گیري به حل مشکل قتل مشاهده و نتیجه  
 چـرا کـه    ر معمول،نار نهاده است، یک کار غیکاست که بورخس به طور کامل حضور زن را به  

ایـن  . شـد  اي در شکل یک عنصر مرتبط با گناهکار ظاهر می          هاي پلیسی، زن به گونه     در داستان 
یک نوع رد حضور زنان از دیدگاه مرد، تقلیدي     : تواند تفسیر شود   غیبت زنانه به سه صورت می     

ها   رمان هاي اصلی مرد   تمسخرآمیز از مدل رایج ویا یک نوع اکتشاف فلسفی از درون شخصیت           
در این داستان،   . دهد هاي پلیسی می   به خاطر تغییر دیدگاهی که نویسنده به الگوي متداول رمان         

نظیر در سـبک   این دو جنبه، از رمان یک اثر بی. شود کارآگاه به دست قاتل رد شارالچ کشته می  
  .سازند پلیسی می

به همـین دلیـل    .  است تر از خود کارآگاه     است بسیار دقیق، حتی باهوش     يرد شارالچ مرد  
دهد،  بورخس نه تنها نقش و مهارت کارآگاه و قاتل را وارونه جلوه می            » يمرگ و قطب نما   «با  

پردازد، بـا وارد کـردن یـک     بلکه به طور فلسفی به کشف دالیلی که باعث وقوع قتل شدند، می    
 تمـسخرآمیز  به عقیدة فرانکن کورزن، بورخس تقلیـدي . جریان ماورا فیزیکی در داستان پلیسی    

. رسـاند  دهد و شخصیت اصلی را به قتل مـی         هاي جنایی انجام می    از نقش متداول کارآگاه رمان    
. کنـد  افزون بر این از زنان فریبنده و یا هر گونه انحراف عاطفی مربوط به حضور زن پرهیز می                 

اي آثـار   هـ  توان در آثار پلیسی بورخس مشاهده کـرد، امـا بیـستار نویـسنده              ها را می   این ویژگی 
  .کنند جنایی از این الگو پیروي نمی

 Las nueve muertes del، لئوناردو کاستیانی معروف به جرونیمـو دل ري  1942در سال 
Padre Metri »رساند، اثري نوشته شده به سبک چـسترتون   را به چاپ می»نه مرگ پدر متري، 

 با شخصیت اصلی پـدر بـراون         آثار زیادي را   ،چسترتون. اما در چارچوب منطقۀ چاکو آرژانتین     
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 El estruendo de las مانوئل پی رو، فیزیکدان، شـاعر و فیلـسوف،   1948چاپ کرد، در سال 
rosas » را به چاپ رساند، طنزي که از نظـر بـسیاري از کارشناسـان یکـی از                  »هاي رز  رعد گل 

  ).32 ییاردینل (هاي جنایی به زبان اسپانیایی است ترین رمان برجسته
، اثـري   با نام تونـل منتـشر کـرد        خود را  ارنستو ساباتو رمان   ،1948در سال   ،  زمینه در این 

کنـد و نکتـۀ جالـب        هاي جنایی پیـروي نمـی      از الگوي معمولی داستان   متفاوت با دیگر آثار که      
شود که پابلو کاستل خـود        داستان نشان داده می    از همان در آغاز    هک است  این ،این رمان  دربارة

ه همین دلیل خواننده نباید به دنبال کشف قاتل باشد، بلکـه بـه دنبـال چگـونگی       قاتل است و ب   
  .برد یانجام جرم و کشف دالیلی است که کاستل را به سمت ارتکاب جرم م

» تغییرات به رنگ قرمـز «  Variaciones en rojo، رودولفو خورخه والش1950اوایل سال 
والش سـپس  . را چاپ کرد» ستان پلیسی آرژانتینیده دا«هاي جنایی آرژانتینی  و گلچینی از رمان  

را چاپ کرد که اساس » عملیات کشتار «Operación Masacreبرانگیز با عنوان  یک رمان بحث
 بود، اثري که به خاطرش نویـسنده مـورد          1957آن تروریسم اعمال شده توسط دولت در سال         

  .ال داشت به دنب1977بازخواست مقامات قرار گرفت وقتل او را درسال 
 آمریکـایی،   hard-boiled، به طور عمده برگرفته از سبک هارد بویلـد )جنایی(سبک سیاه 

ه در آرژانتین مورد اقبال قرار گرفـت و محبوبیـت زیـادي بـه دسـت آورد، چـرا کـه بـا                        کبود  
همانطور که همیـشه در  . م بر این کشور همزمان و مطابق بود  کخشونت دیکتاتورهاي نظامی حا   

افتاد، شخصیت اصلی داستان یک مرد بـود کـه مـسائل اصـلی را         متداول اتفاق می   سبک جنایی 
بـدین  . کردند زمینه، ایفاي نقش می کرد و زنان فقط در حاشیه به عنوان یک پس     حل و فصل می   

اي کـه   هاي اجتماعی خوآن کارلوس اونه تی، یـک نویـسندة اوروگوئـه     ترتیب در میان آشفتگی   
 Juntacadáveres»  کـن  نعـش جمـع    «يهـا  تـاب ککـرد    ین زندگی می  بیش از ده سال در آرژانت     

بـراي یـک قبـر    «و ) 1979(  Dejemos hablar al viento»بگذاریم باد صحبت کند«و ) 1964(
اونه تی توسط شخـصیت اصـلی   . چاپ کرد) Para una tumba sin nombre  )1959»نشان بی

و به جنگ پوچ شخصیت داستانش علیه       کشد   مرد داستانش، مردساالري جامعه را به تصویر می       
پردازد و جسته و گریخته سوء استفاده از نظـام اجتمـاعی و سیاسـی را                 نظام فاسد اجتماعی می   

  .دهد نشان می
را بـه   El beso de la mujer araña» بوسـۀ زن عنکبـوتی  «، مانوئل پوییـگ  1976در سال 

ایـن اثـر،    .  موضوعات کارآگاهی بـود    هاي سینمایی و   چاپ رساند، این رمان ترکیبی از فیلمنامه      
توسط این دو . کند شان در زندان را نقل می هاي مولینا و والنتین و رابطه داستان دو زندانی به نام    
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هـا و   مرد که به ظاهر در تمام جوانب با هم متفـاوت بودنـد، نویـسنده در داسـتان خـود تـنش                  
شـوند کـه دو      هایی مـی   ت و خشونت  کند که باعث برانگیخته شدن احساسا      رازهایی را بیان می   

تعداد کمی شخصیت زن در این اثر نقش دارند، اما . شوند شخصیت اصلی داستان قربانی آن می    
  . مستقیم با نگرش آنان به مفهوم مرد و زن دارديا رفتار دو شخصیت اصلی داستان رابطه

دو سوریانو، خوسـه    توان از اوزبال   از دیگر نویسندگان آرژانتینی مرتبط با سبک پلیسی، می        
آثار منتشر شـده از اوزبالـدو    . پابلو فینمن، ادواردو گولیگورسکی و ممفو خی آردینه لی نام برد          

 No habrá más penas niو ) 1983(» هاي زمستانی پادگان « Cuarteles de inviernoسوریانو 
olvidos » در چـارچوب  با موضوع اعتراضات اجتماعی) 1986(» اندوه و فراموشی کافی است 
) 1973 (»غمگـین، تنهـا و پایـان   « Triste, solitario y final اما همچنین رمان او . اند کارآگاهی

اثري تقدیمی به رایموند تورنتون چاندلر و لورل و هاردي است که در آن کارآگاه فیلیپ مارلو                 
.  انطباق دارد  کند، شخصیتی خلق شده توسط چاندلر، که با چارچوب آمریکاي التین           را احیا می  

 Losو) 1979 (»واپـسین روزهـاي قربـانی    « Últimos días de la víctimaدو رمـان فیـنمن   

crímenes de Van Gogh  »ثیر سبک جنـایی آمیختـه بـا    أبازتابی از ت) 1994 (»جنایات ونگوگ
  با نام مـستعار جیمـز آلیـستر   1962ادواردو گولیگورسکی در سال . سبک فلسفی بورخسی اند

Lloro a mis muertos  بـا یـک   ، را چاپ کرد، این رمـان پلیـسی  »گریم براي مردگانم می«رمان 
هاي گولیگورسکی به سبک مایک اسـپیان   رمان. سري طوالنی از آثار همین سبک ادامه پیدا کرد  

 اش یعنـی مایـک هـامر تقریبـاً          نویسندة هارد بویلد آمریکایی که شخصیت اصلی       ،اند خلق شده 
در نهایت ممفو خی آردینه لی سرشـناس را داریـم           . طح پایین در ارتباط است    همیشه با زنان س   

  Luna calienteتوان هاي پلیسی او می از رمان. که نویسندة نمایشنامه، نقد، رمان و داستان است
 Elو) 1985 (»ماننـد  فقـط مردگـان مـی   «  Qué sólo quedan los muertos، )1983 (»مـاه داغ «

décimo infierno  »ـ     مشخـصۀ رمـان  . را نام بـرد ) 1999 (»مـم دهـنجه ی ـهـاي خـی آردینـه ل
ها نقش زن به صورت پس زمینـه و کمرنـگ     هاي تنش شدید و خشونت است که در آن         صحنه
 نـام بـرد کـه در سـال     »مـاه داغ « Luna caliente باید از اثر او به نام ،در این زمینه. شود ایفا می
 ،شخـصیت اصـلی اثـر رامیـرو برنانـدس اسـت           .  شـد   و در اوج دیکتاتوري نظامی خلق      1977

این رمان دربارة مردي سی ساله است کـه بـه           . شخصیتی که خود قربانی شرایط اجتماعی است      
او بـه ارسـلی     . شـود  وار دلباخته زنی به نام ارسلی می       گردد و دیوانه   زادگاه خود در چاکو بر می     

 امـا زن نمـرده اسـت، مـرد     ،انده اسـت کند که او را به قتل رس کند و سپس تصور می     تجاوز می 
  .پردازد جوان به جستجوي ارسلی می
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توان از ماریا آنخلیکا بوسـکو،    هاي معروف زن در سبک پلیسی در آرژانتین می         از نویسنده 
 La muerte soborna a  اثرش1956بوسکو در سال . سیریا پوله تی و لوئیسا والنسوئال نام برد

Pandora  »1955 و در سـال  »ورارشوة مرگ به پاندLa muerte baja en ascensor  »رگ ـــ م
 سـبک   ينویـسد و   بوسکو به سبک آگاتا کریستی مـی      .  را چاپ کرد   »رود ا آسانسور پایین می   ـب

کند و به دنبال علت و چگـونگی رخ          شناسی را در رمان پلیسی معرفی می       کالسیک را، که روان   
هاي بوسکو به سبک امیلیا پـاردو   ین دلیل رمانبه هم. دهد دادن یک جنایت است، را ترجیح می     

 دوم اهمیـت    ۀکنند، نقش زن را در درج      هایی که مدل مردانه را دنبال می       باسان و دیگر نویسنده   
 بازیگرشخصیت زن را بـه عنـوان یـک شخـصیت مـستقل بـه تـصویر                  ،نویسنده. دهند قرار می 

  .کند رو مردان نمایان می دنباله بلکه او را به عنوان بخشی از یک هستۀ اجتماعی ،کشد نمی
  1969Historias en rojo در سـال  ،اي اسـت  سیریا پوله تی که داراي آثار ادبـی گـسترده  

 را به چاپ رساند، اثري که براي او اولـین جـایزة شـهر بوئنـوس آیـرس را                    »هاي قرمز  استاند«
 اثـري کـه   ،د منتـشر شـ  »حرفۀ عجیب« Extraño oficio اثر دیگرش 1971در سال . کسب کرد

انـد کـه نخـستین       هایی  مجموعه داستان  »هاي قرمز  داستان«. نامزد جایزة ملی ادبیات آن سال شد      
موضــوع همیــشگی .  چــاپ شــدند»بخوانیــد ببینیــد و« Vea y Leaبــار در مجلــۀ آرژانتینــی 

هاي  در رمان . شوند اند که به تراژدي ختم می       دعواهاي خانوادگی و احساسی    »هاي قرمز  داستان«
 ،انـد  ها با این که باهوش      چرا که زنان این رمان     ،اي دارد  پوله تی دورنمایۀ احساسی جایگاه ویژه     

بدون شک همـۀ    . کنند هاي عاشقانه با مردها رابطه برقرار می       اما کارآگاه نیستند و همانند داستان     
یض، تبعـ : هـا روبروینـد   ها جزئی از مشکالتی است که مهـاجران در خـاك آرژانتـین بـا آن         این
  .عدالتی و فقر بی

  حکایت جنایـات ناشـی از سـوء تفـاهم در عـشق، عـشق و                »هاي قرمز  داستان«هاي   قصه
شـود    داستان به قتل ختم می     ،ها در همۀ آن  . ، عشق حمایت و یا همراه با حسادت است        یرسوای

است رسد که این راه مناسبی براي بیان عشقی          به نظر می  . که تنها توع جنایت در این آثار است       
تـوان از   رود، بـه همـین دلیـل در آثـار پولـه تـی نمـی          هاي طبیعی خود فراتر می     که از محدوده  

هاي پرشور و عاشقانه بین       چرا که درگیري   ،شخصیت زن در نقش مثبت و مستقل صحبت کرد        
دهند که به یک      ساختار عمومی دستان را تشکیل می      ، اقتصادي ،زن و مرد و مشکالت اجتماعی     

  .شود هایی با موضوع عشق سوزان نزدیک می داستان سریالدرام به سبک 
  Novela negra con argentinos اثر خـود 1990از طرف دیگر، لوئیسا والنسوئال در سال 

 شـهر نیویـورك   ،در ایـن رمـان  .  را در سبک پلیسی به چـاپ رسـاند  »ها رمان سیاه با آرژانتینی  «



  13 هاي کارآگاهی آمریکاي التین و نقش زنان در آن تحوالت رمان
 

 این رمان پلیسی، والنـسوئال بیـشتر بـر    در. صحنۀ موضوعات سري معمایی و روانی رمان است   
یک سیاستمدار تبعید شـده کـه       . کند تا سرنوشت قاتل    روي زندگی شخصیت داستان تمرکز می     

  .سعی دارد دالیل رفتار غیر منطقی خود را درك کند
ها  آن. هاي به نام ظهور کردند     هاي جنایی در آرژانتین از همان ابتدا به کمک نویسنده          رمان

 اما با گذشت زمان وضعیت ویـژة اجتمـاعی   ،هاي خارجی قرار گرفتند نفوذ نویسندهثیر أتحت ت 
ها آثار   عدالتی اجتماعی، باعث شد که نویسنده      سیاسی آرژانتین، مملو از ظلم و ستم دولت و بی         

خود را به گزارش وضعیت کـشور کـه بـر نظـام مردسـاالري اداره شـونده توسـط نظریـات و                 
بـرخالف دیگـر کـشورها، رمـان جنـایی آرژانتینـی       . اختصاص دهند  ،مشارکت فعال مردان بود   

کند، بوئنـوس آیـرس، الس       هاي مختلفی را براي موضوعات خود معرفی می        سناریوها و صحنه  
پامپاس، ال چاکو و دیگر مناطق خیالی که وسعت بیشتري بـه انتـشار سـبک پلیـسی بـه زبـان                      

  .اسپانیایی دادند
از قارة آمریکاي التین که به شکل فعال سبک پلیـسی را        عالوه بر آرژانتین، بخش دیگري      

 1950 و   1940هاي کارآگاهی مکزیکی از سال هـاي         اولین رمان .  مکزیک است  ،دهد توسعه می 
برداري از آثار داشیل هامت، رایموند چاندلر و آگاتا کریستی    ها کپی  ه بیشترین آن  کظهور کردند   

 را نوشت، این اثر     »محصول قرمز « سالگی رمان    34در سن   ) 1894-1961(داشیل هامت   . بودند
کـه  ) 1888-1959(رایمونـد تورنتـون چانـدلر      . شـود  شروع سبک پلیسی مدرن محـسوب مـی       

 اسـت،    ارلو،ـــ  فیلیـپ م    ش را مدیون خلق کارآگاه خصوصی سرسـخت و روراسـت،          ـرتــشه
د را شناخته و پیـدا      هایش باعث شدند که خوانندگان آمریکاي التینی با این نوع ادبیات خو            ایده

  .هاي پلیسی است که بانوي داستان) 1890-1976(کنند؛ و آگاتا کریستی 
هـاي کارآگـاهی بـا موضـوعات سیاسـی و       اي رمان  به شکل گسترده 80 و   70هاي   از سال 

هـا از طنـز و یـا تقلیـد      در بسیاري از آن   .  پدید آمدند  ،فرهنگی که مطابق جامعۀ مکزیکی بودند     
 در حـالی  ، نقش منفی داستان بود، چرا که پلیس و یا نمایندة قدرت      ،شد ده می تمسخرآمیز استفا 

  .شد که جنایتکار در نقش مثبت و به منزلۀ قربانی به تصویر کشیده می
  Vida y milagros de Pancho Reyesبرخی بر این باورند که اولین رمان پلیسی مکزیکی

 اما به نظـر برخـی دیگـر رودولفـو     ،گا است اثر آدولفو کیرو  »زندگی و معجزات پانچو ریه س     «
 Ensayo de un رمان 1944اوسیگلی در سال . اوسیگلی پیشگام در این سبک در مکزیک است

crimen »  آرزوي انجام یـک  ، را به چاپ رساند، در این اثر شخصیت اصلی  »تمرین یک جنایت 
 چرا که نقـشۀ او توسـط   ،شود آن را عملی کند  اما در نهایت موفق نمی ،نقص را دارد   جنایت بی 
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شود و ایـن نکتـۀ اسـت کـه           شخصیت اصلی توسط مقامات مجازات نمی     . شود پلیس برمال می  
اوسیگلی قصد دارد به آن اشاره و از آن انتقاد کند، عدالت فاسـد و ناکارامـد جامعـۀ مکزیکـی                  

  ).75 ردریگز لوزانو. (شناسی کارآگاه مرد توسط عملکرد و روان
ذار مجلـۀ   ـهاي مهم رمان جنـایی مکزیکـی آنتونیـو هـه لـو بنیانگـ               دهیکی دیگر از نویسن   

گلچـین ماجراهـاي پلیـسی و    « Selecciones Policíacas y de Misterioهاي کارآگاهی  داستان
 La obligación de یک مجموعه داستانی از هه لو در کتابی به نام 1957در سال .  است»سري

asesinar »همراه بـا آدولفـو بوسـتامانته    1951در سال . اپ رسید به چ»انجام قتل در اجبار El 

crimen de los Insurgentes »کمدي کارآگاهی در سه پرده را چـاپ کـرد  »جنایت شورشیان ، .
یک طرف کارآگـاه و از       هاي اثر هه لو، ماکسیمو رولدان است، از        یکی ازمشهورترین شخصیت  

ه مـسائل را غیرقـانونی و حـل و فـصل        که همیـش    رمان واقعی، ـر دزد، یک ضد قه    ـرف دیگ ـط
 خصومت جامعۀ مکزیکی را که توسط مـردان بـه           ،بدین ترتیب هه لو همانند اوسیگلی     . کند می

اي که در آن ثروتمندان از همـۀ مزایـا برخوردارنـد و            داد، جامعه  شد نشان می   تصویر کشیده می  
  . عدالت به دست خودشاناي ندارند جز دزدي و یا اجراي مردم، مثل ماکسیمو رولدان، چاره

رسـاند   هاي پلیسی به چاپ می  یک سري داستان   50هاي   خوسه مارتینس د ال وگا در سال      
ها کارآگاه پیتر پـرس اسـت، کارآگـاه درسـتکار و جـالبی کـه بـه حـل                     که شخصیت اصلی آن   

  درفرایند تحقیقش از پلـیس،    . پرداخت هاي پیچیدة جنایی غیر قابل حل توسط پلیس می         پرونده
  ).95 سیمسون (کرد احزاب سیاسی و دولت فاسد انتقاد می

در خصوص حضور زنان، ماریا الویرا برمودس اولین زن مکزیکی است که یـک کارآگـاه                
 Detente, sombra 1961  نویس، در سـال  برمودس، وکیل، منتقد و رمان. زن معرفی کرده است

با . شود ین بار ماریا النا موران ظاهر می       اثري که در آن براي اول      ، را به چاپ رساند    »ایست سایه «
هاي اجتماعی زنـان و مـردان در         این اثر و توسط کارآگاه زنش نویسنده به بررسی تفاوت نقش          

دهـد چـرا    برمودس در این اثر یک دیدگاه زنانه و فمینیستی ارائه می . پردازد جامعۀ مکزیکی می  
بدین ترتیـب شخـصیت اصـلی    . کند  میکند و حضور مردان را لغو   که یک دنیاي زنانه خلق می     

یکـی را کـه از   مکـز  مورد احترام در حرفـۀ خـود، جایگـاه اولـین زن کارآگـاه                 ماریا النا موران،  
  ).25 یداف(دهد   به خود اختصاص می،کند حقوقش دفاع می

 امـا حـضور     ،در سبک تقلیدي و طنزآمیز ارائه شده توسط برمودس، نوآوري وجود ندارد           
اثـر برمـودس    .  گام بزرگی است   ،خورد  حضور کارآگاه مرد به چشم می      مدتاًزن در سبکی که ع    

اي و عادي کارآگاهان فراتـر        اما شخصیت داستان از مرزهاي کلیشه      ،شامل انتقاد از جامعه است    
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  .کند ها از آنان تقلید می رود و فقط به منظور تمسخر کردن آن نمی
هاي جنایی را ارائه     میریم الورینی، رمان  انتینی تبعیدي در مکزیک،     ژپس از آن نویسندة آر    

 پر از درگیري از منطقـۀ مـرزي و دیگـر            يا اند و صحنه   اي از تخیل و حقیقت     کند که آمیخته   می
ها منطـق فرهنـگ قاچـاق مـواد مخـدر و       کشد، مناطقی که در آن نقاط مکزیک را به تصویر می     

زن « Morena en Rojoاین سبک  رمان مشهور او در ،اند تسویه حساب بر زندگی روزمره حاکم
زن معـروف بـه    »یادداشـت قرمـز  «نگـار    است که ماجراهاي یک زن روزنامه   »سبزه رو در قرمز   

 زمانی که شروع به تحقیق در یـک  اي بسیار خطرناك خصوصاً کند، حرفه  را روایت میسبزه رو 
 سیاسـی و  هـاي بـا نفـوذ     کند کـه در آن شخـصیت       شبکه پورنوگرافی کودکان و مواد مخدر می      

 ،هـا  ۀ تحقیقـات و محافظـت از کامـل بـودن آن           ـنیـاز بـه ادامـ     . دـازرگانان بزرگ دست دارن   ـب
هـاي مختلـف     کند و او را در موقعیـت       نگار را وادار به سفر به مناطق مختلف کشور می          روزنامه

موضوع رمان الورینی بیتشر از این که . دهد شماري اعم از عاشقانه، زیبا و حتی بعید قرار می          بی
 به شکایت اجتماعی و یـا ادبیـات متعهـد           ،و ساختار پلیسی با شخصیت اصلی زن را دنبال کند         

  .نزدیک است
نگاري است که بر روي یک   اثر الورینی، ترکیبی از پلیس و روزنامه       »رو در قرمز   زن سبزه «

 مثـل قتـل،     هاي اعمال شده علیه زنان را      نگار که خشونت   انتقاد اجتماعی از دیدگاه یک روزنامه     
اش بـه دفـاع از        در سبک انتقادي   يو. ندک یز م ک تمر ،کند تجاوز، نژادپرستی و استثمار فاش می     

خیزد که قربانی ساختار قدرت مردساالري استفاده شده توسط دولـت بـراي حفـظ                زنانی برمی 
  ).133فرناندز (اند  سلطۀ اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شده

اسـت کـه    ) آرژانمکـس ( مکزیکـی    -عروف بـه آرژانتینـی    میریام الورینی متعلق به نسل م     
برخـی از   . انـد  متشکل از نویسندگان آرژانتینی تبعید شده بـه مکزیـک در دوران جنـگ کثیـف               

هاي مهـم سـبک     مثل رولو دییس، میگل بوناسسو و ممفو جیاردینلی رمان ،نویسندگان این نسل  
تصویر کشیدن واقعیـت بـا ترکیـب دو         ها تمایل به     جنایی را به چاپ رساندند، آثاري که در آن        

  .شود سبک زبانی آرژانتینی و مکزیکی در روایاتشان به وضوح دیده می
کننـد کـه     از طرف دیگر، نویسندگان این نسل از سبک روایتـی نیوژورنالیـسم تقلیـد مـی               

هـاي   نگاري و ادبیات است که از این طریق از واقعیت          مشخصۀ اصلی آن ترکیب حرفۀ روزنامه     
  .کند ی به شکل منحصر به فردي انتقاد میاجتماع
جزیـرة    در مرز مکزیک با آمریکـا، در پایتخـت مکزیـک و در شـبه          »رو در قرمز   زن سبزه «

 جایی که در آن ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي جوانان و کودکان دختـر               دهد، یوکاتان رخ می  
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پرواي  هانی تحت سلطۀ بی   مکزیکی را به قربانیان فحشاگري و قاچاق اعضاي بدن در اقتصاد ج           
از طرف دیگر الورینـی از نمـادگرایی بـراي متمـایز کـردن            . کند یــل م ـگذاري تبدی  رمایهـو س 

نمونۀ بارز آن ماریا    . کند هایش و انتقاد از شرایط زنان مکزیکی استفاده می         هاي داستان  شخصیت
ژدي و بـدبختی رقـم    هاي داستانی الورینی که زندگیش با تـرا         از شخصیت  یکروسیتا است، یک  

  .خورده است
میریام که با نویسندة رمان هم      : شود متن با یک مکالمه بین دو شخصیت داستان شروع می         

. کنـد  اسم است و یک شخصیت ناشناس دیگر که براي میریام داستان زنانی را کـه روایـت مـی      
 راوي و شـود و در نقـش    یـا مورنـا معرفـی مـی    »زن سـبزه « با نـام    این شخصیت ناشناس بعداً   

  .شود نگار ظاهر می روزنامه
 یک جنایـت  ، در اولین بخش داستان،همانطور که در ساختار روایات پلیسی متداول است       

 ءهایی کـه بـه او گفتـه بـود و سـو            میریام کروسیتا فرمانده ویدال را به دلیل دروغ       . افتد اتفاق می 
تحقیـق    جنایت به جستجو واین. رساند استفاده و سلب حیثیت و هتک حرمت از او به قتل می        

شود که همزمان در مـسیر ردیـابی شخـصیت داسـتان از              یتوسط مورنا به سبک پلیسی منجر م      
در طول سـفرهایش    . کند تیخوآنا، نوگالس، نیو الردو، پایتخت مکزیک، مریدا و کنکان گذر می          

زند و همزمـان     ه می هاي زنان قربانی مثل ماریا کروسیتا گر       اش را با داستان    مورنا روابط عاشقانه  
از طرف دیگر جـستجو بـراي       . کند تمایل خود را براي نوشتن رمانی راجع به این زنان بیان می           

پیدا کردن ماریا نمایانگر میل به جستجوي هویت زنان و از نو خلق کـردن جنایـت و ایـن کـه                   
. شوند ی م یچگونه زنان در کشوري که در آن خشونت و فقر و تبعیض زنان مشهود است قربان               

 نوآوري در سبک کارآگاهی است چرا که سبکی از          يا ها از اثر الورینی نسبت به گونه       این جنبه 
کننـد و در    شهادت خلق کرده است که در آن به تجربیات زنانی که در فقر زندگی مـی         -ادبیات

  . پرداخته است،معرض خطرات مداوم قرار دارند
 مـسائل اجتمـاعی و   ،ر سـبک پلیـسی  یکی دیگر از نویسندگان مکزیکـی کـه بـا تخیـل د         

 ةمعجـز « La milagrosa بویوسا 1993در سال . کند کارمن بویوسا است فمینیستی را مطرح می
 ، زن داسـتان ظـاهراً .  را چاپ کرد، اثري که موضوع کارآگاهی را با ایمان مردم ترکیب کرد       »آسا

او دلباختـۀ آورلیـو     . قدرت شفاي بیماران و انجام معجـزات دیگـري را در حـین خـواب دارد               
بـا ایـن کـه زن داسـتان از ایـن            .  کارآگاهی که سعی دارد او را بی اعتبار کند          خیمنس می شود،  

العـاده اش را     هاي فـوق   واهمه دارد که در صورت اختصاص دادن وقتش به مردم عادي توانایی           
ی شـود، بـا     تواند از این کار دست بردارد و داستان به شکل مبهمی تمام مـ               نمی ،از دست بدهد  
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  .یک پایان باز و یک معماي حل نشدة قتل
تـوان   تر یاد شدند دو نویسندة دیگر وجود دارنـد کـه نمـی             عالوه بر نویسندگانی که پیش    

کـارلوس فـوئنتس و پـاکو ایگناسـیو         : هاي جنایی مکزیکی نادیده گرفت     ها را در سبک رمان     آن
  Cabeza de hidraپ رمـان جاسوسـی  کارلوس فوئنتس عالوه بر دیگر آثارش با چا. تایبو دوم

تـرین   تـرین و برجـسته     بـدون شـک فعـال     .  پدیـد آورد   ی نو در ادبیات جنای    کی سب »سر هیدرا «
هـایش سـه بــار     پـاکو ایگناسـیو تــایبو اسـت کـه بـا رمـان      ،نویـسندة سـبک پلیـسی مکزیکـی    

اینه شخصیت اصلی داستانش اکتور بالسکوآران ش.  هاممت را از آن خود کرد Hammettجایزة
 کارآگاه الکلی متنفر از پلیس، شاکی از فساد دولت، زنان را به سبک خوآن مادرید یـا بـه         است،

  .کند عبارتی سطح پایین و در حاشیه مطرح می
میرد اما با تقاضاي مـردم در        همانند شرلوك هولمز از کونان دویله، شاینه در یک رمان می          

 Cosa fácil: هـا را نـام بـرد    توان ایـن  ناسیو تایبو میاز آثار اگ. شود رمانی دیگر دوباره زنده می

 »برخی ابرها«  Algunas nubes، )1991 (»سایه سایه « Sombra de la sombra،)1990 (»آسان«
)1992(،  Vida misma »  خـود زنـدگی«) 1994( ،La Bicicleta de Leonardo »   دوچرخـه

 Regreso a la ciudad y bajo la، )1995 (»چهار دسـت « Cuatro manos  ،)1995 (»لئوناردو

lluvia » 1996 (»بازگشت به شهر و زیر باران (و De paso »عبور«) 2000.(  
عـدالتی، فـساد و فقـر        اي مضطرب به خـاطر بـی       هاي جنایی مکزیکی بازتاب جامعه     رمان

آلفونسو رییس یکی از مروجین و مدافعان این سبک ادبی است کـه بـه عقیـدة او رمـان                    . است
کند و قدرت انحصاري     یی بازتابی از جامعۀ فاسد است که در آن طعمه و ریاکاري رشد می             جنا

هـاي   همانند دیگر کشورها، در مکزیک نیز برخی از نویسندگان با تقلید از سبک داسـتان            . است
در مقابل، سبک کارآگـاهی   .  اجتماع قرار دادند   ۀکارآگاهی اروپایی و آمریکایی زنان را در حاشی       

  .باشد اي زنان می هاي فکري و حرفه ده توسط ماریا الویرا برمودس مدافع توانمنديارائه ش
سرانجام، در شیلی، علیرغم ابراز عالقه فراوان خوانندگان به ایـن سـبک، از دهـۀ هـشتاد                  

در ابتـدا رمـان پلیـسی شـیلیایی     . دگان شیلیایی شروع به ترویج این نوع ادبیـات کردنـد        ـنویسن
 چرا که نویسندگانش تعصباتی از خود نشان می دادند و چاپ ایـن              ،اشت خود را د   يها ویژگی

اي بودن بسیاري از نویسندگان به ایـن سـبک گـرایش             به دلیل همین حاشیه   . اي بود  آثار حاشیه 
هـا بـه چـاپ       هـاي خـود را در مجـالت و روزنامـه           هـاي مـستعار داسـتان      پیدا کردند و با نـام     

  .رساندند می
اي کـه بـا نـام         نویـسنده    شیلی با آلبرتو ادواردس شروع شد،      بدون شک، سبک پلیسی در    
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 Pacífico Magazine، در مجلـۀ  1920 و 1912هـاي   مستعار میگل دي فوئن زالیـدا بـین سـال   
رومان . هاي پلیسی راجع به کارآگاه رمان کالوو چاپ کرد         ، یک مجموعه داستان   »اقیانوس آرام «

. کرد  تقلید می»هاي کارآگاهان داستان«اي اصلی ه کالوو از تحقیقات شرلوك هولمز و شخصیت     
نگـاري، بـا پنهـان شـدن در          نویسندة شیلیایی انریکه دالنو، جایزة نوبل روزنامـه        از طرف دیگر  

گري و جاست سامورا، از کارآگاهان آمریکاي شمالی که توسـط            هاي مستعار مورتیمر   پشت نام 
هـا و فـضاهاي      د اسـتفاده از شخـصیت     بـا وجـو   . کـرد   تقلید مـی   ،الري کویین خلق شده بودند    

هاي پلیسی شیلی، ساختار سبک رایج در اروپا و آمریکـا            آمریکاي التینی، این دو نویسنده رمان     
  .کردند را دنبال می

توانیم از رنه ورگـارا نـام ببـریم، نویـسنده ده کتـاب سـبک                 پس از لوییز انریکه دالنو می     
 La pluma، »داستان آلیـسیا بـون  « El caso de Alicia Bon: ها می توان به پلیسی، که از بین آن

del ángel »  پـر فرشـته«، Un soldado para Lucifer »    ر و » یـک سـرباز بـراي لوسـیفLas 

memorias del inspector Corth »شخصیت داستانی اکثـر  .  اشاره کرد»خاطرات بازرس کورت
آگاتا کریستی متنفر است و ادعـا        معروف است، از     »مونو«آثار او بازرس کورت است که به نام         

 توسـط شخـصیت     يو. کند که در طول زندگیش بیتشر نبش قبر دیده است تا غسل تعمیـد              می
دهد کـه کارشناسـی بـزرگ در دنیـاي جـرم و جنایـت و                 اصلی داستانش، رنه ورگارا نشان می     

با . کند ی همچنین به حاشیه رانده شدن اجتماعی حاکم در کشورش را نقد م         پیامدهاي آن است،  
انتشار اثر رنه ورگارا، ادبیات شیلی مظلومیت خود را از دسـت داد و شـروع بـه بیـان حقیقـت             

  . رانده شده از نظام کردصها و اشخا پنهان محله
چـه   « ?Quién mató a Cristián Kustermannبعدها نویسندگانی مثل روبرتـو آمپـوئرو   

شـهر  « La ciudad está tristeروویـک   و رامـون دیـاز ات  »کسی کریستین کاسـترمن را کـشت؟  
را بـه  ) 2002 (»کنـد  ال مـی ؤمردي که س« El hombre que pregunta و) 1987 (»غمگین است

آنان در آثارشان از خـشونت      .  بویلد آمریکایی بودند   -ثیر سبک هارد  أچاپ رساندند که تحت ت    
ت دیگـر، آنـان سـبک نـو        به عبـار  . کردند و ظلم و ستم دولت دیکتاتور زنرال پینوشه انتقاد می         

  ).68الکهارت (کنند  پلیسی را دنبال می
 خلق  »شهر غمگین است  «رامون دیاز اتروویک شخصیت هردیا را در اولین رمانش به نام            

ها شرایط   هردیا شخصیت اصلی هفت اثر دیگر این نویسنده است، آثاري که توسط آن            . می کند 
و هنگـام کـشف معماهـاي جنایـت،         خاصی که در کـشورهاي آمریکـاي التـین حـاکم اسـت              

 مـردي تنهـا و       هردیا نمایندة یک ضد قهرمان اسـت،      . کنند شخصیت اصلی داستان را احاطه می     
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گرا و بدبین که فقط به دنبال افشاي فساد و خشونت ناشی از قدرت است و تفسیر حقایق             منفی
  .گذارد پنهان در سر تا سر داستان را به عهده خواننده می

هاي پلیـسی   رد در شیلی با تقلید از سبک خارجی به چاپ رمان       ـویسندگان م ـی که ن  ـزمان
 سـبک پلیـسی توسـط نویـسندگان زن          ،هاي اولیه دهۀ هـشتاد در آمریکـا         در سال  ،پرداختند می

.  به نوبۀ خود در همۀ این متون شخصیت اصلی کاراگاه خـصوصی زن اسـت    اًتقریب. شکوفا شد 
بـا  . موفقیت تجاري به نسبت زیـادي داشـت        بان گسترده و   این نوع ادبیات مخاط    1990تا سال   

 در آمریکاي التین هنوز امکان صـحبت  ،شود این حال بر خالف آنچه که در آمریکا مشاهده می    
 جنبش ادبـی  »boom« چند موارد ادبی از این نوع با  هر،مرسوم شدن وجود کارآگاه زن نبود از

 اما ازدهۀ هـشتاد     ،یش تر مواردي وجود داشتند    اگر چه پ  . بزرگ آمریکاي شمالی همزمان بودند    
هاي سیاه با کارآگاهـان      بود که برخی نویسندگان آمریکاي التینی به نوشتن این نوع سبک رمان           

بدون شک این نکته قابل توجه اسـت کـسانی کـه ایـن نـوع ادبیـات را                   . اي زن پرداختند   حرفه
داد که  ها می ر نه تنها این امکان را به آناین ام.  نویسندگان معروف آن زمان بودند  ،تجربه کردند 

 بلکه از این طریق مسائل مربوط به موقعیت زنـان در جامعـه،              ،ماهیت این سبک را کشف کنند     
  .کردند طبقات اجتماعی و نژاد را بررسی می

جداي از دنباله روي الگوهاي خارجی و یا سبک بورخس کـه الگوهـاي کالسـیک را بـه              
 ،کرد، مشخصۀ رمان جنایی در آمریکاي التـین و بـه ویـژه در شـیلی       میکشید و وارونه     طنز می 

از بـین رفـتن موانـع بـین هنـر واال و مردمـی تحـت                 . سبک تجربی و حس مقاومت آن اسـت       
. هاي ادبی به وجـود آورد      هاي جدیدي را براي ابداع مجدد سبک       هاي پست مدرن، فرصت    ایده
انتظـارات خواننـده از بازگردانـدن        رایـج و  هاي سبک    هاي جنایی پست مدرن نظم فرمول      رمان

ها براي ارائه پاسخ به واقعیات پیچیده آن زمان          کرد، چرا که این فرمول     نظم معمول را مختل می    
  .کافی نبودند

ردنند نمایندة کشف این سـبک      ک یها را زنان ایفا م     حکایات پلیسی که شخصیت اصلی آن     
ف از فراتخیل براي به معرض نمایش گذاشتن    از یک طر  . جنایی و همچنین روابط جنسیتی بود     

هماننـد آثـار یکـی از نویـسندگان        . شد ار تخیل در ساخت این نوع روایات استفاده می        کساز و   
 »بانوي ما، سـوله داد « ,Nuestra Señora de la Soledad رمان او. معروف شیلی مارسال سررانو

دنیـاي درونـی زن و جـستجوي        فضاي جدیدي را در این سبک پدید آورد، چـرا کـه             ) 1999(
به عبارت دیگر نه از قالب      . آمیخت  به هم می   ،هویت او را که با شغل کارآگاهی همخوانی دارد        

 بلکه از ماورا ادبیات بـراي حـل معمـاي جنـایی             ،کند کالسیک و نه از سبک جنایی استفاده می       
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هـاي پـست مـدرن     با فنسررانو فرم اصلی داستان جنایی را به سبکی که بیشتر       . کند استفاده می 
  .داد  تغییر می،همخوانی دارند

کـشد   مارسال سررانو با شخصیت اصلی داستانش تصویر ضد کارآگاهی را به تـصویر مـی      
هـاي   چرا که برخالف دیگر کارآگاهان شناخته شده معمول، سبک متـداول و مرسـو م داسـتان                

کند که به جـاي      وقعیتی معرفی می  اي خود را در م     سررانو کارآکاه حرفه  . دهد پلیسی را تغییر می   
جستجوي جنایتکار طبق معمول به بررسی زندگی و درون شخصیت اصلی و دیگـر بـازیگران                

  .پردازد می
، کارآگاه رزا آلواالي در جستجوي کارمن آویال بین مکزیک          »بانوي ما، سوله داد   «در رمان   

مـتن  . کنـد   را مشاهده مـی     گذشتۀ خود  ،اي در این رمان کارآگاه حرفه    . و شیلی در حرکت است    
رزا در طـول سـفر   . داستان شامل تجاربی است که در دو کشور مذکور بـه دسـت آورده اسـت        

خود را با کارآگاه تخیلی پامه ال هاوتورن، مخلوق نویـسندة ناپدیـد کـارمن آویـال شناسـایی و                 
داسـتانی کـه    خیلی مشابه  همزمان با سعی در درك هویت نویسندة ناپدید شده،    . کند مقایسه می 

هـایش را تحلیـل و       در آن آگاتا کریستی در جوانیش ایفاي نقش کرد، شخصیت کارآگاه داستان           
تواند مانع مقایسه کردن خود با او و همزمـان بررسـی و تحلیـل زنـدگی                  کند و نمی   بررسی می 

  .خودش گردد
دف رمان سررانو پیروي است از الگوي یک توطئۀ پلیسی که زندگی زنان حرفه اي را هـ                

 ولی اینطور بر می آید که به جاي جستجوي جنایتکار، جستجوي هویت زنـان               ،قرار داده است  
را درون یک اجتماع مرد ساالري دنبال می کند، چیزي که باعث می شود رمـان سـررانو رونـد            

 .پیشرفت تکامل نقش زن در سبک کارآگاهی و پلیسی را مطرح کند

  نتیجه
:  در چهار مرحله پیشرفت قابل تـوجهی داشـته اسـت   ،بانرمان کارآگاهی زنان اسپانیایی ز   

. تقلیدي، تقلیـد طنزگونـه و تمـسخرآمیز، اسـتقالل و خودمختـاري و سـبک پـست مدرنیـسم                   
دهد در آمریکاي التین سبک جنایی ابتکار عمـل خـود            همانطور که شروع این مطالعه نشان می      

 اجتمـاعی و فرهنگـی   يها یبنابر ویژگرا با تقلید از آثار خارجی شروع کرده و در نهایت آن را      
هـاي   بدین ترتیب تقلید از الگوهـاي سـبک کالسـیک یـا رمـان           . کند جامعه هر کشور اتخاذ می    

پلیسی معمایی شروع می شود، در این آثار کارآگاه به سبک دوپین، هلمس و یـا مـیس مارپـل                     
 د از طریـق منطـق و  کنند یعنی به نحو هوشمندانه و با ظرافت خاص خـو        اقدام به حل معما می    
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انــد و از هــوش بــاالتري  دوپــین و هــولمز از فــساد بــه دور و بیــانگر نظــم.  )قیــاس(مقایــسه 
پیشرو در ادبیات کارآگاهی اسـپانیایی، متعلـق بـه ایـن دوره               ماریا الویرا برمودس،    . برخوردارند

ه حـل و فـصل      مند ب  شخصیت اصلی داستان او ماریا النا موران یک کارآگاه آماتور عالقه          . است
اگـر چـه    . مسائل جنایی از طریق منطق و روش قیاسی به سبک دوپـین و مـیس مارپـل اسـت                  

 نوآوري درون ایـن  ی اما نوع ،کند هاي کارآگاهی کالسیک را تقلید می      برمودس فقط سبک رمان   
دهند که نـه تنهـا       هاي اصلی آثارش را زنانی تشکیل می        چرا که شخصیت   ،کند سبک معرفی می  

 مختص مـردان    هاي دولتی مهمی را در دست دارند که معموالً          بلکه پست  ، باهوشند روشنفکر و 
اي مطیع، ناآگاه  دهد با زن عادي و کلیشه این تصویري که الویرا از زن روشنفکر نشان می        . است

از این رو   . شود متفاوت است   هاي اصلی مرد ظاهر می     هاي کارآگاهی با شخصیت    که در داستان  
رد که ماریا الویرا برمودس پیشرو در طرح و بررسی موضوعات مربوط به زنـان              یید ک أتوان ت  می

بدون شک این نویسنده اولین کسی است که به یـک           . هاي پلیسی آمریکاي التین است     در رمان 
  .هاي کارآگاهی آمریکاي التین داده است زن نقش اصلی را در داستان

 هـم در آمریکـا و هـم در اسـپانیا و     هاي جنایی پس از دورة کالسیک، در اوج رواج رمان       
مشخـصۀ سـبک    . توسعه یافت  هاي پست مدرن نیز    هاي کارآگاهی با فن    آمریکاي التین، داستان  

پست مدرن در ادبیات ارائه یک دیدگاه وسیع و بازخواست از همه چیز و بازگذاشتن امکانـات           
ـ       . ها و رویکردها است    ها، دیدگاه  متعدد براي راه حل    یش در رمـان مارسـال   ایـن سـبک کـم و ب

ـ «در اثـر ایـن نویـسنده بـه نـام            . شـود  سررانو نویسنده شیلیایی دیـده مـی        » سـولداد  ،انوي مـا  ب
انـد بـه    هـا و قـوانین مـرد سـاالرانه ناراضـی      هاي مختلفی از زنانی که به نوعی از ارزش         دیدگاه

ي جنـایی   هـا  اما برخالف عناصري مثل خشونت و زبان تند که در رمان          . شود تصویر کشیده می  
ملی و أ بـه خـود تـ   ،خورد، سررانو در آثارش با پیروي از ساختار رمان پلیـسی   زیاد به چشم می   

جستجوي مدام براي پاسخی راجع به موضوعاتی که اثر منفی بر واقعیت زنـدگی زنـان دارنـد                  
اي رزا آلواالي خوانندة ذهـن و تجربـه    ارآگاه حرفهـار کـبدین طریق، توسط رفت   . پرداخته است 

 هاي مطرح شده در این تناوب امکانات و موقعیت . کند هاي مختلف کشف می    نانه را از دیدگاه   ز
  .کند هاي به سبک پست مدرن ارتباط پیدا می آثار او سرانجام با نوشته

اي کـه بـه دلیـل        در نهایت سبک نو پلیسی که توسط میریام الورینی ابداع شـد، نویـسنده             
سبک رمان پلیـسی الورینـی    .  کشور به مکزیک مهاجرت کرد     دیکتاتوري نظامی آرژانتین از این    

بـرخالف  .  بازتابی از این احساس جستجوي عدالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی اسـت             دقیقاً
 بر الگـوي رمـان جنـایی قـرار           و منحصراً  ی پایه و اساس رمان خود را صرفاً       ـو، الورین ـررانـس
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 بلکه سعی ،امل و مقصر جنایت نیستدهد، چرا که هدف اصلی موضوع داستانش کشف ع         نمی
 به ویژه علیه زنان توسط یک جامعه        ، اعمال شده  هاي عدالتی دارد با استفاده از شهادت زنان، بی      

کنـد را برجـسته کـرده و بـه تـصویر             آمیز برخورد می   فاسد و غافل که علیه فقرا و زنان تبعیض        
 با ترکیب رمان    »سبزه در قرمز  «نی  برخالف آثار دیگر نویسندگان سبک جنایی، اثر الوری       . بکشد

کنـد و سـرانجام آن را تبـدیل بـه یـک       نگاري، سبک نو پلیسی را دنبال می کارآگاهی و روزنامه 
 پایـان بـاز و نـامعلوم آن         ،کند درآخر، مورد دیگري که این اثر را متمایز می        . کند رمان متعهد می  

عی کـه توسـط دولـت و جامعـه          است که بیانگر این است؛ تا زمانی که براي مـشکالت اجتمـا            
شوند راه حلی جستجو نشود، ایـن مـشکالت    مردساالري براي سرکوب و راندن زنان ایجاد می 

  .همچنان وجود خواهند داشت
هـاي مختلـف آن کـه در ایـن مقالـه معرفـی               هاي ادبی کارآگاهی و سبک     از طریق صحنه  

رسیدن به یک سـبک نـو پلیـسی    شدند، توانسته ایم روند نقش کارآگاه زن و تحوالت آن را تا            
انـد کـه بـا     هاي اصلی، زنـان باهوشـی   تمامی شخصیت. ابداع شده توسط الورینی مشاهده کنیم 

اگـر  . هاي کارآگاهی متداول و سنتی را پشت سر گذاشـتند           انجام کارشان، زن کلیشه رمان     ةنحو
کننـد، موفـق     یهاي پلیسی تقلید مـ     چه بسیاري از نویسندگان زن و مرد از سبک کالسیک رمان          

کند و به کارش یک رنـگ        شوند با یک شخصیت اصلی داستان که سریع و باهوش عمل می            می
  . فمینیستی و مجزا خلق کنند یک فضاي کامالً فمینستی خاص می دهد،

ید کرد که کارآگاه زن، با سیر در دنیاي متداول مردانـه توانـسته اسـت                أیتوان ت  بنابراین می 
یدا کند و نشان دهد که علیرغم زندگی در یک جامعۀ مردساالر، نه             جایگاه مخصوص خود را پ    

 بلکه حتی در ایفاي وظیفـه و انجـام کـار و حرفـه در پیـشی           ،توان با مردان برابري کرد     تنها می 
  .گرفتن از مردان قابل تصور است
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