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، يقـوم  يلورهـا كاز فول يـك ه هـر  كـ  يطور ب دارد، بهيپرفراز و نش يا خچهيتار يارآگاهكداستان 

ـ ه مـا را بـه انجـام ا   ك يفيظر ةتكخاص خود را دارند، اما ن يارآگاهك يها قصه خـت  ين پـژوهش برانگ ي
در » اتاق دربسته يمعما«ف به جهان، معرو يسين رمان پليبر وجود اول ياز مبنكجان اس ةاستناد به اشار

م و يپژوهش در نظـر گـرفت   ينظر يةتزوتان تودوروف را پا يةن پژوهش، نظريبود. در ا خ هرودوتيتار
در » پادشاه رامـپس و دزد «و طرح مشابه در داستان  يمان ارتباط ساختارياثبات ادعا يبرا يدر گام بعد

ـ سـه قـرار داد  يپو در مقام مقا آلن ادگار ةاصر نوشتمع يسياز داستان پل  يا نمونه با را خ هرودوتيتار م. ي
بنـا بـر    خ هـرودوت يتاردر » توس و دزدينيرامپس«ه اگرچه داستان كدهد  يج پژوهش حاضر نشان مينتا

تزوتـان   يةامالً با نظرك يشده، از نظر ساختار يمعرف» جهان ةاتاق دربست يمعما«ن ياول» ازكاس جان «نظر 
ه كوجود دارد  يتي، چهار فعل روايسيژانر پل يين در دستور زبان رواي. همچندارد يتودوروف همپوشان

 دهد. يل مكيت را تشيق رواياساس تعل

 .پو رنگ، هرودوت، ادگار آلني، تزوتان تودوروف، پيسيرمان پل هاي كليدي: واژه
 __________________________________________________________________________  

** E-mail: s.ali.ghasem@gmail.com لنده مسئونويس   
* E-mail: fazlollah1390@yahoo.com:  



 1397 ، بهار و تابستان1 هشمار، 23، دوره جهان پژوهش ادبيات معاصر 84

 ان مسئلهيمقدمه و ب -1
پـو   ) با ادگـار آلـن  يارآگاهك( يسيه داستان پلكته اجماع دارند كن نيمنتقدان اغلب بر سر ا

پـو را   ادگار آلن يارآگاهك يها ه داستانك يارآگاهكات يشود. اما ادب يآغاز م يارآگاهكپدر ژانر 
تـر دارد.   هـن كبس  يخيتر و تار ميقد ياز آن به شمار آورد، زادگاه يا ر مجموعهيتوان ز يز مين
 يهـا  قصـه  يبـه درازا  يقدمت ياجتماعنترل كو  يانضباط ييد بر تواناكيبا تأ يسيژانر پل ةشير«

ثـر  كگـردد. امـا ا   يبـازم   1تيـ وگيم نيتقـو  يها ا حداقل به داستانيال دارد يتاب دانكق يعهد عت
از، ك(اسـ » شناسـند  ين ژانر مـ يسندگان اين نويرا نخست  3ويل گابريو ام 2مونيمنتقدان جورج س

خ پرفـراز و  ين نمود، امـا تـار  ييتع يسيژانر پل يبرا يقيخ دقيتوان تار ي). اگرچه نم129، 1390
خـود   يبنـد  طبقـه  يرا بـرا  يمتفاوت يها خ عنوانيه در طول تاركدهد  ين ژانر نشان ميب اينش
ـ اكح يعنـ ين ژانر گذاشت، يا يپو برا ه ادگار آلنك ياز نام«ده است. يد تـا   ياسـتدالل  يهـا  تي
 يبرا يه عنوانك يسيا داستان پليشد،  يستم استفاده ميه البته قرن بك يارآگاهكو  ييات معمايادب
 ةسندينو 4رزيال. سا ي). دورت10(همان، » الملل بود نيان جنگ اول و دوم بيم ةن ژانر در دوريا

ند، ك يم يمعرف يسيعنوان اسالف ژانر پل ، چهار قصه را به»يمزيتر ويدرد پ« ةمجموع يها رمان
ه قدمتشان به قرن چهارم تـا  كاست  اليتاب دانكق، از ين چهار قصه شامل دو قصه از عهد عتيا

الد و يمتعلق به قرن پنجم قبل از مـ  خ هرودوتيتارقصه از  يكگردد،  يالد بازميش از مياول پ
ونـد و شـباهت   ي). اما آنچه به پ18، 1390از، ك، (اسكول است و ركر هريز از اساطيقصه ن يك

ـ رنـگ در ا يحـوادث پ  يه و تـوال نون بماند، ساختار مشابكام تاياال مياز قد يسيپل يها داستان ن ي
را در سـه   يسين مهم اشاره نموده و ساختار رمان پليز به ايد بردول نيويد يا گونه ژانر است. به

 ند،ك يم ير معرفيانس زكس
اتـاق دربسـته    ين معمـا يعنوان اول اثر هرودوت اغلب به» توس و دزدينيپادشاه رامپس« ةقص

بـه نظـر    يكيزيه از نظر فكافتد  ياتفاق م يقتل) در اتاق يك( يتيه در آن جناكشود،  يشناخته م
ن قصه از ياز آن خارج شود. در ا يا حتيار بتواند به آن وارد ك تين است جناكرمميرسد، غ يم

ابان يخ يها قتل«زد. در داستان ير يز را به هم ميچ ه شناخته نشود، همهك آن يهرودوت دزد، برا
ـ «ارآگاه به نام ك يكه كز يپو ن اثر ادگار آلن» مورگ مـادر و دختـر    يـك در مـورد قتـل   » نيدوپ
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شـود   يافته مـ ي يجنازه در اتاق يكاتاق دربسته است و  يمعما يكاز  يا ند، نمونهك يق ميتحق
در هر دو داستان باعث شده است تا هر دو  ين شباهت ساختاريه از داخل قفل شده است. اك

» توس و دزدينيرامپسـ «م. البته در داستان يربسته) بداناتاق د ي(معما يارآگاهكرا از نوع داستان 
ـ داستان قتـل نبـوده و دزد   ينش اصلكافتد و  يمقدمه اتفاق م يكقتل با  دن جـواهرات دربـار   ي

 ينش اصـل كـ شود و  يقتل آغاز م يكداستان با » ابان مورگيخ يها قتل«ه در ك ياست، در حال
 يارآگـاه كه كم يمعما روبه رو هست يكها با  نن داستايا يداستان، قتل است. در واقع در هردو

داستان توسـط   ياز ابتدا يارآگاهكو  ييرمان معما يكپورتر،  ةديشف آن است. به عقك يدر پ
ـ ل پاكخته شده، شيه در آغاز داستان آوكامالً مشخص كعالمت سؤال  يك ـ ان ي افتن خـود را  ي

بـه   يردن مراحل سببكرآگاه و دنبال اكاز  يروين عالمت سؤال خواننده را به پيدهد. ا ينشان م
 يشود مخاطـب بـرا   ين موجب ميند و همك يق ميها تشو ها به علت وس از معلولكصورت مع

ار چه كند، كوجود دارد، تالش  ييو معما يارآگاهك يها داستان ةه در بطن همك يافتن سؤاالتي
 يمشـابه  يسـاختار  يهـا  ن دو داستان مؤلفـه ي). در ا57، 1390از، ك. اسكبوده است؟ (ر يسك

ل يـ انتخاب شده، به دل يخيمتن تار يكتوس و دزد از ينيه داستان رامپسكوجود دارد و از آنجا 
عـدم   يسـ يرمـان پل  ياصـل  يها يژگياز و يكيرا يتر است، ز يكنزد يسيبه رمان پل ييگرا واقع

ز منـابع  ا يريـ گ و با بهره يليتحل -يفيتوص ةوين پژوهش به شيل است. در ايوجود عشق و تخ
وار آن، به  و وجود ساختار داستان خ هرودوتيتار يتيروا ةه بر جنبكيم تا با تيبر آن يا تابخانهك

تزوتـان   يـة توس و دزد) بـر اسـاس نظر  ينيرامپسـ  ة(قصـ  يسـ يداسـتان پل  يـك ساختار  يبررس
ـ بودن ا يسيبر پل يمان مبنياثبات ادعا يم و برايتودوروف بپرداز ان ن داسـتان، آن را بـا داسـت   ي

 يا يم. لذا سؤاالت اساسينكسه ياست، مقا يسيامالً پلكداستان  يكه ك» ابان مورگيخ يها قتل«
 شود، يگونه مطرح م نيدهد ا يل مكيپژوهش حاضر را تش ةريكه پك

 م است؟يچگونه قابل ترس يسيرنگ رمان پليخچه و ساختار پي. تار1
خ يتـار توس و دزد در ينيسـ تزوتـان تـودوروف داسـتان رامپ    يـة ه بـر نظر كيـ ا بـا ت ي. آ2

 د؟ينام يسيداستان پل يكتوان  يرا م هرودوت
پادشـاه  «و » ابـان مـورگ  يخ يهـا  قتـل «رنـگ دو داسـتان   يپ يسـاختار  يها . شباهت3

 ر است؟يچگونه قابل تفس» توس و دزدينيرامپس
ـ د يسـ يدر ژانر پل يتيا هر چهار فعل رواين دو داستان، آيه بر اكي. با ت4 شـود؟   يده مـ ي

 منجر شده است؟  يسيق در ژانر پليبه تعل يتيم فعل رواداك
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 پژوهش ةنيشيپ -2
ت از يات غرب و به تبعيدر ادب يداستان يدر ژانرها ييو ساختارگرا يشناس تيروا ةنيدر زم
 يشده اسـت، در مـورد ساختارشناسـ     انجام يفراوان يها پژوهش يفارس يات داستانيآن در ادب
ن ياز ا ياديشده و تعداد ز انجام  يخارج يات داستانيدر ادب ياوانفر يارهاك يسيپل يها داستان

سـاختار ژانـر    ةز ترجمه و در دسترس محققان قرار گرفته اسـت، امـا دربـار   ين يارها به فارسك
ـ  يگر انـواع هنـر  يآن با د ةسيا قراردادن و مقايگونه  نيا ياوكخ و وايتار  يهـا  پـژوهش  يو ادب
ن باب به ژانر يه از اك ييها انجام نشده است و تعداد پژوهش يفارس يات داستانيدر ادب ياديز

 ي) در پژوهشـ 1391( يو خداداد كيفشار يمحمد مثال ياست. برا كخ پرداخته باشد انديتار
ن احمـد اشـرف   يانـد. همچنـ   پرداختـه » خ و داسـتان ين تاريب يساختار يها شباهت يبررس«به 

ن سـه گونـه   يساختار ا ةسيو مقا يبه بررس» افسانه خ، خاطره،يتار«با عنوان  يا )در مقاله1388(
ـ و معصومه زوار يامن خان يسيپرداخته است، ع قـدرت  «بـا عنـوان    ي) در پژوهشـ 1394ان (ي

» معاصـر  ةدر دور يارآگـاه ك/ ييجنا يها ش داستانيدايتبارشناسانه به پ ينگاه -يادب يژانرها
 يـك ز يه است. اما آنچـه موجـب تمـا   معاصر پرداخت ييجنا يها رمان يشناس ش و گونهيدايبه پ

ـ بودن آن است. ا يو تخصص ينگر يشود، جزئ يمشابه م يارهاكگر يپژوهش از د ن پـژوهش  ي
از ادگـار   يق آن با اثريو تطب خ هرودوتيتاردر  يسيساختار رمان پل ين بار به بررسياول يبرا
ـ گر پژوهش حاضـر ا يد يها پردازد. از حسن يپو م آلن ـ بـر جد ه كيـ ه بـا ت كـ ن اسـت  ي ن يدتري
 ن دو داستان پرداخته است.يساختار ا يبه بررس يشناس تيو روا ييساختارگرا يها هينظر

 يسيخچه و ساختار رمان پليف، تاريتعر -3
داستان آن  يه طكدانست  يتوان آن را رمان يد، ميآ يبرم يسيت ساختار رمان پليلكآنچه از 

ار را كمعقول، گنه يرهايرها و تعبي، تفسيقمنط يها با فرض يارآگاهكداده باشد و  يرو يجرم
ه كـ  ن رمـان يسد، اينو يم يسيل رمان پليانواع رمان، ذ يبند عقوب آژند در طبقهيند. ك ييشناسا
شد و در آن ك يان ميز به ميارآگاهان را نكس و بازجوها و يپل يباشد، پا يت ميانواع جنا ةدربار

و  يريـ گ ، گروگـان يدزد ، بچهي، قاچاقچيل، دزدر، جاعيگ هكت و جرم (قاتل، تليبه انواع جنا
 شود.  يآن پرداخته م يشناس ره) و روانيغ

ه در قرن چهاردهم وارد زبان فرانسه كاست  policeمشتق از  Policier كلمه ،1يسيرمان پل
ت و  يـ ه ضـامن امن كـ  يا اداره« يبود و سپس معنا» ياسيس يده سازمان« يشد. در آغاز به معنا

 __________________________________________________________________________  
١. Roman Policier 
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ر دولـت،  ي(تداب politeiaز يآن ن يونانيه لغت ك politia ينيالت ةرا گرفت. از واژ» ش استيآسا
ـ . در ا)404، ص2001(فرهنگ ريشه شناسي واژگـان،  شده است ) است، گرفتهياسيم سيرژ ن ي

ـ روا ةق و اداميت جرم مشخص است و تعليها اغلب اوقات از همان آغاز ماه رمان  يت بسـتگ ي
). 48، 1374آژنـد،   ك.ره) دارد (ريـ و غ يمانيرم (ترس، گناه، پشج يشناس امل به حالت روانك

 يـك واقعاً  يوتاه باشد و به هر حال زمانك يا ا قصهيبلند و  ين است داستانكمم يسيداستان پل
ـ رخ دهد، احتماالً ا يتير باشد، جنايات زكه شامل نكشود  يخوانده م يسيرمان، پل ـ ن جناي ت ي

ا ي يا حرفه يارآگاهك ةليوس ت بهيگرفته باشد و سر آخر جنا  ا چند شخص انجامي يك ةليوس به
تـاب  كجهـان مثـل    يكالسكاز آثار  ي). در برخ33، 1989روز،  مونتشف شود (ك يا رحرفهيغ
ـ  مك، اريپ شهرياودا يل يرژيو ديا آنه را  يسـ يرمـان پل  ةدهنـد  لكياز عناصـر تشـ   يش برخـ يوب
و  يمنطقـ  يفـ يانواع رمـان، بـه تعر   يبند قدان با طبقهم، اما بعدها در دوران معاصر منتيابي يبازم
ف و قرارداد بر ين تعريا يريگ لكه پس از شك يا گونه اند به افتهي دست يسيرمان پل يبرا يعلم

خ يتـار ر يـ نظ يكالسكمتون  ينيو د يخيتار يها از داستان ي، برخين ژانر داستانيسر ساختار ا
توان داسـتان   ين ساختار ميه بر اكيق) را با تيد عتال در عهيتاب دانكتاب مقدس (كو  هرودوت

 دانست.  يسيپل
لورها و كن فوليتر ميتوان در قد يها را م گونه داستان نيا يها شهيه ركدهد  يمطالعات نشان م

 يال تـوان از البـه   يرا مـ  ييبه مفهـوم ابتـدا   يسيداستان پل يها غمبران سراغ گرفت. نمونهيعصر پ
االعتبـار   كوكتـاب مقـدس مشـ   كسندگان يل و نويرژيسرون و ويوت، سازوپ، هرود يها نوشته

 كوكت مشياكنشان حيد بهتريه شاكگردد  يافت ميات شرق يز در ادبين ييها د. نمونهيشكرون يب
 يقرون و اعصـار رو  يه از وراكاست » بل و اژدها«ال در داستان يحضرت دان يعال يگر ارآگاهك

و، چاسر ياچكاز بو ييها ها و افسانه هم قصه يات قرون وسطيزند. از ادب يهولمز م كدست شرلو
اند. مثال  دهيتجسم بخش يداستان يها تيرا در شخص يگر ارآگاهكه كگران بر جا مانده است يو د

ـ قرون جد يةاول يها ن نمونهيتر ياست و قو» شب يكهزار و «تر  برجسته تـاب  كاز  يد در فصـل ي
 يلسوف قهرمان اسب و سـگ ياست و در آن ف يجدهمرمانس قرن ه يكه كولتر است  1»صادق«

ف يهـولمز توصـ   كامـل شـرلو  كده باشد، به دقـت و بـا شـم    يرا د يكچ يه هك آن يگم شده را ب
) يســي(پل ييرمــان جنــا«امــا امــروزه  ).127، 1974الكاســين،  ،10-18، 1975بوالــو، نــد (ك يمــ
 يافتـه و هـم در نـوع   ي يشـتر يروز رونـق ب  ه هـم روزبـه  كـ است  يات داستانين نوع ادبيتر جيرا
ـ گذاران ا هياز دوران پا يارآگاهكو  ييجنا يها بست گرفتار شده است.  عناصر داستان بن ن اثـر  ي
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١. Zadig 
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سان مانده و بـه سـه اصـل، وقـوع     يكنون كزر تايالك يليكپو و و ل، ادگار آلنينان دوك يعني يادب
ــك ــجنا ي ــت، تحقي ــي ــرا يق و بررس ــامالن و ك يب ــتوا كشــف ع ــل آن اس » ر اســتشــف عام
پـا بـه عرصـه     1790زبان حدود سـال   يسيانگل 1يسيپل ييمعما يها داستان). 26، 1388ج،ي(گاتر

ـ ردند. اكار كآغاز به  ييايكسندگان آمرين گروه نوياول 1830 ةگذاشتند و حدود ده ن گـروه بـه   ي
 ييهـا  ها عالوه بر انـواع مختلـف داسـتان    از آن ياريمعروف و بس ييايكسندگان رنسانس امرينو

 ييمعمـا  يهـا  گرا، داسـتان  واقع يها و رمان ييايدر يها انه، داستاني، ماجراجويليتخ -يمثل علم
ن اسـت  يد ايآ ين ژانر برميب ايخ پرفراز و نشي). آنچه از تار5، 1382، ي، اسدكنوشتند ر يز مين
هـا؛   تيه عالوه بر محتوا و نوع شخصكدر آن به وجود آمده  يخ تحوالت فراوانيه، در طول تارك

، ييجنـا  يهـا  داسـتان  ييسندگان عصر طالينو«ه ك يطور رد، بهيگ يز در برمين ژانر را نيساختار ا
شـتر  يار بيو مارش و ... بسيرز، ناي ي، سيستيركچون آگاتا  يسانك 1930تا  1920 يها دهه يعني

د كيـ تأز موضـوع آن  كـ ا بر انسجام داسـتان و تمر يتوريكو ةش از خود در دوريسان پينو يياز جنا
فـا  يا يتـر  ها نقش مهم رنگ در آثار آنيمحور بود و پ تيمتر شخصكها  آن يها اند و داستان داشته

ه در سـال  كـ مربوط به قهرمان آن بـود   يسين تحول رمان پلي). آخر26، 1388ج، ي(گاتر» ردك يم
 يـك پسـند بـه    عامـه  يها رمان يارآگاه خصوصك«ن تحول، يا ياتفاق افتاد و در ط يالديم 1990

(همان، » افتير ييس مدرن است تغيپل يدارد و گرفتار مقررات ادار يه نقاط ضعفك يمأمور عاد
 ياز لحـاظ اخالقـ   ي، انسـان ييجنـا  يهـا  رمـان  ةن قهرمان تازيتوان گفت ا يه مك يطور به). «26

 ).67، 1980گرينبالت، » (بود يعاطف يها شيار، اما دچار تشوكدرست

 يسيرمان پل يشناس طرح -4
از  يل خاصـ كر است و در اصطالح داستان شيك، صورت و پينقاش يرح در لغت به معنط
ـ طـرح داسـتان    يريـ دارد. بـه تعب  يفيتوصـ  ةطـور مشـخص جنبـ    ه بهكاست  يسينو داستان ا ي

ن دو ياز ا يكچ يه ةتواند در جرگ ياش نم افتهيرنگ گسترش نيه به لحاظ پكاست  يا شنامهينما
داللـت دارد،   يزيچ يد بر حوادث بر اوضاع و احوال و چگونگكيأت يرد و به جاينوع قرار بگ

دارد،  يات ممتـاز و قابـل تـوجه   يه خصوصك يت مجرديا شخصيمجرد  ةا حول محور صحني
ت ابتـدا و انتهـا،   ي) شـامل دو وضـع  يت داستاني). هر طرح (روا338، 1387، داد، كگردد ر يم

گر يديكـ ابتـدا و انتهـا بـا     يح داسـتان طـر  يـك گر در ير است. به عبارت دييتغ يكمشروط بر 
هر داستان حاصل بـه  «شده است. يرييداستان متحمل تغ يت اصليمتفاوت است و حتماً شخص

مـورد   ي). اگر زمان داسـتان خطـ  180، 1381، يو محمد ي(عباس» تعادل است يكختن يهم ر
 __________________________________________________________________________  

١. Mystery Fiction 
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 ش داد،ير نمايل زكتوان به ش يگانه را م سه يندهاينظر باشد، فرا

 
 طرح داستان ةگان سه يندهايفرا، 1لكش

ه از آغـاز تـا فرجـام    كـ در بستر زمان است  يتوان گفت طرح هر داستان سلسله حوادث يم
داسـتان از   يـك  يين طـرح بـا حـوادث خـاص خـود بـه جـدا       يده است و ايدچار تحول گرد

را از  ينآغاز و فرجام، هر داسـتا  يها رانهك«سد، ينو يوپا مكانجامد. فاطمه  يگر ميد يها داستان
 يسـ يپل يهـا  ). رمان4، 1390وپا، ك» (بخشد يخاص م يند و به آن جهانك يگر جدا ميداستان د

خاص شـامل دو داسـتان اسـت، داسـتان      يطرح يدارا يات داستانياز ادب يا عنوان شاخه ز بهين
طـرح داسـتان    ةگان سه يندهايفرا ي). و دارا287، 1383(تودوروف،  يت و داستان بازپرسيجنا
هـا   ن رمـان ين است. در ايدار فرجاميت پايو وضع يانيدار ميت ناپايه، وضعيت اوليمل وضعشا

) آغاز شـود، بـه   ي(داستان بازپرس يه داستان دومك ت، قبل از آنيداستان جنا يعنيداستان اول، 
ـ ن حـوادث در ا يتوان گفت، بار سنگ يم يسيده است. در طرح داستان پليان رسيپا ن رمـان از  ي

ن نقطه از يحوادث در ا ةفكه ك يطور گر) شروع شده به بيتخر يرويدار (ورود نيات ناپيوضع
داستان شروع  ةدهند سامان يرويگاه نيچربد. و داستان دوم از جا يگر نقاط طرح ميداستان بر د

 شود،  يم
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 ساختار طرح رمان پليسي ،2شكل 

ـ سـتان جنا در داسـتان اول (دا  يسـ ين حوادث در طرح رمان پلياگرچه بار سنگ ت) اتفـاق  ي
ه كـ گونـه   دارد. و همـان  يگاه خاصيت و جايز اهمي) نيافتد، اما داستان دوم (داستان بازرس يم
اسـت   يسـ يدر رمان پل يا دزديهمان قتل  1گر بيتخر يرويدهد، ن يز نشان مين 2 ةل شماركش
 يگـاه بـرا  ارآك يهـا  ه داستان دوم، تالشك يد، در حاليآ ين ژانر به حساب ميا ينش اصلكه ك
در  يرد و بـه نـوع  يـ گ يت را در برمـ يآنان از انجام جنا ةزيت و انگيا عامالن جنايشف عامل ك

 يسـ يند. امـا آنچـه در رمـان پل   ك يب شده در داستان را ساماندهيت تخريتالش است تا وضع
 ) است.  يشش داستانك 2قيشود، تعل يت ميشنو با روا تيرنگ و ارتباط روايباعث گسترش پ

 ياوكنجكه كل كن شيگردد، نخست يت طرح داستان ميصر به دو صورت باعث جذابن عنيا
 يـك با توجه بـه چنـد سـرنخ (    يعنيدارد،  يها به سمت علت گام برم شود، از معلول يده مينام

دا نمـود.  يت) را پيجنا ياو برا ةزيد علت آن (قتل، مجرم و انگيبا )گار، رد پا و ...يجسد، ته س
ـ رو يه از علت به سمت معلـول مـ  ك ق استيل دوم تعلكش ه يـ اول يهـا  نخسـت داده  يعنـ يم، ي

 يزيـ دهنـد و منتظـر آن چ   يمان م نند) را نشانك يم ينيچ نزاع سخت مقدمه يه براك يارانك(تبه
 __________________________________________________________________________  

گر معناي منفي آن نيست، بلكه هر عاملي كه باعث تغييـر در حـوادث داسـتان شـود،      منظور از نيروي تخريب. 1
 شود. گر ناميده مي نيروي تخريب

٢. Suspension 
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ـ ). ساختار طرح ا289، 1383، (تودوروف، كه اتفاق خواهد افتاد ركم يمان يم جـاب  ين ژانـر ا ي
ـ كشمك ياند و نوعارآگاه همواره مصون بمكه كند ك يم ن يش و تقابل همواره در طول داستان ب
 يشود و برا يوارد محل جرم م يمختلف يها ار از راهك تيار وجود دارد. جناك تيارآگاه و جناك
ن يتـر  كوچـ كارآگـاه از  كه در مقابل ك يزد، در حالير يز را به هم ميچ ه شناخته نشود همهك آن
وقوع  ةتوان گفت لحظ يند. پس مك يار استفاده مك تيجنا يريافتن سرنخ و دستگي يزها برايچ

ردن كـ گم  در حال فرار و رد يكيشود و  يار شروع مك تين جنايتقابل و برخورد ب يجرم نوع
 است، يو يريدستگ يدر تالش برا يگريو د

عالوه بر اين قواعد و معيارهاي خاصي موجب تمايز ساختار رمان پليسـي از ديگـر انـواع    
د و تزوتـان تـودوروف از سـاختارگرايان عرصـة داسـتان و روايـت در مقالـة        شـو  داستان مـي 

، هشت قاعدة اساسي براي رمان پليسي برشمرده كه به ترتيـب زيـر   »شناسي رمان پليسي سنخ«
 )،290 هماناست رك، (

 
 يسيار در ژانر پلك تيارآگاه و جناك ة، رابط3ل كش
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 يسيرمان پل ة، هشت قاعد1جدول 

 جسد)يك( يقربان يكمجرم داشته باشد و حداقل يكارآگاه وكيكثركد حدايبايسي. رمان پل1

 دست به قتل بزند. يل شخصيد به خاطر داليارآگاه باشد، او باكيكايياار حرفهكتبهيكدي. مجرم نبا2

 ندارد.ييجايسي. عشق در رمان پل3

 باشد.يد آدم موجهي. مجرم با4

 ست.ين رمان مجاز نيبودن در ايه شود، فانتزيتوجيعقالنياوهيد به شيز بايچ . همه5

 ست.ينييها جان رمانيدر ا يشناختروانيهاليفات و تحليتوص ي. برا6

 ارآگاهكمجرم،  =سنده، خواننده يد برقرار باشد، نوين معامله باي. در مورد اطالعات مربوط به داستان، ا7

 ردكشده حذر ياركش پا افتاده و دستيپياهحلها و راهتيد از موقعي. با8

بر » ابان مورگيخ يها قتل«و » توس و دزدينيرامپس«ق ساختار دو داستان يح و تطبيتشر -5
 تودوروف يةاساس نظر
ن دو داستان ين ايب يداستان ةان شد، از نظر ساختار و گونيز بيالم نكه در صدر كگونه  همان
 ييرمان معما ةتوان از گون يها را م ن داستانيا يرد و هردوخو يبه چشم م يفراوان يها شباهت

ه اتفاق افتاده كرا  يبيت عجيوشد جناك يه دارد. او مكيارآگاهش تكبر قهرمان  كن سبيا«د. ينام
ـ امل اك يها ). از نمونه11، 1389و، ي(فرن» ندك ييرازگشا پـو و   تـوان ادگـار آلـن    يمـ  كن سـب ي

ابان مـورگ را  يمرگ دوگانه در خ يه با قدرت منطق معماكرد را نام ب» نيدوپ«ش كريارآگاه زك
انـد،   معـروف » اتـاق دربسـته   يمعما«ها به  ن داستانيا يه هردوكن از آنجا يند. همچنك يحل م

ـ ن ايز بيار نك تيان ورود و خروج جناكت و نامعلوم بودن ميتوان گفت، از نظر نوع جنا يم ن ي
ـ آور ياز دو داسـتان را مـ   يا خالصه نجايدو داستان شباهت وجود دارد. در ا م و در ادامـه بـه   ي

 م.يپرداز يها م آن يساختار يها شباهت يبررس

 توس و دزدينيداستان رامپس -5-1
چ يه بعـدها هـ  كـ  يم داشت، بـه حـد  يشامل زر و س يالنكتوس) ثروت ينيرامسس (رامپس

رشار در صـدد افتـاد   ن ثروت سيمحافظت از ا يبرا يد. وياو نرس ين بابت به پاياز ا يفرعون
اخش باشد. معمار آن بنـا  ك يرونيآن همان حصار ب يوارهاياز د يكيه كبسازد  يمكانبار مستح

ـ د يهـا  از سـنگ  يكيه كرد كن يچشم داشت و هم خود را مصروف بر ا يشاه ةنيبه گنج وار ي
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 يوقتـ  نفر قابل جا به جا شدن باشد. يك يا حتيدو  ةليوس ه بهكار بگذارد ك يرا طور يخارج
را به آنجا انتقال دادند، پس از چند سال معمار در بستر  يد آماده شد و ثروت سلطنتيجد ةخزان

ش، راز سنگ قابل انتقال يخو كيريز ةدربار ياحتضار، دو پسر خود را فرا خوانده ضمن شرح
ـ كبـه ثـروت    ييذاكت سنگ كه شما با حركام  ردهك ياركرد و گفت، كآنان فاش  يرا برا  يالن
ـ ده نگـه دار ين سرّ را پوشيافت و افزود اگر ايد يت خواهدس د يـ د تمـام عمـر در رفـاه خواه   ي
دن جواهرات دربـار) مشـغول شـدند.    يار (دزدكست. پدر درگذشت و دو پسر  به انجام آن يز
ردنـد و آن را فقـط همـان    كدا يـ وار خزانه پيها شبانه به قصر آمده و سنگ مورد نظر را در د آن

ننـد. روز بعـد پادشـاه در    كپول و جواهرات فـرار   يه توانستند با مقدار فراوانكنار زدند كقدر 
سـت. امـا چـون مهـر و     يز نيها همانند قبل لبر از خمره يه بعضكافت يد از خزانه درين بازديح

 ينـد! وقتـ  كر يت را دسـتگ ين جنايد عامل ايه چگونه باكران ماند يها دست نخورده بود، ح موم
ـ يش سالم بود، فرعون در حيخو يز بر جايها ن رار شد و مهر و مومكن بار تيار چندكن يا  يران

ها گذارند. دزدها شبانه از همـان راه قبـل    نار خمرهكبسازند و  ييها دستور داد تله يو سرگردان
خمره شد، در دام افتاد و از برادرش خواست سـر   يكه نزدكن ياز برادران هم يكيباز آمدند و 

ن عمـل را  يمت اكه حكهر دو گردد! برادرش  يتن مانع گرفتار يتا سر ب ندكاو را از تن جدا 
برادر به خانه رفت! روز  ةديرد و با جابه جا نمودن آن سنگ همراه با سر بركن يافته بود چنيدر
ـ يرد، از دك يد ميه پادشاه خزانه را بازدكگر يد رت افتـاد! و  يـ سـرِ دزد سـخت بـه ح    يدن تن ب

رت دستور داد جنـازه  يو ح يت سرگردانيرد. او در نهاكها مشاهده نواريدر د يو خراش يخراب
ننـد.  كر يجنازه آمد دسـتگ  يكان و ناالن نزديه گركس را كنند و هر كزان يشهر آو ةرا بر درواز

 يحرمت يب ياند، آن را نوع ختهيپسرش را بر دروازه آو ةد جنازيه مادر شنك ين هنگامين حيدر ا
اورد خـود بـه   يـ برادرش را بـه خانـه ن   ةه اگر تا شب جنازكرد كد يگر را تهديدانست و پسر د

فـراوان   يعذرها كرد. پسركخواهد  يعنوان دزد جواهرات معرف شگاه فرعون رفته و او را بهيپ
رد و به كرا پر شراب  كد. چند مشيشياند يا چاره كه پسركن يآورد، اما مادرش قانع نشد تا ا

 يمـ كهـا را   كد سر مشـ يآنان رس يكه نزدكن ياه افتاد و همبرادرش به ر ةطرف پاسبانان جناز
ه كـ رد كـ  يوانمـود مـ   يزد و طـور  يخت و مرتباً بر سر خـود مـ  ين ريها بر زم گشود تا شراب

وچـه روان شـده هـر    كل شـراب در  يدند سيه دك را اول ببندد، پاسبان كدام مشكداند سر  ينم
جوان در ابتدا تظـاهر بـه    كدند پسريشكسر ن خوان مفت تا توانستند ياله به دست از ايدام پك

ه نرم شد و همـه بـا هـم بـه شـراب      ك ييدادند تا جا يپاسبانان او را دلدار ينمود ول يناراحت
 يد و پاسبانان  به حديشد و شب فرا رس يخال يگريپس از د يكيها  كخوردن نشستند و مش
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ن آورد و به نشان ييادرش را پابر ةجوان جناز كه مست افتادند و از حال رفتند پسركدند ينوش
ـ دن ايد و به خانه رفت. پادشاه از شنياز پاسبانان را تراش يكطرف صورت هر  يكتمسخر  ن ي
ـ ن جنايه هست اك يم گرفت به هر نحوين شد و تصميار خشمگيخبر بس ار تردسـت را  كـ  تي
ـ     ين فرعون دختر خود را به روسپيند بنابراكر يدستگ ـ ا واردخانـه فرسـتاد و دسـتور داد ت ن را ي
ه در عمر كرا  ياركن  يتر ن و زشتيتر انهكريها بخواهد تا ز م شدن از آنيرد و قبل از تسليبپذ

رد، او را كـ ان يـ از دربار و بـردن جنـازه را ب   يدزد يماجرا يسكند تا اگر ياند، بازگو ردهكخود 
از  يگـر يد ةم گرفت تـا گوشـ  يار فرعون باخبر شد، تصمكاز  يجوان وقت كنند. پسركف يتوق
رد و آن را كه تازه مرده بود قطع كرا  يا جنازه ين بازوينشان دهد، بنابرا يخود را به و كيريز

ه كه دختر فرعون آن سؤال را  ك يخانه رفت. هنگام يرده به نزد دختر فرعون در روسپك يمخف
را هنگام  ه سر برادر خودكن بود يارم اكن يتر گفت، زشت كد پسريد از او پرسيپرس ياز همه م

ارم پس گرفتن جسدش از پاسـبانان دربـار بـود. دختـر     كن يتر انهكريدم و زياز خزانه بر يدزد
ر نموده از او خواست تا دستش را در دست يار را دستگك تيه جناكن ياز ا يفرعون با خوشحال

قطع شده را در دسـت دختـر فرعـون     يشب آن بازو يكيجوان در تار كگذارد، پسر كدختر
را صـدا   يپنداشت دست دزد را گرفته پاسـبان  يه مكرد بانو كگر فرار يد ياز راه در گذاشت و

ـ د. ايانه اغفال شده، خبر را به فرعون رسانكريد چه زيه فهمك يزد، اما هنگام ـ  ي  ةن تهـور ماهران
ام يـ شـهرها پ  ةه به همك يطور رد بهك يرت و شگفتيجوان فرعون را دوباره غرق در ح كپسر

ه كـ شـت، بل كند نـه تنهـا او را نخواهنـد    ك يه اگر خود را معرفكدزد مژده دهند ه به كفرستاد 
شـگاه  يرد، دزد به حرف فرعون اعتماد نمود و خود را بـه پ كافت خواهد يز درين يميپاداش عظ

، 1368درآورد (هرودوت،  يو ين نمود و دخترش را به زنيرد. فرعون او را تحسك يمعرف يو
 ص)ي. با تلخ163-159

 ابان مورگ  يخ يها داستان قتل -5-2
ه كـ  كيوحشتنا يها غيج يسن روش به صدا ةنان محلكساعت سه، سا يامروز صبح، حوال

 يزن كدار شدند. آپارتمان فوق در تمليآمد ب يابان مورگ ميدر خ يا چهارم خانه ةظاهراً از طبق
ـ   يبود. پس از مدت يل لوسپانايامكو دخترش مادمازل  يبه نام مادام لوسپانا حاصـل   يتـالش ب

لـم  يرا با د يها به همراه دو ژاندارم، در اصل هيورود به ساختمان، هشت تا ده نفر از همسا يبرا
ه گروه فـوق از  ك غ قطع شده بود، اما همچنانيج ين هنگام صدايردند و وارد شدند. در اكباز 

ه ظاهراً كده شد يخشن در حال مجادله شن يا چند صدايرفت، دو  يها باال م ف پلّهين ردينخست
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ز قطع شـده  ين صداها نيدند، ايها رس ف پلّهين رديبه دوم يآمد، وقت يساختمان م ييباال ةاز طبق
هـا   وت مطلق فرو رفت. گروه متفرق شد و شروع بـه جسـتجو در اتـاق   كز در سيچ بود و همه

 يد) اعضـا ه درش از داخل قفل بود و به زور بـاز شـ  كچهارم ( ةدر طبق يرد. با ورود به اتاقك
شان شد، آپارتمان بـه   ياندازه باعث وحشت و شگفت يكه به كرو شدند  روبه يا گروه با منظره

نده شده بـود.  كجهات پرا يسته و در تمامكخته بود. اثاث خانه شيل به هم ركن شيتر انهيوحش
ـ د يبخـار  يشد. رو يده ميخون آلود د يغيت يصندل يك يرو ـ دو  يواري  يا سـه دسـته مـو   ي

چ ينده شـده بـود. هـ   كشه يه آغشته به خون بود و ظاهراً از ركبلند انسان قرار داشت  م ويضخ
 ياز دوده در بخـار  يرمعمـول يه مقـدار غ كـ  شد؛ اما پس از آن يده نميد ياز مادام لوسپانا ياثر
! جسد دختر ، با سـرِ رو بـه    يمخوف ةردند و چه صحنكش را جستجو كده شد، دوديد يواريد
 يـك بار ير در آن مجرايگ چشم يا ده شده بود. جسد به زور تا فاصلهيشكرون يبن، از آنجا ييپا

به دسـت   كن راز هولنايا ةدربار ين رديتر كوچكبه باال رانده شده بود. بنا به اطالع ما، هنوز 
در آن  يه جسد مادمازل لوسپاناك يه درِ اتاقكآورند  ياد ميامده است... چهار تن از شهود به ين
ـ چ نالـه  يوت مطلق بود. هكز در سيچ از داخل قفل بوده است. همه دا شد،يپ ده يشـن  ييا صـدا ي
م از داخـل  كـ مح يها هم در اتاق پشـت  ده نشد. پنجرهيس دكچ يردن در هكشد. پس از باز  ينم

ن مـاجرا  ير ايبه س يبيعج ةن عالقيان دو اتاق بسته بود اما قفل نبود... دوپيبسته شده بود. در م
ر قابـل  يغ ةس درباريمردم پار يداد. من تنها توانستم موافقتم را با تمام ينشان م شف راز آنكو 

ن ينم. دوپك يريق آن قاتل را ردگيه از طركدم يد ينم يچ رديرا هينم زكان يحل بودن آن راز ب
ـ ن دو اتاق بايرد، از جمله جسدها را و گفت، پس تنها در اك يز را به دقت بررسيچ همه د بـه  ي

 يها بررس جهت ياتاق را در تمام يوارهايف و سقف و دكس، يم. افراد پليفرار بگرد دنبال راه
ه يها شـب  از آن يكيه كها بود  ن پنجرهييخ در پايرسد دو م يبه نظر م كوكاند. اما آنچه مش ردهك
ف دستم افتاد. كآن،  ةمتر از تنيم سانتيخ به همراه نيخ پنجره بود. به آن دست زدم و ته پهن ميم
 يخ به همراه آن باال رفت و بر جايباال بردم؛ سر م يمترينر را فشار دادم و پنجره را چند سانتف

خته بود. پس يتختخواب گر يباال ةمعما حل شده بود. قاتل از پنجر ينجايخود ثابت ماند. تا ا
رده كـ م كاو بسته شده بود و فنر آن را مح ةليوس ا عمداً بهياز خروج قاتل، پنجره خود به خود 

ـ ندن اكه ك يدان ين. مكنده شده نگاه كشه ياز ر ين در ادامه گفت، حاال به موهايبود ... دوپ ن ي
ه نشـان  كز از تن جدا شده ير نيپ يخواهد؟ تازه سر بانو يم ياديشه چه قدرت زيهمه مو از ر

مـن   در آورد و به يا روزنامه ةديب خود بريداشته است! بعد از ج يدهد قاتل قدرت فراوان يم
ره رنـگ از نـژاد   يـ ار بـزرگ ت ياورانگوتان بس يكت يداد در آن نوشته شده بود، صبح روز جنا
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دا شده اسـت  ير آپارتمان پيبرقگ ةليم يپا ين گفت، روبان چربيد شده است. دوپيص ييبورنئو
ر يانورد اورانگوتان را از جزاين دريزنم ا يانوردان باشد و حدس ميندارم مربوط به در كه شك

ـ يوارد شد و معلوم شد در ين لحظه مرديآورده باشد ... در هم هند ن گفـت،  يانورد است. دوپ
ن يداشتن ا يباً برايه تقركن ك. باور يا اورانگوتان آمده يه براكنم ك ين دوست من تصور ميبنش
ـ ل است. چند سـاله اسـت؟ در  يامالً اصكشود.  يام م يوان حسوديح نجاسـت؟  يانورد گفـت، ا ي

ـ در يـك ن راست بوده است و اورانگوتان متعلق به يدوپ يها رفه حكمعلوم شد  انورد اسـت.  ي
وان را بـا  يت حيرا با زحمت از هند آورده است و شب جنا يانورد گفت، اورانگوتان وحشيدر

ده بـوده  يش از صاحبش ديد اصالح رينه در حال تقليآ يغ به دست جلويآلود و ت فك يصورت
ر برق آپارتمـان  يرده و از تكغ به دست فرار يت يوان وحشيح هكخواسته آن را شالق بزند  يو م

خ از پنجـره  يدن آن مـ يشـ كت با يشده و پس از انجام جنا يباال رفته و وارد اتاق خانم لوسپانا
 ص).ي. با تلخ119-148، 1387پو،  فنر دوباره بسته شده است (آلن كمكرده و پنجره به كفرار 

 تودوروف يةداستان بر اساس نظردو  يساختار يها ل شباهتيتحل -5-3
 يـة بـر اسـاس نظر   يسـ يژانر پل يساختار ةم شده بر طبق هشت قاعديبر اساس جدول تنظ

شـود. در اصـل    يده مـ ين دو داستان دينام برده، در ا يها توان گفت، تمام قاعده يتودوروف، م
شته باشـد. در  دا يقربان يكمجرم و  يكارآگاه، ك يكد حداقل يبا يسياول آمده است، رمان پل

ن در يدزد و قاتل است. همچن يگريقاتل و د يكيه كم يهست يز شاهد مجرمانين دو داستان نيا
 يهـا  قتل«قاتل است. در داستان  يريت و دستگيشف جناكارآگاه به دنبال ك يكهر دو داستان 

توس و ينيپادشاه رامپس«و دخترش) و در داستان  يدو جسد (خانم مادام لوسپانا» ابان مورگيخ
شود، مجـرم   يده ميه دكگونه  شود. در هر دو داستان همان يده ميجسد (برادر دزد) د يك» دزد
، اورانگوتـان  »ابـان مـورگ  يخ«دست به قتل زده است (اصل دوم). در داستان  يل شخصيبه دل
پادشـاه  «نـد. در داسـتان   ك يهـا حملـه مـ    به خاطر ترس از شالق صـاحبش بـه انسـان    يوحش
ه شناخته نشود و از ترس جان سر برادر كن يل اياز برادران به دل يكيز ين» دزد توس وينيرامپس

در  يچ گونـه رحـم و شـفقت   يدهد، ه يز نشان مين دو داستان نيه اكگونه  برد و همان يخود را م
ه است (اصل چهـارم).  يامالً قابل توجكمجرمان  يارهاكشود (اصل سوم). و  يده نمين ژانر ديا

خواهد تا سرش را از تن  يم يگريبرادر در بند از آن د» توس و دزدينيشاه رامپسپاد«در داستان 
ز بـه  يـ ن» ابان مورگيخ يها قتل«شود. در داستان  يهر دو م يار مانع از گرفتاركن يند و اكجدا 

ه اسـت  يو قابل توج يرفتنيپذ يار وكاست،  يوان و فاقد شعور انسانيح يكه قاتل كن يل ايدل
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ـ ل ساختار ويبه دل يسير ژانر پل(اصل پنجم). د ـ آن، سـرنخ   ةژي ارآگـاه  كحات يهـا و توضـ   يابي
 يياو را به شناسا يرونيل بيو دال ينگر يشتر جزئيشود و ب يت داستان ميشش و جذابكموجب 

و  يل منطقي. در واقع داليو يار درونكات و افيند تا پرداختن به ذهنك يم ييار راهنماك تيجنا
شش داستان شده كق و يارآگاهان دو داستان) باعث تعلكن و رامسس (يدوپ يها حدس و گمان

ه قبالً كگونه  قاتالن ندارند (اصل ششم). همان يروان يها به جنبه ياركارآگاه كن دو ياست و ا
ل كارآگاه وجود دارد (شكار و كتين جنايش بكشمكتقابل و  ينوع يسيان شد، در ژانر پليز بين

 يل است، در حـال يت و تخيروا ياينشگران و وابسته به دنكمربوط به ن تقابل ي). اما ا3 ةشمار
ز رابطـه  يـ واقـع) ن  ياي(دن يعنوان افراد خارج از جهان متن ادب ز بهيسنده نين خواننده و نويه بك

رنگ سـاده  يو پ يا شهيلكل يند تا از دالك يجاب مياز قواعد ژانر ا يكيوجود دارد (اصل هفتم). 
 ييها تين دو داستان شده است، اوالً جنايا ييرايت و گيا آنچه باعث جذابريم، زيزيدر آن بپره

ز به نحو احسن پرورانـده  يها ن تيزها و اعمال شخصيب و گرياً تعقيدر اتاق دربسته است و ثان
تزوتان تودوروف در  ةقواعد هشتگان يه مشاهده شد تمامكگونه  شده است (اصل هشتم). همان

ده يد يفراوان يها ن دو داستان شباهتيز بيرنگ نيشود. از نظر ساختار پ يده مين دو داستان ديا
 شود. يم

 طرح دو داستان يساختار يها شباهت ياوكوا -5-4
ن به يت آغازيت گذر از وضعيد. روايت ناميروا يكن دو داستان  را ير ساختار ايتوان س يم
 يارآگاه را در مواجهه با فردكن دو داستان، يت آغازينمونه در وضع ياست. برا يانيت پايوضع
ت دگرگـون شـده   ين وضـع يت ايان روايند، اما در پاكر يد او را دستگيه باكم يابي يار مك تيجنا

ـ ا ين برايار در دام قانون گرفتار شده است. همچنك تياست و جنا ـ روا يـك ه كـ ن ي امـل  كت ي
ـ قـدان  است تا در آن وجود داشته باشـد و ف  يضرور يتيشود، وجود چهار فعل روا ا ضـعف  ي

ـ ). ا29، 1995، كـورتس (شـود   يق داستان مـ يو تعل ييشش رواكن افعال موجب ياز ا يكي ن ي
 اند از، چهار فعل عبارت

 / نشان مي دهيمvرا با / )  كه آنvouloirخواستن/ (

 / نشان مي دهيمdرا با / )  كه آنdevoirبايستن/  (

 / نشان مي دهيمpرا با / ) كه آنpouvoirتوانستن/(

 / نشان مي دهيمsرا با /)    كه آنsavoirانستن/  (د
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نشـگر  ك) يهـا  نشكـ ده و از اعمـال ( يت گرديدر روا» عمل«ند ين چهار فعل موجب فرايا
عمـل   ةدهند نش و توانش انسجامكتوان گفت  يگر ميشوند. به عبارت د يم يداستان ناش ياصل

 داستان است، يت اصليشخص

 

ده شدن جـواهرات  يدزد«ت همان يروا ينش اصلك» توس و دزدينيپادشاه رامپس«در داستان 
ند. بنا كر يار را دستگكتيداستان (رامسس) در صدد است تا جنا يت اصلياست و شخص» دربار

ار را كـ تيخواهـد جنا  ين داسـتان وجـود دارد (رامسـس مـ    ي(خواستن) در ا يتيبر فعل اول روا
گـر دزدان  يش و دادن درس عبرت به دياثبات قدرت خو ين رامسس برايند). همچنكر يدستگ

ـ ز در ايـ ن» ستنيبا«عملش برساند. پس فعل  يار را به سزاك تين جنايد ايبا ن داسـتان وجـود   ي
ـ تواند ا يه دارد، مك يل قدرتين فرعون به دليستن). عالوه بر ايدارد (با ار را انجـام دهـد   كـ ن ي

ش در داستان منجر شده كشمكق و يه به تعلكاست » دانستن« يتي(توانستن) و در انتها فعل روا
ه بـا  كـ ن يده است! تا ايجا وارد قصر گردكست و از كيار ك تيداند جنا يرا رامسس نمياست. ز
دن سـر بـرادرش از دام اول   يار با برك تيگذارد. اگرچه جنا يش ميبرا ير داميو تدب ييجو چاره

ه كـ دانـد   ي، باالخره رامسـس مـ  زند يدور م كيريز با زيخانه) را ن يزد، و دام دوم (روسپيگر يم
ـ ا يكند (دانستن) و با فرستادن پكچطور او را رام  ـ ن شـخص ز ي ش يخـو  يرا بـه دامـاد   كري

ه كـ  يطور شود، به يده مين داستان ديدر ا يتيتوان گفت هر چهار فعل روا يند. پس ميگز يبرم
 د. يامل نامك) ييداستان (متن روا يكتوان آن را  يم

، يت اصلين شخصيه بكدهد  ين داستان نشان ميدر ا يء ارزش يش ها و تين شخصيب ةرابط
از موارد  يكهر  ين داستان برايار رابطه برقرار است. اگر در اك تيارآگاه و جناك، يء ارزش يش

 م،ينير برگزيبه صورت ز  يعالمت اختصار يكنام برده 
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s1= دزد 
s2 =رامسس   

s3 =كارآگاه   

O =شيء ارزشي (جواهرات)

ـ كـ شود  يدن) باعث ميداستان دزد (با عمل دزد يدر ابتدا داسـتان   يت اصـل ين شخصـ يه ب
 ةرابطـ  ييجاد شود و آن را در سـاختارگرا ياش (جواهرات) گسست ا يء ارزش ي(رامسس) و ش

 م،يده ير نشان ميآن را به صورت ز يتيروا ةم و برنامينام يم يگسستن

 )PN2=f{ s1→s2Uo( يگسستن يساختارگرا يالگو

ت ي) تا شخصـ →ند (ك يم يارك) s1(دزد) ( يكت يشخص )1دو يتيروا ةالگو (برنامن يدر ا
 ).U) محروم شود (oخود ( يء ارزش ي) از شs2دوم (
خـود   يء ارزش يند تا رامسس از شك يم ياركداستان  يم، دزد در ابتدايخوان يگونه م نيو ا

 يء ارزش يو ش يت اصليخصن شيب ةشود و رابط يس مكداستان برع يمحروم شود. اما در انتها
 م،يده ير نشان ميشود و آن را به صورت ز يم يوندياز نوع پ

 )PN1=f{ s1→s2∩o( يونديپ يساختارگرا يالگو

) تـا  →نـد ( ك يمـ  ياركـ ) s1ارآگاه)، (كت سوم (يشخص )2يك يتيروا ةن الگو (برناميدر ا
 ).∩د (يوند برقرار نماي) پoخود ( يء ارزش ي) با شs2ت دوم (يشخص

است و » قتل بانو و دخترش«ت همان يروا ينش اصلك» ابان مورگيخ يها قتل«در داستان 
نـد. بنـا بـر فعـل اول     كر يار را دسـتگ كتين) در صدد است تا جنايداستان (دوپ يت اصليشخص
نـد).  كر يار را دسـتگ كـ تيخواهـد جنا  ين مـ ين داستان وجود دارد (دوپي(خواستن) در ا يتيروا

ـ ن جنايد اياش با يقانون ةفيش و عمل به وظياثبات قدرت خو ين براين دوپيهمچن ار را كـ  تي
ستن). عـالوه بـر   ين داستان وجود دارد (بايز در اين» ستنيبا«عملش برساند. پس فعل  يبه سزا

ار را انجـام دهـد (توانسـتن) و در    كن يتواند ا يه دارد، مك يل قدرتين) به دليارآگاه (دوپكن يا
ـ ش در داسـتان گرد كشـم كق و يه باعث تعلكاست » ستندان« يتيانتها فعل روا ـ ده اسـت. ز ي را ي

 __________________________________________________________________________  
١. program narrative 2 
٢. program narrative 1 
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ه بـا  كـ ن يجا وارد آپارتمان شده است! تا اكار از ك تيست و  جناكيار ك تيداند جنا ين نميدوپ
ـ ند. اگرچه جناك ير ميآورد و قاتل را دستگ يبه دست م ييها ر سرنخيو تدب ييجو چاره ار كـ  تي

نـدازد (دانسـتن) و بـا    يدانـد چطـور او را بـه دام ب    ين مـ يخره دوپزد، بااليگر يبا بستن پنجره م
ـ در ا يتـ يتوان گفـت هـر چهـار فعـل روا     يآورد. پس م يمتعدد او را به چنگ م يها سرنخ ن ي

 د. يامل نامك) ييداستان (متن روا يكتوان آن را  يه مك يطور شود، به يده ميز ديداستان ن
، يت اصلين شخصيه بكدهد  ين داستان نشان ميدر ا يء ارزش يها و ش تين شخصيب ةرابط

از موارد  يكهر  ين داستان برايار رابطه برقرار است. اگر در اك تيارآگاه و جناك، يء ارزش يش
 م،ينير برگزيبه صورت ز  يعالمت اختصار يكنام برده 

s1=اورانگوتان 
s2 =مادام لوسپاناي  

s3 =كارآگاه  

O =شيء ارزشي(زندگي)

ـ   يشود تا در ابتدا يز اورانگوتان (با عمل قتل) باعث مين داستان نيدر ا ن مـادام  يداسـتان ب
ــ يلوســپانا ــ يو ش ــدگ يء ارزش ــابرا ي) گسســت اياش (زن ــد داســتان يجــاد شــود. بن ن همانن

ـ  يگسستن ةز رابطين داستان نيا يدر ابتدا» توس و دزدينيرامپس« ء  يو شـ  يت اصـل ين شخصـ يب
) ياز (زندگ يء ارزش ين داستان شيا يه در انتهاكت ن اسيجاد شده است. جالب اياش ا يارزش
 يريداستان مرده است و حـاال دسـتگ   يت اصليرا شخصيشود. ز يقاتل) م يريل به (دستگيتبد

محسـوب   يء ارزشـ  يشـ  يـك  يارآگاه و بازماندگان خانم لوسـپانا ك يبرا يقاتل و قصاص و
 يري(دسـتگ  يء ارزشـ  يها و ش تين شخصيب يونديپ ةن رابطيارآگاه اك يها شود و با تالش يم

 شود، يقاتل) برقرار م

 )PN1=f{ s1→s2∩o( يونديپ يساختارگرا يالگو

ء  يارآگاه بـه شـ  كن خود يو همچن يند تا بازماندگان خانم لوسپاناك يم ياركارآگاه ك يعني
پادشـاه  «ه مشاهده شد در داسـتان  كگونه  ابند. پس همانيمجرم) دست  يريخود (دستگ يارزش
تودوروف و هم بر  يةهم بر اساس نظر» ابان مورگيخ يها قتل«و داستان » توس و دزدينيرامپس

  .)38-79، 1993، گرماس(رنگ شباهت وجود دارد يپ يها تكاساس حر
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 يريگ جهينت -6
 ياز عناصـر سـاختار   يارينند و در بسك يت استفاده ميخ هر دو از عنصر روايداستان و تار

ـ شـود تـا ا   يخ باعـث مـ  ين عناصر در تاريد دارد و وجود همن دو قالب شباهت وجوين ايب ن ي
خ، از ياز مـوارد تـار   ياريه در بسـ كـ  يا گونـه  رد بـه كل به داستان يبتوان تبد يقالب را به راحت

دو  ينـد. شـباهت سـاختار   ك ياستفاده م يخيع تاريان وقايب يارآمد براك يعنوان ابزار داستان به
مختلـف   يهـا  ز شـاهد گونـه  يـ ه گاه نكشود، بل يمحدود نمن حد يخ در هميقالب داستان و تار

به  يخيه در متون تاركاست  يسيژانر پل يداستان يها گونه نياز ا يكيم. يخ هستيدر تار يداستان
نندگان بـه جـان   كسـوء قصـد  «مثـل ،  ييها مثال داستان يشود برا يده ميتسامح د يمكوفور با 

 يا توان گونه يرا م خ هرودوتيتاردر » ن فتح بابلتوس و دزد و داستاينيوش، پادشاه رامپسيدار
 دانست. يسياز داستان پل

» توس و دزدينيپادشاه رامپس«ه اگرچه داستان كن است يج مهم پژوهش حاضر ايگر نتاياز د
آن نوشته شده اسـت، هشـت    يو ابعاد شناخت يسيساختار ژانر پل ياوكها سال قبل از وا ونيليم

دارد،  يتزوتان تودوروف) بـر قامـت آن همپوشـان    ية(بر اساس نظر يسيژانر پل ياصل ساختار
دو داسـتان اسـت،    يدارا يسيد. رمان پليامل نامك يسيداستان پل يكتوان آن را  يه مك يطور به

ـ تخر يرويگاه نيحوادث در جا ي. بار اصليداستان قتل و داستان بازپرس گـر و مربـوط بـه     بي
 رد.يگ يداستان را در برم ةدهند سامان يرويوم نه داستان دك يداستان اول است در حال

 يهـا  قتـل «و » توس و دزدينيرامپسـ «ن داسـتان  يه بكن است يپژوهش حاضر ا يينها ةجينت
ـ ه بر  اكيرنگ و دستور زبان داستان شباهت وجود دارد و با تيپ ياز نظر توال» ابان مورگيخ ن ي

و  يونـد يت پكـ دو گونـه حر  يسـ يرنـگ رمـان پل  يپ يتكتوان گفت، در ساختار حر يشباهت م
 خورد. يبه چشم م يگسستن
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