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 چکیده
حال حرکت( و ایستا )ثابت( تقسیم رونده )درها به دو دستة پیشروایتدر نگاهی کلی، 

واری هستند که ابزارهای روایی مختلفی بنیادِ تعلیقرونده، متون زبانهای پیششوند. روایتمی

رونده رمان های پیشروایتشود. یکی از نمونهها میباعث ایجاد انتظار و کشش روایت در آن

دهندة متن معیار مناسبی برای فهم و میان عناصر شکل پارچگییک و لیسی است که هماهنگیپ

الگوهایی خوانا و طبیعی برای آشناسازی  از استفاده پارچگی،یک از مراد لذت مخاطب است و

است ضمن واکاوی آن نزد مخاطب است. بر همین اساس، در این جستار تالش شده 

عنصر تعلیق در رمان رونده و ایستا( به مطالعة زیربنای روایت )پیش های روایی دو گونةسازه

بارت اساس  ها، نظریة رمزگان هرمنوتیکی روالنپرداخته شود. برای اعتبار علمی یافته پلیسی

تحلیل قرار گرفت و با ردگیری رمزگان هرمنوتیکی ـ معمایی در رمان پلیسی با بررسی نمونة 

گونه روایت بررسی شد. گیری، انسجام و معناسازی طرح در اینشکلموردی چند اثر، فرایند 

منحصراً در رمان پلیسی متشکل از انسجام عناصر روایی نتایج پژوهش نشان داد ساختار تعلیق 
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 انداختن تأخیربه» ،«هاسرنخ پراکندن» ،«معما بازشناسی»ـ معنایی )رمزگان روایی( شامل 

 .است« حقیقت بازنمایی» و «روغیند هایراهنمایی ارائة» ،«پاسخ

 رونده، رمزگان هرمنوتیکی، روالن بارت.تعلیق، رمان پلیسی، روایت پیش های کلیدی:واژه

 . مقدمه 1

ها و عناصر زیرین متون ها به واکاوی سازهشناسان در مطالعة زیربنای روایتروایت

و  9شناسیی و مطالعات روایتبندی انواع ادبها در تقسیماند. نتایج این واکاویپرداخته

های علمی جدید نیز طوری که اقتضای پژوهشنقد ادبی بسیار ثمربخش بوده است؛ به

گرایی، استوار است. بر همین اساس، نگری و کلیشهو نه سطحی نگری، بر همین ژرف

هایی که )روایت 2روندههای پیشمسئلة پژوهش حاضر نخست این است که آیا روایت

های ثابت مثل )روایت 9های ایستاشوند( و روایتای ختم میای آغاز و به نقطهاز نقطه

قاب، کاریکاتورها و تابلوهای نقاشی( در میزان و دخالت عناصر  های درونداستان

های روایی ذیل یکسان هستند؛ دوم اینکه از منظر بنیادین و عمیق آیا در گونه 4روایی

رونده و ایستا( ابزارهای روایت، قاعده و ه )پیشبردهریک از دو طرز روایت نام

دست نگارندگان را به انجام منحصر و مخصوص دارند. طرح سؤاالتی از این 5ساختار

این پژوهش ترغیب کرد و از آنجایی که بررسی تمام انواع و تمام عناصر ساختاری ـ 

، فقط بر خارج است، ضمن تحدید دایرة پژوهش ها از حوصلة این مقالروایی آن

های این نوع در ساختار یکی از گونه 6رونده و منحصراً عنصر تعلیقهای پیشروایت

ها، یعنی روایت پلیسی، تأکید شد. بنابراین تمرکز اصلی پژوهش پاسخ به این دو روایت

 پرسش است:

 رونده و ایستا چگونه است؟های پیشساختار روایی روایت ـ

رونده( چگونه باعث های پیشروایت)ذیل نمونه  7لیسیهای پعنصر تعلیق در داستان ـ

 ایجاد متنی منسجم شده است؟ 
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همراه دارد. ها دستاوردهای مهم و نتایج ثمربخشی بهبنای آنها و زیرمطالعة روایت    

های کنون واکاوی عنصر تعلیق در روایتدهد تاچارچوب پژوهش حاضر نشان می

رو دامنة وسیعی دارد و در آن با مطالعة جستار پیش است.رونده مغفول مانده پیش

های ایستا ـ فقط عنصر تعلیق را نظر از روایترونده ـ صرفهای پیشانحصاری روایت

 کند.  بررسی و تحلیل می (رونده )رمان پلیسیدر روایت پیش

 پیشینۀ تحقیق .1ـ1

های های روایتوهشکه از پژپیشینة پژوهش در چند حوزه قابل ردگیری است؛ چنان 

های گیرد. تاکنون در حوزة روایترونده تا رمزگان هرمنوتیکی بارت را دربرمیپیش

چاپ االمکان با این نام بهرونده، در ایران پژوهشی مستقل انجام نشده یا حتیپیش

طور ضمنی آثاری پژوهشی در قالب عناصر روایی، کشش، نرسیده است؛ اگرچه به

ها به شرح که اهمّ آن ترجمه شده رباب متون مختلف روایی نوشته یاتعلیق و انتظار د

 ذیل است:

داستانی، شناسی: راهنمای درک و تحلیل ادبیاتروایتابوالفضل حری در کتاب 
رونده پیش های روایت، انتشارات لقاء نور( به برخی از ویژگی9919) مقاله 95 مجموعة

، انتشارات 9988) داستان از این قرار بود اشاره کرده است. حسین  صافی در کتاب

نامة است. ویژهرونده پرداخته های پیشرخداد نو( به عنصر کنش و انواع آن در روایت

های ( مقاالتی درباب ویژگی9977زیر نظر محمدحسن پزشک ) روایتروایت و ضد

کی، )بامش های مثنویشناسی داستانروایت متن روایی و روایت رو به جلو دارد.

 رونده( مطالب مفیدی دارد.  ( نیز دربارة متون روایی )پیش9919

 و درخور رونده پژوهشیروایت پیش درباب باوجود مطالب کلی و پراکندة یادشده،

طور مستقل مقاله یا کتابی به زبان فارسی با عنوان است و به نگرفته صورت جامع

های ا و مقاالتی که درباب ویژگیهشود. اما کتابیافت نمی« روندههای پیشروایت»
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روایی متن نوشته شده باشد، فراوان است؛ ولی تمرکز کمتر منبعی صرفاً بر عنصر تعلیق 

 رونده است. در روایت پیش

توان از این در باب نظریة هرمنوتیک بارت و نقش آن در ایجاد تعلیق در روایت، می

ساختار و (، 9985مة پیام یزدانجو )ترجاثر آلن،  8روالن بارتآثار نام برد: کتاب 
 اثر شلومیت ادبیات داستانی ـ بوطیقای معاصر( و 9989اثر بابک احمدی ) هرمنوتیک

هایی که مشخصاً به کاربست (. پژوهش9987کنان، ترجمة ابوالفضل حری )ـ ریمون 

توضیح و »شمار است؛ مانند مقالة نظریة بارت در اثری خاص روی آورده باشد، اندک

ها گانة روالن بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدانعرفی متدولوژی رمزگان پنجم

( که نویسندگان با استفاده از رمزگان روایی بارت به 9910« )اثر فریدریش دورنمات

اند که رمزگان این پرداخته و به این نتیجه رسیده هافیزیکداننامة تحلیل نمایش

دهد د: رمزگان روایی که فرم روایت را نشان میشوسیم مینامه به دو دسته تقنمایش

گیرد )معنابنی و فرهنگی(. پژوهش )معنایی و پروآیرتیک( و رمزگانی که معنا را دربرمی

شناسی تحلیل روایی داستان نخجیران و شیر مثنوی معنوی با رویکرد زبان»دیگر 

اوجود کاربست رویکرد ( است که ب9916)اسپرهم و دیگران، « رمزگان روالن بارت

داستان شیر و نخجیر متنی »اند که ای آشکار و بدیهی رسیدهنظری بارت، به نتیجه

 «. خواندنی و دارای رمزگان تمثیلی نمادین است

گرایانه و گونه مقاالت قالبی، تقلیلحقیقت آن است که باوجود شمار اندک این

از هر نوع داستان یا سبک سبب ساختار ماهوی آن، بیش سطحی، رمان پلیسی به

گانة روایتگری نوشتاری خاص، شایستگی و قابلیت بازخوانی  از منظر رمزگان پنج

نظریه »که معتقد است:  1رو ضمن تأیید سخن پیتر ویدوسونبارت را دارد. جستار پیش

(، برآن 69: 9916)به نقل از برسلر، « ارزش استکار گرفته نشود، بیتا زمانی که به

ا ضمن نشان دادن اهمیت سازگاری نظریه با متن در واکاوی فرضیه و مسئله، است ت
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 های پلیسیگیری معنا در ساختار رمانمحوریت رمزگان هرمنوتیکی را در شکل

 تبیین کند. 

 . مبانی نظری 2

 رونده و ایستاهای پیش. روایت1ـ2

تی( و ایستا رونده )حرکهای پیشبه دو گونة روایت 90ها را برحسب کنشروایت

ای شود که از نقطههایی گفته میرونده به روایتهای پیشکنند. روایت)ثابت( تقسیم می

رونده را روایتی توان روایت پیشتر میشود. به زبان سادهای ختم میآغاز و به نقطه

د، بنیاطوری که از آغاز تا انجام روایت براساس متنی زباندارای ابتدا و انتها دانست؛ به

(. اما 91: 9987پیوسته و یا ترکیبی از این دو باشد )نودلمن، همهایی بهعکس قاب

ها بر پیامی نهفته در متن اعم از عکس، تمرکز آن»اند: های ایستا نوشتهدربارة روایت

در  (.Nikolayva, 1987: 49)« کاریکاتور، تابلو نقاشی و یا تابلویی تبلیغاتی باشد

بنیاد از آغاز تا انتها رونده، شاهد متنی زبانهای پیشالف روایتروایات ایستا، برخ

تمرکز ما بر روی پیامی براساس اتفاقی خارج از متن، ولی وابسته به آن، »نیستیم و فقط 

حال پرواز قتی کاریکاتوری با مضمون مرغی در(. مثالً و42: 9987)نودلمن، « است

بیش از حد قیمت گوشت مرغ در جهان خارج بینیم، سریع به پیامی مبنی بر افزایش می

 بریم:از متن پی می
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این متن یا نشانه )کاریکاتور( روایتی ایستا اما پرمعناست که اگرچه داستان گران شدن  

رونده( بیان نکرده، مخاطب بنیاد از ابتدا تا انتها )روایت پیشمرغ را در قالب متنی زبان

صورت گذرا مرور ر را با نگاه به کاریکاتور بهدر ذهن خود عوامل دخیل در این ام

های ایستا نیز شاهد عناصر برد. باید گفت در روایتکند و به معنای متن پی میمی

هستیم. مثالً ممکن  94مایهو درون 99، شخصیت92، مکان99روایی، همچون تعلیق، زمان

، دیدن کاریکاتور است برای کسی که انتظار ناگهانی افزایش قیمت مرغ را نداشته است

رونده، چون نویسنده قدرت مرغ درحال پرواز تعلیقی ناگهانی باشد؛ اما در روایت پیش

خوبی کاراکترهایی کوشد بهمانور دادن بر روی عناصر مختلف روایت را دارد، می

مناسب خلق کند، زمان و مکان را بپروراند و با تمسک به کشش و انتظار، تعلیق روایت 

وار رمان پلیسی است. های ادبی تعلیقمخاطب افزایش دهد. یکی از  این گونهرا در نزد 

های فراوان شاهد تعلیق و کشش دلیل وجود گرهفرد رمان پلیسی بهبهدر ساختار منحصر

طوری که روالن بارت در نظریة رمزگان هرمنوتیکی خود به بحث تعلیق در هستیم؛ به

ر این مقاله نیز ضمن بیان مختصر نظریة بارت، ساختار رمان پلیسی پرداخته است. د

 روندة پلیسی بررسی شده است. عنصر تعلیق در روایت پیش

  13. نظریۀ رمزگان روایی2ـ2

. اسـت  9170 و 9160 هایدهه فرانسوی پردازاننظریه جسورترین ازجمله بارت روالن

 نظـام، امـا   فاقـد  ای( دربارة او معتقد اسـت وی نویسـنده  208: 9971) 96اسکولز رابرت

 از کـه  اسـت  ادیبی و ندارد دوست را ساختار که است ساختارگرایی است؛ نظام عاشق

 اصلی مضمون یک اما داد، تغییر را خود نظری مسیر بار چندین وی است؛ بیزار ادبیات

 بـارت  بـود. روالن  بازنمـایی  اشـکال  تمـام  بـودن  قـراردادی  آن و کرد حفظ همواره را

 مقالـة  در وی. کرد آغاز علمی طوربه را متن و تحلیلتجزیه  97سورسو نظریات برمبنای

 بـدین  و اسـت  مؤلـف  مـرگ  معنـای بـه  خواننده تولد که دهدمی توضیح «مؤلف مرگ»

 خـود  سلیقة بنابه مؤلف اصلی نیت داشتن درنظر بدون را متن تواندمی ترتیب، خواننده
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 کـار  این وی. است بارت گراییپساساختار کار چشمگیرترین زد/ اس کتاب. کند تفسیر

 همـة  کوشندمی که کندگرا آغاز میساخت شناسانروایت هایبلندپروازی به اشاره با را

  . دهند قرار واحد ساختاری چارچوب در را جهان ی98هاقصه

 مـتن  هـر  زیـرا  اسـت؛  عبث کاری ساختار کردن آشکار برای کوشش بارت، از نظر

 بلکـه  نیسـت؛  بـودن  فـرد منحصـربه  نوع از متفاوت. تاس متمایز و متفاوت امری واجد

 نوشـتارهای  پایـان بی دریای به متفاوت ایگونهبه متنی هر. است وارگیمتن خود نتیجة

 خـاص،  داللتـی  و معنـا  بـر  تأکیـد  بـا  کنندمی سعی نوشتارها بعضی. گرددبازمی پیشین

 :Barts, 1974)بازدارنـد   پیشـین  نوشتارهای با متن آزادانة ساختن مرتبط از را خواننده

 کشـف  درپـی  نـه  همـواره  او کـه  دهـد مـی  نشان بارت آثار و هااندیشه در بازنگری (.5

 ادبیـات  عرصـة  در هـا آن زبان شناخت کشف وجویدر جست بلکه آثار، پنهان حقیقت

 روابط از کند و منتزع را همانند هایبازگفت باید شناسروایت بارت، زعمبه. است بوده

زمانمنـد   متنـی  و دهـد  ارائـه  پیوسـته  طرحـی  موجود رخدادهای میان معنایی و منطقی

 چشـمان  منظـر  از بایـد  شـود،  بررسـی  اسـت  قرار اگر بتوان آن را خواند و که بیافریند

 . نگریست آن به خواننده

 کوتاه داستان دقیق خوانش هنگام بارت روالن بار نخستین روایی را مفهوم رمزگان

این رمزگان را فرایندی برای  91کرد. جاناتان کالر مطرح زد /اس در بالزاک «سارازین»

 کردن طبیعی»سازی و طبیعی کردن متن نزد مخاطب دانسته است؛ به این معنا که عادی

 خواننده برای جهاتی از که الگو یا سخن نوعی به متن پیوند زدن از است عبارت متن

صورتی که فرایند رمزگذاری متون به. (Culler, 1975 :220)« نمایدمی خوانا و طبیعی

پردازان مختلف عناوینی مجزا دارد. بارت نزد مخاطب خوانا و آشنا جلوه کند، نزد نظریه

 :1979) 29پری بینامتنی و هایچهارچوب (9 :1979) 20رمزگان، اکو را آن (47 :1974)

اعتبار محتوا  هب های جزئی،باوجود تفاوت عناوین مذکور .نامندکوچک می ساختار (44

  .اغلب مشابهت مفهومی دارند و معنا
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آید و پساساختارگرایان حساب میپردازان پساساختارگرا بهاگرچه بارت از نظریه

اند، در بیشتر بر  واحدهای تمایزدهنده و نه واحدهای ساختاری و ثابت تمرکز داشته

ید، منظور رمزگان آمیان میسخن از ساختار طرح رمان پلیسی بهاین پژوهش وقتی 

توان به معنای متن رسید. همچنین متغیری است که در نظریة بارت با عبور از آن می

که همگی ساختارگرا بودند و بر  24و برمون 29، گرمس22باید گفت بارت پس از پراپ

پردازی بود که دربارة اند، اولین نظریهساختار و واحدهای ثابت متون تمرکز داشته

زدهندة متون ازجمله رمزگان و معنا تحقیق کرد و پس از او واحدهای تمای

و به  را ادامه دادنداین روند  27و ژولیا کریستوا 26، لیوتار25پردازانی همچون دریدانظریه

(. بنابراین از آنجایی که مطالعات بارت 216ـ282: 9910تکامل رساندند )ر.ک: مدرسی، 

هایی از مطالعات ی معلق است، هنوز سایهدر مرز بین ساختارگرایی و پساساختارگرای

شود و این جستار ضمن نظر داشتن بر ساختار و واحدهای ثابت در نظریة او دیده می

این حلقة اتصال )ساختار و معنا( درپی واکاوی رمزگان طرح و ایجاد معنا در رمان 

فرهنگی افراد وابسته به چارچوب  که فرایندهاست از ایمجموعه پلیسی است. رمزگان

فرهنگی را  فرایندهای شناساننشانه وقتی بنابراین. هستند آن درک به قادر خاص،

 روروبه نشانه منزلةبه فرهنگ یک اعضای معنادار هایبا واکنش کنند،بررسی می

 در معنا تولید فرایندهای رمزها، داللتی هاینظام چارچوب در تا کوشندو می شوندمی

بارت معتقد است در فرایند تولید  (.229: 9987 چندلر،) کنند درک را خاص فرهنگی

 معنا در متن روایی، نقش پنج رمزگان آشکار است:   

صورت ها را بههای شخصیتکنش 28. رمزگان پروآیروتیک یا رمزگان کنشی:9 

 کند.های روایی مطالعه میرفتپی

 کند.ارزیابی می معما را واحدهای معنایی 21. رمزگان هرمنوتیکی یا معمایی:2 

 کند.های معنایی تکرارشوندة متن را بررسی میمشخصه 90. رمزگان معنایی:9 
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موجودات و رخدادهای خاص را به مفاهیم مجرد و عام پیوند   99. رمزگان نمادین:4

 دهد.می

پردازد به بررسی ارتباطات فرد و جهان واقعی می 92. رمزگان ارجاعی یا فرهنگی:5

 (.   998: 9985؛ مکاریک، 205 :9987)بارت، 

 نقششان که واحدهایی همة گوید:در تعریف رمزگان هرمنوتیکی می 99هاوکس

 است ممکن که تصادفی رویدادهای از متنوعی طیف و پرسش طرح از است عبارت

 مطرح را چیستانی حتی یا بیندازند تأخیربه را آن به پاسخ یا کنند بندیصورت را سؤالی

 که است گوییداستان رمزگان همان درواقع این. سازند رهنمون آن سویبه را ما و کنند

 آن به سرانجام و آیدمی وجودبه تعلیق شود،طرح می سؤاالتی روایت در آن واسطةبه

 رمزگان را این کارکرد بارت خود(. 54: 9987 سجودی، از نقل به)شود می داده پاسخ

طرح  با داند کهمی تصادفی رخدادهای نواعا و آن پاسخ و پرسش یک گوناگون تبیین

 نشان را آن حلراه و کرد مطرح معمایی حتی یا انداخت تعویقبه را پاسخ توانمی هاآن

 معمایی رمزگان یا هرمنوتیکی رمزگان درواقع (.997: 9985 آلن، از نقل به)داد 

 .هستند ناسبم مسئله حل و طرح برای نحویبه که آوردمی گرد را معنایی واحدهایی

 معما حل و طرح را برای مرحله هرمنوتیکی ده رمزگان در (216-215 :1970بارت )

 است: کرده شناسایی

 
 رمزگان هرمنوتیکی گانةمراحل ده. 9شکل 

(Bowman, 2000: 63)  
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 . بحث و بررسی2

 . تعلیق و معماگونگی در رمان پلیسی 1ـ2

اد انتظار و تعلیق در مخاطب است؛ های متون روایی ایجیکی از بارزترین ویژگی

شود. این که وجود این ویژگی سبب جلب توجه مخاطب و جذابیت متن میطوری به

عنصر در هر متنی به عوامل زبانی ـ روایی بسیاری وابسته است که گاه پوشیده و گاه 

 94که رویکرد اعترافی تزوتان تودوروفآشکارا در ایجاد متن جذاب نقش دارد؛ چنان

گویای همین واقعیت و نشانة اهمیت آفرینش داستان متناسب با  هزارویک شبرباب د

در هزارویک شب انتظار روایی مساوی با زندگی و »است:  95افق انتظار روایی مخاطب

 .  (38Todorov :1981 ,)« قطع آن ناقوس مرگ شهرزاد است

علیق مخاطب نیز در دربارة رابطة روایت و برانگیختگی حس ت 96سخنان شکلوفسکی    

 همین راستا قابل تأمل است:

 بنابراین. داشت خواهد غیرمترقبه پایانی درآید، خواننده فهم به سرعتبه متن اگر 

 فرایند سرعت از گیرایی و جذابیت ایجاد با خود موجودیت حفظ برای باید متن

 به را ناناآش عناصری پای متن منظور این به. بکاهد خود به نسبت خواننده ادراک

 :1964)کند می موانعی ایجاد و هاگره داستان، سیر خط در و کشدمی داستان میان

12). 

 شود.زبان ایجاد می از طریق ها در متناین گره

 زبان آورد.درمی نمایشبه درپیپی خطوط شکلبه را متن هایداده و هانشانه زبان 

 متصل ایزنجیره صورتبه را متن موارد سایر و جمالت و کلمات حروف، فقطنه

 دهدمی خواننده خورد به ذرهذره نیز را متن اطالعات ادراک بلکه چیند،می هم کنار

 برای زبان خطی ماهیت از شوند، ارائه زمانهم صورتبه اطالعات وقتی حتی و

 ردیف با که دارد را توان این روایی متن. کندمی استفاده خواننده تشویق و طرح

 جهت خواننده نگرش و فهم به متن، معین هایبخش دیگری از پس یکی کردن

   (.Perry, 1979: 43)گیرد دست به را آن هدایت و بدهد
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را  آنهای متصل است که قوام و پایداری پیوسته از زنجیرههمای بههر متن مجموعه

ای که گونهدهد؛ بهاساس رمان را تشکیل می« معما»شود. در رمان پلیسی، موجب می

چرخد. با این کنش اصلی روایت در این سبک حول یک یا چند سؤال پیچیده می

تنها انتظار و تعلیق وجود دارد، سؤاالتی معماگونه نیز ها، نهوصف، در این نوع از رمان

کند که باید در انتهای روایت برای مخاطب روشن گردد. این فرایند خودنمایی می

واسطة طبیعی و خوانا نمودن رمزگان نهفته در متن به)کشف معما و معناسازی( فقط 

مطرح کرد. وی اس/ زد  میسر است و این فرایند را نخستین بار روالن بارت در کتاب

البته در . استگیری روایت سخن گفته اساسی و بنیادین در فرایند شکل رمزگان از پنج

شود؛ کار گرفته نمیبه آن علمی و دقیق معنای رمزگان در واژة دستگاه نظری بارت،

 متنیفوق سازمانی یعنی است؛ گرتداعی هایحوزه در نظر وی، صرفاً رمزگان بلکه

 هایجنبه کند ومی متبادر ذهن به را ساختار از خاصی تصور که مفاهیمی از متشکل

 با هاآن ارتباط نحوة و باهم آن اجزای یافتن ارتباط نحوة یعنی متن؛ معنایی نشینیهم

گانة پنج هایترین رمزگان(. یکی از مهم99ـ99: 9912ک: زبردست، .بیرون )ر نجها

عقیدة او، با تجمیع و اتصال واحدهای بارت، رمزگان هرمنوتیکی ـ معمایی است که به

ها و تأنی از پس کند؛ فرایندی کهروایی مختلف به ایجاد فضایی معمایی کمک می

ا، مخاطب را با شیرینی حل معما سرخوش تأخیرهای مداوم، با رمزگشایی از معن

  (.Barthes, 1970: 16)سازد می

های .  بازخوانی ساختار رمزگان هرمنوتیکی و نقش آن در ایجاد تعلیق در رمان2ـ2

 پلیسی 

اندیشی و بازنگری در ژرف برای راهی نویسی،های سبکی در رمانگونه شناخت

 به ژانر هر خاص هایویژگی از یآگاه»است.  نویسی معاصرهای داستانجریان

 انتظارات افق و دارد سروکار ادبی حوزة چه با که دهدمی را آگاهیپیش این شنوروایت

(. رمان پلیسی در زیرمجموعة 99: 9971)عبادیان، « کندمی مشخص اثر از را خواننده
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یدایش آید. سابقة پشمار میهای جذاب برای انسان معاصر بهرمان، یکی از این سبک

های جدید بشر ناشی از این سبک بیانگر دلهره»گردد. رمان پلیسی به قرن نوزدهم بازمی

(. رمان پلیسی یا معمایی از آنجا که حول 47: 9914)منو، « گسترش فقر شهری است

است. در در حرکت است، به رمان معمایی نیز مشهور شده « سؤال و معما»یک 

ای از اتفاقات ت ایجاد نظمی منطقی در مجموعهها، نقش شخصیگونه از رماناین

هایی قرار طور منطقی در موقعیتقدم و بهبهپیچیده است. نویسنده باید شخصیت را قدم

قول که بهپای خود مخاطبان را نیز از مازهای راز خارج سازد؛ چناندهد که بتواند پابه

ة آب به اقیانوس اطلس یا تواند از یک قطرانسان دارای منطق می» 97شرلوک هولمز،

 (. 48)همان، « کدام را دیده باشدآبشار نیاگارا پی ببرد، بدون اینکه هیچ

ای محوری )راز قتل فرد از گرهرمان پلیسی رمانی معماگونه با ساختاری منحصربه

های فرعی بسیار است. وجود سه یا جنایتی خاص( و همراهی کاتالیزوروار گره

بخشد. مقتول منفعل رآگاه و مقتول فضایی خاص به رمان میشخصیت اصلی قاتل، کا

های دو قطب دیگر حول وی در جریان است. قاتل و است؛ اما داستان و کنشگری

و پوشاندن حقیقت و دیگری  پی مخفی کردنهایی موازی یکی درکارآگاه در تالش

ا و چگونگی برای پی بردن به فرایند تولید معن 98است. آن درپی کشف و برمال کردن

گانة رمزگان رمزگشایی، با تکیه بر بافت چند رمان پلیسی و کاربست مراحل ده

 ها روشن شود. شود معنا و مفهوم نمادین رمانهنرمنوتیکی تالش می

 ، نوشتۀ ادگار آلن پوهای خیابان مورگقتل. رمان اول: 2ـ2

 نقش نظریۀ بارت در ایجاد تعلیق روایی در ژانر پلیسی

های پلیسی هم وار روایتنظریة بارت و عناصر آن در تحلیل ساختار تعلیقکاربست 

های سازندة تعلیق را کند و هم سازهرنگ در این ژانر را برجسته میجزئیات ساختار پی

بر آن، کند. عالوهصورت علمی آن را واکاوی میاز شکل تعریف کلی خارج  و به
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کند. در اینجا عناصر نظریة بارت و نقش آن میبوطیقای روایت رمان پلیسی را بازنمایی 

 شود.در ایجاد تعلیق در ژانر پلیسی بررسی می

 (31بندیو فرمول 30بندی، موقعیت23. بازشناسی معما )موضوعیت1ـ2ـ2

ساختار این رمان را با معمای پیچیده درآمیخته است. کلیت معمای این  42ادگار آلن پو

دنبال طرح این معما، سؤاالت فراوانی گردش است. بهدر  49داستان حول قتل لسپانای

آید. وجود میبه دربارة مقتول، قاتل، انگیزة وی و چگونگی کشف قتل و دستگیری قاتل

است. بارت اولین مرحله در کشف رمزگان روایی رمان پلیسی را بازشناسی معما دانسته 

پلیسی و مشخص کردن بازتعریف روایت »نوعی بازشناسی معما در نظریة بارت به

بنابراین در گام اول، معما به  .(Lancer, 1986: 94)« حادثه و کنش اصلی روایت است

 شود.  قصد بازشناسی بازخوانی می

 الف. موضوعیت

معمای این رمان چگونگی و چرایی قتل دختری جوان و مادرش در یک آپارتمان و 

 ماهیت قاتل است:
ای که از های بلند و متوالیلة سن روش با جیغساعت سه صبح امروز، ساکنان مح 

رسید، از خواب پریدند. در این آپارتمان خانم لسپانای و گوش میطبقة چهارم به

کردند. طبق معمول، متعاقب باز نشدن دخترش دوشیزه کامیل لسپانای زندگی می

 در و کمی معطلی در ورودی ساختمان با دیلم شکسته شد و هشت الی ده نفر از
ریخته  همهمراه پلیس وارد ساختمان شدند ]...[ آپارتمان وحشیانه بههمسایگان به

شده بود. از روی تنها تختخواب موجود بود. اثاثیه شکسته، به اطراف پراکنده 

شده بود. روی صندلی یک تیغ اصالح  شده، به وسط اتاق پرتابتشک برداشته 

سه دسته موی انبوه و بلند خاکستری وشد. روی شومینه دآغشته به خون دیده می
خورد ]...[ از خانم لسپانای چشم میشده بهانسان، خاکستری و از ریشه کنده

از حد معمول دوده توی شومینه جمع شده بود. ترین اثری نبود؛ اما بیش کوچک
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پس از باز کردن لولة بخاری ـ بازگو کردنش هم وحشتناک است ـ جسد دختر را 

ا ارتفاع زیادی با فشار توی لولة بخاری فرورفته بود، بیرون کشیدند. که سروته ت

پس از تفتیش تمام خانه، این گروه به حیاط پشت خانه رفت و در آنجا با جنازة 
 (. 229: 9915پو، رو شد )آلن خانم لسپینای روبه

 بندی ب. موقعیت

معماهای موقعیتی سفید ، به دو دسته هابارت معماها را بسته به موضوع و حساسیت آن
او دستاورد دیگری نیز  بندیو معماهای موقعیتی سیاه تقسیم کرده است. این تقسیم

های با موقعیت سفید ـ که حساسیت کمتری توان به رمانبدین  شرح که می داشت؛
های با موقعیت گفت و به رمان« رمان معمایی»چرخد ـ دارد و بیشتر حول سرقت می

رمان »است ـ رنگی داستان و گره محوری آن بر قتلی استوار شده سیاه ـ سازة پی
از موقعیت (. بر این اساس، 51: 9989شکلوفسکی، ک: خطاب کرد )ر.« جناییپلیسی

های معمایی توان آن را از تبار داستانآید که میتناسب موضوع چنین برمیاین رمان به
های پلیسی، بر سه رکن شخصیتی قاتل، ندانست. رمان، مانند همة داستا سیاه یا پلیسی

رنگی با محوریت تالش برای کشف انگیزة قتل و کشف قاتل مقتول و کارآگاه و پی
 توان فرمولی ساختارگرایانه برای داستان ترسیم کرد.پیکربندی شده است؛ لذا می

 بندیج. فرمول

قاتل، مقتول و انگیزة ضلعی شده، با مثلث سهسبب جنایت انجامدر رمان معمایی سیاه به
 قتل یا جنایت مواجهیم:                                 

 

 مثلث رمان معمایی سیاه .2شکل 
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رو هستیم. در این مثلث بهپیوسته نیز روهمهای بهای از کنشدر این ساختار، با مجموعه

 فقط یک ضلع مشخص است و آن مقتول است. هرچند هویت وی شاید در ابتدای

داستان مشخص نباشد، دو ضلع دیگر، یعنی هویت قاتل و انگیزة وی، نامشخص و 

ی روایت، همچنان نامعلوم باقی های انتهامبهم است و همچنان معموالً تا نزدیکی

هایی که دارد، به ضلعی را با تمام ابهامات و اندک سرنخماند. نویسنده این معمای سهمی

شکل دهد. این  روایت را ادامة اَعمال وی کند تار میواگذا« کارآگاه»نام کنشگری به

گیری دیگر رمزگان روایی ای برای شکلزمینهزعم بارت، پیشهمان چیزی است که به

، دو مقتول، یعنی های خیابان مورگقتلهای پلیسی است. برای مثال در در طرح رمان

زة وی تا انتهای روایت شده هستند و از قاتل و انگیلسپینای کوچک و مادرش، شناخته

نام کارآگاه ادامة روند روایت را های شخصیت دیگری بهخبری نیست و دراصل کنش

 دهد:شکل می

  

 

 

 های کارآگاهنمودار کنش .2شکل 
اما درنهایت این کارآگاه خبره است که به کمک استیالی خداگونة نویسنده ـ که 

پس از کشف اضالع مبهم مثلثِ  شود ـاطالعاتش در خدمت کارآگاه قرار داده می

زعم بارت، گردد. اما تحقق این فرایند بهروایت معمایی سیاه، موفق به حل آن می

 هاست.نیازمند عناصری دیگر ازجمله وجود سرنخ

 ها  سرنخ 33. پراکنش2ـ2ـ2

پراکندن »دومین گامی که روالن بارت در رمزگان روایی رمان پلیسی به آن اشاره کرده، 

های پلیسی، گیری روایتتوسط قاتل )فاعل( است. از همان ابتدای شکل« هاسرنخ
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گام کارآگاه را در شناسایی و دستگیری بههایی کوچک و اندکی وجود دارد که گامسرنخ

مایی همیشه به نتیجة درست ها در ژانر معسرنخ»کند. بارت معتقد است: قاتل کمک می

 (. 73 :1974)« و گاه فریب و ابهامی بیش نیست دهدرسد. گاه نوید پاسخی را مینمی

 گویینوید پاسخ .الف

ها در کشف ترین و مفیدترین نوع سرنخگویی، مثبتهای نویدبخش پاسخسرنخ

نوعی عناصر مثبتی ها حتی در انتهای روایت نیز نقش دارد و بهمعماست. این سرنخ

های نویددهنده سرنخ ن مورگهای خیاباقتلگشایی است. مثالً در داستان برای گره

خورد. روی چشم میروی صندلی یک تیغ اصالح آغشته به خون به»وجود دارد: 

شده آلود و از ریشه کندهشومینه دوسه دستة موی انبوه و بلند خاکستری انسان، خون

شده آلود و موهای از ریشه کنده(. تیغ اصالح خون222: 9915پو، )آلن« شددیده می

تواند سرنخی برای کشف معمای روایت باشد و اع و درگیری است که خود مینشان نز

بر شوند. عالوهسرنخ کارآمد واقع میشود که این دو در انتهای داستان نیز مشاهده می

نویسنده حل معما را »های معمایی وجود دارد، های نویددهنده در روایتاینکه سرنخ

ن را تبدیل به متنی خواندنی کند، این عمل را با تعلیق اندازد و برای اینکه متتأخیر میبه

های فریبنده و و گاه برای نیل به این عمل از سرنخ (Barthes, 1970: 52) «دهدادامه می

 کند.آمیز استفاده میابهام

 های فریبنده  ب. سرنخ

رتبة هایی است که برای فریب دادن یا رد گم کردن کارآگاه در مرتبة اول و در مسرنخ

شود. بعدی گیج کردن مخاطب و افزایش جذابیت داستان و اشتیاق مخاطبان استفاده می

گویند که عامدانه یا اتفاقی روند بازگشایی دهنده میها را به این دلیل فریباین سرنخ

، قاتل یک گوریل های خیابان مورگقتلمعما را با مشکل مواجه کرده است. در داستان 

دهنده و عامدانه ایجادشده طوری طراحی شده که ای فریبهوحشی است. سرنخ
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ها شده است؛ زیرا موجب برانگیختن حس کنجکاوی کارآگاهان و گیجی بیشتر آن

قدرت تفکر و پاک کردن رد و نشان خود را ندارد. اغلب این گوریل همچون انسان 

ای به آن نههای فریبنده چنان طبیعی درج شده که گاه خواننده هیچ حس عامداسرنخ

 نداشته باشد و این خود نشان از قاتلی با ضریب هوشی کم است: 

دلیل عدم دستیابی به انگیزة ظاهری نه در وقوع قتل، بلکه در مأموران پلیس به

اند. باوجود شنیده شدن صداهای درحال مشاجره، گری آن سردرگم شدهوحشی

ها امکان ندارد کسی از پله کس جز جسد دوشیزه لسپانای در اتاق پیدا نشده!هیچ

فرار کرده باشد و مردم او را درحال فرار ندیده باشند. این مسئله نیز بر گیجی 

هم ریختگی وحشیانة اتاق، فروکردن جسد آنهمبر این، بهپلیس افزوده است. عالوه

از دالیل گیج شدن  سروته توی لولة بخاری، مثله شدن هولناک پیرزن و... همه

 (. 294: 9915پو، )آلنپلیس است 

 آمیزهای ابهامج. سرنخ

های آمیزی نیز در رمزگان روایی رمانهای ابهامدهنده، سرنخهای فریببر سرنخعالوه

دهنده به های فریباز سرنخ»ها این است که شود. خاصیت این سرنخپلیسی دیده می

وید کشف معما کنندة خواننده جهت ننوعی دلخوشترند و بهکشف جنایت نزدیک

توان نوعی آمیز را میهای ابهامسرنخ (.Barthes, 1970: 81)« آیندحساب میبه

نوعی به ماجرا نزدیک ادعاهای شاهدان یا کسانی دانست که به چینی و تأیید یا ردّمقدمه

های خیابان قتلاند. در داستان وآمد داشتهشناخته و با او رفتاند و یا مقتول را میبوده
هایی شوند، هرکدام پاسخشاهدانی که برای پاسخ به سؤاالت کارآگاه احضار می ورگم

شوی، مثال خانم پائولین دو بورگ، زن رختافزاید. برای دهند که بر ابهام ماجرا میمی

 کند:گونه اظهار میاین

شسته هایشان را میشناخته و در این مدت رختها پیش مقتولین را میاز سال

آمدند و با همدیگر نظر میهای خوبی بهخورده و دخترش انسان. بانوی سالاست
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وقت رفته، هیچشان میها به خانهمهربان بودند ]...[ وقتی برای آوردن و بردن رخت

پو، اند )آلن که هیچ مستخدمی نداشتهکسی را آنجا ندیده است و اطمینان داشته 

9915 :224 .) 

هایی نیز ایجاد تنها منجر به حل معما نشده، بلکه ابهاموی نهشاین اظهارات خانم رخت

های خوبی و دخترش انسان کرده و بر تعلیق روایت افزوده است. اینکه خانم لسپنای

اند ای نداشتهدهد خودشان مشاجرهاند، نشان میوقت با هم نامهربانی نکردهو هیچ بوده

بر ود دشمنی در زندگی آنان نیست. عالوهوخوی آنان نیز مؤید وجاالمکان خلقو حتی

شوی مبنی بر نداشتن مستخدم و همچنین نداشتن تردد افراد این، اطمینان خانم رخت

کند که آمیز بودن ماجرا افزوده و این سؤال را ایجاد میها نیز بر ابهامدیگر به خانة آن

هام ماجرا پس قاتل چه کسی ممکن است باشد. پاسخ دیگر همسایگان نیز بر اب

 افزاید: می

ایزیدور موسه، ژاندارم اظهار داشته حدود ساعت سه صبح به این خانه فراخوانده 

کنند وارد خانه اند و تالش میسی نفر جلوی در جمع شدهشده و دیده بیست

دارد دو بار صدایی از داخل خانه شنیده است. یکی صدایی شوند ]...[ او اظهار می

خراش. از صدای اول فهمیده بود که طرف ایی گوشخفه و خشن، دومی صد

فرانسوی است و یقین داشت که صدای یک زن نیست. او کلمات مقدس و شیطان 

 (.226را تشخیص داده بود )همان، 

آمیز تنها به مدد این اظهارات بر ابهام 45آید،گونه که از اظهارات دو همسایه برمیهمان

تأخیر دهنده برای بهآمیز و فریبهای ابهامین سرنخشود. ابودن بیشتر متن افزوده می

 انداختن حل معما و کشف راز بسیار مفید است.

 پاسخ  انداختن تأخیریا به 33د. انسداد

بست که روایت از تمام جوانب به بنگاه در رمان پلیسی است. آن 47از رمزگان تعدیلی

ای نقل گونهها را بهحلا زیرکی راهرسند، نویسنده برسد و کارآگاهان به نتیجه نمیمی
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شنو را مجاب سازد معما قابل گشایش نیست و ارائة راهکارها فقط کند که روایتمی

« حل نیست در این مرحله معما قابل». بارت معتقد است: شودموجب انسداد معما می
(1974: 64.)   

ها و حلمام راههای معمایی پس از بررسی تآن دسته از رمزگانی که در روایت

نیست، رمزگان هرمنوتیکی انسدادی  شدنیحلشود تا باور کنیم معما جزئیات باعث می

های فراوان، حل، پس از سنجیدن راههای خیابان مورگقتلمثال در داستان  است. برای

 رسند: کارآگاه دوپن و همکارش به این نتیجه می

اند. عامالن این واقعه وجود نشدهخانم و دوشیزه لسپنای به دست ارواح کشته 

اند. خب چطوری؟ ]...[ واضح است اند و با وسایل مادی نیز فرار کردهمادی داشته

اند، جسد دوشیزه اند، قاتالن توی اتاق بودهرفتهها باال میکه وقتی گروه از پله

ه ای کشف نشداند؟ هیچ راه مخفیها از کجا فرار کردهلسپنای پیدا شد. اما آن

و کلید  شد نیز از داخل قفل بودها به راهرو باز میاست! هر دو دری که از اتاق

 (.  297: 9915پو، توی قفل قرار داشت! )آلن

، نویسندة زیرک روایت را به انسداد شودطور که در این بند از داستان مشاهده میهمان

اند، درحالی رتمان فرار کردهکشانده است: اینکه چگونه قاتل یا قاتالن از طبقة چهارم آپا

ها را مشاهده که تمام درها قفل بوده و کسی در راهرو پس از ایجاد سروصدا نیز آن

انسداد دیگری  های وی،نکرده است! در اینجا عالوه بر نامشخص بودن قاتل و انگیزه

 و آن چگونگی فرار قاتالن است. هوجود آمدنیز به

ماند، ناگهان کارآگاه با نتیجه میها بیحلز آنکه تمام راها های معمایی سیاه پسدر رمان

رسد؛ هایی میها فکر نکرده، به سرنخترین جزئیاتی که کسی به آنبر کوچکتکیه 

آید، ناگهان پس آنکه انسدادی در روایت پیش می های خیابان مورگقتلدر  کهچنان

 شود:یپرسد که باعث تعجب وی مکارآگاه از دوستش سؤالی می

مقدمه از من و غریبی دارد. ظهر فردا بی گفته بودم که دوستم تخیالت عجیب  

ام؟ کلمة خاص را طوری ادا کرد که پرسید: آیا چیز خاصی در صحنة جنایت دیده
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لرزه بر اندامم افتاد ]...[ جواب داد به گمانم روزنامه اصالً به جنبة سبعیت و 

 (. 299، همانغیرعادی قضیه نپرداخته است )

آشکار »یعنی  ،پلیسیهایی برای آخرین رمزگان روایی رمان این سخن کارآگاه سرنخ

  دهد.دست میبه ،«شدن حقیقت

 حقیقت  کردن . آشکار2ـ2ـ2

شود. باره و آنی انجام نمیهای معمایی پلیسی، مرحلة آشکار کردن حقیقت یکدر رمان

ای مخاطب آشکار کند و او را اندک حقیقت را برنویسنده درصدد است تا اندک

های معمایی اوج هنر نویسنده ایجاد در رمان»بکشاند.  شدهدنبال تعلیق ایجادهمچنان به

(. 99: 9916)تامپسون، « های هنرمندانه بدون لو دادن پیش از موعد ماجراستتعلیق

ه روشن کردن کم بگام و با بیان ادله و شواهد جزئی کمبهگام بنابراین نویسنده با ارائة

قدر آرام و باوقار نویسنده در رمان پلیسی، آن» ،قول شرلوک هولمزو به پردازدماجرا می

حال به جلو در ذرهای آرام و ایستا ذرهپردازد که گویا رودخانهبه کشف جنایت می

داند که پاسخ جزئی را آن قسمتی می روالن بارت (.27: 9918)اسمیت، « استحرکت 

  .(Barthes, 1970: 49)« شودمی آشکار حقیقت هوجو از برخی»

نتیجه های مختلف و بیکارآگاه پس از سنجیدن روش های خیابان مورگقتلدر رمان 

 رسد:های جزئی به نتیجه میگونه از پاسخها، با حضور در محل اینبودن تالش

فتن از شواهد کامالً نشان داده که صداهای درحال مشاجره که گروه درحال باال ر

اند، مال خود آن دو زن نبوده. پس تردید ما دربارة اینکه پیرزن اول ها شنیدهپله

رود. ]...[ قوای جسمی شته ازبین میدخل دخترش را آورده و بعد خودش را کُ

داده جنازة دخترش را به آن شکلی که پیدا شد توی لولة خانم لیسپانای اجازه نمی

کلی های خودش هم احتمال خودکشی را بهتبخاری فروکرده باشد. شکل جراح

 شده ]...[ تو اش شنیدهکند. پس قتل کار نفر سومی بوده که صدای مشاجرهرد می

 (. 295: 9915پو، بینی؟ )آلننکتة خاصی در آن نمی
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  33های جزئی. پاسخ3ـ2ـ2

نکه به ثمر فرایند حرکت از جزء به کل در ادامة روایت، روندی متوالی و آرام دارد تا ای

رسد. بارت برخالف کند، به نتیجه مینشیند و از روی قراینی که کارآگاه پیدا میمی

اما راه رسیدن به مطالعة واحدهای »دنبال واحدهای ثابت متن نیست؛ ساختارگرایان به

متغیر را منوط به وجود واحدهای ثابت دانسته و تحقیقات خود را منوط به معنای متن 

. (Eco, 1979: 71)« یل در تولید معنا و خوانش متن متمرکز نموده استو واحدهای دخ

های جزئی در یکی از مراحل رمزگان روایی ـ ساختاری در نظریة بارت وجود پاسخ

هایی دانسته است که منجر سرنخ طرح رمان پلیسی است. بارت این رمزگان را مجموعة

 دهد: توالی را نشان میشود. نمودار ذیل فرایند کشف این به حل معما می

 های جزئیفرایند کشف از طریق پاسخ .3شکل 

 33آگاتا کریستینوشتۀ  چمن خونین. رمان دوم: 3ـ2

 . بازشناسی معما1ـ3ـ2

 الف. موضوعیت

کند و کنیم که مستر رنوالد خود را در خطر مرگ احساس میدر رمان مشاهده می

سرعت کند. پوآرو بهدرخواست کمک می نویسد و از ویای به کارآگاه پوآرو مینامه
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محض رسیدن با صحنة قتل مستر رساند و بهخود را به ویالی او در مرلین ویل می

یابد کند و درمیجو برای یافتن قاتل را آغاز میوشود! کارآگاه جسترو میرنوالد روبه

ت بسته شده های همسر آقای رنوالد )مادام رنوالد( در هنگام قتل از پشکه گویا دست

و قتل رسانده برده و در زمین گلف پشت خانه به بود و قاتل، مستر رنوالد را با خود

 یک چاقو نیز در پشت وی فروکرده است: 

رود و او را بیدار مستخدمة جوان مادام رنوالد مثل همیشه برای نظافت به اتاقش می

ست در همان لحظه کند. درکند؛ اما با دیدن دست و پای بستة او وحشت میمی

اند پیدا شده رسد که جسد مسیو رنوالد که از پشت به او چاقو زدهخبر می

 (.78: 9910)کریستی، 

تر پوآرو با این قتل بسیار شبیه به پروندة دیگری با نام خانم برولدی است که پیش   

کند. ز مییابد و ماجراجویی را آغاآن درگیر بود. پوآرو آن دو را بسیار شبیه به هم می

همراه شوهر و دختر خردسالش از لیون به پاریس بیست سال پیش خانم برولدی به

سازی بود. همسر آقای برولدی عاشق دار کارخانة شرابآمدند. مسیو برولدی سهام

اش شود و نقشة قتل آقای برولدی را با کمک معشوقهنام جورج کانو میمردی به

قتل مستر برولدی، به مرلین ویل فرار کرده، در آنجا  کند. جورج کانو بعد ازطراحی می

کند و با نام مستعارِ مستر رنوالد زندگی جدید خود را آغاز و با زن دیگری ازدواج می

ها بعد از فرار جورج کانو، خانم برولدی )زن شود. سالنام جک میصاحب پسری به

کند و نام مستعار مادام ار میهمراه دخترش به مرلین ویل فرخیانتکار آقای برولدی( به

دوبریل )خانم برولدی( را برای خود و نام مارتا دوبریل را برای دخترش انتخاب 

شوند. روزی جورج ها همسایة جورج کانو )مستر رونالد جدید( میکند. ازقضا آنمی

کنند و همدیگر را صورت اتفاقی مالقات میکانو و خانم دوبریل یکدیگر را به

آورند. مادام دوبریل برای اینکه گذشتة مستر رنوالد د؛ اما حرفی بر زبان نمیشناسنمی

)جورج کانوی گذشته = قاتل( را برمال نکند، دراِزای سکوتش از او مبلغی هنگفتی 

شوند. جورج با ازدواج جک و مارتا عاشق یکدیگر می در این میان، کند.اخاذی می
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ه دلیل آن را بیان کند. مستر رونالد ماجرای کند، بدون اینکجک و مارتا مخالفت می

خواهد که در نقشة قتل صوری کند و از او میاش را برای همسرش تعریف میگذشته

او را همراهی کند. نقشه آن بود که آقای رنوالد با یک ولگرد خیابانی درگیر شود، او را 

بی چنان صورت او را ای سرهای خود را بر او بپوشاند و با میلهقتل رساند، لباسبه

های همسر خود را نیز از پشت ببندد. تمام شناسایی نباشد و دستکند که قابل  متالشی

کنی مستر رنوالد و فرار او به شهری دیگر است. مارتا که تمام گماین نقشه برای رد

ور محض اجرای آن، به او حملهداده، بهها گوش میمدت نقشة پدر را از پشت بوته

دلیل کدورتی که از مخالفتش با ازدواج او و جک دارد، او را با چاقویی از د و بهشومی

های فراوان ماجرای دو رساند. در انتها پوآرو وارد شد، از روی سرنخقتل میپشت به

 : با تلخیص(.9910کند )کریستی، قتل را موشکافی می

 بندیب. موقعیت

یت، یعنی قتل مسیو رنوالد، مستر برولدی و سبب مواجهه با سه جنادر این رمان نیز به

 جورج کانو، با رمان سیاه سروکار داریم:

مسیو پوآرو این دیگر خیلی عجیب است. جسد در یک قبر روباز افتاده بود ]...[ » 

من جسد را ساعت ده صبح امروز معاینه کردم و ظاهراً قتل باید هفت الی ده 

 (. 71)همان، « ساعت قبل اتفاق افتاده باشد

گرد شته شدن مرد دورهدهد، راز کُحادثة دیگری که موقعیت سیاه رمان را نشان می

شود که بیماری صرع شته، اما بعداً مشخص میکنند کسی او را کُاست که ابتدا فکر می

 عامل مردن او بوده است:

م. یک راه افتادطرف ویال بهزده بهاز سر میز بلند شدم. کالهم را برداشتم و شتاب» 

 (. 207)همان، « قتل دیگر
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شته شدن مسیو برولدی و داستان قتل جورج کانو به دست مارتا جنایت دیگر کُ   

است. سه جنایت هولناک در یک رمان، کارکرد رمزگان روایی بارت را در بازخوانی 

 دهد.نشان می رمان پلیسی

 بندیج. فرمول

ی، با طرحی ظاهراً پیچیده اما منسجم های کریستدر این رمان نیز، مانند دیگر رمان

ای گونهکند؛ بهپو، طرح را پیچیده و چندالیه ترسیم میمواجهیم. کریستی، برخالف آلن

گیرد و هنوز ماجرا پایان نیافته، ماجرایی دیگر داستان به خود میدرکه گاه حالت داستان

یابد. با تکیه دیگر ادامه میشود و یا چندین قصة پیچیده با کمترین ارتباط به یکآغاز می

تر  از الگوی های آگاتا کریستی پیچیدهبر دیدگاه بارت، فرمول رمزگان روایی در داستان

 پو است. های آلنداستان

 

 ها. پراکنش سرنخ2ـ3ـ2

 های نویدبخش پاسخالف. سرنخ

ی شود که رمزگان هرمنوتیکریزی میهای پلیسی، ساختار روایت طوری طرحدر رمان

های متعدد و پراکندة قاتل توسط کارآگاه باتجربه رمزگشایی آن تنها با کشف سرنخ

ها نیز محض وقوع جرم سرنخبه چمن خونینای چون شود. در رمان پیچیدهمی

مثال در ماجرای قتل مسیو ها نویدبخش است. برای شود که بعضی از آنشناسایی می

شود و گودالی است که جسد در آن کشف می آید،دست میرونالد اولین سرنخی که به

 داند:کارآگاه کندن چنین گودالی را کار یک زن نمی

کنی که کندن گودال هم کار یک زن است؟ این کار از یک زن اما فکر می» 

 (.19)همان، « آید. کار سختی است. بدون شک کار یک مرد استبرنمی

جیب کت مقتول اولین سرنخ  ای دریا در ماجرای قتل جورج کانو، کشف نامه 

 آید:حساب مینویدبخش به
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شده ای است که در جیب کت مقتول پیدا کردیم. پوآرو نامة مچالهاین همان نامه» 

 (. 88)همان، « را گرفت و آن را باز کرد

 های فریبندهب. سرنخ

روایت افکنی و تعلیق در دهنده باعث ایجاد گرههای پلیسی، رمزگان فریبدر اکثر رمان

، شخصیت جورج کانو پس از مرگ مستر برولدی برای فریب چمن خونینشود. در می

 کند:کارآگاه، عنوان مستعار مستر رونالد را برای خود انتخاب می

کرد. به کانادا رفت و با نام مستعار رنوالد جورج کانو از دست قانون فرار می 

ت کالنی را به جیب زد ]...[ زندگی جدیدی را شروع کرد. در امریکای جنوبی ثرو

تصمیم گرفت برای گذراندن تعطیالت تابستان به فرانسه بیاید و در مرلین ویل با 

 (.274ـ279رو شد! )همان، مادام دوبریل روبه

همچنین در جایی دیگر از رمان، قاتل برای فریب کارآگاه، با تغییر چهرة جسد  

کند تا کارآگاه را به ن او تالش میهای خود بر تگرد و پوشاندن لباسمردی دوره

 اشتباه اندازد و سرگرم ماجرایی دیگر کند:

های رنوالد عوض کردند و چون جرئت های ولگرد را با لباسزن و شوهر لباس 

جا پشت در انداختند وشلوار کهنة ولگرد را به خانه ببرند، آن را هماننداشتند کت

اده بود در پشت جسد فروکردند )همان، و چاقویی را که جک رنوالد به مادرش د

276.) 

 آفرین و تأخیری یا انسدادیهای ابهامج. سرنخ

درازا کند و تعلیق روایت را بههایی که حل معما را با تأخیر مواجه میاز سرنخ

کوشد با افزاید و نویسنده میکشاند، رمزگان هرمنوتیکی است که بر ابهام داستان میمی

تعویق انداختن پاسخ و تأخیر در کشف حقیقت گردد. رمان موجب بهدرافکندن آن در 

افزاید. یکی از آن بارها بر ابهام رمان و روایت می ، نویسندهچمن خونین در رمان 
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خواهد نقش خانم دوبریل و میزان همکاری دخترش را در موارد پرسشی است که می

 ماجرای قتل آقای رنوالد دریابد: 

توان فهمید آیا قدری زیرک است که نمیگفت: خانم دوبریل به هستینگز به پوآرو»
 (.920)همان، « در ماجرای قتل رنوالد با مارتا همکاری داشته یا خیر؟

های او هاست و همین امر در رمانتأخیر انداختن سرنخآگاتا کریستی استاد به      
 ، جکمن خونینچرمان گردد. در تر شدن اوضاع و توقف روایت میباعث پیچیده

کند؛ اما چون ن بودن به قتل پدر، دستگیر میمظنودلیل رونالد، پسر جورج کانو را به
کند و این منفعل بودن پدر مخالف ازدواج جک و مارتا بود، از خود هیچ دفاعی نمی

 گردد:باعث انسداد روایت می
دفاعی  سروته و مزخرفی! عجیب است که از خود هیچژیرو گفت: چه جنایت بی» 

 (. 909)همان، « کند!نمی

 . آشکار شدن حقیقت2ـ3ـ2
« آشکار شدن حقیقت»آخرین رمزگان روایی هرمنوتیکی در ساختار طرح رمان پلیسی 

سمت حقیقت که معمای پس از حرکت موشکافانه به نیز چمن خونین رمان است. در 
ها ـ روی شباهت قتل گردد، پوآرو ازهای داستان بازمیشود و تمام گرهقتل برمال می

رسد و اگرچه قاتلِ مقتولِ اول کشف ساله ـ به پرسشی واحد میباوجود فاصلة بیست
رسد و درواقع مارتا در پایان قتل میشود، قبل از دستگیری، توسط دخترش مارتا بهمی

اتمام وخم داستان با رمزگان روایی متعدد بهگردد و روند پرپیچروایت دستگیر می
 .رسدمی

 های جزئی. دادن پاسخ3ـ3ـ2

نیز همچون مورد قبل پس از کنار هم چمن خونین در تحلیل رمزگان روایی رمان 

کند. یابد و شکل منسجمی پیدا میهای جزئی، ساختار طرح رمان قوام میگذاشتن پاسخ

 روییم: ها روبهای از این پاسخنیز با مجموعهچمن خونین  در رمان
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 های جزئیف از طریق پاسخ. فرایند کش3شکل 

  . نتیجه3

رونده )حرکتی( و های پیشها بسته به نوع کنش و ابزار زبانی به دو دستة روایتروایت

رونده، تجلی عناصر روایی های پیششود. در روایتهای ایستا )ثابت( تقسیم میروایت

است.  پلیسیرونده، رمان های روایت پیشتر است. یکی از گونهتر و پررنگملموس

که  رونده و ایستاست. در ژانر پلیسیهای پیشتعلیق از عمده عناصر تمایزبخش روایت

حاصل تجمع رمزگان متفاوت و گاه متعارض است، نویسنده برای ایجاد شگفتی، 

گیرد. بررسی تعلیق، هراس و برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب از این عنصر بهره می

ظاهر پیچیده و یا به دهد ساختار تقابلی پیچیدهان مینش های پلیسیرمزگان رمان

آشکار )مقتول( دارد که باید کارآگاه و رمزناکانه در آن فقط یک ضلع آشکار یا شبه

گونه تعبیری مخاطب درپی رازگشایی از وجوه پنهان اضالع دیگر این ساختار مثلثبه

گشایی از انسداد ه معنا و گرهباشند. فرایند کنشگرانة کارآگاه تالشی برای دستیابی ب

پیام  در نه رمزگان است متون روایی، در اصلی نکتة بارت، منظر از معنایی روایت است.

های مطرح در نظریة او یکی از رمزگان .هاسترمزگان تعامل حاصل متن ها؛ لذاآن

ن آید و آشمار میرمزگان هرمنوتیکی ـ معمایی است که یکی از وجوه نحوی روایت به
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دهد و به کمک های معمایی را شکل میای از توالی است که اساس داستانمجموعه

هایی معنایی همچون توان معما را مطرح و حل کرد. این رمزگان دارای طرحها میآن

های دروغین )ابهام تأخیر انداختن پاسخ، راهنماییها، بهبازشناسی معما، پراکنش سرنخ

گانة بارت در ت است. نتیجة کاربست نظریة رمزگان پنجو فریب( و آشکار کردن حقیق

دو رمان منتخب پلیسی در این مقاله، گویای این است که همپوشانی قابل تأملی بین 

وجود دارد؛  های پلیسیرمزگان معمایی با ساختار و  پروراندن عنصر تعلیق در رمان

هرمنوتیکی و مراحل  ویژه رمزگانبه ،توان با ردگیری رمزگانای که میگونهبه

 به معنا یا حقیقت مکتوم نویسنده دست یافت. ،رمزگشایی از آن

های ایستا، برخالف دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که در روایت

رونده، تمرکز مخاطب نه بر تعلیق، بلکه بر پیام روایت خارج از متن های پیشروایت

تر پیام و مضمون روایت است؛ اگرچه است و آنچه در این روایت برجستگی دارد، بیش

هایی تواند مبنای پژوهشگونه روایت وجود دارد و میدیگر عناصر روایی نیز در این

رونده، های پیشهای ایستا، برخالف روایتعلمی و مستدل قرار گیرد. تعلیق در روایت

ای مرحلهکند، دارای فرایندی چندگونه که بارت ابراز میای است و آنآنی و لحظه

 نیست. 

 هانوشتپی

9. narratology 

2. auxesis Narration/ progressive narrative 

3. static narrative 

4. narrative elements 

5. structure 

6. suspense 
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10. action 

11. time 

12. locus 
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Abstract  
Narratives are generally divided into two categories: progressive 

(moving) and static (fixed). The progressive narratives of the 

suspense-based texts embody various narrative tools that create the 

expectation and elaboration of the narrative.  One example is the 

progressive narrative of the crime fiction novel, the harmony and 

unity of which, among the elements of the text, is an appropriate 

measure of the audience's understanding and enjoyment. Accordingly, 

this study attempts to investigate the narrative constructs of two types 

of narrative (progressive and static) while analyzing the underlying 

element of suspense in a crime fiction novel.  The study is also based 

on Roland Barthe's theory of hermeneutics, in which the 

hermeneutical-riddle codes in a crime fiction novel are examined, and 

the process of formation, coherence, and meaningfulness of the plot in 

this kind of narration are sketched out. The results show that the 

structure of suspense - exclusively - in a crime fiction novel has 

coherence so far as the semantic narrative elements (narrative codes) 

such as riddle recognition, clue dispersion, response delay, false tips, 

and truth representation are concerned.  
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