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  دکتر علی تسلیمی

        دانشیار دانشگاه گیالن
  

  چکیده
. رودهاي ادبی به کار میشناسی از رویکردهایی است که در بررسیو روایتگرایی ساخت
هاي هاو قصهپراپی و کالسیک خود براي متون کهن، اسطورهةگرایی به شیوً ساخت معموال
ها توان آن رهیافت اخیر نیز میةرود، اما در برخی از آثار  نویسندگان دو سدبه کار می عامیانه

  .ستادگار آلن پو از جملۀ این آثار اآثار .  کار بسترا، به
اي تکرار شونده ۀ روسی به گونهن هاي عامیا کارکرد مشابه را در همۀ قصهپراپ سی و دو

 به بررسی کارکردهاي  واوستروش پراپی و متاثر از  این مقالهشیوه ي کار . کندپیشنهاد می
  و»گودال و آونگ«، »گربۀ سیاه«، »ازگوقلب ر« قصۀ چهارهاي پو، بویژهمشابه در قصه

نفرت، قتل، : کندمیمعرفی   راهااین قصه بنیادي هاي کارکردو پردازدمی» بشکۀآمونتیالدو«
ها، در این ها و گسترش برخی از کاهشجنایت و پنهان کردن جنازه درون ساختمان، همرا با

  . به صورت الگویی تکرار می شودهاداستان
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  مقدمه 
اي عامیانه ارائه گردیده بسیاري هگرایانه از آغاز براي قصههاي ساختار   با توجه به اینکه نظریه

-این آثار می. شناسی را دارندتهاي ساختاري و روایاز آثار ادبی امروز هنوز ظرفیت بررسی
هاي یکی از نظریه. خود را نشان دهندهاي بیشتر گرایانه ارزشهاي ساختاربا بررسیتوانند 

کتاب برجستۀ . است شناختی والدیمیر پراپشناسی یا روایت، ریختگراییساختارپیشگام 
هاي و فرمی قصه به بررسی تشابه ساختارهاي صوري او) 1928پراپ(»شناسی  قصه ریخت«

که حرکت خود ( فنالند به نوعی رویاروي شیوة مکتب« باید گفت این جریان. پردازدروسی می
  ). 24: 1384مکاریک،(».گیردقرار می) کردرا از محتوا آغاز می

کوتاه شاعر و نویسندة داستان آمریکایی،  ) Edgar Allan poe ) 1809-1849ادگار آلن پو 
و » بشکۀ آمونتیالدو«، »گربۀ سیاه«، »قلب رازگو«، »سقوط خانۀ آشر«.تجنایی و انتقادي اس

هاي سورئالیستی و در عین حال گوتیک، مضحک و گروتسک اوست از قصه» گودال و آونگ«
در به «او ) ousby،1996  :306(استشدهجمع)  Tales (» هاقصه«اي به نام که در مجموعه

سناك همچون مرگ، دیوانگی، جنایت، بیماري و زوال هایی بیمارگون و ترکارگرفتن موضوع
قهرمانان آثار او . هاي از پا افتاده و دیوانه مهارت داشتشخصیت، استاد بود و در خلق آدم

   )436: 1368گلشیري، (» .هاي ذهن و گناهنداغلب گرفتار وسوسه
اخیر ظرفیت هاي نویسندگان دیگر دو قرن هاي پو بیشتر از قصهرسد که قصهبه نظر می
( نامند تا داستان  میTale)( بیشتر قصه ژه که آنها را بوی. ري را داراستهاي ساختابرابرسازي
Fiction  .( با وي کارکردهاي ونظریه ي پراپ . تر استچرا که به ساختارهاي کالسیک نزدیک 

 نظریه تی می توان گفت که اینحچنانکه . برداشتی آزاد در این مقاله به کار رفته است
زیرا نظریه ي گریما و دیگران درباره ي کارکردها و کنشگران به . گریمایی نیز به شمار می رود

در این مقاله چند کارکرد بنیادي که معموال در . اپی و ادامه ي کار اوسترگونه اي آزاد پ
 .داستانهاي پو تکرار می شوند، معرفی شده اند

  ساختار گرایی و روش آن
. استبه زبان دیگر دغدغۀ اصلی ساختارگرایی نظام . پردازده بررسی نظام میگرایی بساختار

ساختار گرایی با  )Jelisiv، 2002 :241.(  برابر دانسته شده استنظام حتی گاه با ساختار 
هاي علمی ژوهش از پاي شاخهبه کند نقد ادبی رامند تالش میهاي نظامپافشاري به بررسی

هاي منظم و الگوهاي براي نمونه به بررسی چگونگی رابطه) Bain،1991 :1395. (تبدیل کند
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پردازد که نه در یک اثر و مجموعه آثار یک نویسندة خاص، بلکه گاه در سرتاسر مکرري می
توان به نحوة خاص عملکرد ذهن نویسنده پی ها میشود و براساس این رابطهادبیات پدیدار می

گرایی این است که هر اثري در توازي و تقابل یک الگو تارساخ در حقیقت سخن اصلی. برد
 ،ترین معناي خود روشی است که واقعیت را نه در چیزهاي یگانهدر گسترده«شود و آفریده می

   )Guerin،1992 :285( » .کندبلکه در روابط میان آنها جستجو می
ر جزئی آن براساس ظاهر هاي ادبی را علیرغم تفاوت در ظواهتوان پدیدهبر این اساس می

متشابهشان مشترکاً مورد مطالعه قرار داد و در اساس با هم تطبیق داد و از آن جا که چنین 
اي انتزاعی است در این شیوه اي بیش از آن یک واقعیت عینی و ملموس باشد، مطالعهمطالعه

 یک مضمون از معیار کامالً عینی براي جدا ساختن«چرا که . هایی روبه روییمبا دشواري
کند با مضمون جدیدي روبه روست، مضمون دیگر وجود ندارد و آن جا که پژوهنده فکر می

   )1368:33پراپ،( ». اي از مضمون قبلی می انگارد و بالعکسپژوهندة دیگر  آن را فقط گونه
شکل با این حال هر پدیدة ادبی با دارا بودن عناصر ثابت و طرح بنیادینی که اثر براساس آن 

ی  الگویبه عنوان ،تواند ذهن منتقد را بر آن دارد تا آثار را علیرغم عناصر متغیرشانگرفته می
  .مورد بررسی قرار دهد مشترك

پردازد و آن دسته قوانین کلی به ساختارهایی می« گفت ساختارگرایی توان از این رهگذر می
دریدا معتقد است  ). 129: 1368ایگلتون،(» .که بر ساختارها حاکمندکند را بررسی می

مندي ساختارگرایی همواره در جستجوي شکل یا کارکردي سازمان یافته برحسب یک قانون«
- می» . ها در قالب آن فقط در همبستگی با متحد و متضاد خود معنا می یابندکه مولفهدرونی 

   )1385:87نوریس،( باشد

 آن نهفته است،در چند معنا بودن اصطالح هاي مطالعات ساختارگرایی از آن جا که از دشواري
- هاي آلن پو براساس واحدهاي منفرد ادبی آن میمقالۀ حاضر به ساختارهاي مشترك داستان

هایی که پدیده. هاي داستانی پو را به قوانین محدود تقلیل دهدکوشد پدیدهپردازد و می
یابند ر ارتباط با یکدیگر معنا میعلیرغم اجزاء یگانه و جدا از هم، به دلیل مناسبات خاصشان د

هاي آن از رغم تفاوتها را به توان داستان میبر این اساس. شودو به صورت الگویی تکرار می
اي لحاظ ترکیب بندي و ساختارهایشان مقایسه کرد و بدین ترتیب شباهتشان را در پرتو تازه

اندروي « وناگون یک قصه چون اي گ ورسیون ه-  به گفتۀ پراپ–یعنی  همچنانکه : نشان داد
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هاي دیگر آن دنبال شود و شباهتبا یک پیش بینی آغاز می) (Andrew of creteکرتی
به مثابه ورسیون هاي متفاوت یک نیز گوناگون  هايقصه،  )Propp : 1994، 60(گردد می

کا به نظریه با اتشناسی ساختاري روایت. ند قابل ارائه امتعدد  ساختارگرایانهکارکرد  باقصه
ها و اگرچه با عناصر متغیر، حذف( هاي مشترك، مشابه و تکرار شونده ها و ریخت سازهبه پراپ

 - 2کند،  شخصی خانه را ترك می-1معموالً در همۀ قصه ها : اشاره دارد) هایی چندجانشینی
در پی به  تبهکار -4شود،  ممنوعیت نادیده گرفته می-3شود، قهرمان از انجام کار منع می

پراپ، .( کند  قهرمان ازدواج می-31شود، تبهکار مجازات می- 30...دست آوردن اطالعات  است
 از هاي مختلفهاي بسیاري از آلن پو به مثابه ورسیونبدین ترتیب قصه ) 1368:121-122

. ندابا همهاي فراوان ها و توازيآوري داراي مشابهتشود که به گونۀ شگفتیک قصه ارائه می
  )1388:76تسلیمی،.( را در جاهاي دیگر کمتر می توان یافتهاي پو ولی مشابهت داستان

   آلن پو و خالصۀ آن ها هايقصه
هاي پو، با وجود تنوع در مضمون ،که به طور کلی شامل دو     در یک نگاه کلی بعضی از قصه

استان به صورت که در چند دسی هستند، داراي ساختاري مجزایند دسته ترسناك و پلی
  :نمایدها به شکل زیر جلوه میالگوي مکرر این داستان. شودمتوالی تکرار  می

اعتراف راوي به کشتن شخصی، سپس سعی بر پنهان کردن او و در نهایت لو رفتن جسد به 
بشکۀ «،  »گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«ي داستان ها. اي توسط خود راويصورت  احمقانه

اي از این ما ابتدا به بیان خالصه. موضوع بررسی این مقاله است»گودال و آونگ« و» آمونیتالدو
  .دهیمها را از این منظر مورد بررسی قرار میپردازیم و سپس ساختار آنها میداستان

است و روایت مردي است که  به چاپ رسیده1843  این داستان در سال :قلب رازگو
بانی خود را وارد او با مهر. رسانداش به قتل می گونههاي کرکسپیرمردي را به خاطر چشم

- در شب هشتم در حالی که چشم،کند و پس از یک هفته زیرنظرگرفتن اومیدنیاي پیرمرد 
  .رساندهاي پیرمرد باز است او را به قتل می

کند و هنگامی که افسران پلیس راوي جسد را پس از تکه تکه کردن در کف اتاق جاسازي می
دهد که اتفاقی رخ پردازند به آنان اطمینان می پیگیري مسئله به تفتیش ساختمان میبراي
- این ظاهرسازي چندان دوام ندارد چون صداي قلب پیرمرد بار دیگر آزارش می.  استنداده
 صداي قلب پیرمرد را از ،کوشد با سر و صدا کردن و کوبیدن صندلی بر کف اتاقاو می. دهد
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ها را از روي جسد تختهتا اما صدا بلندتر و بلندتر شده و راوي را وامی دارد افسران پنهان کند 
  . کنار بزند و به قتل اعتراف کند

شرح پشیمانی و اعتراف مردي است . است چاپ شده1843 این داستان در سال :سیاهۀ گرب
کشد چون میاین اندوه چندان طول ن. کشداي را به دار میکه تحت تأثیر مشروبات الکلی گربه

گرچه در این امر . کوشد گربۀ دیگري را که شباهت زیادي به گربۀ  اولش دارد، بکشدراوي می
زند عالقۀ بیش از اندازة گربه به آن چه بر نفرت راوي نسبت به گربه دامن می. ماندناکام می

جانور فرود دارد تا بر کلۀ بدین ترتیب روزي که جانور به پاهایش پیچیده، تبري برمی. اوست
آورد و سپس جنازه زن را الي جرز فرود  می) زن ( آورد اما با دخالت زنش تبر را در مغز او 

چیند به دیوار آجري را با سیمان و گچ می. کنداي که در خانه هست مخفی میدیوار سردابه
ۀ او وقتی مأموران براي بازپرسی به خان. اي که هیچ چشمی قادر به تشخیص آن نباشدگونه
دهد و هنگامی که مأموران  نشان میانآیند، او همه جاي خانه، از جمله سردابه را به آنمی

 او براي نشان دادن استحکام دیوارها با عصا چند ضربه به ،شوند تا خانه را ترك کنندمجاب می
-زند، که متعاقب آن صداي خوفناکی در سردابه میدیواري که جسد زن در آن قرار دارد می

اي بر باالي سرش ریزد و مأموران، جسد تجزیه شدة زن را به همراه گربهپیچد، دیوار فرو می
  .کنندکشف می

 به چاپ 1842 با عنوان پاندول و چاه نیز شناخته شده و در سال  این داستان:گودال و آونگ
ان عنوان راوي داستان مردي بی نام است که از سوي دادگاه به دلیلی که در داست. رسیده است

افتد که به گمان راوي گوري شود و در مکانی تنگ و تاریک میشود محکوم به مرگ مینمی
گیري کند اما کوشد دیوارهاي زندان را اندازهاو می. است اما در حقیقت درون یک سلول است

 در این. افتدکند و می پایش به مانعی گیر میآید وقتی دوباره  به هوش می.شود میبیهوش
.  با سقوط در آن بمیرد، گودالی وجود دارد که ممکن استیابد که در میان اتاقهنگام درمی

 چوبی بسته شده و نزدیک است آونگ داس اي به تختهبیند که با طنابسپس خود را می
بدین ترتیب موشها قبل . مالدها میغذاهایی را که در سلول دارد به طناب. مانندي او را بکشد

وارهاي سلول به سمت مرکز به پس از آن دی. دهندمدن آونگ، او را از مرگ نجات میاز فرود آ
افتد که به هر مرگی نگرد و چنان به وحشت میاو به درون گودال می. آینددرمیحرکت 
 و درست هنگامی که نزدیک است به درون گودال .دهد جز افتادن درون گودال میرضایت

  . گیردشوند و دستی او را مییده میسقوط کند، دیوارها به عقب کش
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ست و روایت انتقام راوي از  به چاپ رسیده ا1846  این داستان در سال :بشکۀ آمونتیالدو
آمیزي براي هاي او طرح موفقیتراوي به خاطر ریشخندها و دشنام. ، فورچوناتو استدوستش

  .پردازدانتقام میآورد و با خونسردي به روایت این جویی از او به عمل میانتقام
کشاند و سپس در دخمه اي اش می به سرداب خانهتیب به بهانۀ چشیدن شراب او رابدین تر

کشد و با آجر و ماله به  متر به زنجیرش می2متر و ارتفاع  سانتی90 و عرض 120به طول 
ون دخمه هاي بلندش که از درها و نالهجیغسپس براي آرام کردن . پردازدکردن دخمه میتیغه

هاي شب به پردازد و کار تیغه کردن دیوار اتاق را تا نیمهشود به تقلید صداي او میشنیده می
دهد که پس از گذشت  نیم بدین ترتیب کارش را چنان با موفقیت پایان می. رساندپایان می

  .قرن هم کسی از جایگاه فورچوناتو مطلع نمی شود
 هابررسی ساختاري داستان

- ها نشان میه که پیش از این نیز مطرح شد، نگاهی به درونمایه تکرارشوندة داستانگون همان
  استها ساختار زیر به کار رفتهدهد که در آن

  ).دهد راوي خودش را لو می(  لو رفتن ← پنهان کردن جسد ← قتل  ← )اعتراف ( روایت 
در حقیقت . رساندبه قتل میاز این نقطه نظر اهمیتی ندارد که راوي چرا و چگونه مقتول را 

ها روایت اعتراف گونه داستان. هاي زیباشناسی و روایی داستان هستندبرگ   شاخ و،توضیحات
بنابراین . انجامدبه قتل و در همۀ موارد، انتقام عنصري ثابت است که به قتل میکسی است 

 و همین باشدمیت  این نفرشرحها بخش آغازین داستاندر حقیقت . نتیجه همیشه ثابت است
اي  رویدادهاي گذشته و به گونهراوي به بیان. دهدهاي بعدي سوق میامر راوي را به واکنش

  .پردازدمیبدان اعتراف 
ها نیز عوامل در همۀ داستان. رودداستان با شرح درگیري راوي با یکی از نزدیکانش پیش می

 طرف مقابل برانگیزد و باعث شود تا از او  متفاوتی وجود دارد که کینه و نفرت راوي را نسبت به
- شود چشمآن چه سبب کینۀ راوي می» قلب رازگو« به طور مثال در داستان . انتقام  بگیرد

  : هاي کرکسی پیرمرد است
چشم زاغ : چشمش مانند چشم کرکس بود! آري همین بود! فکر می کنم چشمش بود«

  )175: 1376باسمنجی ،(» کمرنگ با غشایی بر رویش
  

  :پردازد   و راوي به بیان تالشش براي انتقام، از آن چه مایۀ آزارش بوده می
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ام را غیر ممکن بود بتوانم نقشه. هر شب درست در نیمه شب، اما چشم همیشه بسته بود
همان . بازِ باز. چشم باز بود. داد چشم شیطانیش بودپیرمرد نبود که آزارم می. عملی کنم

     )178: همان(.  شدبودم غیظم بیشتر میهطور که به آن زل زد
آورد، اندوهی است دلیل انتقام عنصري متضاد است آن چه او را به خشم می» گربۀ سیاه«در 

  .دارد تا انتقام بگیردکه در جان راوي رسوخ کرده و او را بر آن می
 و ترس که از این نفرت بود من هنوز آن قدر از مایۀدل سابق در وجودم باقی مانده

حیوانی که روزگاري مرا آن چنان دوست داشت به اندوه درآیم اما این احساس اندوه کم 
سرانجام جنون بر من مستولی شد و یکسره مرا . کم جاي خود را به خشم و عصبانیت داد

  )         186: همان(.  در چنگ خود گرفت
  هاي کاذبنشانه

دانستم  به دارش کشیدم چون می:دگویانتقام میراوي درباره دلیل » گربۀ سیاه «در داستان 
دلیل خشم راوي » بشکۀ آمونتیالدو«ویا در .  من آزاري نرسانده استمرا دوست دارد و به

ها و ریشخندهاي اوست که با لبخندهاي راوي همراه نسبت به دوستش فورچوناتو، زخم زبان
نگاهی به راوي . دان اهمیت ندارداگر چه دلیل این انتقام و کینه از حیث ساختاري چن. است

، »لبخند و نفرت« است که او صفات در همۀ داستان هاي مورد بررسی این مقاله نشانگر آن
اي که می توان تحت عنوان مسئله. را با هم دارا است» اندوه و نفرت«و » نفرت و مهربانی«

در طول هفته پیش از «: دگویمی»  قلب رازگو«براي مثال در . هاي کاذب از آن نام بردنشانه
  : گویدمی» گربۀ سیاه «  و یادر .تر از همیشه بودمآن که او را بکشم با پیرمرد مهربان

دانم دلیلش نمی.  اما در خود من به زودي احساس تکدر و نفرت خفیفی به گربۀ تازه ایجاد شد
به . کردناراحتم میرسید که عالقه و توجه شدید جانور به من عصبانی و به نظر می. چه بود

تازه، تبدیل به تلخی و نفرت کندي و تدریج این احساس تکدر و ناراحتی من، نسبت به گربۀ 
  )188:  همان(. شد
مطرح است، در » بشکۀ آمونتیالدو « هاي متضاد دراي که تحت عنوان حسهمچنین مسئله   

ستان لبخندها در توازي با در این دا. هاي کاذب دارد تطابق جالب توجهی با نشانه،جزئیات
  .هاي فورچوناتو استانتقامی که انگیزش اصلی آن ریشخندها و زخم زبان. آیدانتقام می

اي به دست فوچوناتو نداده بودم تا در حسن نیت من   من نه با زبان و نه با عمل خود بهانه
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.  شدیم محو نمیهاگونه که خلق و خوي من بود در برابر او لبخند از لبتردید کند همان
  )239: همان(

هاي کاذبی چون لبخندزدن و توان گفت انگیزش رایج، انتقام است که با نشانهبر این اساس می
  .گیردشود و الف همواره براساس یک انگیزش پیچیدة روانی از ب انتقام میاندوه آمیخته می

  ها پارالل در ساختمان داستان
ا در آغاز، هها، هماهنگی داستان مطالعات ساختاري داستانمسئلۀ حائز اهمیت دیگر در زمینۀ

 بنابراین ما با در نظر .توان آن را به شکل پارالل مطرح کردهاست که می آنمیانه و پایان بندي
همۀ داستان . کنیممی مشاهده را هاي جالب توجهیها نظم و توالیگرفتن اجزا منفرد داستان
» بشکۀ آمونتیالدو«و »  سیاهگربۀ«، »قلب رازگو« سه داستان .دشوها با شرح راوي آغاز می

دهد  راوي فقط اتفاقات گذشته را شرح می»گودال و آونگ«اما در . شرح به همراه اعتراف است
اي که نشان داده  به گونه»گودال و آونگ«استان به طورکلی در د(و اعترافی در کار نیست 

  ).ایماز سه داستان دیگر مواجهخواهد شد ظاهراً با ساختاري متفاوت 
- پس از این مرحله، آرامش ابتدایی و آغازین صحنۀ داستان، با عمل انتقام گیرنده از بین می

کند و جسدش را کف اتاق اش میکشد، تکه تکهراوي پیرمردي را می» قلب رازگو«در . رود
بشکۀ «در. کند پنهان میکشد و الي جرز دیوارراوي زنش را می» گربۀ سیاه «در . کنددفن می

تنها در . کندبرد و الي دیوار پنهان میراوي دوستش را به درون سرداب می» آمونتیالدو
د که دهاست که اعتراف و درنتیجه انتقامی در کار نیست و راوي شرح می»  گودال و آونگ«

 که کف گیرد و نزدیک است به درون گودالی سلول قرار میچگونه در محاصرة دیوار و کف
  . سلول وجود دارد سقوط کند و بمیرد
عنصر مشترك و . ها با عنصر ثابت دیوار مواجه هستیمناگفته پیداست که در همۀ داستان

اي در حقیقت محتوا مسئله. کندها رهنمون میمکرري که ما را به محتواي زیرساختی داستان
اساساً ساختارگرایان هیچ گاه . است که هیچ گاه ساختارگرایی در پی روشن ساختن آن نیست

توجه آنان عمدتاً معطوف به این است که متون چگونه «کنند بر معنا به طور اخص، تأکید نمی
کشف معنا همواره از ) 137:  1386برسلر، ( » .دهنددهند نه این که چه معنایی میمعنا می

مسئلۀ قرائت یک متن در ساختارگرایی « طریق قواعد مشتمل بر آثارست چنان که باید گفت 
» . ها همراه باشدهایی رضایت بخش براي ادغام بعد معنایی در بررسی ساختارباید با یافتن راه

  )208 :1379اسکولز،( 
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- اي هر چند گذرا به بعد محتوایی عناصر میبه همین جهت براي ارایۀ تفسیري دقیق اشاره
ست که دیوار  ا در داستان نشانگر آنسست بودن دیوارها: توان گفت میگشا باشد وتواند راه 

. کندهاي هستی منعکس میامنیت راوي، چندان محکم نیست و نگاه پو را به اساس دیواره
  .دیوارهایی که بنیان آن نامطمئن، سست و لرزان است

 به صورت منفرد و متوالی مورد مطالعه قرار داد توان آن راجزء دیگر این ساختار پاراللی که می
کوشد بار دیگر همه چیز را به حال اولش راوي با پنهان کردن جسد می. انتقام استمرحلۀ 

کوشد جسد را از مأموران پلیس می» قلب رازگو« در. امش دست نمی یابدبرگرداند اما بدان آر
صداي قلب مقتول راز . دهدپنهان کند اما با سر و صداي قلب مقتول آرامشش را از دست می

  .زندد و آرامشش را بر هم میکناو را افشا می
صدایم را بلندتر کردم تا از . تر شدمشخص. ادامه پیدا کرد. صداي زنگ آشکارتر شد

بی شک حاال رنگم خیلی پریده ... شرش خالص بشوم اما زنگ ادامه یافت و واضح تر شد
- چکار می. زدم با این حال صدا بیشتر شدتر و بلندتر حرف میبود اما با صداي روان

توانستم بکنم؟ صداي فرو خوردة خفۀ تندي بود که درست مثل ساعت جیبی که توي 
  )182: 1376باسمنجی،(. پارچه پیچیده شده باشد

کوشد جسد زن را از مأموران مخفی کند اما صداي پشت دیوار، نیز راوي می» گربۀ سیاه « در 
کوشد هم ، راوي می »تیالدوبشکۀ آمون«در  . شودبه عنوان کنش مقتول، مانع این آرامش می

و ناله هاي  یعنی فریاد -با ساختن دیواري از آجر، جسم دوستش را پنهان کند که کنش 
در این داستان . زند آرامش  ایجاد شدة موقتی را بر هم می- فورچوناتو: شخصیت دوم داستان 

هم پنهان کردن و لو رفتنی وجود ندارد » ال و آونگگود« دادنی در کار نیست چنان که در لو
 و در نهایت صحنۀ پایانی، ).شوداي که بعداً تحت عنوان مقولۀ کاهش ازآن یاد میمسئله(

پس از همۀ هاي مورد مطالعه، ترتیب در داستانبدین. هاستبازیافتن آرامش آغازین داستان
  .گرددها، آرامش به صحنۀ داستان باز میهول و هراس

عناصر مشترك و ثابت دیگري نیز در . ها که در باال ذکر شدغم سه بخش اساسی داستانعلیر
در ادامه به چند مورد از این . کندها حضور دارند که ارتباط ساختاریشان را آشکارتر میآن

  :شودعناصر اشاره می
    کنش و واکنش

زند که  راوي را رقم میاوج تشویش_ است که معموالً جیغ و فریادها در داستان_کنش مقتول 
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ها توازي کنش مقتول و واکنش راوي یا قاتل ما در این داستان. رودبا واکنش راوي از میان می
چنان _ه سوي آرامش نهایی صحنۀ داستان توازي این کنش و واکنش، داستان را ب. را داریم

اعتراف راوي پس آن چه باعث » قلب رازگو«دهد براي مثال در سوق می_که با آن آغاز گشته
 قلب شود، صداي سوت مانند،از جلب اطمینان افسران پلیس، راجع به رخ ندادن قتل می

کنش از سوي مقتول دفن شده به واکنش راوي . شودپیرمرد است که از کف اتاق شنیده می
زند و او براي آن که افسران پلیس به راز اوپی نبرند، با صداي بلندتر حرف می. انجامدمی
  .دهد تا مانع رسیدن صداي قلب پیرمرد به افسران پلیس شوداش را تکان میدلیصن

دادم، صندلی را که رویش نشسته بودم فحش می. گفتمپرت و پال می. دهنم کف کرده بود
. شدکشیدم اما صدا مافوق همه چیز بود و پیوسته بیشتر میدادم روي تخته ها میتکان می

  )نهما(...  بلندتر و بلندتر
صداي بلند و . کنش وجود دارد اما واکنش راوي حذف شده است» گربۀ سیاه«در داستان 

شود که پلیس را متوجه واري از پشت دیواري که جسد زن در آن پنهان شده ، شنیده میضجه
بشکۀ «کنش در . واکنش وجود نداردکند، اما جوابی از سوي راوي یا قاتل به عنوانجسد می
هاي تیز و بلند و واکنش، تقلید صداي آن توسط اد، ناله، ارتعاش زنجیر و جیغ فری»آمونتیالدو
  .راوي است

. تر از او صدا زدمبلندتر و محکم. صدا در صداي او انداختم. صداي او را تقلید کردم«
پاراللی که در همۀ .  بدین ترتیب با پارالل کنش و واکنش مواجه هستیم)240:همان(»

  . خوردرسی این مقاله به عنوان عنصري ساختاري به چشم میهاي مورد برداستان
  مکان

شود، مکان هاي کم و بیش جزئی تکرار میها با تفاوتعنصر ثابت دیگري که در همۀ داستان
« در .  آن پنهان کندکوشد، جسد را درگیرد و راوي میمکانی که واقعه در آن شکل می. است

» گربۀ سیاه «در . کند است که پیرمرد در آن زندگی میمکان، کف زمین و اتاقی» قلب رازگو
هم سرداب و الي دیوار جایی است » بشکۀ آمونتیالدو«در. مکان سرداب و الي دیوار استاین 

مکان » نگگودال و آو«کند و در داستان که رواي دوستش فورچوناتو را در آن حبس می
بدین ترتیب . ردراوي را در خود فرو بخواهد سلولی است که گودي کف اتاق و دیوارهایش می

ابت خورد سه عنصر ثها به چشم میشود و آن چه مشترکاً در آنمکان ارائه میالگوي ثابتی از 
  :  شوند و عبارتند از میاست که به صورت الگویی تکرار
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  ابهام از چیستی دیوارها .1
 مباهات به ساختن دیواري محکم .2
 .سسستی و ریزش دیوارها .3

بشکۀ «و » گربۀ سیاه«چنان که در . شودویت دقیق دیوارها در داستان مطرح میوجود و ه.1
از عناصر اصلی داستان، دیواري از آجر و یا سیمان است تا جسد در آن مدفون » آمونتیالدو

  .گیردشود که مبهم بودن وجود چنین دیواري به طور واضح از سوي راوي، مورد اشاره قرار می
 : آمده است» بۀ سیاهگر« به طور مثال در 

در یکی از دیوارها یک حفرة . کنمسرانجام تصمیم گرفتم آن را در دیوار سرداب مخفی 
.  اجاق یا بخاري ساخته شده بود در ابتدا به منظور دودکش البدساختگی وجود داشت که

   )191همان ،  ( »
  :کنیمنیز مشاهده می» بشکۀ آمونتیالدو«چیزي که دقیقاً در 

 متر ظاهراً 2متر و ارتفاع  سانتی90 و عرض 120نی دیگري دیدیم به طول تقریباً دخمه درو
براي هیچ منظور خاصی ساخته نشده بود و تنها فضاي میان دو ستون غول پیکري را تشکیل 

  )244: همان(. داشتها را نگه میمی داد که سقف سردابه
تواند طرح ندازة دیوارها مینیز کوشش راوي براي کشف چیستی و ا» گودال و آونگ«در 

  .دیگري از ابهام از چیستی دیوار در داستان باشد
دیواري بود ظاهراً از سنگ بسیار صاف و . ام سرانجام به مانعی سخت برخوردهاي گشودهدست

هاي قدیمی در من القاء کرده بود گام در حالی که با تمامی سوءظنی که حکایت. لزج و سرد
این کار به هیچ روي نمی توانست ابعاد واقعی اتاقم را . را دنبال کردمدیوار . داشتمبرمی

   )165: همان. (مشخص کند
عنصر مشترك و ثابت دیگر دربارة مکان، مباهات راوي به ساختن دیواري محکم و مخفی . 2

به . است» بشکۀ آمونتیالدو«و » گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«هايداشتن مقتول در آن در داستان
هیچ «: گویدکردن جسد و جاسازي آن میراوي پس از مخفی » قلب رازگو« مثال در طور

  ». توانست چیز مشکوکی در آن ببیندچشمی حتی چشم پیرمرد نمی
نظیر چنین مباهاتی را دربارة کشیدن دیوار در برابر جسد مشاهده می » گربۀ سیاه«و یا در

  » . فی در آن دیوارها مشاهده کندبه طوري که هیچ چشم تیزبینی نتواند اختال«: کنیم
  :» بشکۀ آمونتیالدو«و در
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جلوي تیغۀتازه، . یش ساروج کشیدمرو.  آخرین آجر را با فشار در جاي خود گذاشتم
نیم قرن است که هیچ . ها را بر هم چیدم تا روکش دیوار به صورت گذشته درآیداستخوان

  )246: همان.  (ها نگذاشته استآفریدگاري دست به آن
سرانجام سومین عنصر، ریزش و سستی دیوارها است که به عنوان عنصري ثابت و مشترك . 3

دهد و به افشاي راز مطرح است و که داستان را به مرحلۀ بعدي یعنی لو رفتن راوي سوق می
عناصر مشترکی که در . ها را آشکار کردیمتا بدینجا ما طرح اصلی داستان. انجامدوي می
ها مسائلی که می توان مشترکاً آن. ود دارد و به مثابه روابطی بر آنها حاکم استها وجداستان

هاي مورد بررسی پیشنهاد را مورد مطالعه قرار داد وبر اساس  آن الگوي زیر را براي داستان
  :کرد
Aبخشی که حاوي اطالعات اولیه ( . پردازدراوي به اعتراف می) صحنۀ آغازین : (  اعتراف

  ).هاي داستان و پذیرش ذهن خواننده بر قبول انجام انتقام است صیتشخدربارة 
Bگیرد کشمکش درونی و بیرونی شکل می. شودیک عامل بیرونی باعث عدم تعادل می:  نفرت

  ) کینه. (گرددو کشمکش با قربانی آغاز می
Cارد، راوي از گذگیرد یا ممنوعیتی را زیر پا میوقتی قربانی هشداري را نادیده می:  انتقام

شود وراوي شخصی گیرد که حرکت واقعی قصه از این مرحله به بعد آغاز میقربانی انتقام می
 . را به قتل می رساند

 Dکند و پیروزي و آرامش موقتی در راوي جسد قربانی را پنهان می: پنهان ساختن جسد
 . گیردداستان شکل می

Gدهد و داستان پایان میقانه خودش را لو میراوي به روشی احم:  لو رفتن توسط خود راوي -
  .یابد

  عناصر متغیر
ها ي موجود در داستان، عناصري وجود دارند که تأثیري بر عملیات  در میان تمامی شباهت

ها را تحت نظم و شناسی آنهاي ریختبدین معنا الزم نیست به خاطر هدف. داستان ندارند
  .یاد کنیم و بقیه را تعمیم دهیمن موارد را در داستان تریفقط کافی است مهم. ضابطه درآوریم

توان آن را عناصر متغیر نامید؛ چرا که ابزارهایی هستند که در داستان به کار عناصري که می
در حقیقت آن چه . توانند خارج از عملیات داستانی جانشین یکدیگر شوند میشوند وگرفته می

«  گفت نظیر چیزي است که رامان سلدن در کتاب توانهایی میي چنین جانشینیدرباره
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« : نویسداو می. کندشناسی ساختگرا مطرح میذیل عنوان روایت» راهنماي نظریۀ ادبی معاصر
نحو، مدل اساسی . شودهاي زبانی و مقدماتی آغاز میاي قیاسنظریۀ روایتی ساختگرا از پاره

نخستین تقسیم بندي . کنندوایتی صحبت میتودوروف و دیگران از نحو ر. قوانین روایتی است
اژدها را با شمشیر خود ) نهاد(شوالیه . نهاد و گزاره استنحوي واحد جمله، تقسیم آن به 

. تواند هستۀ یک  قصه حتی یک قصۀ کامل باشدبدیهی است که این جمله می) گزاره(کشت 
اخت را اریم، همان ساگر به جاي شوالیه، یک اسم خاص دیگر یا به جاي شمشیر تبر بگذ

اما آن چه این جا مدنظر ماست، ) 107:  1372رامان سلدن،(» . ایمهمچنان حفظ کرده
توان از آن تحت عنوان عناصر ارتباطی به مسائل نحوي و زبانی ندارد و در یک نگاه کلی می

کردن جسد به طور مثال می توان از ابزارهایی متفاوتی نام برد که براي پنهان . متغیر نام برد
ق، توفال و تشت ابزارها، تخته پوش کف اتا» قلب رازگو«در. شوندها به کار گرفته میدر داستان

دهند جاي خود را به آجر، گچ، دیلم آهنی، سیمان و آهک می» گربۀ سیاه«آب هستند که در 
  .ابزارها عبارتند از استخوان، آجر، ساروج، ماله و زنجیر» بشکۀ آمونتیالدو«و در 

ایی که راوي راز خود را توسط آن عناصر و ابزاره» گربۀ سیاه«و » قلب رازگو«هاي ر داستاند
که لو دادنی در کار » بشکۀ آمونتیالدو«ر کند به ترتیب صندلی و عصا هستند و دافشا می

  . نمایدنیست، شمشیر دودم قرون وسطایی جلوه می
تواند جانشین انزوا، تنهایی و بیم می» دوبشکۀ آمونتیال«توان گفت سرماي سردابه در حتی می

بر این اساس همواره . ها شود و جز عناصر متغیر به حساب آیدو هراس محیط بر سایر داستان
هایی سخن گفت که تأثیر چندانی بر توان از تغییرات و حتی حذفدر میان تمام مشترکات می

  . روابط کلی داستان ندارند
ها سلسله تغییرات توان در داستان می بر مطالعات ساختارگرایانه، حاکمبه طور کلی طبق قواعد

  :زیر را داشته باشیم
سازي که در کاهش، افزایش و معکوس) اش سخن گفته شد که پیش از این درباره(جانشینی 

این مباحث اگر چه خارج از بحث ساختاري به . ادامه مفصالً به توضیح هر یک می پردازیم
هاي داستانی، ما را در آشکار ساختن ها و شاخ برگشاره به تغییرات و جانشینیرسد، با انظرمی

  .بخشداي ویژه میدهد و به آن جلوهطرح بنیادین داستان یاري می
  کاهش و گسترش 

اگر یک عنصر اضافی را به « : نویسدمی» هاي پریان دگرگونی قصه« والدیمیر پراپ در مقالۀ 
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گسترش یا افزایش داریم و در مورد عکس آن کاهش و کاربرد این داستان بیفزاییم آن وقت 
   )287:  1385تودورف،( » . ها در مطالعۀ موضوعات مهم استها براي کل قصهروش

یابند و بدین ترتیب مقولۀ گسترش و کاهش از یکدیگر جداناپذیرند و در ارتباط با هم معنا می
و » قلب رازگو«هاي در داستان.  خواهیم بودبراي درك مفهوم هریک ناگزیر از بیان دیگري

توانیم کاهش و گسترش را در ما می» گودال و آونگ«و » بشکۀ آمونتیالدو«، » گربۀ سیاه«
گربۀ «، »قلب رازگو«هاي داستان در صحنۀ آغازین.هاي مختلف داستان ببینیمعناصر و قسمت

 درنتیجه  قتل و»گودال و آونگ«ما در ود دارد؛ ااعتراف به قتل وج» بشکۀ آمونتیالدو«و » سیاه
وجود  توانمی .ایمکه براساس فرم سه داستان دیگر، با کاهش الگو مواجهاعترافی در کار نیست 

شایسته ( .را در سه داستان دیگر به صورت گسترش مطرح کرد) اعتراف به قتل(کارکرد این 
تن کنشگرها و مشارك ها، الگوي یادآوري است با تغیر رویکرد و زاویه دید یعنی در نظر گرف

  )صورتبندي دیگري به خود خواهد گرفت کنشی
اي خودش به شکل احمقانه» گربۀ سیاه «و » قلب رازگو«هايدر پایان داستانهمچنین راوي  

ما . کاهش یافته است» گودال و آونگ «و »  آمونتیالدوبشکۀ« در که این بخشدهد می لورا 
   .کنیم که در جاي خود بدان خواهیم پرداخت مشاهده میکاهش را در مبحث راوي نیز

  معکوس سازي
فرم « . کندسازي هم از جمله مسائلی است که بر طرح اصلی داستان خدشه وارد نمی معکوس

به کارگیري مرد به جاي زن و ) 279: همان(» .شودبنیادین اغلب به متضاد خود تبدیل می
سازي اي از معکوستواند نمونهگوي واحدي هستند میهایی که داراي البالعکس در داستان

کنیم و راوي در به طور مثال ما در ارتباط با راوي و مقتول این تضاد را مشاهده می .باشد
راوي، » قلب رازگو« در داستان.  می کندها همیشه مردي است که به قتل اعترافداستان

عنصر راوي ثابت است اما این بار مقتول » اهگربۀ سی«در داستان . رساندپیرمردي را به قتل می
آن که رودرروي راوي است مرد » بشکۀ آمونتیالدو « در . وي استبه جاي پیرمرد، زن را

- ما از آن به عنوان گسترش یاد می»گربۀ سیاه«ناتو و چیزي که در جوانی است به نام فورچو
یابد  میه یک نفر تقلیل ب»ل و آونگگودا«که در ) به و زنگر(نیم، تقابل راوي است با دو نفر ک
  ).کاهش ( 

حائز اهمیت باشد چرا که با گذشتن از الیۀ تواند می» گودال و آونگ «چنین کاهشی در 
ظاهري داستان فرقی میان مقتول و راوي نمی بینیم و این همانی بین راوي و مقتول ذهن را 
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ا سه داستان دیگر دارد الگوي کاهش هایی که برغم تفاوت به کند که این داستان رامجاب می
ساختارهایی که دقیقاً از یک الگوي خاص پیروي . اي از ساختار همان سه داستان بداندیافته

  .حساب آید به»گودال و آونگ«ترش یافتۀ داستان تواند الگوي گسکه می. کنندمی
  د و راوي بدان اشاره وجود دار» قلب رازگو« پیرمرد و راوي که در به طور مثال، این همانیِ 

  :کند می
ناله از درد یا . اي است از وحشت آدمیهمین موقع نالۀ ضعیفی شنیدم و فهمیدم ناله

آمد که از اي بود که از اعماق روح آدمی باال میته صداي فروخوردة خفه. اندوه نبود
هاي بسیاري درست نیمه شب. شناختماین صدا را خوب می. وحشت بلند شده باشد

با انعکاس هولناکش وحشتی . آمدها وقتی دنیا به خواب رفته بوداز دل خودم درمیشب
دانستم که شناختم و میآشفت گفتم که آن صدا را خوب میکه همۀ وجود مرا برمی
  )179: باسمنجی. (پیرمرد چه احساسی دارد

- تقالها و شکنجه »گودال و آونگ«را نیز همچون » قلب رازگو«بنابراین عجیب نخواهد بود اگر
گربۀ «گونه، با مطرح کردن این همانی زن و گربه در داستان به همین. هاي روح راوي بدانیم

ه یک نفر تقلیل توان گسترش دو شخصیت در تقابل با راوي را توجیه کرد و آن را بمی» سیاه
د به شکل کنایی از سوي راوي مور این دو شخصیت مسئله اي است که »این همانی«. داد

  :   گیرداشاره قرار می
هاي سیاه همه آورد که گربهزنم که کمی خرافاتی هم بود اغلب این گفتۀ قدیمی را به زبان می

البته نه اینکه زنم این حرف را جدي گفته باشد و . اندهایی هستند که تغییر شکل دادهعجوزه
ه  ک)184: همان .(اً یادم افتادمن هم این نکته را بی اختیار نوشتم شاید به این دلیل که تصادف

توانیم آن را به صورت الگوي توازي راوي و مقتول و حتی الگوي کاهش یافتۀ آن یعنی می
  .روییم، مطرح کنیمبا آن روبه» گودال و  آونگ «وجود یک شخصیت در داستان چنان که در 

  . دادمورد مطالعه قرارها را بر اساس روش پیشنهادي فوق توان بسیاري از داستانبنابراین می
روشی که ما را در بدست دادن الگویی از طرح اصلی داستان یاري دهد و بتوان براساس آن 

  .ها را کشف کردساختار اصلی داستان
  هاها و شخصیتنقش

  گر، مددکار، دختر شاه و پدرش،هاي قصه را به تبهکار، بخششها و شخصیتپراپ نقش
کند که گریما و لوي تقسیم می) 122:  1386پراپ،( مان دروغین اعزام کننده، قهرمان و قهر
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: نک.( کنندهاي دوتایی را طرح میهاي شخصیتی، تقابلها و تقابلبر پایۀ تفاوتاستراوس 
هاي پو به هاي داستانها در شخصیتاین تقابل) .69:  1388، تسلیمی،62- 60 :1378مقدادي،

معموال قاتل  و جانی ، شخصیتی روان . کندخودنمایی میو قربانی ) جنایت کار ( صورت قاتل 
یرمرد در هاي کرکسی پچشم: دهدپریش و بیماردارد و قربانی تاوانی بیش از گناهش پس می

بدون علت خاصی نفرت » گربۀ سیاه«گربه در .علت نفرت راوي است» قلب رازگو«داستان 
شود،ودوست راوي ه دفاع از گربه کشته میهیچ گناهی مگر بانگیزد و زن راوي بیراوي را برمی

  .دیگر پو همچنین است داستانهاي.رسدتنها به خاطر یک تمسخر به قتل می»بشکۀ آمونتیالدو«در
   بحثنتیجۀ

ساختارگرایی از یک سو با پرداختن به روابط بین اجزاء یک پیام ادبی و بررسی ساخت آن و از 
هایی در توضیح این مشترك، سبب بروز دشواريدیگر سو با مطالعه آثار به صورت الگویی 

ها، که کار ساختارگرایی را در مقایسه با فرمالیستآن چه دامنۀ . استمبحث از نقد ادبی شده
دهد بررسی اجزاي ثابت و الگوهاي نهند، وسعت میاساس کارشان را بر فرم و ساختار بنا می

ی ساختارگرایی مدعی است که همۀ براساس یک تعریف کل. آثار ادبی است مشترك متشکلۀ
هاي خاصی همچون توان به یک الگو تقلیل داد و برحسب قانونمنديالگوهاي آثار ادبی را می

ها بررسید و از آن جا که بهترین عرصه، براي چنین مطالعاتی روایت و هماهنگیتقابل و توازي 
ها را نشان دهد ل داستانهاي اصیکوشد با بررسی عناصر ثابت، طرحساختارگرایی می. است

ها و اند و با کاهشها از یک الگو و طرح شکل گرفتهاي که بتوان ادعا کرد که همۀ روایتگونهبه
  .اندهایی ذیل یک الگو قابل بازیابیگسترش

دهند متغیر و گرچه این امر بسته به دیدگاه و نوع نگاه کسانی که آثار را مورد مطالعه قرار می
هاي همۀ نویسندگان را از این منظر به عنوان داستانتوان حال میبااین. بود سیال خواهد

  .روایتی ساختارگرایانه مورد بررسی قرارداد
ها و ها، جانشینیها، حذفتوان براساس توالیپو را میهاي کوتاه آلندر این میان داستان

طرحی که . اي دست یافت ویژهها به الگویی واحد تقلیل داد و به طرح بنیادین وسازيمعکوس
که » گودال و آونگ«و » بشکۀ آمونتیالدو»«گربۀ سیاه«، » قلب رازگو«هاي عالوه بر داستان

دست «، » برنیس«هاي پو همچون مورد مطالعۀ این مقاله هستند در بیش از نیمی از داستان
تکرار ...  و» ویلسنویلیام«، » تدفین پیش هنگام«، » زوال خانۀ آشر» «اي دریک بطرينوشته

ي واحد با سه ا نیز می توان بر اساس همین الگور» گودال و آونگ«داستان متفاوت . شودمی
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هایی مورد ها و گسترشمنتها با کاهش) گو، بشکۀ آمونتیالدو و گربۀ سیاهقلب راز (قصه 
  .  قرار دادبررسی 

هاي همه نویسندگان پذیرفت  داستان         بنابراین اگر نتوان چنین ادعایی را درباره ساختار
ها را براساس الگوي پیشنهادي هاي پو مشاهده و آنتوان مصداق آن را در داستاندست کم می

  .فوق مطالعه کرد و به الگویی مشترك دست یافت
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