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  چكيده 

گر قصه  در روايت يك قصه، اين موضوع كه نويسنده كيست؟ چه تفاوتي با روايت
شود؟ ديـدگاه نويسـنده چيسـت؟ سـبك نوشـتار او       رد؟ قصه با چه ضميري روايت ميدا

تـي اساسـي بـراي موفقيـت فنـي      هايي ديگر از اين قبيل، از اهمي چگونه است؟ و پرسش
. كند، برخـوردار اسـت   قصه، درك آن و ارتباطي كه بطور مداوم با روند معنايي حفظ مي

هـاي   ناهم ميالدي در ادبيات فرانسه، صاحب رمـ استاندل از نويسندگان بزرگ قرن نوزد
در اين مقاله سعي شده تا جايي كـه امكـان   . موفق به خاطر شيوة روايت ويژة خود است

هاي مختلف روايت قصه پرداخته و در يك مقايسـة سـاده    دارد به بحث و بررسي ديدگاه
وفقيـت و محبوبيـت   آثار اين نابغة قرن با آثار بـالزاك، ابرمـرد رمـان فرانسـوي، دليـل م     

هاي استاندل بازگو شود و ارزش كار نويسنده نيز مـورد بررسـي قـرار گيـرد؛ يعنـي       قصه
كنـد،   گر در اندرون قصه آن را روايت مي كند و به عنوان روايت كسي كه قصه را امضا مي

تقريباً اكثر مطالب، به وسيلة علم نوين روايت شناسـي  . مورد شناسايي قرار خواهد گرفت
)Narratologie (قابل توجيه و توضيح است.  
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  مقدمه

سكي در روسيه، فداستايو. نوزدهم ميالدي، اوج شكوفايي رمان اروپايي است ةسد
ويسـندگان بـزرگ،   ديكنز در انگلستان، و در فرانسه، بالزاك، فلوبر، زوال و در كنـار ايـن ن  

  .كنند چون استاندل، نوع ادبي قصه را بازسازي مي اي هم نابغه
برگرفتـه از شـهري در   (، بـا اسـم مسـتعار اسـتاندل     ) (Henri Beyleهانري بيل 

، )كرده است ميالدي در آنجا زندگي مي 1808تا  1807آلمان، نزديك به مكاني كه او از 
بــدنيا آمــد، جــايي كــه  (Grenoble)نوبــل مــيالدي در گرو 1783ژانويــه ســال  23در 

خاطراتي خوب برايش بجا نگذاشت، زيرا مادر مهربانش را در سن هفت سالگي از دسـت  
او كـه تحصـيل در مدرسـة پلـي     . كرد، تنها ماند داد و با پدري كه چندان او را درك نمي

ر نقشـي  رود و ايـن كشـو   جوي هنر به ايتاليـا مـي  و گذارد، در جست تكنيك را ناتمام مي
وي در آثار خود، تـاريخ و  . كند تأثيرگذار در آيندة نويسنده ايفا و در واقع او را شكوفا مي

امـا  . اسـت   ها و مقاالتي متعدد از او بچاپ رسيده نوشته. وقايع ايتاليا را ترجيح داده است
استاندل به خاطر سه رمان بزرگ خود مشهور شـده اسـت كـه در زمـرة زيبـاترين آثـار       

 La)، صـومعة پـارم   (Le Rouge et le Noir)سرخ و سياه : رود فرانسه بشمار مي ادبيات

chartreuse de Parme) و لوسين لوون ،(Lucien Leuwen) كه اين رمان را ناتمام باقي ،
شـود و   هر سه قصه با جواني قهرمان داستان شروع و بـا مـرگ وي تمـام مـي    . گذارد مي

نامــة خودنوشــت  ادبــي اســتاندل را زنــدگي همــين مســأله باعــث شــده اســت كــه آثــار
  . نام گذاري كنند) اتوبيوگرافيك(

  بحث و بررسي

هـاي   دهد كه خود را به جاي شخصيت نوشتار اتوبيوگرافيك به نويسنده اجازه مي
هـاي   بـدين ترتيـب صـورتك    (biais autobiographique). اصلي داستان بتصوير بكشـد 

هـوش،   كنـد كـه اغلـب بـا     هايش ظهـور مـي   ههاي قص استاندل از خالل شخصيت "من"
بختـي هسـتند و همـين باعـث پيـدايش كلمـة جديـد         وجوي خوش مستقل و در جست

 Paul)در اين باره پل والري . است  گرفته شده) بيل(بيليسم گرديده كه از اسم نويسنده 

Valéry) ي گذارد، بيشتر برا استاندل بيش از صد اسم مستعار روي خود مي  ": گويد مي
هاي گوناگون در حال زندگي احساس كند تـا خـود را بهتـر پنهـان      كه خود را با بدل اين

او . نامة خود نوشت قالبي كامالً خاص نزد استاندل است زندگي) 2003استاندل ( ".نمايد
دوست دارد خود را در حاشيه و بطور غيرمستقيم توضيح دهد يا بهتـر بگـوييم اگـر هـم     

گي شخصيش باشد، به شيوة آرماني و آن گونه اسـت كـه در واقـع    آثار او برگرفته از زند



او خـود  . هايي هسـتند كـه اسـتاندل آرزو داشـته اسـت باشـد       ناها، هم هاي قصه ناقهرم
طـراز اول   يهـاي  او جوان) 1892استاندل ( ".هر اثر هنري، يك دروغ زيباست": گويد مي

او بـا  . نامـد  مـي  (virtû)هـا را نيـرو    نبرخوردار هستند و آ  دارد كه از انرژيي خارق العاده
هاي اجتمـاعي   گر واقعيت ها بيان كند و هريك از آن هايش زندگي مي ناهاي رم شخصيت

  . زمان او هستند
دنيـاي  «بايـد از  ": گويـد  ، اسـتاد برجسـتة سـربن مـي    (Georges Blin)ژرژ بلن 

الزاك با بـيش  چه ب. سخن گفت (Univers)» جهان استاندل«ولي از  (Monde)» بالزاك
سـرخ  «ولي استاندل با دوقصه بلند . از صد قصه، اعم از كوتاه و بلند، دنيايي آفريده است

در ) شخصـيت، مقدمـه  . ("جهاني انديشگاني پديد آورده اسـت » صومعة پارم«و » و سياه
، (Hippolyte Taine)هيپوليـت تـن   . هاي او هسـتند  فرانسه، فرهيختگان، شيفتة ديدگاه

فيلسـوفان سـدة   «شناس سـدة بيسـتم در كتـابي بـه نـام       ويسنده، منتقد و رواناستاد، ن
 (p.103). نامد اي تيزهوش مي ، استاندل را فيلسوف و نگرنده»نوزدهم

او در بتصوير كشيدن رفتارهـا  . اند تا از بالزاك قصه نويسان نو، از او بيشتر آموخته
چه ديدگاه او بـر ديـدگاه صـفر     .هاي قصه بر ديگران برتري دارد شخصيت هاي و حركات

  اي تعيين ديدگاه روايت قصـه، مشـخص كـردن زاويـه    . چربد  نويسندگاني مثل بالزاك مي
چـه  : كند و اين خود پاسخ اين پرسش است كه گر مطابق با آن روايت مي است كه روايت

ـ   بيند؟ چه كسي مي كسي مي ه را امضـا  داند و چطور؟ مرد نويسنده، يعني كسي كـه قص
گر بالزاك، داناي كـل اسـت،    روايت. گر، زن يا بچه شود تواند به عنوان روايت كند، مي يم

تواند ببيند، محدود  چه يك شاهد بيروني مي كه استاندل گاهي اطالعات را به آن در حالي
و اين موضوعي اسـت كـه   . (focalisation externe)يعني كاربرد ديدگاه بيروني . كند مي

كمي بعد به اين موضـوع  . سازد مند مي ايت قصه اين چنين بارز و قدرتاستاندل را در رو
  .كند، خواهيم پرداخت كه استاندل از چه ديدگاهي ديگر نيز استفاده مي

هاي اصلي يعني كسـاني كـه محـور     هاي استاندل يا شخصيت هاي داستان ناقهرم
مان سـرخ و سـياه،   قهرمان اصلي ر. اند روايت هستند، با توجه به زمان خود طراحي شده

. گيرد او از تاريخ بهره مي. ، زادة محض دوران استاندل است(Julien Sorel)ژولين سورل 
هـايش را بـا كارهـاي سـاختگي      هاي واقعي قصـه  دهد شخصيت چه تاريخ به او اجازه مي

  .تجهيز كند
ساده از واقعيـت   بييعني رمان، بازتا. رآليسم استاندل، آينه ساختن از رمان است

رمـان  ": او خـود نوشـته اسـت   . هـاي آن اسـت   جتماعي و سياسي عصر با تمام خشونتا



هـاي زمانـه    هنر بايـد بـا ارزش  ": چنين و هم "گردانيم اي است كه در طول جاده مي آينه
  ) 1892استاندل ( ".چه در آن هست بپردازد تطبيق كند و به بيان جامعه و هرآن

پرسيم بيان كنندة آن به دنبال ايجـاد  شناسايي هدف كالم اين است كه از خود ب
چه تأثيري بر مخاطب است؟ استاندل به دنبال حقيقت يـا بهتـر بگـوييم حقيقـت تلـخ      

او از نويسندگان سبك رآليسم يا واقع گرايي است اما رآليسـم ويـژة خـود را دارد؛    . است
هـاي   شناختي كه به شرح و توصيف احساسات وعواطـف شخصـيت   يك نوع رآليسم روان

گيرد كـه در رسـالة    هايي در مورد عشق الهام مي او حتّي اغلب از فرضيه. پردازد صلي ميا
شـناس سـخت گيـر را     كنـد نقـش روان   خود آورده است، سعي مي (De l'amour)عشق 

بازي كند و اساساً جوانان را در برابر تمايالت احساسي و نيروي عشـق و رويـاي شـهرت    
را دارنـد؛   (Corneille)حق انتخاب به شيوة كرنـي   هاي استاندل، شخصيت. دهد قرار مي

هـا هميشـه وظيفـه را انتخـاب      يعني وقتي جدال ميان احساس و وظيفه وجود دارد، آن
. كنند، گرچه ايـن وظيفـه بـه مقيـاس اخـالق شـخص باشـد و بـرخالف احسـاس او          مي

اي  خود شناسه اي دارند و اين هنگونه و افسا هاي او اساساً شكلي رمان هاي داستان ناقهرم
شود و تمـامي   گونه بودن آن مربوط مي ديگر از رآليسم مختص استاندل است كه به رمان

  .هاي او اين ويژگي خيال پردازانه را داراست قصه
ها شرح و توصيف جـزء بـه جـزء از     هايش، در آن نابا وجود واقع گرايانه بودن رم

هـا يـا روايـت     ز احتياجـات شخصـيت  او مگر در مواردي كه ا. اشيا و اشخاص وجود ندارد
كـه يكـي از    حتّي توصيف واقعيـت مـادي بـراي ايـن    . كند كردن باشد، از تابلو پرهيز مي

موضوع پول و ماديـات، اغلـب   . هاي رمان ويژة استاندل باشد، بسيار خفيف است مشخصه
هاي وي اسـت و توجـه خواننـده بيشـتر بـه       هاي ثانويه يا منفور قصه مربوط به شخصيت

  .شود هايي بدور هستند، جلب مي هاي اصلي كه كامالً از چنين دغدغه سمت نقش
هـا از همـان    هاي استاندل اين بوده است كه چـرا شخصـيت   انتقاد بالزاك از رمان

چـه بهتـر   ": گويد مي (Michel Butor)اند و در اين باره ميشل بوتور  ابتدا مشخص نشده
و ايـن   (Essais, 1972, p.63) ".ظـره هسـتند  ها تا پايان نـامعلوم و غيرمنت  كه شخصيت

  . خود سبك و نوشتار استاندل است
نيـز   (Focalisation interne)او به بيان وقايع از طريـق كـاربرد ديـدگاه درونـي     

كنـد و يكـي از    پرهيز مي (Narrateur omniscient)او از راوي همه چيز دان . پردازد مي
يت كردن از نوع خطي اسـت، امـا طـوري كـه     هاي نوشتاري وي، همين شيوة روا اصالت

بينـد و مـاجرا را دنبـال     خواننده از طريق چشمان قهرمان داسـتان، همـة وقـايع را مـي    
با اسـتفاده از ضـمير   . سازد كند، و اين كار واقعيت را به يك موضوع انتزاعي مبدل مي مي



ي قهرمـان  هاي انديشـگاني، احساسـ   ، خواننده، هيجان(Monologue)گفتار  و تك "من"
كـاركرد گفـت و   (كند  داستان، ترديدها و نگاه او را به دنيا در برخورد با ديگران درك مي

با اين كـار،  . شود محو مي (Narrateur/auteur)نويسنده  -گر پس در واقع، روايت). شنود
كنـد و سـپس آن را بـا     گفتارها به چند تكـه قسـمت مـي    استاندل رمانش را بوسيلة تك

هـاي   گـاه، بـراي ارائـة قضـاوت     راوي گـه . سنجد هرمان قصه جمع كرده، مينامة ق زندگي
هـاي   كند تا مسـايلي كـه روشـن نيسـت درك و نيـت      شخصي خود در قصه مداخله مي

اي بيشـتر از نوشـته، در    بدين ترتيب فاصله. نامعلوم در هر موضوعي كه باشد، برمال شود
نـوعي عـدم وابسـتگي فكـري بـراي      شود كه خود باعث پيدايش  ذهن خواننده ايجاد مي

ــي ــده م ــردد خوانن ــه    . گ ــد قص ــدان دي ــردن مي ــدود ك ــردن، مح ــت ك ــوع رواي ــن ن   اي
(Restriction du champ de vision) به همين خاطر،. شود خوانده مي  

هـا را   ها يا شخصيت رمان استاندل سريع است؛ راوي به زحمت بعضي از مكان -1
. كنـد  هـا را از بيـرون تماشـا مـي     اهر شخصيتگر خارجي كه ظ دهد؛ يك روايت شرح مي

گري مخالف محدوديت ميدان ديد است و در نتيجـه يـك نقـش ثانويـه در      چنين روايت
آورد، بـه همـين    توضيح دادن، در روند روايت داستان مكث پديد مـي . آثار استاندل دارد

و چـه در   هـا  كند، چه در مورد مكـان  خاطر استاندل از شرح و وصف بي اندازه پرهيز مي
  ).كاركرد شناسايي(توصيف چهره و رنگ مو نيز بسيار فشرده است . ها مورد لباس
زيـرا  . شـوند  ها اندكي در جريان قصه، ظاهر يا ناپديـد مـي   بعضي از شخصيت -2

  .شود همه چيز از چشمان شخصيت مركزي ديده مي
زده  تهـاي اسـتاندل اغلـب شـگف     قهرمان .شود وقايع بتدريج پرده برداري مي -3

آورنـد، مگـر بتـدريج، و در     بيننـد و از آن سـر درنمـي    هستند، به خاطر چيزهايي كه مي
اين شـيوة روايـت كـه مخـتص اسـتاندل اسـت،       . هاي ماجراي داستان جريان پيچ و خم

اي، و ديـدگاه درونـي كـه قـبالً      اي حاشيه اي است از ديدگاه بيروني، البته به شيوه آميزه
كيـب نيـز هيجـان دنبـال كـردن قصـه را در خواننـده بوجـود         همين تر. بدان اشاره شد

  ).كاركرد نمايشي(كاري كند  آورد، و خواننده هم بايد با قصه نويس هم مي
گذار از مكاني بـه  . گيرد استاندل از ابتدا تا انتهاي قصه، شخصيت را تحت نظر مي

در قصه بـه سـبك   . مكان ديگر، گاهي نماد گذار، از يك دنيا به دنيا يا جهاني ديگر است
گاه بـه عقـب    او گه). برخالف بالزاك(افتد  او، همه چيز به ترتيب گذشت زمان اتفاق نمي

يعني هنگامي كه الزم است و وقت آن فرا رسيده است، به نقل اتفاقـاتي كـه   . گردد برمي
پردازد، اما چارچوب مكـان و زمـان    و براي درك ماجرا ضروري است، مي  پيشتر رخ داده



مثالً ژولين سورل به هنگام ورود بـه خانـة آقـاي رنـال، نـوزده      . شود يت رعايت ميبا جد
  .او هنگام مرگ بيست و دو ساله است. گذرد سه سال مي. ساله است

هـايش بـدان    توصيف اخـالق از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه اسـتاندل در رمـان       
و اغلـب بـه همـين     طرفانه نيست بلكه منتقدانه اسـت  نه تنها اين توصيف بي. پردازد مي

نيـز   (Le réalisme critique)شـناختي   خاطر رآليسم استاندل را رآليسم انتقادي و روان
. واقعيت اسـت  ةبلكه نظر يا عقيدة نويسنده دربار. واقعيت دقيق نيستگفته اند؛ رمان او، 

 كـاركرد (پردازد  او براي فراهم كردن اطالعات در ذهن خواننده، به شرح وقايع دوران مي
مثـل  . گيـرد  زمـان موضـع مـي    كند و هـم  ، جامعه را تجزيه و تحليل مي)شرح و توصيف

  .نوشتار روزنامه نگارانة درآمد قصه
بسيار دشوار است كه بتوان چيزي را كـه در ذهـن هسـت بتصـوير     ": گويد او مي

توان وصف كرد، زيرا نيرويي كه بايد صرف نمـايش   ساختگي و نمايشي را بهتر مي. كشيد
  )2003استاندل ( ".ود، قبالً آن را در خاطر حك كرده استآن ش

رسـي بـه    در آثار استاندل، محور اصلي روايت، عشق است كه گويي كليـد دسـت  
شـود و   احساسات عاشقانه بسيار بـا دقـت شـرح داده مـي    . بختي است موجودات و خوش

ة آن را راوي به مدت طوالني، پيدايش و شكل گيري شور عشـق و اتفاقـات غيـر منتظـر    
نويسـنده بـا   . انـد  ها را اصطالحاً دگرگوني ناگهاني ناميـده  اتفاقاتي كه آن. دهد توضيح مي

. كنـد  ريزد و انتظار خواننده را هـم هنـوز بـرآورده نمـي     اين كار جريان قصه را به هم مي
آيد و قصه كششي تازه بـراي تـداوم    رفتي تازه در جريان قصه پديد مي بدين ترتيب پيش

  . سازد ه، پديدار ميمطالع
داران تساوي حقوق زن و مرد اسـت   گذارد و از طرف او به زن و مقام او احترام مي

اين خـود يكـي   . هاي او مثل مردان قصه، نيرومند و خودساخته هستند و اغلب زنان قصه
زيـرا نويسـندگان ديگـر هـم عصـر او      . هاي روايت به سبك استاندل است ديگر از ويژگي

  .اند نگرد، استفاده كرده اي كه او در آثارش به زن مي ويهكمتر از زا

  مثال

هاي استاندل و بررسي و تحليل موفقيـت   براي توضيح بيشتر شيوة روايت در قصه
هاي او كه شوقي وصـف ناپـذير را در خواننـده بـراي خوانـدن و دنبـال        انگيز قصه اعجاب

وي بـا نـام ونينـا    ) Nouvelle(هـاي كوتـاه    انگيزد، يكي از قصه كردن ماجراي قصه برمي
اي كوتاه از قصه، آن را  خالصه ةاست كه ضمن ارائ انتخاب شده) Vanina Vanini(ونيني 



روايت شناختي مورد تجزيه و تحليـل   ديدگاهتا حدي كه در حوصلة اين مقاله بگنجد از 
  1.دهيم قرار مي

كنـد كـه وظيفـة    گـري را انتخـاب    عنوان نويسندة داستان بايد روايـت  استاندل به
ه است، او هاي قص گر يكي از شخصيت اگر اين روايت. تعريف كردن قصه را برعهده بگيرد

هدايت مي "من"ه را با ضمير اول شخص قص ه را با ضـمير سـوم   كند و اگر نيست، او قص
تواند با توضيح و تفسيرهايي كه اغلب به زمـان حـال    كند است، اما مي شخص روايت مي

و يـا حتـي صـيغة مجهـول      "ما"، "من"ي مداخله اقدام كند و از ضميرهاي هستند، برا
بطور مستقيم با خواننده  "شما"تواند با بكارگيري ضمير  نويسنده حتي مي. استفاده كند

گـر معرفـي    ارتباط برقراركند، يا خود را به عنوان شاهد ماجراي قصـه بـه عنـوان روايـت    
  .نمايد

كند و از  ه را با شخص سوم آغاز ميابتدا استاندل قص در قصة كوتاه ونينا ونيني از
بـراي شـرح و توصـيف مكـان و زمـان وقـوع قصـه،        ) imparfait(زمان ماضي اسـتمراي  

كم شروع به طرح موضـوع اصـلي داسـتان بـا      شخصيت اصلي و موقعيت او استفاده و كم
بچشـم  يك شب بهاري شهر رم غـرق در جنـب و جـوش    ":نمايد كاربرد ماضي ساده مي

توان تصـور كـرد بـراي     چه از هنر ايتاليايي و تجمل پاريس و لندن مي تمام آن...خورد مي
طـور كـه پيشـتر اشـاره شـد در شـيوة        همان ".هر چه زيباتر كردن قصر فراهم شده بود

ـ . گرايي، شرح جزء به جزء وجود ندارد روايت استاندل، با وجود واقع ه كـه يـك   مكان قص
در مورد زمان هم فقط به . شود با يكي دو جملة كوتاه معرفي ميشود، فقط  قصر ذكر مي

در مـورد شخصـيت اصـلي قصـه نيـز، خواننـده       . شـود  اندازة نيم خط توضـيح داده مـي  
چـه نويسـنده    آن. شود كه او دختري با موهـاي مشـكي و زيباسـت    قدر متوجه مي همين

در رونـد روايـت   . هاسـت  ها و احساسـات شخصـيت   پردازد، افكار، ديدگاه بيشتر به آن مي
ه يـك   برد كه روايت توان به اين مطلب پي هاي ابتدايي، مي ه، از همان پاراگرافقصگر قص

ونينـا  ) مثال قبـل .(كند پيوندد را نظاره مي هايي كه بوقوع مي شاهد بيروني است و صحنه
دواج اندازة پدرش، معيارهاي مادي بـراي از  فكر است كه با وجود ثروت بي دختري روشن

طور كه ذكر شـد، چـون    انديشد و همان اي ماورايي مي داند و به گونه را پيش پا افتاده مي
اسـتاندل بـراي   . همتاسـت  بديل و زوجي بي گونه، به دنبال عشقي بي يك شخصيت رمان
ـ   شرح قهرمان قصه هـاي برتـر و برتـرين     ه، بيشـتر از صـفت  اش، در صفحات ابتـداي قص

كاري با خود تهييج كند و به اصطالح  ه را براي درك بهتر و همكند تا خوانند استفاده مي
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قهرمـان در  . حال اين قهرمان ويژه و خاص را در خواننده بوجـود آورد  شوق خواندن شرح
مواجهه با شخصيت هاي ثانوية قصه ـ كه هركدام به نوعي براي تقسيم آيندة او بـا خـود    

تضاد او بـا پـدر   . ر و غيرقابل انتظار داردآو  هايي اعجاب گيري شوند، موضع وارد صحنه مي
كه خواهان سعادت تنها دختر خويش است، بخوبي دنياي ونينا را براي خواننده بتصـوير  

در "... زاده شهر است هاي اشراف ناترين جو هاي او به به پدر مخالف بي اعتنايي":كشد مي
: دهـد  پاسخ مي "پس چه كسي مورد پسند شماست"جاي ديگر در جواب اين سوال كه 

و خواننده براي كشـف اتفاقـات   "او حداقل كاري انجام داده است...شايد آن جوان فراري"
اسـتاندل  . شـود  گيرنـد ترغيـب مـي    بعدي كه بر سر راه اين شخصيت متمـايز قـرار مـي   

برد كه حتي شـايد خواننـده    كند و به پيش مي ه را آغاز ميقص  العاده چنان زيبا و فوق آن
قـدر غـرق در    بينـد و گـويي آن   سير و توضيح بيش از حد اشيا و آدم ها نمينيازي به تف

كشف حقايق زندگي قهرمان داستان و مسائل رو در روي اوست كـه جـز لـذّت خوانـدن     
طور كه پيشتر گفتـه   هاي مخلوق استاندل، همان شخصيت. كند چيزي ديگر را طلب نمي

از حد طبيعي يك انسان فراتر رفتـه،  چنان پرانرژي و پرحرارت هستند كه گويي  شد، آن 
برافراشـتن برعليـه نظـام اجتمـاعي و اخالقـي       آمادة رويارويي با مشـكالت عظـيم و قـد   

  .هستند
هـاي قصـه    انتخاب چنين اسمي آهنگـين بـراي قهرمـان قصـه، خـود از ويژگـي      

چنـين نواخـت    آورد؛ هـم  استاندل است كه خود در روند روايـت آن سـرعت بوجـود مـي    
پذير و پويا دارد؛ همان طور كه زيبـايي و   آن در گوش و چشم خواننده اثري دلهجاهاي 

گرفتـه از فكـري نـو در     جواني شخصيت مركزي قصه، برانگيزاننده است، كالم نيز نشـأت 
هاي ديگر قصه كـه   گوهاي او با شخصيتو چنين گفت گفتارهاي خود ونينا و هم قالب تك

شوند، جالـب   ي موارد به شكل غيرمستقيم روايت ميا قول مستقيم و در پاره به شكل نقل
گويـد حتمـاً    ونينا با خود مي":مثال.و ترغيب كننده براي دنبال كردن ماجراي قصه است

كه  بهبود پيـدا نكـرده و    زن ناشناس در حالي"چاره دشمناني خطرناك داشته اين زن بي
ه ارائة گزارش دقيـق از  دانيد كه هر جراح موظف ب ـ مي":گويد قادر به حركت نيست، مي

ــ و شـما جراحـي بـر بـالين خـود       : زنـد  ونينـا فريـاد مـي   ".هر گونه مداواي زخم اسـت 
در قصة كوتاه چون يك موضوع واحد از ابتدا تـا انتهـاي قصـه مـورد روايـت      "ايد؟ نداشته

شوند نسبت به قصة بلند يا رمان محدودتر  هايي كه وارد صحنه مي است، تعداد شخصيت
ها در خاطر خواننده بيشـتر فـراهم    شدن آن گيري و حك در نتيجه امكان شكلهستند و 

. آورد است و نويسنده خود با اين مسأله در روند روايت قصه سرعتي مضـاعف پديـد مـي   



توان استاندل را كه در شيوة روايـت مخـتص خـود، از سـرعتي      بدين ترتيب است كه مي
  .نويسان موفق ادبيات فرانسه نيز برشمردبرخوردار است، در زمرة نوول   قابل مالحظه

هـايش، اعـم از كوتـاه و بلنـد، يـك مسـألة        در اين قصه هم هماننـد ديگـر قصـه   
اجتماعي مهم كه در آن عصر مطرح بوده است در كنار پرداختن به موضوع اصلي روايـت  

كـه در طـول سـي سـال اول قـرن      ) Les carbonari(انجمن سـرّي كاربونـاري   . شود مي
شكل گرفته بود، اساساً در ايتاليا بوجود آمده و متشكل از افرادي بود كه برعليـه   نوزدهم

وضع موجود در آن زمان برخاسته و پيرو عقايد نشأت گرفته از انقالب كبير فرانسـه، بـه   
دنبال استقالل ايتاليا دربرابر حكومت اتريش حاضر بودند و در نتيجه بشدت تحـت نظـر   

كي از همين افراد، شخصيت مورد عالقة ونيناست كـه هماننـد   ي. پليس وقت قرار داشتند
وجـوي   هاسـت، در جسـت   زده و بـه دنبـال كشـف ناديـده     هاي زندگي دل او از روزمرگي

حقيقت است هرچند تلخ و ناگوار، در پي شكستن مرزها و فراتر رفتن از آدمـي معمـولي   
ـ   از نمايش اي كه عيناً گفتارهاي ونينا، جمله يكي از تك. و عامه پسند تر بومارشـه  أنامـة ت

)Beaumarchais (   با نـام ازدواج فيگـارو)Le Mariage de Figaro(    پـردة پـنجم، نقـل ،
هـا و   ناگر ديدگاه نويسنده اسـت و ايـن جملـه، شـايد در قالـب رمـ       شود بخوبي بيان مي
: هاي گوناگون بـازگو كننـدة خـود اوسـت     ها و رنگ هاي مختلف استاندل، و به شيوه قصه

  »....ما به خود زحمت بدنيا آمدن را داده ايدش«
نامة خودنوشت اسـت   طور كه قبالَ اشاره شد، سبك نوشتار استاندل، زندگي همان

سازد و يا بـه ديگـر    ها، خود را نمايان مي كه نويسنده در لباس شخصيت هاي اصلي قصه
  .دارد ها نهان مي گفتار، خود را از چشم

هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم،     كيبـي از نقـل قـول   در ادامة روند روايت قصـه، تر 
مـثالً افكـار يـا    . كنـد  تر داستان كمك مي برخالف تصور، به بازگويي هرچه شيواتر و روان

ه گاهي به شكل نقل قول مستقيم روايـت  عنوان شخصيت مركزي قص هاي ونينا به  گفته
در ) مثـال قبـل  .(دگيـر  شود و استاندل گيومه، خط تيره و گاهي دونقطه را بكـار مـي   مي

هايي كه خواننده بايد با  قول غيرمستقيم و براي خلق صحنه بعضي جاها با استفاده از نقل
گـر را   هاي پديدآمـده در ذهـنش باشـد، فاصـلة روايـت      ابهام و ترديد منتظر پاسخ سؤال

يـك بـار حـوالي نيمـه     ":دهـد  و گاهي تا چند صفحه به اين كار ادامه مي.دهد افزايش مي
زن "..."آيـا او ونينـا بـود؟   : س كرد كسي را در تاريكي روي ايوان ديـده اسـت  شب احسا

اش زخمي عميق برداشته و تـا قفسـة سـينه نفـوذ پيـدا       گويد كه شانه ناشناس به او مي
  ".كرده و باعث دردي شديد شده است



گر و زوايـة ديـد روايـت     اي كه ذكر شد و تغيير روايت استاندل با بكارگيري شيوه
دهد كه نه تنها قصه  ي در يك صفحه، جريان فكري خواننده را طوري تغيير ميقصه، حت
شود، بلكه باعث ايجاد يك قرابت ذهني ميان قهرمان داستان  بار و آزاردهنده نمي كسالت

گردد و شخصيت مركزي كه مدنظر نويسنده است، هرچه بيشتر ملموس و  و خواننده مي
در ايـن  . اي است و منتهي درجـة آرزوي او  ويسندهكند كه اين هدف هر ن واقعي جلوه مي
دانـد و از نهـان و    گر واحد و كسي كه همه چيـز را مـي   ه، چون يك روايتفن روايت قص

. آشكار آگاه و باخبر است، وجود ندارد، حفظ ارتباط خواننده با نوشته كاري دشوار اسـت 
نگيز كه قهرمان داسـتان  ا هايي هيجان طور كه ذكر شد، استاندل در خلق صحنه اما همان

خاطر كـه توانسـته اسـت چنـين      همتاست و درست به همين شود، بي رو مي ها روبه با آن
تر انجام دهد، با دو رمـان بلنـد و چنـد قصـة      كاري سخت را بخوبي و زيبايي هرچه تمام

  .ها رمان معروف است ـ پيش رفته، با او رقابت كند كوتاه، در حد بالزاك ـ كه صاحب ده
اي از قصـر   جان، در گوشه تي ونينا، براي اولين بار جوان شورشي را زخمي و بيوق

گاهي خوب بـراي دوري از   شود و مخفي وسيع، در اتاقي كه با چند پله به ايواني ختم مي
ايستد و اين صحنه با زيبـايي   كند، قلب خواننده گويي از تپش باز مي انظار است، پيدا مي

اما انتظار خواننده كه تا همين لحظه به شكلي كـه بـازگو   . دشو وصف ناپذيري روايت مي
يابد كه زخمي، يـك   شود و خواننده درمي رو مي شد، شكل گرفت، ناگهان با شكست روبه

دهـد، خواننـده را    لباس، موي بلند و خصوصيات ظاهري كه استاندل شرح مـي . زن است
هـاي نظيـر    صحنه و صحنه استاندل در اين. سازد كه فرد ناشناس مرد نيست مطمئن مي

شـود   كنـد و همـين تغييـر ديـدگاه موجـب مـي       ه را از چشمان و نينا روايت ميآن، قص
ناپـذير   وجوي درك حقيقت ماجرا با ميلـي سـيري   خواننده بهتر فريب بخورد و در جست

تمـام  "..."نگاهش با نگاه او تالقي كـرد "..."زد قلب ونينا به تندي مي".:ه را دنبال كندقص
هـر روز زحمـت   " ".ارها و حالت هاي زن ناشناس برايش مملو از تشخص و تمايز بودرفت

چنان دقيق و واقعي از پي هم  استاندل روزها را آن"داد باال رفتن از صد پله را به خود مي
كند، هراسان است، نگران حـال   دهد كه گويي خواننده به جاي ونينا زندگي مي شرح مي

ــاد از    ــوني زي ــه خ ــت ك ــي اس ــه  زن ــه او عالق ــتر ب ــه روز بيش ــت داده و روز ب ــد  دس من
زمـاني كـه    "...يـك هفتـه بيشـتر نگذشـته بـود     ""...روز بعد""...فرداي آن روز".:شود مي

ه با اولين كالم پا به دنيـاي ونينـا و درنتيجـه فضـاي ذهنـي خواننـده       شخصيت دوم قص
برد و خواننـده   و ميها به جل گوي آنو گذارد، استاندل قصه را به شكل ديالوگ و گفت مي

ـ   كه نويسنده از دهان شخصيت اين. كند رو مي هاي خوانش روبه فرض را با پيش ه را هـا قص



شـود و بنـابر    اي زياد از نوشـته در ذهـن مخاطـب مـي     كند، باعث ايجاد فاصله روايت مي
  .دهد ها قرار مي گاه يكي از شخصيت سليقة شخصي، خود را در جاي

ه از نظر زماني، خود از مسايلي ديگر اسـت كـه   يت قصتند و كند شدن آهنگ روا
موفقيت فني قصارتبـاط  . كنـد  هاي استاندل بيشتر تأييد مـي  هه ونينا را همانند ديگر قص

زماني داستان، يعني مدت زمان مجازي اتفاقات روايت شده به سال، ماه، روز و سـاعت و  
ـ   شـود، از اهميتـي خـاص د    قصه كه با خط و صفحه شـمرده مـي   ه ر جريـان روايـت قص

كنـد يـا    هـايي كـه ونينـا بـراي مالقـات زن سـپري مـي        روزها و سـاعت . برخوردار است
هايي كه مجبور به تحمل كردن و انتظاركشيدن اسـت، مـدام در حـال تغييـر و در      لحظه

بĤهسـتگي بـه پنجـره نزديـك شـد و بـا تعجـب        : نتيجه ايجاد هيجان در مخاطب اسـت 
يك روز ونينا به محـض  ""..زد جا سر مي چهار پدرش به آن هر روز نزديك ساعت""..ديد

نوك پا نوك پا نزديك ""..تر ديد يك شب صورت زن را واضح""..خروج پدر به ايوان رفت
اطـالع   ها كه گويي از مكان جدا افتاده و از زمان بـي  شخصيت"خود را پنهان كرد""..شد

هايي كـه   ه، شرح صحنهر اين قصد. روند گويد به پيش مي طور كه قلبشان مي هستند، آن
شود و عشقي كه تا چنـد   دارد و به جواني برومند مبدل مي زن جوان نقاب از چهره برمي

لحظه پيش تنها جنبة عرفاني و ماورايي داشت و شايد اكنون به عشقي زميني نيز تغييـر  
بايـد  ".:كنـد  صورت دهد، بستر هيجاناتي است كه خواننده گام به گام با ونينا تجربه مـي 

   "..ام من يك مرد بخت برگشته...من به شما دروغ گفتم.اعترافي كنم
چنـان   پنـدارد و آن  استاندل مسألة مهم زندگي و محور سخنان خود را عشق مـي 

خواسـت و ارادة مـا در بوجـود آمـدن آن، تـأثيري      ": كه در رسالة عشق خود گفته است
اي در  ه قهرمـان داسـتان حّتـي ذره   كنـد، كـ   اي روايـت مـي   گونـه   قصه را هم به ".ندارد
  .زده از وقوع حوادث است گيري ماجرا دخالت نداشته، خود نيز متعجب و حيرت شكل

طور كه پيشتر به آن پرداختيم، اخالق و موضـوعات معنـوي را در    استاندل، همان
ي ترجيح داده است هقصچنان وفادار بـه عهـد    جوان شورشي آن. هاي خود به مسائل ماد

با اعضاي گروه كاربوناري است كه عشق دختـري زيبـا چـون ونينـا مـانع پيوسـتن        خود
همـين موضـوع كـه نبـردي ميـان      . شـود  دوبارة او به گروه و از سرگيري مبـارزات نمـي  

رحمانـه اسـت، قهرمـان     كشد و تصميم نهايي كه قطعاً بي احساس و وظيفه را بتصوير مي
گيرد،  هايي كه از اين پس شكل مي ديالوگ. دده داستان را دربرابر چالشي بزرگ قرار مي

. كنـد  انگيزتر و پرشورتر، كمك مـي  اي هرچه هيجان به روايت اين جنگ سخت، به شيوه
هاي جـوان رو در روي او،   گويي سخنان بازگوشده از جانب ونينا احساس و عشق و گفته

ميـان اسـت،    حتي وقتي پاي مرگ و زندگي در. وظيفه و وفاداري به عهد است، به ميهن



براي سر جـوان يـاغي، جـايزه    . كنند هاي ساختة استاندل وظيفه را انتخاب مي شخصيت
. شـود  قطاران خود دستگير مـي  گذارد و با هم اند، اما او خود به دام مرگ قدم مي گذاشته

كند و اين خود، مخاطب را  تر پيدا مي در اين قسمت است كه روايت كمي آهنگي آهسته
جويي او براي نجـات، عـالوه بـر ايجـاد دلهـره،       انزواي ونينا و چاره. برد يدر انديشه فروم

  .آورد كاري خواننده را نيز بوجود مي دردي و شايد نوعي هم هم
كند  كند و وقايع گذشته را بازگو مي تر رجوع مي در اين ميان راوي گاهي به عقب

اي ونينا تأييد  لحظهتر شدن ذهن خواننده و كشف درست احساسات آني و  و براي روشن
ونينا روزهايي را كـه بـا او در   ".:گيرد آورد و از زمان ماضي بعيد براي اين كار بهره مي مي

هـاي   ناهاي اصـلي رمـ   جا كه شخصيت از آن "هيأت يك زن سپري كرده بود به يادآورد
نظير برخوردار هستند، ونينا به هر ترفندي كـه شـده بـه داخـل      استاندل از شجاعتي بي

در . شود كند و هرطور شده پس از چند روز باعث آزادي جوان مي ارت پليس رخنه ميوز
كند و به شرح هيجانات روحـي و احساسـي    جا استاندل از مبالغه و اغراق استفاده مي اين

انگيـزد كـه    مي و بازهم تقابل اين دو، شوري در مخاطب بر. پردازد ه ميهر دو قهرمان قص
ونينا با لباس مبـدل و بـه   ".:كند دوچيزي ديگر را طلب نمي گويي جز فهم سرنوشت اين

قـدر او را دوسـت دارد كـه     آن) مرد جـوان (پرسيد آيا پيترو از خود مي""...شكل يك مرد
ــد؟  ــاهش را ببخش ــالي ""گن ــرو در ح ــت     پيت ــختي حرك ــا بس ــاطر زنجيره ــه خ ــه ب ك

مرد در راه آزادي در زندان خواهم : من ديگر تنها يك هدف در زندگي دارم...""...كرد مي
به خاطر تو ""...هرگز سعي نكن مرا ببيني!ديدار به قيامت " "فرار خواهم كرد..."".ايتاليا

  "..مرا براي وطنم رها كن...جان خواهم داد
كنـد، ولـي ايـن     اي هنگفت، آزادي جـوان را تضـمين مـي    ونينا با پرداخت هزينه

يان همـة دوسـتان خـود جـدا     او كه از م. موضوعي نيست كه باعث خرسندي جوان شود
انگيزد و اين چيزي نيست كه اين قهرمان ساختة  ها را برمي شود، شك آن شده و آزاد مي

خواننده كه تا همين لحظه از ونينا در ذهن خود زني شجاع و . استاندل آن را تاب بياورد
ر واقـع  كنـد، شـايد او د   متهور و عاقل ساخته بود، در صفحات پايان قصه، با خود فكر مي

اش چنين كاري را انجام داده و باعث عـذاب و كـدورت خـاطر جـوان      براي خود و آينده
شوند و ايـن لّكـة ننگـي برخـاطر      قطارانش كشته مي پس از آزادي او همة هم. شده است

  .آزردة جواني است كه با تمام وجود خود را وقف كشور و آزادي و استقالل آن نموده بود
كه ونينا به خيـانتي كـه    پس از اين(ر رويي دو قهرمان قصه،در صحنة پاياني، رو د

رزمان پيترو كرده است اعتراف و تمـام مشـقاتي را كـه در راه نجـات جـان او       در حق هم
شود كه پيتـروي جـوان نـه تنهـا ديگـر       در حالي مجسم مي) كند كشيده است، بازگو مي



هـاي آثـار اسـتاندل     از شاخص اين مطلب، خود. عاشق ونينا نيست بلكه از او متنّفر است
چون فاصـلة دوسـتي و دشـمني اسـت،      فاصلة ميان عشق و نفرت كه از نظر او هم. است

شود كه مخاطـب در خطـوط پايـان قصـه هنـوز       چنان زيبا با چند كلمة ساده عنوان مي
رساند كه از هر حيث راضي  است و درحالي اين اثر زيبا را بپايان مي مهبوت و شگفت زده

اي ديو بـد  :پيترو فرياد زد":ند است، حتي اگر انتظارات خود را برآورده شده نيابدو خرس
ـ "...ونينا مبهوت مانده بـود ""...كه به او حمله كرد در حالي!...نهاد پايـاني ايـن    ةو در جمل
خبـري   ةبا يك جمل ".زاده در روزنامه منتشر شد خبر ازدواج ونينا با يك شاه":ه كوتاهقص

تـر بـه سرنوشـت قهرمـان داسـتان قطعيتـي تلـخ         با استادي هر چه تمامساده، استاندل 
كـرد، امـا چنـدان هـم دور از تصـور       بخشد كه شايد خواننده آن را پيش بينـي نمـي   مي
  .نمود نمي

  نتيجه

استاندل با زبـاني رسـا و قابـل درك و نـه چنـدان سـاده بـه روايـت هنرمندانـة          
شناختي آثـار   هاي زبان ها و پيچيدگي ا و سازهه ساختار واژه. پردازد هاي جامعه مي واقعيت

مايـه و   او نيست كه باعث شهرت و محبوبيت نويسنده شـده اسـت، بلكـه ديـدگاه، درون    
بـالزاك كـه   . روايت اوست كه وي را از نويسندگان هم عصر خود متمايز گردانيـده اسـت  

را مـورد   "رمصومعة پـا "نوزدهم است، اولين چاپ  ةگراي سد روان قصة واقع خود از پيش
هاي نظـامي، منحصـر بـه فـرد      نقد و بررسي قرار داده است و استاندل را در شرح صحنه

شـهريار قصـه   «اي بـه   شـود و در نامـه   اين تحليل باعث تعجـب اسـتاندل مـي   . خواند مي
  .كند گزاري مي از او سپاس» نويسان
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