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  چكيده
حسي به روان  - قطعه و ادراكي قطعه ،كه نگاهي گسستياست ناتالي ساروت از جمله نويسندگان رمان نو 

گومندي و روان انساني تنها در ساحت گفتهاي  واقعيتواقع از نظر ساروت  به دهد. مي انساني ارائه
ها  بين شخصيتهاي  و كششها  آمده از رانش برهايي  اگفتهها، ن اين واقعيت و كنند مي (ديالوژيسم) بروز پيدا

 »تروپيسم«يا  »مكالمه -زير«آنچه ساروت به آن  ؛شوند مي جاريها  اي زيرين ديالوگضباشند كه در ف مي
ما را از سير افقي گفتمان جدا كرده و به ساروت وجود دارد كه  »تروپيسم«اي در  گويد. ما معتقديم ويژگي مي

د كه ما بخش مياي  كه به زبان اين نويسنده ويژگي كند مي به جهان زيرين، انتزاعي و پنهاني هدايت شكل عمودي
اي جدا كرده و به سوي آن جهان رواني  كه ما را از سطح زبان كليشه »نشتي« ؛ناميم مي »1نشت زباني«آن را 
اين مقاله ضمن  نمايد. مي يتؤركند و امر نامشهود تروپيسمي را مشهود و قابل  مي و زيرين هدايت پنهان

برآن است  ،صدايي گومندي (ديالوژيسم) و چندو گفت ةشناسي ميخائيل باختين و صحه بر مسئل انتخاب روش
 ةسوژنفي و  »گفتمان«با بينش اين نويسنده از  ،زباني ةمثابه يك مسئل به ،»نشت زباني« ةنشان دهد چگونه مسئل

  باشد.  مي درارتباط ،وم فلسفيمثابه يك مفه به ،استعاليي دكارتي
  
  . پديدارشناسي ،ساروت، باختينديگري، : نشت زباني، يكليدگان واژ

  

  و بيان مسئله مقدمه.1
قرن نوزدهم جاي خود را » پيوستاري فاتحِ« ةفلسفويژه بعد از جنگ جهاني دوم،  هدر قرن بيستم و ب

از جهان » قطعه قطعه «و » گسستي «ناخت توان آن را مبتني بر ش مي دهد كه مي پديدارشناسي ةبه فلسف
اين بينش گسستي و ناپيوستار  ،واقع به و جهان بيرون دانست. »ديگري«و همچنين گشوده به سوي 

روانكاوي با  ةدانيم، همچنين كارهاي فرويد در حوز مي كه ما آن را ناشي از بينش پديدارشناسي
توان دريافت و بينش  نمي ن انساني ثابت كردند كهخم روا و و پستوهاي پر پيچها  نشان دادن پيچيدگي

 1   . Fuite du langage                                                                                                                                                              

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 53-35، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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 ،كل توان در مي روان انساني و هويت او داشت. بر همين اساسهاي  پيوستار و واحدي از پيچيدگي
 ،نوعي گرايي دانست و به قرن نوزدهم را تجسم ادبي بينش پيوستاري اثبات ةگرايان واقعهاي  رمان

  را به بينش گسستي نسبت داد. دوم قرن بيستم ةتولد رمان نو در نيم
 ارائهحسي از روان انساني  -  قطعه و ادراكي جمله نويسندگان رمان نو كه نگاهي گسستي، قطعه از

هاي رواني و  را كه با جريانهايي  تمام چيز تاناتالي ساروت است. ساروت در پي آن است  دهد، مي
كننده و  واقع برمال به وي آثار شان دهد.خواننده نوراي آگاهي هستند، به  دروني ارتباط دارند و

 ،حقيقت توانيم ببينيم و در نمي خواهيم ببينيم يا اصالً نمي بينيم، نمي است كه ما اموري ةكنند آشكار
هاي ديداري،  . ناتالي ساروت از خالل آثارش، تمام عادتگشايد ها مي چشم ما را به روي ناديده

 ها در اعماق وجودشان وكاو روان شخصيت او به كندزد. ري مي هم شنيداري و احساسي ما را در
پردازد و  مي زيرين ديالوگهاي  واقع به اليه آورد. در مي به ميان »مكالمه -زير«پردازد و سخن از  مي
پذير  سادگي امكان ذهن افراد را به خواننده نشان دهد. ولي انجام اين كار به صدد آن است كه پسِ در

رواني و احساسات دروني كه در اعماق  - حاالت روحي ،ها قع زبان از بيان پديدهوا درچرا كه  ؛نيست
 روشصورت پنهاني وجود دارند، عاجز است. براي اين منظور، ناتالي ساروت  هوجود انسان ب

ناميم،  مي »نشت زباني«مختلف زباني كه ما آن را هاي  برد و با شيوه مي كاره را ب »تروپيسم«
  كند.  مي آگاهها  زيرين مكالمههاي  ياي دروني و پنهاني و اليهخواننده را از دن

واقع، ادبيات اين نويسنده  ما در آثار ناتالي ساروت وجود دارد، در ةكه به عقيد »نشت زباني« اين
چرا  ؛شود مي تعبير »ادبيات عمودي«سان كه اين ادبيات به  آن ؛را از سير افقي گفتمان جدا كرده است

در روان كه به شكلي نامشهود ها  سوي ژرفاي ناگفتهه سطح رويي گفتمان جدا كرده و بكه ما را از 
  كند. مي هدايتوجود دارد، ها  شخصيت

سو، از  آيد، در اين مقاله از يك مي و ديالوگ به ميان »مكالمه - زير«از آنجا كه سخن از 
صدايي  گويي (ديالوژيسم) و چندو ايم تا با تكيه بر منطق گفت شناسي ميخائيل باختين بهره برده روش

سوي ديگر، با توجه به  از و كند مي چگونه به سطح مكالمات نفوذ »نشت زباني« ةنشان دهيم كه مسئل
سوژه را با عطف به جهان  كه استعاليي دكارت ةبينش اين نويسنده از گفتمان كه در تضاد با سوژ

شناسي در ارتباط با امر مشهود و نامشهود  رپديدا ةكند، به مبحث فلسف مي تعريف »ديگري«بيرون و 
   ند از:ا هاي اصلي اين پژوهش عبارت . پرسشپردازيم مي آن با زبان و ديالوگ نزد مرلوپونتي ةو رابط
 شناسي نسبت ها را به پديدار هايي هستند كه ما آن آثار ساروت داراي چه ويژگياً اساس .1
   ؟دهيم مي

اين نويسنده  ما را در فهم بينشي خاص از روان انسان در آثار شناختي چگونه مفاهيم پديدار .2
   ؟كند مي كمك
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 ةبا بينش اين نويسنده از گفتمان و سوژ ،زباني ةمثابه يك مسئل به ،»نشت زباني« ةچگونه مسئل .3
  ؟گيرد مي معطوف به جهان بيرون در ارتباط قرار

هاي  در اين تحقيق وجود دارد، ابتدا به پايهمنظور آشنايي خواننده با مفاهيمي كه  به همين دليل به
را مورد  پردازيم، سپس نمود بيروني نشت زباني در دنياي تروپيسمي ساروت مي شناسي روش

   م.دهي مي مطالعه قرار بررسي و
  

  تحقيق ة. پيشين2
 L’ombre et la proie ou comment capter l’invisible dans l’oeuvre de“ ةدر مقال

Nathalie Sarraute”  ) نامشهود آثار ناتالي ساروت هاي  )، برخي جنبه2009نورو راكوتوب آلبرتو
 Nathalie Sarraute: Le pacte de) در 2005دهد. ژوسلين ر. سيلور ( مي را مورد بررسي قرار

lecteur پردازد. هلنا كالبووا  مي صدايي در آثار ناتالي ساروت چند ةگويي و مسئلو به منطق گفت
 La vie intérieure dans les oeuvres de Nathalie Sarraute et Virginia Woolf) در 2009(

  گويي و ديالوگ نزد ساروت و ويرجينيا وولف.  كاي دارد بين ت مقايسه
شناسي  صدايي و بينش زيبايي طنين چند« ةمقال نمود،ها اشاره  توان به آن مي از ديگر آثاري كه

معين است كه بخشي را به ناتالي ساروت و درك  اثر مرتضي بابك ،»داستايوفسكي در رمان نو
رضا شعيري و ابراهيم  حميد ةمقالديگر، و  است  گويي اختصاص دادهو آگاهي مبتني بر منطق گفت

اساس گفتمان  كنشي تا استعال بر  هم محور: از بر شناسي هستي معنا - نشانه« كنعاني است با عنوان
پردازد و فضاي چالشي گفتماني و  مي اين مقاله به نظام گفتماني كه »موالنا روميان و چينيان

  كند. مي كاركردهاي گفتماني را در اثر موالنا بررسي
 ةولي به مسئل ،اند مختلف زباني و گفتماني مورد بررسي قرار گرفتههاي  جنبهها  در اين پژوهش

اين پژوهش ما موضوع جديدي را  دربنابراين  ؛شناسي پرداخته نشده است زبان از ديدگاه پديدار
  . نمودبررسي خواهيم 

  
  شناسي . روش3
  زبان و ديالوگ ةپديدارشناسي و مسئل. 3- 1

ولي  ،گذار مكتب گره خورده استعنوان پايهمكتب پديدارشناسي اگرچه با نام ادموند هوسرل به
دهندگان اين  توسعه عنوانپل سارتر و موريس مرلوپونتي به فيلسوفاني چون مارتين هايدگر، ژان

  اند.  مكتب شناخته شده
گــردد، امــا از نظــر  مــي در ذهــن تشـكيل  يـا يــك پديــده عينــاً  يءشــ تصــوير ،در ديـدگاه دكــارتي 
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بخشي  ،شود مي اشياء پديدار پديدارشناسي، توصيف پديده در ذهن حائز اهميت است. توصيفي كه از
دكـارتي،   ةواقـع آگـاهي سـوژ    در. شـوند  يمـ  پديـدار  ،گونـه كـه هسـتند    اشـياء آن  ؛هاست از هستي آن

 ،شـناختي  پديـدار  ةكه سـوژ  حال آن ؛استعاليي و خودبسنده است كه با دنياي بيرون در ارتباط نيست
كنـد. ادراك   مي ارتباط با دنياي بيرون تعريف است و انسان را در »ديگري« سوي بيرون وه گشوده ب

 ،از سـوي ديگـر   نهايت اسـت.  به ادراك ديگر و بي يندي گشودهاداراي يك ويژگي مطلق نيست، بلكه فر
افكني همان سيال و روان دائمـي   كند كه در ديدگاه وي طرح مي را مطرح 2افكني طرح ةمرلوپونتي مسئل

واقـع صـحبت از    شـود. در  مـي  بـه بيـرون پرتـاب   ها  زمينه آن پس ةانسان در هستي است كه به واسط
 . آيد ارتباط انسان با هستي به ميان ميطور كلي،  به هستي انسان در ارتباط با جهان بيروني و

طور  واقع، او انسان را به در ؛گانگي ذهن و بدن اعتقاد ندارد به دو ،خالف دكارت مرلوپونتي بر
دهد، بلكه از  نمي عنوان ابژه) تقليل هعنوان سوژه) يا بدن كامل مادي (انسان ب هكامل به ذهن (انسان ب
دهند و تنها يك تفكر انتزاعي است  مي يك جوهر بنيادين را تشكيلهاي  شخصهنظر او ذهنيت و بدن م

واقع  دكارت هيچ سنخيتي ندارد. در ةاين دوگانگي باشد. اين نگرش با انديش ةبرند تواند از بين مي كه
دار ما نيز وجود  تن ةوجود سوژ بخشيدن است. بي شرط و توانش عمل ِمعنا پيش ،دار تن ةسوژ

شناخت در ميان نخواهد بود. مرلوپونتي نوعي سياليت را  و زندگي ،كه تجربه همچنان ؛شتنخواهيم دا
بدون ارجاع دادن آن به نيروهاي ها  گيرد. به زعم او معاني و اشكال ابژه مي بين سوژه و ابژه در نظر

سي پديدارشنا، وي در كتاب معروفش...) غير قابل درك است. و بدني (مثل احساس، زبان، آرزوها
بين انسان و محيط پيرامونش، پيوسته برخوردي مستمر جريان دارد كه حاصل «افزايد:  مي ،3ادراك

  ).Merleau- Ponty, 1976: 42(» است »شناخت«اين برخورد، 
زبان « اوشناسان دارد. براي  زبان و كاربرد آن نزد مرلوپونتي ويژگي متفاوتي نسبت به زبان

از  ،نتيجه در ).Idem, 1960: 54( »ه باشد، چيزي است مانند وجودكه يك روش يا وسيل بيش از اين
گفتار يك كنش است و مفهوم آن دنيايي «نويسد:  مي منظر او زبان داراي هستي است. در جاي ديگر

  ).Idem, 1976: 214( »است
 ديالوگ ةو به وسيل »كنش ارتباطي«از سوي ديگر، مرلوپونتي معتقد است كه معنا تنها از خالل 

نفس و ديگري  ةبه رابط ،»ذهنيت استعاليي«خالف  واقع، مرلوپونتي بر در .)Vide. Ibidشود ( مي توليد
االذهاني را جايگزين  آگاهي بين ،نوعي كوشد تا به مي االذهاني اعتقاد دارد و بين ة(غير نفس) و تجرب

شود و در اين  مي ت گشودهكه در ديالوگ است كه باب بيناذهني اعتقاد داردذهنيت استعاليي كند. او 
   شود: مي آور زمينه سه مورد را ياد

  ؛ وردآ مي وجوده ديالوگ يك دنياي مشترك ب .1
  ؛ كند مي انديشه كمك ةديالوگ به توسع .2

 2 proj ection 3 . La phénom énologie de la perception                                                                                                                               
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  .4آيد مي بامثابه نوعي تهديد براي سوژه به حس غياب ديگري (و نه حضورش) به .3
 ةسوژ »من«است و » من ديگر«، »ديگري«واقع،  در اين موارد با يكديگر در ارتباط هستند. ةهر س
ه دو قطب ذهنيت هستند. به بيان ديگر، بافت مشتركي ب ،مند و هدفمند. من و ديگري نيت ؛آگاه است

بلكه به ديگري نيز متعلق است. اين بدين  ،تنها به خودم تعلق ندارد ،آيد كه در آن دنياي من مي وجود
عكس،  بر ؛نظر واحد هستيم اي يك نوع طرز فكر مشترك و يك نقطهمعني نيست كه من و مخاطبم دار

 ي قرارقكه براي ساختن يك بافت مشترك دو نخ متفاوت وجود دارد كه با هم در تال همچنان
هاي  نظر ولي با نقطه ،كنيم مي ) فكرشوند، ما نيز با هم (مشتركاً نمي ولي هرگز ادغام ،گيرند مي

   متفاوت.
 (ديالوژيسم) گوييو منطق گفت مورد ديالوگ و مكالمه زمينه را براي مفهوم شده در مباحث گفته

 كند.  مي مفهومي كه ما را براي فهم بيشتر تروپيسم ساروتي كمك ؛كند مي آماده

   
  گوييو باختين و منطفق گفت. 3- 2

شناسي،  اناي خاص قرار داد. او زب را در رشته اوتوان  نمي پردازاني است كه جمله نظريه باختين از
 استفادهها  آميخت و از آن مي اي خالقانه درهم گونه شناسي، تاريخ و ماركسيسم را به فلسفه، جامعه

نظريات او را براي  »ديگري«نقش كرد. تأكيد او بر چندگانگي و پراكندگي، مكالمه و توجه او به  مي
 مطالعات ادبي جالب توجه كرده است.

، اجتماعي، پديدارشناختيكند:  مي را به چهار دوره تقسيماي باختين  زندگي حرفه 5تودوروف
  . ادبيو  شناختي زبان

ارچوب تحقيق هدر اين مقاله نه مجال پرداختن به هر چهار مورد را داريم، نه هر چهار مورد در چ
شناختي به آثار ساروت  ما قرار دارند. بنابراين، از آنجا كه موضوع اصلي بحث ما رويكرد پديدار

  شناسي و ادبي خواهيم داشت.  اي نيز به دوران زبان پردازيم و اشاره مي پديدارشناسي ةبه دوراست، 
پديدارشناسى ، نوكانتى ةفلسفثير أتپديدارشناسي، باختين تحت  ةدر اولين دوره، يعني دور

برگسونى بود. حاصل اين تأثيرات فلسفى، تركيبى متمايز و غنى بود كه به شكل  ةهوسرلى و فلسف
نى الهايى كه در تمامى دوران كارى طو انديشه ؛هاى كليدى او را دربرداشت نينى بسيارى از انديشهج

ت باختين نقش ديگري را در ساختن شخصيت و هوي در اين دوران،او بودند.  ةبار وي دستماي و پر
ايده  گيرد؛ اين داند و معتقد است شخصيت انسان زير نگاه ديگري شكل مي انسان بسيار مؤثر مي

 هاي نوين رود. باختين با ايده و تئوري مي كاره سارتر ب ةعنوان مبحث بسيار مهمي در فلسف هبعدها ب
باختين هاي  پوزيتيويسم را متحول كرد. ايده ةاساس فلسف شده بر گذاري ايده و افكار سنتي پايه خود،

روابط متقابلي است كه بين  گيرد. اين افكار ناشي از مي تأاز نگرش ديالوژيك او نسبت به جهان نش
 4   . http:/ /www.ac-grenoble.fr/PhiloSo phie/logphi l/no tion s/langage/m ethode/s ujets/com ment/dialogue/dialextx.htm  5   . Todorov                                                                                                                                                                         
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  گرايي است.  او مخالف هر نوع مركز ؛افراد وجود دارد
ها  كنيم كه پر ازاشياء و اتفاقات مختلف است كه در ارتباط با آن مي دنيايي زندگي واقع ما در در

  جهان« به در ها را با توجه و بعضي قضاوت برخي امور را انتخاب نماييمقرار داريم. ما مجبوريم 
 ،واقع در باور كه با جهان اطراف خود به تعامل برسيم و اين منظور بدين ؛مان انجام دهيم  6»بودگي

كيد أما تهاي  ها و كنش نوعي پديدارشناسي كه بر فعاليت ؛دهد مي پديدارشناسي باختين را تشكيل
د سرشت عمل يا ايدئاليستي و پوزيتيويسم علمي معتقد است كه باي ةباختين در تضاد با فلسف دارد.

انضمامي را كه محور ارزش جوهري براي هستي انساني است، بشناسيم. از منظر او انسان  »كنش«
كوشد تا به زندگي و محيط اطرافش معنا و  مي موجودي پويا است كه مدام در حال خالقيت است و

  خود را تعريف كند.  »جهان بودگي«ارزش ببخشد و در 
 ةور شده است، فعاالنه با وضعيت زند هاي شخصي غوطه كه در ارزشاي  واقع، آدمي يا سوژه در

 مستمر خود را نيز تغييرطور  به ،دهد و با تغيير دادن آن مي شود و آن را تغيير مي خود درگير
شدن است و  در حال خلق رمستمطور  بهنتيجه نفس آدمي  دهد. اين جريان پيوسته ادامه دارد. در مي

  ت و همواره در معرض تحول و تغييرهاي بعدي است. ناپذير اس چيزي فرجام
زباني  او قادر به شناخت ابعاد مختلف و چند زمانشناسي  باختين معتقد است كه سبك

آوايي شعر است. از نظر او اين نيروهاي تمركزگرا در بطن  بلكه متوجه تك ،رمان نيست ةگون مكالمه
قابل با شعر، رمان و ديگر انواع ادبي منثور در د. در تنده مي مختلف شعري را رشدهاي  خود گونه

  كنند. مي بطن نيروهاي تمركزگريز رشد و توسعه پيدا
 7گراي قبل از خود كه بيشتر به نظام زبان شناسان ساختار خالف سوسور و ديگر زبان باختين بر

ز توجه قرار كند و آن را مرك شناختي خود مي هاي زبان بررسية را وارد حوز 8توجه داشتند، گفتار
هاي زبان (نظام واجي،  شناسي به جاي توجه بيش از حد به نظام دهد. او اعتقاد داشت كه زبان مي
عنوان يك فاعل  معطوف كند. آنجا كه انسان به گفتار بيشتر به را خود توجه بايد) ...واژي، نحوي و تك

ها،  بيرون با ديگر انسان سخنگو (سوژه) حضور دارد و با گفتار خود چه در متن و چه در اجتماع
 د نظر دارد،وري كه سوسور ما گونه شناسي، آن زبان« .كند اقدام به برقراري ارتباط و سخن گفتن مي

شناختي در  خود در نظر گيرد. آنچه موجد عنصر زبانة عنوان موضوع مطالع تواند گفته را به نمي
جنبي «چيز ديگري  هر ؛ي دارندا رمندانهي است كه همساني هنجاا حضور اشكال زباني ،شود مي »گفته«

شناسي انتزاعي سوسور  واقع، زبان ). درBakhtine, & Volosinov, 1986: 60( »است... »و اتفاقي
 بنياد دارند:  ي رابطها وجههها  كند. از ديدگاه باختين واژه مي تهي آن  اي زبان را از ماهيت مكالمه

اين  ؛سويه است واقع، كالم يك كنش دو حائز اهميت است. درنهايت  مخاطب بي گيري كالم به سوي جهت
 يين كنشچنگردد.  با توجه به طرف خطاب معين مي ،شود كالم تعيين مي ه با خودككنش همان اندازه 

 6 Etre au monde                                                                                                                                                                  7 La langue                                                                                                                                                                         8  La parole                                                                                                                                                                                                                        
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شونده،  كننده و مخاطب حاصل رابطة متقابل ميان گوينده و شنونده، ميان مخاطب در قالب كالم، دقيقاً
اگر يك سر پل به من متكي است، سر ديگر آن  ؛شود  كه بين من و ديگري زده مي است... كالم پلي است
 .)Ibid: 86به مخاطبم اتكا دارد (

شناسي و  هاي ادبيات، فلسفه، زبان هاي باختين را در حوزه  اصلي بحثة هست منديگو و گفت
 ،نهفته است و رماندهد. به نظر باختين منطق مكالمه در تمامي اشكال سخن  شناسي تشكيل مي روان
   :گويي استو بارز منطق گفت ةنمون

آگاهي مشخص و  ها، ، روش»تصاوير زبان«رمان نظامي است استوار به منطق مكالمه، دربارة  كل
موضوع بيان است. سخن نوع رمان  ،خود ؛ابزار بيان نيست ،ناشدني از زبان، زبان در رمان جدا

وجه اصلي تمايز رمان با انواع مستقيم ادبي (حماسه، شعر  همواره در حال نقد از خويشتن است و اين
  .)Todorov, 1981: 103-104( تتغزلي و نمايش) اس

دهد و شكل مادي و عملي زبان  مي مصالح رمان را تشكيل ،كه زبان از نظر او با توجه به اين
لمه با يكديگرند و واقع رمان تقاطع صداهاي مختلفي است كه در حال مكا در وگو يا مكالمه است، گفت

شود كه  مي آميزند. باختين معتقد است رمان زماني پديدار مي صداهاي ديگري و من با يكديگر در
اي  گونه دهد تا بتواند در بيرون به مي اي مطلق از دست عنوان پديده دروني خود را به ةجنب زبان كامالً

 تفاق از لحاظ تاريخي در عصري رخدار به شكل زبان قابل شنود عرضه شود. اين ا نسبي و فاصله
زباني واحد كه متناظر با جامعه و تمدني مشخص بود، با پيدايش يك  ةگرايي خودكام دهد كه مطلق مي

رنسانس كه  ةمانند طليعهايي  يعني در دوره ؛يا چند زبان خارجي در افق فرهنگي زير سؤال رفت
   .رمان) ةشناسي و نظري  كتاب زيبايي ةممقد( ندملي اروپايي جايگزين زبان التين شدهاي  زبان

آيند. ميان اين دو  مي باختين به شمارهاي  ترين نظريه از مهم 10صدايي و چند 9گويي و منطق گفت
گردد.  مي گويي محسوبو صدايي ويژگي منطق گفت كه چند اي تنگاتنگ وجود دارد؛ چنان نظريه رابطه

نهد، آگاهي نسبت به  مي بين خود و ديگري بنا ةر رابطشنودي را ب و باختين بنيان ديالوژيسم يا گفت
 زيباشناختي اثر ادبي تعميم ةداند و حتي آن را به جنب مي گوو برقراري گفت ةبودن را الزم مفهوم ديگر

شود كه  مي اثري ةيافت خود و ديگري منجر به پديدار شدن شكل تكامل ةبدين صورت كه رابط ؛دهد مي
به تمايل كه - »خود بودن من«ئز اهميت است. هنرمند واقعي از طرفي با شناختي حا عد زيبااز ب 

با ديگر بودن  »ودي بودنخ غير« با ديگر، طرف از و است مواجه - دارد اطراف از شخصي برداشت
هاي  پژوهش ةويژه رمان را دستماي ه). باختين ب105: 1387و همكار،  زاده غالمحسيننك. اطرافش (

خود را  ة، نظريات نوآورانرمان ةشناسي و نظري زيباييخصوص در كتاب  هب خود قرار داده است و
آوا،  چند ،در بنياد خود داند كه اساساً مي كند. او رمان را فرمي هنري مي در مورد رمان مطرح

گونه بين نويسنده، زبان، فرم  . از ديدگاه باختين، برخوردي اركستراست اي و حاوي چندگانگي مكالمه
كنيم.  مي خوبي در آثار ساروت مشاهده گونه را به جود دارد كه ما اين حالت اركسترو محتوا و

 9 Dialogism e                                                                                                                                                                10          Poly phonie 
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ها، لحن و زبان، حاكم است. ساروت  اعم از ديالوگ ،نوشتار اين نويسندههاي  صدايي در تمام اليه چند
نتيجه  دهد. در مي ذهن افراد را به خواننده نشان واقع، پسِ پردازد و به مي پاره كردن ذهن به چند

  شود.  مي اول براي خواننده مشكل ةكند كه درك آن در وهل مي آثارش حالتي انتزاعي پيدا
 هايش نسبت ) را به شخصيت داستان.، ترسويي..يسي(مانند خس از سوي ديگر، كاراكتر خاصي

هويت حقيقت،  دردهد.  نمي هاي داستانش ارائه تيدهد و حتي تعريف مشخصي از كيستي شخص نمي
زيرا هويت آدمي را پيوسته در حال  ؛پذير ندارد شده و تغييرنا براي او معناي عيني تعيين ها شخصيت

 نتيجه، در ؛بلكه ناپيوستار و گسسته است ،يستحالتي خطي و پيوستار نداراي داند كه  مي »شدن«
ا هنري ساروت، زندگي اصيل شخصيت تنه ةتوان او را با فرمولي مشخص تعريف كرد. در انديش نمي

كه در  مستمر  يافته و پيوسته ديالوگي كامالً تحقق ؛آيد مي از طريق كاوشي مبتني بر ديالوگ به دست
  شود. مي ييدأناپذيري شخصيت ت آن استقالل فكري، آزادي دروني، ناتمامي و تعيين

گذرد، در نوشتار خود از  مي ساروت براي نمايان كردن هر آنچه در ژرفاي وجود آدمي
نشت «دهد كه ما آن را  مي اي به زبان او ويژگيها  كند. اين شيوه مي اني خاصي استفادهزبهاي  شيوه
در قلمرو نوشتار ساروت  »نشت زباني«ناميم. در بخش بعدي مالحظه خواهيم كرد كه  مي »زباني

  . برآمده است قطعه و ناپيوستار از روان انساني اصطالحي است كه از بينش قطعه
  
  ت زباني در دنياي تروپيسمي ساروتنمود بيروني نش. 4

اي جدا كرده و به سوي آن جهان رواني  ما را از سطح زبان كليشهناميم،  مي» زباني نشت«آنچه ما 
و پستوهاي نهان روان آدمي ها  كند. ساروت در پي نمايان كردن پيچيدگي مي پنهان و زيرين هدايت

(چرخيدن، هدايت  »تروپيسم«برد. معناي ابتدايي  مي كاره است و براي اين منظور تكنيك تروپيسم را ب
براي ساروت مفهوم ادبي  »تروپيسم«شناسي گرفته شده است. اما  كردن) است كه از زبان علمي گياه

 ة(يش) هميشه داراي دو مرحله هستند: مرحل ها تمام رمان« نويسد: مي 11رمان و واقعيتدارد. وي در 
   ).Sarraute, 1996: 1655( »صورت ظاهر ةها و مرحل گرايش

 دروني تبديل /سطحي و پنهاني /ظاهري ةهايش را به دو مرحل اين طرز فكر ساروت كه رمان
اندازد. از سوي  مي مشهود كند، ما را به ياد پديدارشناسي مرلوپونتي در ارتباط با امر مشهود و نا مي

 كاره را پر از معنا بها  ديگر، نزد ساروت، ادراك درگير چيزهاي آشكار و حاضر نيست و واژه
اي دارند و با برداشتي كه نويسندگان پيش از  زبان و واژه نزد ساروت اهميت ويژه واقع، در .برد نمي

متفاوت است.  دانستند، كامالً ها مي ابزاري براي بيان كنش كه زبان را صرفاً اند مبني بر اين او داشته
سرشار از ها  اند. واژه كار رفتهه با انتخابي دقيق با ه تك واژه زبان نزد اين نويسنده پوياست و تك

دهند، خواننده را از دنياي زيرين  مي نشتي كه ةواسطه ست كه باها  نكات احساسي و رواني شخصيت
 11. «  Rom an et réalité »   
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كه داللتي  ساروت، زبان بيشتر از آن آثارواقع در  درسازند.  مي ها آگاه و پنهان روان شخصيت
، ما شاهد نوعي به عبارتي ديگر آيد. نمي آن چيزي است كه بر زبان ةكنند پنهان ،مستقيم داشته باشد

صورت مطلق در خود واژه وجود  هطوري كه معنا ب هب ؛ساروتي هستيمهاي  عدم قطعيت در واژه
جهان ساروت  ،يجهنت شود. در مي ندارد، بلكه درگير چيزهاي ديگر كه همان امور نامشهود هستند نيز

   طلبد كه به دنبال معنا برود. مي و پويا را فعال ةنندپر از ابهام است و خوا
ه داستايوفسكي، انقالب و تحولي در پردازش رمان ب 12»زميني ادبيات زير«ساروت با الهام از 

شود كه در ذهن خواننده چنين متبادر شود كه  مي ثباتي كاراكترها باعث بي ؛آورد مي وجود
قابل تشخيص است. براي اين منظور، ساروت به  محسوس و غير نا ،هاي روان انسان پيچيدگي

پردازد. اين كار را به منظور  مي كاو و كند و در آنجا به كند مي نفوذ 13»آگاهي - زير«ترين مكان  ژرف
 دهد. زيرا به زعم او مي انجام -توان به آن بر چسب زد نمي كه - روشن كردن طبيعت واقعي انسان

آگاهي يعني  - مكالمه ما را به سوي زير - واقع، زير است. در چيز در حال گذر و تغيير و تحول همه
 متفاوت برداشتي »مكالمه - زير« و »مكالمه«دهد. ساروت از  مي آگاهي سوق ةهاي پنهان و نهفت قسمت
سنتي هاي  را در رمان »كنش«گو در رمان نو، جاي  و گفت ندگان دارد. به نظر اونويس ديگر به نسبت

تو خودت را دوست ويژه  هدهد. ب مي هاي ساروت را تشكيل اصلي داستان ةتگرفته است. مكالمه هس
دهد و  مي گو رخ و گونه است. در اين رمان، اتفاق اصلي در گفت كامل يك رمان مكالمه ةنمون 14نداري

صدايي نيز حاكم است و تمام اين  تو چند شود كه در اين هزار مي اي توي مكالمه خواننده وارد هزار
آسان،  سنتي، تنها به كار خوانندگان تنهاي  در رمان »كنش«كشد.  مي ن خواننده را به چالشموارد ذه

اند و در رمان،  عادت شده رئاليستي، بدهاي  رمانة آيد كه بر اثر مطالع مي نگري ماجراجو و سطحي
جود و »كنش«در رمان ساروت، عنصري به نام كه  حال آن ؛هستند ماجرا و »كنش«پيوسته به دنبال 
و  »گو و گفت« ،گيرد مي رنگ است. اما آنچه جاي كنش را توان گفت بسيار كم مي ندارد يا حداقل

   :عصر بدگمانيخودش در ة اما به گفت ؛ستا ها ديالوگ بين شخصيت
و همراه او  بايد اين حاالت را نويسنده .چيز، ادامة حاالت دروني در بيرون است گو، پيش از هر و گفت

اي كه بر اثر شدت  تا لحظه گيرند اي كه شكل مي ت مانند شخصيت داستاني، از لحظهخواننده، درس
يافتن به مخاطب و مصون ماندن از خطرهاي بيرون، خود  آيند و براي دست  شان، به سطح مي فزاينده

   ).99: 1364 ساروت،احساس كند ( پوشانند، در خود را در لفافة گفتار مي
ها،  كوشد تا با نگارش سيال و متغير خود چالش مي ،15ها گرايشر ويژه د هب ،ساروت در آثارش

ظاهر  گوهاي بهو پنهاني زيرين مكالمات را دريابد كه به گفت و احساسات دروني و ها نگراني
  بخشند.  معنا عمق مي افتاده و حتي بي پا پيش

كند،  مي را دنبال پردازد و سير خطي مي شناسي قهرمان هاي سنتي كه به روان در تضاد با داستان
گذرد، نويسنده  مي ها براي نفوذ به ژرفا و به سطح آوردن هر آنچه در اعماق ذهن شخصيت

 12   .Litterature souterraine                                                                                                                                                 13   .Sous-conscience                                                                                                                                                             14   .Tu ne t’aimes pas                                                                                                                                                           15   .Tropism es                                                                                                                                                                      
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   .كنيم مي اشارهها  كند كه در اينجا به چند نمونه از آن مي جديد روايتي را ابداعهاي  روش
  

  نشت زباني ةه: بارزترين نشان استعار. 4- 1
ما را از  ،بلكه در سطح زباني ،رود نمي كاره ادبي ب ةعنوان آراي هب طفقاستعاره در آثار ناتالي ساروت 

هاي  كند. بنابراين استعاره مي هدايتها  سطح امر مشهود به ژرفاي روان و امر نامشهود شخصيت
مربوط به امر مشهود كه سطحي و ظاهري هاي  كنيم: استعاره مي ساروتي را به دو گروه تقسيم

هاي پنهاني  ها و چالش ربوط به امر نامشهود كه نمايانگر حاالت و كشمكشمهاي  هستند و استعاره
د نظر ما ورپنهاني بيشتر مهاي  كنند و البته اين نوع استعاره مي بوده و ژرفا را براي خواننده نمايان

   هستند.
و  »شكل متعين« ،هايي مانند: سفتي با ويژگيهاي مربوط به امر مشهود:  استعاره

بودنشان   ناپذير ما را در سطح نگاه داشته و به دليل سفت و نفوذ شوند و آشكار مي »بودن ناپذير نفوذ«
گذارد  نمي ،شود ها استعاري مي امر مشهود كه با اين ويژگي. برند ره به جهان دروني و رواني نمي

د راه شكافي ناپذير است. باي چيز بسته در خود، سفت و نفوذ چيزي از آن بروز كرده و بيرون بزند. همه
نشت زباني  ةكنند نوعي تداعي كه بتوان به تروپيسم نفوذ كرد. اين عناصر همگي به پيدا كرد براي اين

  كند: ناپذير را توصيف مي بسته و نفوذ ،چنين اين جهان مشهود متعين اين ساروتهستند. 

چيز سنگوار است.  ههيچ. هم ؛زندگي در كار نيست جا.  در هيچ ،حركت است. هيچ جنبشي نيست چه بي
ها  اين چيز ةگونه و كمي براق هم اندودي موم، سنگوار. منجمد كامالً ،سنگوار ،سنگوار ،سنگوار ،سنگوار
يك لعاب  ،موم براق ؛خورده هايي از موم رنگ نقاب ؛نازكي از لعاب براق به روي مقوا ةپوشاند. الي را مي

د، با تكرار دايمي چيزي واحد، ني يكنواخت و موكّبه لح، آيد كه كسي از بيرون نازك... به نظرش مي
  ).168: 1383كند... (ساروت،  ثيراتش را هدايت ميأكننده، ت واحد، مثل يك خواب ةهاي ساد واژه
امر نامشهود تروپيسمي  ةدهند يي كه نشانها استعاره هاي مربوط به امر نامشهود: استعاره

  شمارند: در آثار ساروت بيو  هستند

  شود: مي نسبت دادهها  حيواني كه به يكي از شخصيتهاي  تعارهاسالف. 

هاي ظريف  نوك بيني كوتاه و سربااليش، پره ؛گرگ است ةاندازد، شبيه بچ روباه مي ةآدم را به ياد بچ
خورند، آزمندي به  تكان مي - همان كرك طاليي روي پوستش - دار آن كرك و صورتي و كمي
خواهد به دام  كوچكي كه مترصد طعمه است. دلش مي ان وحشي حيو - اندازد... چشمانش برق مي

   ).116همان: شود... ( خم مي بيندازدش و گرم و ابريشمين در دستان وي نگهش دارد... به سمتش
 و» شود مي آنچه متصاعد«، »امر مواج«، »جاري شدن«هاي  فيزيكي: داراي ويژگيهاي  استعارهب. 

 - قدرت و شيرين به هوا بلندش كرده و به جلو رانده چيزي پركند  مي احساس«: »جهد مي بيرون«
 آن وقت كه ؛كنيم مي احساس ،ايم ساحل دراز كشيدههاي  ماسه كه وقتي به روي همان چيزي
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  .)225 همان:( »...بغلتانندمان آرامي به جلو برانندمان و گذاريم امواج به مي

كه عنوان آنجا وفور وجود دارند تا  اروت بهدر آثار سها  علمي: اين نوع استعارههاي  استعاره . ج
شناسي به عاريت گرفته شده  از ستاره 16نما افالكهستند:  هاي علمي استعاره از آثارش نيز مورددو 
ها پيوسته  ، شخصيتنما افالكدر «گويد:  مي اين مورد، ساروت در مصاحبه با آرنود ريكنر . دراست

به اين دليل  دقيقاً گذاشته شده است، نما افالك ،عنوان كتاب بينند و اگر مي و بدون توقف يكديگر را
 ,Arnaud Rykner) »...ها كپيظاهري،  ؛كاذب باشندهاي  توانند به شكل ستاره مي ها تنها است كه آن

1991: 181) . 

گرايش گياهان با توجه به محيط  بارةشناسي گرفته شده است و در از علم گياه »تروپيسم«
شمارند:  كه در آثارش بياشاره نمود  يديگرهاي  استعارهتوان به  ميهمچنين . پرورششان است

كه بدني هايي  سفيد، مثل پادتنهاي  سيلي از خنده و شوخي فوران كرده بود، درست مثل گلبول«
 »...آورد مي يابد، براي دفاع از خود به وجود مي آوري به آن راه ميكروب زيان كه سالم، همين

  .)165: 1383 ،ساروت(

امور نامشهود معموالً خوشايند نيستند و خبر از  آور فرويدي: هاي منفي و اضطراب استعاره . د
تهديد باال «شوند:  هاي منفي نشان داده مي نتيجه با استعاره دهند؛ در ها مي ها و نگراني ها، عقده رنج
رسد،  هايي كه به مزرعه مي هآيند... روي خاك يكي از را كننده در پي هم مي هاي نگران گيرد، نشانه مي

  . )189 :(همان »اي ديده شده است هايي غير عادي از پاهاي بزرگ برهنه نشانه
  

  كننده مال عنوان بر هنقاب ب. 4- 2
طور غير مستقيم در آثار ساروت قابل  هروش ديگر، استفاده از نقاب است. وجود نوعي نقاب ب

جاي ه زيرا كاربرد نقاب براي ساروت ب ؛ود داردمالحظه است. ولي پارادوكسي در نقاب ساروت وج
   كننده است: مال دهي داشته باشد، بر كه نقش پوشش آن

شوي كه آن فقط  شوي، متوجه مي كني، وقتي واردش مي محكم را وقتي باز مي ولي اين بناي ظاهراً
كرد...  نا ميكاترين بزرگ ب ةنماهاي معروف روستاهايي كه پوتامكين در مسير جاد نمايي است مثل

هاي  مبهم، علف هاي غير قابل سكونت، قلمروهاي گنگ و ويرانه بينيم، فقط كه ما از وراي آن مي چيزي
   ).Sarraute, 1983: 144مجنون... (

در  ؛كند مي آيند كه غياب ساختمان را پنهان مي اتري به نظرئابتدا مانند دكور تها  صورت ظاهري واژه
يابيم. در تقابل با نمايش صاف  مي كه شك و ترديد در مورد زندگي را بازكه در اين غياب است  حالي
 »هاي مجنون علف«و  »گنگ و مبهمهاي  قلمرو«، »غير قابل سكونتهاي  ويرانه«ها، با  حركت واژه و بي

طور  هكند و زندگي ب مي قد علم ،متعين، طبيعت بكرهاي  شويم. در غياب مشخصه مي مواجه

 16  .  P lanétarium                                                                                                                                                                     
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  كند. مي اي نشت پيدا همحسوس و مخفيان نا

واقع، ما آن را  گذارد. در مي جا خود را به نمايش است كه همه »ديگري«از سوي ديگر، نقاب نماد 
افكني شخصي  صورت تظاهرات بيروني يا دروني اگو، در چهره يا صداهاي همان شخص يا طرح هب

 ؛شود مي گمي در دچار سر نتيجه، براي شناخت هويت، انسان كنيم. در مي در مورد ديگري مشاهده
ديگر خود را تشخيص دهد.  ةهاي مختلف نسخ شود قهرمان داستان نتواند هويت مي كه باعث  چيزي
تو خودت را  كلي قرار دارند، در »من«يك  مختلفي كه درهاي »من«توان در  مي بارز آن را ةنمون

  مشاهده كرد.  دوست نداري
  

  آوا صدايي و روايت چند چند. 4- 3
هاي داستاني است كه در خطوط موازي جريان دارند و انعكاس   صدايي، طرح اين روايت چند   ةمشخص

، در مورد يك موضوع خاص آوا در يك اثر چند هاي متعدد ديد.  توان در آگاهي شخصيت  ها را مي آن
دارند. در هاي متفاوتي  هاي مختلفي هستند) روايت يك از افراد داستان يا رمان (كه داراي ديدگاه هر

هاي اشخاص  ف) در اثر به روايتؤلصدايي، روايت يا توصيف راوي (نمادي از خود م رمان يا اثر تك
 و روايت يك رساندن جهت در همگي... ها، روابط افراد و ها، انسان وگو غلبه دارد. گفت ديگر روايت

 روايت تك ها، ديدگاه رتكث و گوناگون هاي روايت چندآوايي اثر در ولي. كنند مي حركت خاص، پيغام
هاي  بيني روايت، روايات اشخاص مختلف با جهان  جاي تك به كه فضايي چنين در. شكنند مي را غالب

تواند موافق يا مخالف روايات و  عنوان عنصر خلّاق (كه مي متفاوت وجود دارد، خواننده، نيز به
وگو شركت كند) وارد فضاي  ر گفتصداهاي مختلف كه در داخل اثر حضور دارند، باشد و خود نيز د

نويسنده) در داستان وجود ندارد و همان /  حاكم و برتري (راوي ةواقع، هيچ ايد در گردد.  داستان مي
  توان مشاهده كرد.  مي زدايي باختيني را تمركز

ة ها، نغم آنة ند و مجموعهست ها در حكم يك ملودي يك از شخصيت هاي ساروت، هر در رمان
واقع، راوي نه يك فرد (نويسنده)  كنند. در ها يكديگر را كامل مي به بيان ديگر آن ؛سازد مينهايي را 

 ةآوا، نظر و ايد در رمان تك كند. بلكه افرادند. راوي خود را به اشكال متفاوت و گاه متضاد معرفي مي
م رفتارها و رفته در خود است. تما قهرمان چنين داستاني شخصيتي بسته و فرو ؛يك نفر حاكم است

مكالمه آوا،  كه در رمان چند مشخص است. در حالي ةافكار، هيجانات و آگاهي در قالب يك محدود
هاي  هاي بين افراد متفاوت و روايت مختلف، ديالوگهاي  از خالل نظريات و ايدهعنصر اصلي است. 

مجال بروز پيدا ها  اگفتهشود كه ن مي واقع فضايي ايجاد و در كند مي مطالب زيادي نشت پيدا ،گوناگون
آوا، آگاهي گشوده به جهان بيرون است. در متن  هاي تك خالف رمان ها بر كنند. در اين گونه رمان

   كنيم: مي صدايي را مشاهده خوبي چند به نما افالكشده از  انتخاب
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  كنيد؟ پشت اين كار ميگذارد...  او دستش را روي ميز كار مي
  .ميشهه جا، تقريباً بله، همين -
   كه پشت به پنجره داشته باشيد و رو به ديوار بنشينيد؟ دهيد، اين طوري ترجيح مي آهان، اين -

با  شود، او بايد اين را حس كرده باشد، او عمداً اش مي دلخوشي ةكند و اين ماي او با دقت نگاهش مي
تمام بگذارد: وقتي آدم  ست ندارد كارها را نيمهواو د .كند چنين دقتي و سرشار از مالحظه نگاهش مي

 انگيز است كه آدم بتواند توي يكي از اين كند، مگر نه؟ بايد آن را خوب انجام دهد... چه دل كاري مي
بله  ...باره براي مدتي دراز تغييرشان بدهد هاي كوچك محدود وارد شود و دگرگونشان كند، يك زندگي

كند روي چيزي راه  بيشتر... ناگهان احساس مي كار كردن رو به ديوار را... ؛دهم اين را ترجيح مي
  ).125: 1383ساروت، ( خورد... پاهايش تاب مي رود كه در زير مي

شدن است.  راوي مدام در حال عوضشود،  مي كه در طول داستان مالحظه طور در اين متن همان
 داستان را روايتسو  هاي داستان، نقش راوي را به عهده دارد. آلن از يك يكي از شخضيتدر اينجا 

و از سوي ديگر، آنجا كه ديالوگ بين ژرمن لومر و آلن » گذارد مي او دستش را روي ميز« :كند مي
. آلن راوي، آلن »دهم... مي بله اين را ترجيح« :كند مي وجود دارد، نقش شخصيت داستان را بازي

  بيند:  مي نظر متفاوت شخصيت داستان را از سه نقطه
  (از ديدگاه خودش). بيند مي ديالوگ با ژرمن لومر او خودش را در .1
  (از ديدگاه ژرمن لومر). بيند مي گونه كه ژرمن لومر او را آن .2
  (از ديدگاه طرفداران). بينند مي گونه كه طرفداران ژرمن لومر او را آن .3

 - زيرشود و در اين ميان  مي مختلف به نمايش گذاشتههاي  نظر ترتيب، يك فرد از نقطه نبدي
ه اي ب مكالمه - واقع نوعي روايت زير كنند. در مي بروز پيداها  از خالل روايت و مكالمههايي  مكالمه
دهد، اين است كه تصويري از ديگري را نشان  مي سخنگو انجام ةآيد كه تنها كاري كه سوژ مي وجود

دو  ،واقع و در سازد، تعريف كند مي صورت تصويري كه ديگري از او هدهد و همچنين خودش را ب
  چهره، دو كاراكتر يا حتي بيشتر، از يك فرد را به خواننده نشان دهد. 

گانگي  به چندخواننده هاي عميق،  كاوي ، به سبب درونتو خودت را دوست ندارياز سوي ديگر در 
  كند. خوبي مطرح و ثابت مي و نويسنده اين موضوع را در داستان بهبرد  شخصيت انساني پي مي

  
  وگومند سكوت گفت .4- 4

واقع، سكوت در نوشتار  گومند (ديالوژيك) است. بهو سكوت گفت »نشت زباني«هاي  از ديگر نشانه
رود و از  مي كاره بودن ب سو به همان معني خاموش ال دارد كه از يكيكساروت حالتي پارادوكس
را  17سكوتجا كه آنتا  ؛كند يم گوو نوعي ايجاد ارتباط و گفت دهد و به ها مي سوي ديگر، خبر از ناگفته

  گزيند.  هايش برمي عنوان نام يكي از نمايشنامه هب
 17   .Silence                                                                                                                                                                           
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  كنيم: مي اشاره سكوت ةويژه نمايشنام هآثار ساروت، ب انواع سكوت در در اينجا به برخي از

  
Table 1 The Representation of Silence in Sarrute works 

  

  توضيحات  ها نقل قول  انواع سكوت

  
  دبانهؤسكوت م

F1..خيلي زيبا بود... چقدر  .: بله، تعريف كن
  ...!كنيد خوب تعريف مي

H2كنم...  : نه، خواهش مي)Sarraute, 1967: 

151(  

H1 اجتناب  »تعريف كردن«: از
دبانه. ؤصورت م هكند و البته ب مي

در اينجا رد كردن و اجتناب 
بلكه  ،كردن در نظر ما نيست

اجتناب «و  »رد كردن«روش 
  د نظر ماست ورم »كردن

  
  سكوت تهاجمي

  

خورد  روي او در سكوت غذا مي ه(...) روب 
سرش را پايين انداخته، به بشقابش نگاه 

كند و  بلند مي گاهي سرش را كند، گاه مي
با چشماني خيره و  ؛كند مقابلش را نگاه مي

  (Martereau: 123) درنده
  

توانيم به اهميت نگاه  در اينجا مي
مثل رفتارهاي تني ببريم كه   پي

كند و  سكوت را همراهي مي
  سازد.  مي اعنصر فعال بودن ر

  
  
  فرياد -سكوت

H1خشم سرد و نا اميد. آه، خودش است : !
توانيد  توان از دستش داد. مي همين. نمي

خوشحال باشيد. بهش رسيديد. تمام چيزهايي 
كردم. (با ناله)... به هيچ  كه ازشان اجتناب مي

نتيجه  ستم... اما (عصباني) درخوا قيمتي نمي
 شما كور هستيد، كر هستيد. شما كامالً

سف). با اين حال كاري أاحساس هستيد (با ت بي
توانستم انجام دادم، به شما هشدار  را كه مي

آوري كنم.  داده بودم. سعي كردم به شما ياد
تيره و  ؛شود انجام داد اما هيچ كاري نمي

  .)Sarraute, 1967: 152شويد... ( تاريك مي

مانند يك بحران مواج است كه 
چنان قدرتمند است كه انسان 
قادر نيست بطور منطقي 
توضيحش دهد. حتي اگر حرف 

زند، تا ثيرش  زند/ فرياد مي مي
معادل يك سكوت واقعي است، 
چراكه پيام را به ديگران انتقال 

  دهد.  نمي
عالوه بر اين، كارهايي را اظهار 

كه انجام نداده كند انجام داده  مي
 ،نتيجه بود و نگفته بود. در

سكوت جايگزين دروغي 
  شود.    مي

  سكوت از روي خجالت
  
  
  

H1دونم چه بر سر من  : نه، احمقانه بود... نمي
  ). Ibid: 151(... ؟! آمده

 شويد من از خجالت سرخ شوم شما باعث مي

چيزي باعث شد چنين كاري را  دانم چه نمي ]...[
  )Ibid( ... بكنم

ترتيب راوي (هنرمند) آن را  بدين
كند. او شخصيت  انكار مي

داستان را در سكوت قرار 
عمل تعريف «گويي  ؛دهد مي

متعلق به اشتباهات  »كردن
آيد كه  زندگي است. به نظر مي
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  توضيحات  ها نقل قول  انواع سكوت

هاي مثبت، راوي را آزار  ويژگي
شود  دهند، اما چگونه مي مي

براي  ها صرفاً فهميد كه واژه
اقعي پنهان كردن لذت و

اند.  شدنشان انتخاب شده شنيده
هنرمند نياز به ستايش شدن را 

دهد.  از پس سكوت نشان مي
تواند يك  بنابراين، اين امر مي

پنهان يا تواضع ي شرم و حيا
   دروغين باشد.

  
 گيري يجه. نت5

م و شناختي بررسي كردي را در آثار ناتالي ساروت با رويكرد پديدار »نشت زباني«اين مقاله، در 
سكوت  و آوا آوايي و روايت چند نشت زباني (استعاره، نقاب، چندهاي  كوشيديم تعدادي از نشانه

گومند) را نشان دهيم. در اين بررسي نشان داديم زبان از خالل نگارش سيال، متغيير و گفتمان و گفت
گذاري  وگ پايهاساس گفتمان و ديال نوشتار ساروت بر واقع،كند. در مي تروپيسمي ساروت نشت پيدا

پنهاني هاي  جنبش - ، زير»ديگري«ديالوگ و گفتمان با  ةوسيله صدد است ب شده است و نويسنده در
مختلف هاي  با شيوه - مشهود هستند كه اموري انتزاعي و نا - ازيرين مكالمات رهاي  و دروني و اليه

دروني و هاي  كه از درام شدكو مي زباني به حالتي عيني و قابل درك براي خواننده بيان كند. ساروت
ها بردارد.  هاي ظريف و پنهاني روابط بين انسان نقاب از خشونت و شناسي ژرف پرده بركشد روان

ها و نهفته در گوشه و كنار تيره  پنهان در سكوتة هاي مبهم و پيچيد ها، خشونت ها، سكوت از ناگفته
 -دهند نمي در زبان روزمره خود را نشان روشني مشهود هستند و به كه نا - ها و تاريك روان انسان
  .سخن به ميان آورد

هاي گسسته و نگارش  همچنين ديالوگ »تروپيسم«و  »مكالمه - زير« ةما معتقديم كه مسئل
هاي اصلي  جمله ويژگي صدايي و ديالوژيسم كه از نزد ساروت (و مباحث چندقطعه  ناپيوستار و قطعه

گرفته از همان  تأگرفته از همين نگاه به روان انساني هستند)، نش اين نويسنده و برهاي  روايتي رمان
نزد ها  واژه ،نتيجه در؛ باشند مي بينش گسستي و ناپيوستاري ناشي از پديدارشناسي به روان انساني

بلكه در ارتباط  ،روند كه داراي معنايي واحد باشند نمي كاره صورت خودبسنده و مطلق ب هساروت ب
هاي  و امور نامشهود قرار دارند كه اين ارتباط نيز يكي ديگر از ويژگيها  گر، ناگفتهديهاي  با واژه
   شناسي است. پديدار
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 ها نوشت . پي6 

1. fuite du langage  
2. projection 
3. la phénoménologie de la perception 
4. http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/notions/langage/methode/sujets /comment 

/dialogue/dialextx. htm  

5. Todorov 
6. etre au monde 
7. la langue 
8. la parole  
9. dialogisme  
10. polyphonie 
11.  Roman et Réalité  
12.  litterature souterraine     
13.  sous-conscience   
14.  tu ne t’aimes pas 
15.  Tropismes  

16.  Planétarium  

17.  silence 

  
  منابع . 7
  نيلوفر. :تهران. مهشيد نونهالي ةترجم .نما افالك ).1383( ناتالي ،ساروت •
  نيلوفر. :تهران .هشيد نونهاليم ةترجم .تو خودت را دوست نداري). 1386( ----------  •
  . نگاه :تهران. 1. چ اسماعيل سعادتة ترجم .عصر بدگماني). 1364( ----------  •
 :تهران .سرشت جعفر پاك دكتر محمدة ترجم .تربيتي ءمكاتب فلسفي و آرا ).1380( جرالد ،گوتك •

   سمت.
كنشي تا  هم حور: از برم معناشناسي هستي -نشانه). «1394(ابراهيم كنعاني و شعيري، حميدرضا  •

 2ش  .6 د .جستارهاي زباني ةماهنام دو ».اساس گفتمان روميان و چينيان موالنا استعال بر
   .195 - 175 صص .)23 يپ(پيا

 مركز.  :تهران .ميخاييل باختين). 1387(رضا غريب  و غالمحسين، زاده غالمحسين •

شناسي داستايوفسكي در رمان  طنين چندصدايي و بينش زيبايي). «1390(  بابك مرتضي ،معين •
   سخن.: تهران. هنري - مقاالت نقدهاي ادبي مجموعه ».نو

• Bakhtine, M. (1970). La Poétique de Dostoïevski. Traduction de Isabelle Kolitcheff. 
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