
نسبت به درماندگیواکنشی:(Tropismes)تروپیسم 
»عصر بدگمانی«انسان در 

دکتر فریده علوي

چکیده
پردازد. داستان یا رمان، مکان مناسـبی اسـت بـراي    نویسی فقط به نقل رویدادهاي جهان نمیداستان

ات فرانسه، ناتالی ساروت یکی از بازنگري در مسائل جهان و یا تالشی است براي بازسازي آن. در عرصۀ ادبی
میالدي به طرح سـئوالهایی در بـاب جهـان    40-30شود که در دهۀ پیشگامان نهضت رمان نو محسوب می

ساروت در واکنشـی بـه   1939پردازد. در سال هاي انسانها میپیرامون و درك مفهوم نوینی از حاالت و گفته
نماید و در آن درمانـدگی انسـان عصـر    کتاب تروپیسم اقدام مینوع روابط انسان و جهان پیرامونش به انتشار 
کشد. نگارندة این مقاله با تکیه بر آثار ناتالی نویسی به تصویر میتمدن را با به کارگیري تکنیکهاي نوین رمان

پردازد.ساروت به بررسی رویکرد نوین نویسندة کتاب تروپیسم نسبت به جهان پیرامونش می

ادبیات فرانسه، رمان نو، ناتالی ساروت، عصر بـدگمانی،  :هاي کلیديواژه
تروپیسم

- 15/11/82تایید نهایی 21/7/82تاریخ وصول
-استادیار دانشکدة زبانهاي خارجی دانشگاه تهران

شریۀ دانشکدة ادبیاتن
نی دانشگاه تبریزعلوم انساو

1383اییز ، پ47ال س
192مسلسل مارةش
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مقدمه
به بعد عرصۀ ادبیات فرانسـه شـاهد پیـدایش آثـاري بـود کـه       1930ۀاز دهــ

شخص و تعریف معینی از آنها سردرگم ساخته ممنتقدان بسیاري را در یافتن جایگاه 
رمـان  «، »رمـان سـفید  «،(anti-roman)» ضد رمـان «بود. استفاده از عنــاوینی مانند 

بنـدي چنـین   توانسـت آنهـا را در طبقـه   می» رمان جدید«و » رمان زیرزمینی»،»آینده
آثاري یاري نماید.
ماه مه 22به تاریخ (Emile Henriot (1889-1961))امیل هانریو اما سرانجام،

) نــوشتۀ هاواکنش(م تروپیسبا انتقاد از دو اثر دونلوماي در روزنامۀ در مقاله1957
اثر آلـن رب گریـه   (Jalousie)حسادتو (Nathalie Sarraute)ناتــالی ساروت 

(Alain Robbe Grillet) اسـتفاده نمـود. بـه    » رمان نو«و » مکتب نگاه«از دو عنوان
شکل جدید مخالفت و انتقاد ازکه در » رمان نو«این ترتیب، از همان سالها، اصطالح 

ة ادبیات فرانسه باز کـرد و تـا   حوزوجود آمده بود، جاي خود را دربهرمان نویسی
عصر حاضر بیانگر آثار نویسندگانی شد که یگانه وجه مشترك آنان، نفی ساختارهاي 

نویسی بوده است.سنتی رمان
ات یـ در ادب» رمان نو«ف مشخصی از یتعرۀکه دشواري ارائعالوه بر مشکالتی

همـواره مشـکل   نیـز در عرصـۀ نقـد  » رمان نو«طالح به کارگیري اصوجود آورده ب
مشترکات نه تنها در وجه تشابه آنانشد کهآثار نویسندگانی معرفآفرین بوده؛ زیرا 

ات یتقابل خصوصـ همچنینهایشان از یکدیگر ودر تمایز نوشتهآثار آنها نبوده بلکه
ـ نویسندگان قبل از آنان بودههاينوشتهآثارشان با یـک  » رمـان نـو  «ع، است. در واق

طـول مکتب یا جریان ادبی نیست بلکه حاصل آشـنایی اتفـاقی چنـد نویسـنده، در    
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بـود کـه همگـی    (Minuit)ۀ انتشارات نیمه شـب  ه واسطــب،1960-1950سالهاي 
ــۀ ـــودهداعی ــنتشالـ ــکنی و س ـــه ش ــات را داشتـ ـــه ادبی ــکنی در عرصـ ـــدش :انـ

، (Claude Simon)سیمــون ، کلـــودنــویسندگانــی همچــون ناتالــی ساروت
، (Robert Pinget)پنـژه ، روبــــر  (Michel Butor)گریه، میشل بوتـور  -آلن رب

(Marguerite Duras)، و حتــی مــارگریــت دوراس (Claude Ollier)لیه اُکلود 

تفاوتهـاي  با همـۀ  کهبودند یاننویسرمان،(Claude Mauriac)یــا کلـود موریاك 
نویسی به که در آثار و زندگیشان وجود داشت، از قبول رمانو وجوه اختالففردي 

، تـوان میراورزیدند. از این رو، بهترین تعریف از رمان نوشکل سنتی آن امتناع می
ارائـه  ، امتناع ورزیدن، نپذیرفتن و رد کردنناستفاده از مفاهیمی همچون نفی کردبا

به شکل سنتی آن، رد کـردن شخصـیتهاي   (Intrigue)داستان نگپیرن: رد کردکرد 
هاي روان شناختی، رد کردن تحلیل احساسـات، رد  سیک، رد کردن تیپداستانی کال

هـا و افکـار خـود را بـر     کردن ادبیات و رمانهاي اندیشه که در آنها نویسنده اندیشه
نماید.خواننده القا می

را ارشـد پیشگام و یسندةدر میــان چنین نویسندگانی، ناتالی ساروت نقش نو
، کتـاب  »رمـان نـــو  «به عهـــده داشتــه، زیرا پانزده سـال قبـل از پیـدایش لقـب     

عصر بــدگمانیبه چــاپ رسانده است. انتشار کتاب 1939را در ســال تروپیسم
(L'ere du Soupcon) تأثیر نبوده تا جـایی کـه او   نیز در این راستا بی1956به سال

اند. با توجه به اهمیت جایگـاه  نامیده» رمان نو«هاي یکی از تئوریسینـبه غلطـرا  
ناتالی ساروت به عنوان اولین نویسندة رمان نو در عرصۀ ادبیات فرانسه و همچنـین  

بـاالخره در  و در شناخت نویسنده و آثار او » تروپیسم«با توجه به ارزشی که مفهوم 
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مۀ دوم قرن بیست فرانسه دارد، در این مقاله شناخت رمان نو به عنوان پدیدة ادبی نی
) به تحلیـل ارتبـاط میـان انسـان عصـر تمـدن و       تروپیسم (واکنشهابا بررسی کتاب 

عددي در شماره وپردازیم. در عصري که انسان چیزي جزبازتاب آن در ادبیات می
هویـت و شخصـیت  ، ومیان اعداد نیست و به عنوان شیئی در میان اشیا قرار گرفتـه 

به بررسی واکنشهاي درونـی او  تروپیسم. نویسندة کتاب استخود را از دست داده
هایی پی ببرد و بـا  پردازد تا شاید از وراي آنها بتواند به ریشۀ اصلی چنین واکنشمی

خویشتن را بازیابد.» من«، بتواند »دیگري«شناخت 
سال بعـد،  ک یشود. چهل و ختم نمی1930به دهه میستروپاما روش نوشتار 

سـم هـا از وراي   ی، ناتالی ساروت همچنـان بـه جسـتجوي تروپ   1980عنی در سال ی
ا مناسب، یا گفتاري معمولی یها واژهگیريپردازد. او با به کارمیکاربرد گفتارکتاب 

سم را یکند، امواج نامتناهی تروپیل میکه در بازي خود دخايدر خود و در خواننده
نجا فقط چند گرداب مختصـر،  ید که در اید دیخواه«د: یگویو ماندازدان مییبه جر

د یـ هـا تول ی کـه توسـط واژه  متنـابه ان امواج یچند موج سطحی وجود دارند که از م
ـ اند. اگر برخـی از م ثبت شده،شوندمی ـ  ی را سـرگرم کننـده   اين بـازي یان شـما چن
ـ بـا  –با کمی صـبر و بردبـاري   –توانند ابند، مییمی گـر خـود را   یدافتن تعـدادي  ی

توانند مطمئن باشند کـه اشـتباه   ح کنند. در هر صورت آنها مییمشغول سازند و تفر
ـ یهارهیک از ما وجود دارد دایکنند، در هر کنند، هر آنچه مشاهده مینمی ۀی که دامن

از زمانهـاي دور و بـا شـدت    ییهـا ابـد کـه واژه  یوسعت آنها هنگامی گسترش مـی 
همچـون:   ییهـا د و ما را به طور کلی متزلزل سـازند، واژه ر شونیشتري بر ما سرازیب

“Ich sterbe”«.)1((Sarraute, 1983, pp. 17-18)
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»عصر بدگمانی«هویتی انسان در بی-1
هرچند که عنوان نویسندة رمان نو، نویسندگانی همچون ناتـالی سـاروت را از   

گونه توان بر ایني که میاسازد اما بهترین مشخصهنویسندگان رمان سنتی متمایز می
قیـام و تحـولی   «نیاز بـه  ،»نارضایتی دائمی«ها ارائه نمود مبتنی است بر نوعی نوشته

اما این مسئله آنچنـان در  ». به بوتۀ آزمایش گذاشتن دائمی باورها«نوعی ، »همیشگی
(Camille Bourniquel)بورنیکـل  ی یابد که کـامی شدت میمعصر تمدن قرن بیست

امتناع از پذیرفتن اشکال سنتی، از عالئم اصلی حیات اشکال و سـاختار  «د: نویسمی
ها ظاهري در هر دوران و در هر هنري است. اما امروزه این دلزدگی از انتخاب نشانه

فراتر رفته است: این بار، مفهوم انسان و توانایی درك دنیاي خلـق شـده اسـت کـه     
رویکـرد بـه   «نزل انسـان، در برابـر ایـن    توان در مقابل تشود. چگونه میسنجیده می

راند ... در برابر این عدم توانایی انسـان  بار که به تنهایی با خود سخن میاي بیگفته
(سـرمقاله مجلـه   » مانـد؟ ها و ارائه مفهومی به آنهـا، بیگانـه  براي رهایی از یوغ واژه

)1958اوت -شماره ژوییه(Esprit)اسپري
پس از جنگ جهانی دوم مفهوم انسان و فردیت او به بنابراین در طول سالهاي 
گیرد. اندیشۀ سرنوشت بشري به واسطۀ فلسـفۀ عبـث   شدت مورد بازنگري قرار می

تـوان بـا   کـه دیگـر نمـی   بر این باور بودندریزد. بسیاري بودن هستی در هم فرو می
همان سبک و سیاق و ابزارهاي نگارشی قرون گذشته از انسان قـرن بیسـتم سـخن   
راند. از این رو نویسندگان رمان نو و حامیان راه آنان، تنهـا راه حـل موجـود بـراي     

ند.فتیاهاي بیانی میعبور از بحران خود را در بازنگري اشکال و شیوه
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نــاتــالی ساروت نیز در واکنــش نسبت به درماندگی انسان عصر تمـدن بـر   
اي کـه  اجدادش، خانه«اده است: همه چیز خــود را از دست داواین باور بود کــه

و از زیرزمین تا زیــرشیـــروانی آن انباشـته از همـه جـور اشـیایی      با دقت ساخته،
هـایش، جسـمش،  لبـاس اش،است، تا نـاچیزترین اشـیا، داراییهـا و درآمـد سـالیانه     

یعنـی خصوصـیاتش، کـه    تر است،مهــمو به خصوص، آنچه که از همه ،اشچهره
را نیـز از دسـت داده   » لق دارند، و در بسیاري از مواقع حتـــی نـامش  فقط به او تع

,Sarraute)است.  1956, p. 56)

پـردازي در  ) بـه مسـئله افسـانه   1956(عصر بدگمانیاو در جستاري با عنوان 
سـازي و حتـی حـذف نقـش شخصـیت      رنگرمان پرداخت و با نفی آن بر لزوم کم

اصلی داسـتان  رنگ ینسبت به پصر بدگمانی را عبین ترتدیبداستانی تأکید نمود و 
طلبـد تـا   . ساروت معتقد بود که هنر در  عصر نوین اشـکال نـوینی را مـی   آغاز کرد

بتواند به واسطۀ آنها به بیان واقعیتی نوین دست یابد. به این ترتیب او راه را بـــراي  
از آن بــــا  ررمان فرانسه در عصـر معاصـ  در کتاب رلوران فلیده ادبیاتی باز کرد ک

,Fieder)(Litterature infra-ordinaire)» لادبیات مادون معمو«عنوان  1998, p. 47)

,Flieder)کند یاد می 1998, p.47)   ؛ ادبیاتی که به تحلیل دقیق موقعیتهـاي متنـازع و
هـاي قـدیمی را در هـم    ایـن ادبیـات نـوین، اسـطوره    .پـردازد میسوستقریباً نامح

سازد که چیزي جز نوشتار و اسـرار  میآن ة جدیدي را جایگزین و اسطورشکندمی
نهفتۀ آن نیست.

تا شخصیتهاي داستانی کـه  باعث شدهویتی انسان عصر تمدن اعتباري و بیبی
ترین عنصـر سـاختار آن هسـتند، متزلـزل و     اصلی داستان یعنی اساسیرنگ یپل محا
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دادنـد؛ زیـرا   د را از دسـت  تضعیف شوند. آنها به آهستگی تمامی قدرت و توان خو
. به ایـن  نداشتندنمایش آوردندیگر چیزي براي به تصویر کشیدن یا به روي صحنۀ

شد تا جایی که ترتیب انسان عصر تمدن به مرور دست نیافتنی تر و تعریف ناپذیرتر 
یتتوان دریافـت کـه شخصـ   همچنین می«نوشت :عصر بدگمانیساروت در کتاب 

انـد و بـه   نویس و خواننده بـه او داشـته  دوگانه و باوري که رمانداستانی از حمایت 
شده، و با قدرت و ثبات، همۀ سـنگینی داسـتان را بـر    آن استوار و پابرجا میواسطۀ

بهره مانده است و امروزه متزلزل شده، در هـم  کرده، بیهاي پهن خود حمل میشانه
,Sarraute)». شکندمی 1956, p. 57)

، شخصـیتهاي  تروپیسـم و بـه خصـوص در   آثار سـاروت ر اغلبداز این رو، 
که در رمان سنتی به شخصیت داسـتانی  می شوندداستانی عاري از تمامی عناصري 

خانوادگی انسانها جاي خـود را بـه کُـد و    . در عصري که نام و نامندبخشهویت می
ـ       هاي شناسایی دادهشماره دك انـد، شخصـیتهاي داسـتانی سـاروت هـیچ نـامی را ی

(مونث یـا  » او«کشند و براي سخن راندن از آنها به ضمیرهاي شخصی همچون نمی
57-58فحاتشود. به عنوان نمونه در ص(مونث یا مذکر) بسنده می» آنها«مذکر) یا 
اتمه زده بـود، بـه   باي از مبل چمدر گوشه]نثمو[و ا«خوانیم:میتروپیسماز کتاب 
آره، آره، آره،«گفت: رون زدهیاز حدقه بشمهایی پیچید، با گردنی کشیده، چخود می

بـی  کـرد. او ترسـناك بـود، آرام و    اش را با تکان سر تایید میجملهضوو هر ع» آره
ـ از حدقـه ب و فقط چشمهایش کامالً صاف،،حرکت بودنـد. در او چیـزي   رون زدهی

تهدیدآمیز. یاضطراب برانگیز بود، نگران کننده و آرامش
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را آرامش بخشد، لیکن ]مونث[کرد که به هر قیمتی باید او س میح]مذکر[او 
منـد  انسـانی بهـره  توانست چنین کاري انجام دهد که از قدرت فـرا تنها آن کسی می

در صندلی ؛به خوبی بنشیندبماند؛ ]مونث[روي او ه باشد؛ کسی که جرأت کند روب
؛ رودررو، نگاه کنـد ]مؤنث[جسارت داشته باشد که به آرامی به او؛کامال جاي گیرد

.] »...[را دریابد،]مونث[نگاه او 
اي است از بیست و چهار حکایت کوچک کـه  مجموعهتروپیسمسراسر کتاب 

انـد،  و خرد شدهههمچون در مثال یاد شده، شخصیتهاي داستانی شکستآنها،در همۀ 
» آنهـا «الخره مـذکر و بـا  » او«مونث یا »  او«و در اشکال سوم شخص غایب و مبهم 

شوند.حل و ضایع می
هدف ساروت از چنین اقدامی تغییر عادات خوانندگان رمانهـا بـود. او تـالش    

جدیدي از شخصیت داستانی تعریف کند. بنابراین، گام نخست وي، ةکرد تا چهرمی
شـد تـا بـه    ها و خصوصیاتی بود که در رمان سنتی به کار برده میمؤلفهۀحذف هم

هایی که بـه  هویت بخشد. او شخصیتهاي داستانی را از همه مؤلفهشخصیت داستانی
مبرا ساخت ،پردازندخصوصیات ظاهري، رفتارها، اعمال، احساسات، ادراکات... می

,Sarraute)»سایه«تا چیزي به جز  1956, p. یعنـی همـان   ؛از او بر جاي نماند(72
چنـین  ۀو معتقد بود که ارائشکلی که از انسان صنعتی عصر تمدن باقی مانده است. ا

هــر آنچــه «زیــرا ؛تصــویري از انســان، مــانع از ســردرگمی خواننــده خواهــد شــد
بـه  به آسـانی  توانند از طریق نیروي زندگی و حقیقت نهایی شخصیتهاي داستانی می

گاه آنها مـورد  حالتهاي روانشناختی که به عنوان تکیه]از سوي دیگر[دست آورند،  
.Ibid, p)»دهنـد. از دست میآن را می گیرند، به طور جدي بهره برداري قرار 71).
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بـه شخصـیتهاي   ،خواست که ذهـن خواننـده  نمیتروپیسمةبه عبارت دیگر نویسند
موقعیت انسانی خـود را در عصـر صـنعتی دنیـاي     تاشود درگیر و مشغول داستانی 

ي داستانی را  تـا  متمدن به فراموشی بسپارد. براي دستیابی به چنین امري، شخصیتها
سـازند  معطوف توانند ذهن خواننده را به خود حد امکان از همه شاخصهایی که می

همان)ر.ك، ساخت. (و ظواهري فریبنده ایجاد کنند محروم می
نسبت به واقعیـت  »عصر بد گمانی «ناتالی ساروت بر این باور بود که انسان 

ازن و تعادلی نوین و بـاالخره  هویت و قدرت خود بدگمان شده، و در جستجوي تو
بـه تصـویر   براي پذیر نیست و هویتی جدید است که با یافته هاي گذشتگان تعریف

دارد. اما نیل به چنین امـري اسـتفاده از ابزارهـاي    کشیدن آن نیاز به خالقیت نوینی 
در تعارض با ابزارهاي داستان نویسی سنتی طلبید که غالباًنویسی را مینوین داستان

رمان نو که با الگوهـاي نـوین نگـارش آشـنایی     ةرو، خوانند. از اینبودندو قدیمی 
تواند چنین آثاري را بخواند.ندارد، به راحتی نمی

گسیختگی در عرصۀ ادبیات از پایان قرن اي را کلود موریاكعلت چنین پدیده
نگارنـده و  هاي ادبی و توضـیح تفـاوت میـان   داند. وي با انتقاد از نوشتهنوزدهم می

سـازد.  را وارد عرصـۀ نقـد مـی   » از ادبیاتگانهبی«یعنی alittératureواژة نویسنده،
اي با همین عنوان) و با ذکر نام چند ، در مقاله1956نوامبر 14، لوفیگاروك مجله .(ر

تن از نویسندگان رمان نو (از جمله ساروت، رب گریه، بوتـور) از آنهـا بـه عنـوان     
تـوان  نمـی «راند. امــا از آنجایی که یات و ساختار سنتی آن سخن میبیگانگان با ادب

نظـر او، چنـین آثـاري    ماز ،(همـان) » یک شبه عادات هـزاران سـاله را از بـین بـرد    
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60-50د. بـه همـین دلیـل تـــا قبـل از دهـۀ       ونمـ ناخواندنی و یا بسیار دشوار مـی 
گیرند.قرار نمیدرخشند و مورد توجههاي ناتالی ساروت چندان نمینوشته

بررسی واکنشهاي انسانی-2
ماند. اما در این میان، بناهایی وجود دارند که سر به هر اثري به بنایی مجلل می

اي دارند که بر اعماق کشند و بناهاي دیگري که سر به سوي ورطه و مهلکهفلک می
نظر او، نوشـتار  باشند. از مشوند. آثار ناتالی ساروت از قسم دوم میزمین گشوده می

و ایـن  پیش از آنکه مبتنی بر سازندگی باشد، باید به حفر کردن و کاویـدن بپـردازد  
عمل را آنقدر ادامه دهد تا به اعماق قلب آدمی دست یابـد و بـه حیـاتی کـه در آن     

گیرد، پی ببرد.شکل می
ــرق   ــان از زرق و ب ــه انس ــامی ک ــواره او را   هنگ ــه هم ــتهزاآمیزي ک ــاي اس ه

بـه نظـارة   ها و شکافها،تواند از وراي روزنهشود، خواننده میند، رها میگیردربرمی
بپردازد. بدیهی است که ناتالی ساروت نیز اشآنچه هسـت؛ نهایت حقیقت وجودي

بیرون و درون، ظاهر و اصالت، آثار خــود را بر اساس همین روش تقابل زیر و رو،
او ادبیـات  رده است. به عبارت دیگـر، گفتمــان و  زیرگفتمان، سطح و عمق خلق ک

از شروع تا پایان ، را که بر پایۀ امتداد خطی داستان(littérature horizontale)افقی 
ا و ـــ دادهیــوع روـــ والی وقـــ تهاي کالسـیک بـر   ـــ زیـرا حکایت -مبتنی اسـت 

-دــورزناکید میــی بخشیدن به آن تــاي پیرامون و معنــدگی و دنیـزنوادثــح
کند؛ ادبیاتی که در پـی  جایگزین می(Littérature verticale)يبا ادبیــات عمــود
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هاي این واقعیت است. به این ترتیـب نویسـنده پـیش از آنکـه     مشهود ساختن ریشه
ماند.تاریخ نگار باشد به باستان شناس می

ــا کتــــاب  ـــروپیسمب ناتالــــی ســاروت بــــه طــــرح مســئله واکنشــهاي  ت
هـاي  پردازد. او در ایــن کتـــاب بـــه گـردآوري قطعـــه    سوس انسانها مینــامح

ــد  مؤجـــــز و صــحنه ــه فاق ـــرداخته ک ـــره پ ـــأثر از زنـــــدگی روزمــ هــاي متـ
اي هسـتند. تـــا قبـل از ســـال     شخصیتــهاي داستانی معیــن و تعــریف شـــده 

ی همـــچون ماکــس   توجه چندانی به این اثر نگردید، هر چــند نویسـندگان 1956
او را شاعــر و صاحب سبک نوین نامیـــدند و یــا ژان پـــل سارتـــر   ،یاکــوب
یافت. (به نقل میآن » فریفتـۀ جذابیــت کتاب و گفــتار طبیــعی و درست«خود را 

»  Antoine de Gaudemar« ،»Nathalies Sarraute s'arrête«از آنتوان دوگودمـار 
).1999اکتبر 20، لیبراسیونمجله 

در -که عنوان خـود را وامـدار علـم زیسـت شناسـی اسـت      تروپیسمبا کتاب 
زیست شناسی به حرکت واکنشی گیاهان و حیوانـات تحـت تـاثیر یـک عنصـر یـا       

ناتالی سـاروت بـر لـزوم    -شودمحرك خارجی مثل نور خورشید یا گرما اطالق می
نمـود. در  ی انسانها تاکید مـی هاي بسیار شخصالعملو عکسحالتهاي درونیتحلیل 

،واقع نویسندة این کتاب همواره در جستجوي یافتن تحرکات درونی انسـانها بـوده  
لغزنـد؛ آنهـا   که به سرعت تا کرانهاي ضمیرمان مـی ناپذیريحرکتهاي وصف«همان

داریـم، کـه گمـان    احساساتی هستند که ابراز مـی سرچشمۀ همه رفتارها، گفتارها و
آنهـا منشـاء نامشـهود    ]...[باشـند.  کنیم و قابل توصیف مـی حساس میبریم که امی

,Sarruate)» وجود ما بوده و هستند. 1956, p. 8)
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که تاروپود همـۀ  -گویی درونیاز منظر ساروت هیچ کلمه و کالمی، حتی تک
تواند به بیان این تپشـهاي درونـی بپـردازد کـه     نمی-دهندداستانهایش را تشکیل می

شوند. لـذا تروپیسـم بـه منزلـۀ کلیـد درك و      یابند و به سرعت ناپدید مییتوسعه م
دربرگیرندة جوهرة اصلی مجموعۀ آثاري است که ساروت در طی سالهاي متمـادي  

کند.منتشر می
اما توصیف تپشها و تحرکات درونی، نامرئی و کم دوام انسانها موجب شد تـا  

فقط قشر معینـی  کهکتوم معرفی شوندمبهم و م،تاریک يآثار ساروت همواره آثار
کتابهـاي  زیـرا خواننـدة  مند شوند.بتوانند از آن بهره-یعنی قشر روشنفکر-از مردم

خـود را محصـور در بنـد    وساروت همواره در جستجوي گریز از دام کلمات است 
یابد که داعیۀ توصیف کردن دارد، لیکن به خودي خود کالمی قطعی و تمام شده می

است. حتی تالش نویسنده نیز بر این است که این دام گسـترده کـالم را، در   محدود 
رسـد کـه تـالش    اش با دقت تمام بشکافد. اما به نظـر مـی  هر کتاب و در هر جمله

هـا، میـان خواننـده و نویسـنده،    ها، میان انسانها و واژهنویسنده براي برداشتن فاصله
هـر  تروپیسـم یابد. نویسـندة  قق نمیتحهرگزشود ودهد و فعال میتغییر شکل می

بنـدد تـا شـوق همیـاري در تفحـص و کاویـدن را در       آنچه در توان دارد به کار می
خواننده ایجاد نماید، اما همواره از دشواري آثارش آگاه است. همین نوشتار دشوار، 

تـا  1939، از سـال  تروپیسـم تا انتشـار کتـاب   شودمیمتوقع و مشکل پسند موجب 
رو گردد.ه توجهی خوانندگان روبال بعد از آن، با سردي و بیپانزده س

تجوي سـ بی توجه به همـه ظـواهر بیرونـی، در ج   تروپیسم،ةدر واقع، نویسند
ها و قسمتهاي تاریک و مبهم درون انسانهاست. البته چنـین اقـدامی   کشف ناشناخته
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د. زیرا همـه  نیاز به اصالح ساختار حکایت و داستان و مفهوم شخصیت داستانی دار
انـد،  بـه تصـویر کشـیده شـده    تروپیسم بیست و چهار منظره و تابلویی که در کتاب 

تصاویري از مکانهاي عمومی و مسائل پیش پا افتـاده روزمـره هسـتند کـه از وراي     
شوند. به عبـارت دیگـر، انسـانها و   نوسانات درونی و تقریبا نامحسوس توصیف می

داستانها ندارند و فقط نقش حاملین تروپیسم ها شخصیتهاي داستانی اهمیتی در این 
»آنهـا  «یـا   »او «کنند. لذا عالئمی مانند ضمایر شخصی و یا واکنشها را ایفا می

حالتها و نوسـانات درونـی   ةتوان به ظرفی تشبیه کرد که دربرگیرنددر داستان را می
حرکـت  ۀسـط است. در حقیقت، زایل شدن شخصیت داستانی از آثار ساروت بـه وا 

گاه و یجاشود، گیرد. هر قدر گفتار بیشتر میها صورت میافراطی زبان و هجوم واژه
ار ــود تا باالخره از انظــشتر میتر و رقیقتر، کمرنگداستان شکستهت قهرمانیهو

اگر گاهی اوقات بر مؤنـث یـا   «کند: گردد و به حضوري منفی اکتفا مید میــناپدی
صـورت  »تاکید شده، تنها به دلیل تقیـد آواشـناختی و تنـوع آن   مذکر بودن ضمایر 

در واکـنش بـه   »عصـر بـدگمانی  «گرفته است. بنـابراین از منظـر سـاروت، انسـان     
پردازد که بیانگر برخـورد او بـا   درماندگی و بی هویتی خود به تک گویی درونی می

حکایـت  جهان اجتماعی خارج از ذهن اوست. به عبارت دیگر، رمـان سـاروت بـه    
واکنشـها یـا  تروپیسـم  پـردازد و نـام آن را   شخصـیت داسـتانی مـی   »پیش گفتمان«

گذارد.می

زیبایی شناسی واکنشها
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ها، و سکوت ماندهمها، اهداف زیباشناختی در آثار داستانی ساروت بیان ناگفته
ا باالخره به بوتۀ آزمایش قرار دادن باورهاست. در واقع نویسنده به بررسی معلولها ب

پـردازد. او شخصـیت داسـتانی را بـر خواننـده تحمیـل       در نظر گرفتن علت آنها می
کاود و حالتهـایی کـه باعـث پیـدایش     کند بلکه همۀ پیچ و تاب ضمیر او را مینمی

سـازد. ظـاهر بیرونـی ادراك بشـري را مـورد      شوند را ظاهر میمفهوم شخصیت می
دهـد، و از ایـن   قرار مید خوانندهر دیدهد و آن را مجددا در محوبازنگري قرار می

یـا  ضـحک باشـد و م آنبخشـد کـه درخـور    طریق آن را ظاهر و عنوانی جدید می
منحصـر بـه   در نهایـت،  یواقعیتـ هـر تصنعی ننماید؛ زیرا ساروت معتقد است کـه  

چنانچه بخواهیم شیئی را کـه  شخص و مبتنی بر نگاه فردي اوست. به عبارت دیگر،
ار دارد از ظواهر بیرونـی آن عـاري سـازیم، تنهـا سـرابی بـاقی       در مقابل دیدمان قر

شـود و دوبـاره   گردد؛ ناپدید مـی ماند که احساسات شخصیمان بر آن منعکس میمی
بخشـد، دد و فقط به واسطۀ ضمیر، یعنی یگانه کانونی که به آن معنـا مـی  گراحیا می

ی کـه بـه آن داده   یابد. به این ترتیب شیء فقط به واسطۀ تخصـیص معنـای  شکل می
شـود.  شود، وجود دارد. دنیا از ضـمیري در حـال غلیـان پدیـدار و حاصـل مـی      می

هاي دنیا است. لذا تروپیسـم  یابی به ریشههاي خویشتن همانا دستدستیابی به ریشه
است، دنیا همان عاقبت تروپیسم است.» من«همان تصویر دنیا در 

ارائـه شـکل نـوینی از    روپیسـم تهمانطور که گفته شد، هدف اصلی نویسـندة  
تأثرات روحی مبهم نوشتار بوده است. نوشتاري که همواره در پی یافتن احساسات،

اي بـوده کـه نـه بـه     طرفانهویۀ دید عینی و بیاار انسانها و سپس انتقال آنها از زفرو 
گویی درونـی قهرمـان داسـتان.    روایتگر تعلق دارد و نه به خواننده و نه حتی به تک
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پردازد بینی و حالتهایی میوشتاري شبیه به شعر منثور که به توصیف ماجراهاي ذرهن
بخشـد؛  که در ضمیر خودآگاه هسـتند و یـادآوري خـاطرات پنهـانی را شـدت مـی      

بر تأثرات ناپایداري است که در زیرنقـاب ظـاهري   یافتننوشتاري که در پی احاطه
هـا یـا   »زیـر گفتمـان  «ات کم دوامی که لغزند؛ یعنی همان تألمات و هیجانها میواژه

تحرکات ساکن ضپرورانند. به این ترتیب تروپیسم اندیشۀ متناقها را می» تروپیسم«
نماید. به عبـارت دیگـر، تروپیسـم بـه توصـیف احساسـات و       را بر خواننده القا می

لـیکن بسیار موجزنـد، براي رسیدن به ضمیر خودآگاه،کهپردازد،تاثرات درونی می
اي است که ردپایی از خود بر جاي گذاشته و روابط بین انسـانها  شدت آنها به اندازه

دهند.را تغییر می
غلبه کـردن بـر او بـی    وبراي ایجاد ارتباط با خوانندهتروپیسمةتالش نویسند

آنکه او را رها کند و یا از اهداف زیبایی شناسی نوشتار خود افول نمایـد، از همـان   
ۀ آغـازین، خواننـده غـرق در    صـفح گـردد. از همـان  کتاب آغاز میاولین صفحات 

نویسنده توجه همگان زیراگردد وسعت ناگهانی حالتهاي زیرزمینی ضمیر انسانی می
کند:دارد و ذهن خواننده را نسبت به آن حساس میرا به آن معطوف می

مـی  نـد؛ در هـواي مطبـوع و ک   مدآآنها، گویی در همه جا از زمین بیرون مـی «
ند؛ گویی از دیوارهـا، از درختهـاي   دششکفتند؛ به آهستگی جــاري مینمنــاك می

ــاده روهــاي کثیــــف  ــه بیــرون راز پا،مشــبک، از نیمکتهــا، از پی کهــاي کوچــک ب
,Sarraute).»تراویدندمی 1957, p. 11)

، مـوج انسـانها همـان مـوج     میسـ تروپدر این قطعه از صـفحه آغـازین کتـاب    
کند کـه در سـکوت ضـمیر   نی همان حالتهاي نامشهودي را اختیار میها یعمیستروپ



229…، واکنشی نسبت به درماندگی انسان (Tropismes)تروپیسم 

داند که در اندرون است یا در بیرون، گویی شوند. خواننده نیز نمینمایان میانسانها
شـود.  گیرد و یا از شکل خارج مـی ها شکل میمیسهمسان با پیدایش تروپ،واقعیت

دارد که از چه کسانی یا وا میخواننده را بر این فکر » آنها«ضمیر سوم شخص جمع 
ازدحـام جمعیـت اسـت و یـا     » آنها«اشیایی سخن رفته است. آیا منظور نویسنده از 

اي در ها (واکنشها)؟ در هر دو صورت خواننـده خـود را در گوشـه   سمیازدحام تروپ
یابد.قلب زندگی و حیات می

از تعقیـب و گریـز اسـت؛ نوشـتاري اسـت کـه پـیش        به مانندساروتۀنوشت
سـازند. بنـابراین   کند که آنها را متأثر مـی ها، انفعاالت و هیجاناتی را تعقیب مینانسا

: از یک سو، توسط نویسـنده کـه او   یابدهت محصور میجخواننده، خود را از چند 
راند، و از سوي دیگر، توسط حالتهاي عاطفی زیر زمینی کـه نویسـنده   را به جلو می

اي از واننده به آنها دست یابد. به این ترتیب، زنجیرهخنوشتارشخواهد از ورايمی
دهنـدة آن  عناصـر تشـکیل  ازآید که هر کدامواکنشها به وجود می-خواننده-راوي

شوند. به همین سبب اسـت  در دنیاي نویسنده متحول میشده،همواره با بقیه مرتبط
گیرد. میان آفرینش نوشتار ساروت قرار یکه خواننده به طور کامل در جر

نویسـد رهـا   هرگز خواننده خود را که بـا او و بـراي او مـی   میسپوترة یسندنو
سازد. کاوش و جستجوي او در نوشتار، قبل از هر چیز، ایجاد ارتباط بـا کسـی   نمی

هـا و افکـار   هشازاندیجنگینویسد. گفتار او بیان غنایی نیست، است که براي او می
المـی آن گردد. نوشتار او براي ایجاد ارتبـاط ک نیست تا خواننده مبهوت و مجذوب

با خواننده است. بر خالف نویسندگان رئالیست قرن نوزدهم ادبیات فرانسه، ساروت 
مدعی عالم بودن به همه امور نیست که خود را رو در روي خواننده قرار دهد بلکـه  
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شتار او، گذارند. نوکنار هم مراحل مختلف جستجو را پشت سر میدرهر دوي آنها 
خواند تا واقعیت وجـود آن را بیـان کنـد و از    خواننده را به یافتن ذاتی دیگر فرا می

خویشتن دست یابد. » من«وراي آن به 
از این رو، نوشتار ساروت همواره در ارتباط با دیگـري یـا دیگـران اسـت. در    

از طریق نمایانگر عناصر تشکیل دهنده جهان آثار ساروت هستند که» آنها«، سمیتروپ
کنـد. مـثالً در   ، نویسنده با خواننـده ارتبـاط برقـرار مـی    »آنها«و براي» آنها«با ،»آنها«

خوانیم:همان کتاب می21صفحۀ 
هایی که در پشـت  بودند؛ کوچهمدهآنها براي سکونت در کوچه هاي ساکت آ«

نهـایی  و یا خیابان سـن ژاك؛ در آپارتما ك قرار دارند؛ سمت خیابان گه لوسائون پانت
منـد از کلیـه   شـوند امـا کـامالً آراسـته و بهـره     که روبه حیاطهاي تاریک گشوده می

تقریباً بردند؛. و آنها خوشحال بودند؛ از بودن در آنجا لذت می]...[تسهیالت هستند 
کردند؛ روابط خوبی با خانم سرایدار، با شـیرفروش  خود را در منزلشان احساس می

تـرین و ارزان تـرین خشـک    اي خود نزد خوش انصـاف داشتند، براي نظافت لباسه
.Ibid, p)». رفتندشویی محله می 21)

را از میـان  » مـن «رسد که ساروت سعی دارد با خلق چنـین دنیـایی   به نظر می
سـم یتروپهـاي کوچـک   گونـه نام بماند. حکایتگمگم شود؛ » آنها«بردارد؛ در جمع 

آن است که در بین هر کدام از افراد نجی از زندگی شهري و یا حومۀکاغلب بیانگر 
موجود در آن مکانها، گفتمانی غیر لفظی و بیولوژیکی حاکم است.

گیري نتیجه
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پـذیرد کـه   پیدایش رمان نو در عرصـۀ ادبیـات فرانسـه هنگـامی صـورت مـی      
نویسندگان اروپایی راههاي گوناگون رسیدن به هویت خویش را مورد بررسی قـرار  

ی نبرده بودند. از زمانی که انسان دنیاي غـرب اعتقـاد بـه خـالق و     داده و راه به جای
شاء حیات و هستی بشري را رهـا کـرده و در دنیـاي مـادي اطـراف خـود بـه        منسر

جستجوي سرچشمۀ هویت خویش پرداخته، به چیزي جز عبث بودن هستی خویش 
ستی که به دست نیافته است. از مکتبهاي رئالیستی (واقع گرا)، سمبولیستی و سورئالی

بررسی ضمیر خود آگاه، ناخودآگاه، زیر خودآگاه و غیـره پرداختـه انـد تـا مکاتـب      
در میـان ضـمیر   کـه اگزیستانسیالیستی و اومانیستی و باالخره مکتب نگاه یا رمان نو

بـه  هخودآگاه و ضیمر ناخودآگاه بشري سرگردان است، هنوز انسان عصـر تمـدن را  
ش دست نیافته است. از این رو انسان قرن بیسـتم و  و جز به نیستی خویدهجایی نبر

، هزیسـت عصر تمدن که به قول ناتالی ساروت در عصر بدگمانی و شک و تردید مـی 
، )2(یویکـم در عصـر عـاري از محتـوي، عصـر تهـ      امروزه و در آستانۀ قرن بیسـت 

ادبیات اروپا و بخصوص فرانسه که همواره در پی یـافتن  .و مبهوت استگردانسر
هـزار  « توجیهی مناسب براي رابطه انسان با جهان و انسان با انسان بـوده، هنـوز در   

ها سرگردان مانده است.مفاهیم و دنیاي واژه)3(»توي 
ــالی ســاروت  ــد«) و 1995((Ici)» نجــاای«آخــــرین رمانهــــاي نات ــاز کنی » ب

(Ourrez))1997ي آنهـا  هر دوندارند.جایی براي شخصیت انسانی داستانگر) دی
رند و سوراخهایی بکه نمایشی نیستند؛ واقعیت را میهایی واژه؛اندشدههاوقف واژه

شوند؛ کنند که هرگز پر نمیگذارند؛ فضاهاي تهی بسیار بزرگی ایجاد میبر جاي می
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را بـه واسـطه   ايتوان آنها را به چنگ آورد تا اندیشهو نمیگریزندی که مییهاواژه
رود.و به این ترتیب اندیشه از دست میآنها شکل بخشید

هـا موجـودات زنـده    اثرجایی براي انسانها نمانده، واژهدودر حالی که در این
بـه گفـتن مطلبـی    انسان را مجبورده،شوندکه با یکدیگر ترکیب شکامالً مستقل می

دهـد آنچـه در   و نشـان مـی  متفاوت است،خواهد بیان نمایدکنند که با آنچه میمی
رود.راند از مرز ضمیرخودآگاه و خواستۀ ما فراتر مینسان سخن میا

نوعی تمرین سمیتروپاما به واقع آخرین آثار ساروت همانند اولین اثر او یعنی 
نوشتار است: در دنیایی که دیگر چیزي از انسان بودن انسـان نمانـده، پیچیـدگیها و    

شـوند.  خود کلمات مطـرح مـی  ۀ به واسطات از وراي گفتمان آنها وداختالالت موج
گیرنـد، همـواره   یابند و به جاي اراده انسانها تصـمیم مـی  کلمات معناي جدیدي می

شوند. ادامه دارند و به هیچ چیزي ختم نمی
و سرانجام اینکه ساروت به دنبال نوشتاري است که به تجربـۀ حسـی نزدیـک    

نمایـد. ابـزار بیـانی    ا میسم، که در آن جســم، نقش اصلی را ایفیباشد؛ نوشتار تروپ
است، که آن را از گرایشـــهاي متفـاوت همچـون شـیمی،     تصویرمورد توجــه او 

تواننـد  آورد کـه مـی  زیست شناسی و بــه خصوص زندگی حیوانی به دســت مـی 
انسان بینی او را توجیه نمایند. 

پی نوشتها
از زبان آنتـوان چخـوف   که ناتالی ساروت» میرممن می«اصطالح آلمانی به معنی -1

کند.اش نقل میدر واپسین روزهاي زندگی
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اشاره به جسـتاري اسـت بـا همـین عنـوان کـه ژیـل لیپووتسـکی در خصـوص          -2
فردگرایی معاصر به نگارش درآورده و در آن نشان داده که جسم به خـودي خـود اسـاس    

گشته است.همه چیز در جامعه قرار گرفته و منجر به پدیده خودشیفتگی پسامدرن
عنوان یکی از آثار آلن رب گریه، مشهورترین نویسندة رمان نو فرانسه.-3
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