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 چکیده

 در فر ندااه ( یکااس  ز نویداان پان پیِاامام  رمااان نااوم.9111-9111ناتااالس ساااروت )

قایاا پس و اشاا امس  ز دیاا پاه زبااانس وجااود ساااروت، نااویس بااس در تمااام ارااار ساا . 

بااه  ی معاااد   پ یاا ه  اداسااات بیااان د رد.  یاا  غیرقاباا  د رد کااه ریِااه در  اداسااات 

و ان  شناسااس و م پرفاااه  ساا ر   ز زیداا  . ساااروت  یاا  و  ههدااان  «تروپیداا »نااام 

 در کناا  کااهتعریاام مااس  یو ناشااناهاه بیااان ز تحرکااات غیرقاباا   یر  مجمویااه

شاالوده و  ةمنزلاباه اورنا  و س باه بشاخ هوداپااه مهنماان هجاوم ماسزدناباره چِ 

در دیا پاه سااروت،  .دهای باروز ماسهاا، پ اارهاا و  اداسااتس هداان  کاه بنیاد   س 

د ر ی بشاخ دروناس  سا   ،(بیروناس و اشاکار پیاام ر ز با) بیروناس بر بشاخزبان یلاوه 

نرسای ه  «ساازیپ ااه»یباارتس یاا باهتولیا  پیاام  ةمرالاباه  برهلاف بشاخ بیروناس که

 در تعری ااس  ساا  کااه ساااروت درونااس همااان تحرکااات غیرقاباا    بشااخ  یاا  ساا .

هااای کلااامس کااه در نوشاااار ساااروت اشاا امس کناا .تعریاام تروپیداا  باا  ن  شاااره مااس

کنااار   ساا   و غیرقاباا  یصاایانمر درونااس  زباان هماای  وجااود ناشااس  ز  ،مِاوود  ساا 

اقیقا ،  در  ز زباان قار رد دی و بیروناس در جریاان  سا . بدایار بیِاار که باا قا رتس

  رتباا  باودن  جاماایس شا ن و هو هاان برقار ری  معناای باه د دن به زبان قار رد دیت 

تو نناا  کااه نمااس شااودهااای ساااروتس  ز انجااا شاارو  مااسشصاای  مااا مِااک  ش  ساا 

نقااص  ناقااا  کاماا  و بااس طوربااهان یااادی و بیرونااس  اداسااات هااود ر  در قالاا   زباا

قار ر  تاثریرزباان بیروناس ر  تحا   کاهقا ری ق رتمنا   سا  بهها ان دهن . زبان درونس

 جمااالس بااه  طوربااهدر  یاا  مقالااه  کناا .مااس  و  هالاااد ده و ان ر  دچااار اشاا امس 
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در  رار فِااار زباان درونااس، کااه  پارد زی مس مِاکلات  رتباااطس تعا  دی  ز  یاا  بررساس

 .شون  یجاد مسساروتس های ششصی در پ اار 

 زبان درونس، زبان بیرونستروپید ،  ساروت،  رتبا  کلامس، :هاواژهکلید

 مقدمه. 1

اد  یجا ةمقولاباه فارد  و ههاای منحصاربو تکنیا  9سااروتناتاالس نوشااار  ةدغ غا تمام 

 درونااس ر ق رتمناا  زبااان  نچااها، دیماار یبااارتبااه. پاارددمااسان باااز   رتبااا  یااا چمااونمس 

 ةکلماا پاار بااه تعریاام  تشصصااس  نیداا .اضااور دیمااری چیاازی جااز کناا  ماِاانم مااس

معنااای در  .شااوی ان مااس بااروز ماوجااه   همیاا  دیمااری در  ،تروپیداا  نیااز دقاا  نمااایی 

 محاار  یاا   تااثریرتحاا   ،پیاارجواا   یرشااان، تروپیداا   شناسااس بیولو یاا  یااا زیداا 

بااا زبااان  در تقاباا ،  ساا  رتبااا  کااه مدااالزم  اضااور دیمااری  .شااودتعریاام مااس بیرونااس

 جواان   یا  دو قا رت، تقابا   بای  اًسااروتس نیاز دقیقا هاایمِک  ششصای . درونس  س 

  س . (91 ، ص.9989) س  للوس،  «زبان-پیخ» و «زبان»یا  بیرون و درونزبان 

-نمایاا ، در اااالس کااه پاایخ ی  ز و  پااان منجماا  مسزبااان دنیااای بیاارون ر  در هالااه»

نااابر ی   ز ن اار کناا . بتضاامی  مس ر  ان در تمااام  بعاااد در  نمااوده و پویااایس  ر  ان زبااان

زبان باه زباان یا  سایر  نحطااطس  سا  و  یا   مار ماا ر   ز  صاال  -ساروت پذر  ز پیخ

 ، ص.9989) ساا  للوس،  «شااودها رهنمااون مسسااوی محاا ودی بااهسااازد و م اااهی  دور مس

 .(91و91

 ی پیچیاا ههاا فعاا  و  ن عالااات  یمیااد، ماعاا د و در» ةیجاانادرونااس  ةمکالماا، یبارتسبااه

 .(91 ، ص.7111 ،7)هوپلااو «کنناا مسمو نااا  یجاااد مکالمااه  یریپشااک  ساا  کااه باار ی 

کاه  ان  ی شا ن و کلیِاه قابا  تعریام  زشا ن زباان، بنا یقالا  سویس،  ز  ز هاششصی 

در پ اارشااان دچااار تاارا،  ز  یاا  رو  ،هدااان  بیمنااا   اداااا  ساا ، مداااوی بااا ماار  

  همیا در اراار نمایِاس سااروت  رغا  تزلاز ،یلاس  اااری کاهپ .شاون مس لرزش و تردی 

یناصار  یکایا  فر تار  ز  شا   راریپاذ رد باسای ماسجهکاه  ز هاود با و  رری د ردبدیار 

                                                           
1. Nathalie Sarraute 

2. Marie-Pascale Huglo  
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هااای ساااروت ر   ااطااه کاارده ششصاای  «اضااور دیمااری»، دیمااری سااو  ز تئاااتری  ساا .

 رتباااطس کااه مدااالزم   باار ز و  دیمااری، باا ون  یانااا بااه نماااه تو نناا  بااسسنمااهااا ان  ساا .

ناچارناا  بااا هااا ان هاای زبااان درونااس وفاااد ر بماننا . باا  بااه ناپ اااه  ساا ، تاا پ ااا ساش 

سااازی،  اداسااات هااود ر  بااه و بااا و  ه بااروز دهناا درون  ناااار م هااود ر   ،صااحب  کااردن

رنجا  و ها   ز ها   ز  رتباا  ماس پزیربناابر ی ، ششصای  سااروتس ناا منطد تبا ی  کننا .

 ،ماا  وم، تکر رهاااهااای پریِااان، مکاا  در پ اااار ،دوپااانمسو   یاا  رنجااخیاا م  رتبااا . 

 تشاام  ضام صا د  سا   در یا  مقالاه مِاوود  سا . هاای زباانس ثهلهاا و تردی ها، نز  

کاه زباان برسا   ساا   یا   پاساشس بار ی دبیاات( باه  و )یلوم زبانس  یرویکردی بینارشاه

 ؟س روهدر نوشاار ساروت و در سطح کلامس با چه مِکلات  رتباطس روب

 پژوهش ۀیشینپ. 2

هااا و ارااار نمایِااس ساااروت ر  رمان ز جملااه نویداان پانس  ساا  کااه  9ریکناار َرنااو 

در  سااروتس و باه قا رت پ ااار (،9188) تئااتر  رماان ناوکاااِ  وی در  . سا  بررسس کرده

 تروپیدا  تاا جملاه  زیناو ن  باادر کااابس همچنای    . سا  ان پرد هااه یهلثهاااا   یی 
اروت باودن زباان سانااِ ةلئمدانیاز باه  9و فیلیا  و   7 َپن س فونا  ویی اس ةنوشا( 7119)

هااایس کااه در هصااوص  ارااار و میااان پهوهخ ز   ساا . شاا هان  شاااره  و  اداسااس بااودن 

 سا  للوس تاو ن باه  نجاام شا ه  سا  مس ، باه زباان فارساسسب  نوشااری ناتاالس سااروت

نو ن  یهتروپیداا  باا مداائلةبااه  س جمااال طوربااه پااهوهخ. در  یاا  کاارد  شاااره (9989)

بااه  نیااز( 9989). یلااوی  ساا  پرد هاااه شاا ه هااای ساااروت صاالس تمااام رمان ةیاامادرون

 کااردههااای رمااان نااو و درماناا پس  ندااان  یصاار تماا ن  شاااره ششصاای هااویاس بااس مداائلة

  نجاامتاوجوس  ، پاهوهخ قابا تحلیا  زباانس اراار نمایِاس سااروتدر هصاوص  ما  . س 

 هااایس  ز مااا  نمااایخ،اوردن نمونااه بااا تاااان  ساا    یاا  مقالااه در پااس .   ساا  نمرفاااه

  ساروت ر   به تصویر بکِ . پ ااردر   هالا   رتباطسچمونمس  

                                                           
1. Arnaud Rykner  

2. Agnès Fontvieille 

3. Philippe Wahl 
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 پژوهشروش . 3

ن ریااات مناقاا  ن و پهوهِاامر ن یلااوم زبااانس و  دبیااات ن یاار  هبااا  ساااناد باا مقالااه یاا  

  س .  ش ه نوشاه و  َرنو ریکنر 7ر لارتوماا، پی 9دومینی  منمنو

 زبان کلامی در نمایش. 1. 3

: یکاس کنا بررساس مسو بُعا  ،  یا  زباان ر   ز دزباان نمایِاس  در کاااِ  پیار لارتومااا

کاور، یماا  ،  سا ، دهاود یناصار فر کلاامس زباان و دیماری یناصار کلااامس.  و در تحلیا  

هااای فر کلااامس و موقعیاا  نمااایخ، زمااان و یناصااری چااون لحاا  و مکاا  ر  در پااروه

یناصااری  پیاارد.سااازی، یااا پ اااار شااک  نمسو  ههااا ان کااه دردهاا ، چر مسر ر زبااانس قاا

باا تکیاه بار پیرنا . چون پیِام ها و تحری اات زباانس نیاز در پاروه کلاامس  زباان جاای مس

پوشاس اضار  ز بررساس یاو ملس چاون  سا  چِا ا ةمقالابنا ی  لارتومااا، در  ی  دسااه

 پیرد. صورت مس یا زبان  کلامس ما او   محور  پ اار ةمطالعکنی  و مس

 ارجاعیهای میسمکان .2. 3

یناصااار کاااااِ هاااود   ولااای  بشاااخ  در ا فر نداااوی،شااانازبان، دومینیااا  منمناااو

پویا  و ساازی ساش  مسپ ااهیاا  «ریپاذ پز رهموقعیا   » ز  9سس بار ی ماا   دباسشنازبان

  وماار سااانس چااونشنازبان هااایتلاااش ةیجاانابُعاا   ز زبااان ر    همیاا    مااروزی   یاا 

 ، ی«پ اااه» هاارو ب نو نیداا ، طبااد تعریاام منمنااو  د ناا .مس 1و   میاا  ب نو نیداا  1یاکوبداا 

، ینا هپو نیازمنا   ،کاه هاود   یا  یما  ری  سا پاذ پز رهساازی یاا یما    پ ااهمحصو   

 یا  مبااا   ز  یا  رو اااهز  همیا   باشا .هااص مس کلاام، لح اه و مکاان  ۀکنن دریاف 

نا   اپااهس  ز موقعیا  یا  یباارت یاا پ ااه، نیازم اقیقاس  دریافا  معناای بار ی س  که 

ساس شنازبان ز و اا های  «رومما   ز  ینجاا ماس»مثاا ، یباارت  بار ی .ری هداای پذ پز ره

ی  مااا باار ی دریافاا   معنااا ،و معنااای هاااهری  ان ماابو  نیداا  شاا همِشصااس تِااکی  

                                                           
1. Dominique Maingueneau 

2. Pierre Larthomas 

3. Éléments de linguistique pour le texte littéraire 

4. Roman Jakobson 

5. Émile Benveniste 
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 سهاشانازبانفر بُعا   رتبااطس و کاه باه  پیاری   یا  پ ااهاقیقس  ان بایا   ز موقعیا   شاک 

کا  م  ةو ساطبهیباارتس بایا  با  نی  نکاات مابو   یا  پ ااه باه مطلاا باشای . مرتبط  س ،

 در مااون کلاسای ، هو ننا ه زماانس باه چنای  جملااتس بار شاود.زبانس مرت ا مس یها رجا 

د ده شا ه باشا  یاا هو ننا ه بعا   « ینجاا»و  «ما »هورد کاه  ز قبا   طلایااتس در ماورد  مس

چیداا .  « ینجااا»و  «ماا »رساا  کااه من ااور  ز    مسهو نِااس کوتاااه، بااه پاساا   یاا  سااا ز 

زباانس مو جاه هداای   هاای رجاا تس در ولس در ارار نویدان پانس چاون سااروت، باا  بواماا

ِامر ن   سااناد باه ن ریاات پهوهباا ماننا . بااقس ماس نامِاشص که غالبااً تاا پایاان  د سااان،

 هو هی  پرد ه . در ارار نمایِس ساروت  رجا های به بررسس مکاندی ش ه، مکر

 معنا و دوراهی ارتباطی. 4

تروپیداا  در نوشاااار ساااروت قباا   ز هاار چیااز، نمایااانمر    همیاا    ۀیاا پ وجااود 

، ص. 7191) 9بااه باااور کواناا  توسااط  یاا  نویداان ه  ساا . ،ان در زبااان  اداااا و در  

 و پیچیااا پس  درون تناااو    اداسااااتپیااارد تاااا سااااروت  ز کلماااات بواااره مس» (78

کلااام، زبااان ساااروتس  7سااس ادا بُعاا   فاازون باار  «.ر  بااه تصااویر بکِاا  هاششصاای 

زبااان  ۀدهناا تِااکی هاا    اداااا و معنااا هاار دو بااا. هداا بااار  معنااایس نیااز  ۀدربرد رناا 

توجااه باای    ی در هااورمقایدااه در  یاا  هصااوص، ریکناار.  ناا سکلااامس و فر کلام درونااس 

 ده :و ساروت  نجام مس 9نوشاار یوندکو

دها  تاا مار  ماس بداط ر  بایخ  ز  نا  زه مقا  ری پ اماوبسپا فاادپس و یوندکو پیخ»

باه مکالماه معناای  ،دروناس ةمکالما باه تنواایس باا ا ا  معنا ر  پاو هس دها .  ماا سااروت 

                                                           
1. Sja Kuang 

نیز  «زبان  یادی ةفلد ساروت و  ؛می  کلمات، کودکس» ةمقالتو ن به ، مسنوشاار ساروت در  اداا ق رت در هصوص . 7 

 (Enfance) کودکس،  ی  نویدن ه ةنامهودزن پسیا  در  رر   توبیوپر فی  «زبان بکر بودن »ویهه به موضو   همر جعه کرد که ب

 Raïd, 2017)) پرد زد.مس

3. Eugène Ionesco 
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ور جااس پااوه کاااهخ د ده  ر  بااه یاا  نحااوی کااه  پاار یوندااکو پ ااااربااهدهاا   ضااافس مااس

 9.(11 .ص ،9188، ریکنر) «بشِی ه  س  سبار معنایس  ضاف ،به ان  س ، ساروت

 تنواا نبایا  توساط هو ننا پان و اااس دریافا  کننا پان دروناس ناای  ضاافس ناه یا  مع

 اناااندر  هایااار  نیااز یاا   بوامااات قطعااس  رفااا  روشاانس کِاام شااود بلکااه  مکااانمااا  بااه

 مااری ناااممک   ساا .  پِااایس  باا ون هطااای کاا های معنااایسرمز ،سیبارتبااه نیداا .

دهنا  پریاز ن  سا  و هرپوناه تلاشاس ر  انچاه باه نوشااارش نداب  ماس ز هرساروت نیز 

هو نناا پان بداایاری  ز » ناماا :ر  نااویس ضاا معنایس مااس و ان در  یاا  ر ساااا محکااوم کاارده

معناهاای پاذ رم.  یا  یکاس  ز ضا  ر  باه نماایخ ماس پوینا  کاه ما  بیقار ریبه ما  ماس

، ص. 9118)ساااروت،  «هااای  جریااان د ردکاابوااا و نمااایخکااه در مااورد  بیِااماری  ساا 

وجااود   ر باودن فاارّو  قابا  ضاابط باودنغیر ویهپاس  ،نااویسهای ساااروت باهتماام نوشااه.(1

نااس  ساا  کااه زبااان ساااروتس زبااانس فعااا  و ا پذ رناا .( ر  بااه نمااایخ مس7191، 7)نواویاا 

زباان  باودناناس ویهپاس تاو ن یا  ت دایر هااص و معناای رابا   ز ان  ساانبا  کارد. سنم

مداااار و )ان  یااةدر بر باار معنااای رانو 9)معنااای هاااهری( ساااروتس  ز برتااری معنااای  ولیااه

باه تعا  د هار  تنواناه ،وی 1«وق اه در تکلا  اراار زیباای باس»و نوشاار بااز  کاه .مسضمنس( 

ز هار   هاامعنا پااندای  معناا شا ن و دریافا  د رنا . ،هار هاو نخ باه تعا  د هو نن ه، بلکه

 ،ناامی ماس 1«پ ااار ااملاان » زباانس پاهوهخر  کاه ماا ترجیحااً در  یا   هااجو  ششصی 

                                                           
به  ویدن پانها توسط هود نهای مداشرج  ز انبشخ ن  و قاله تاکنون به فارسس ترجمه نِ همکر ش ه در  ی  م منابا 9.

  ن . فارسس برپرد ن ه ش ه

2. Florence Noiville  

3. dénotatif vs connotatif 

ط ان مور   ی  مبح  توس «.اا  باش با ما سش  بموی  و ماعلد به پذشاه و » ،«ت  وم د شاه باش » رر زمانس زیباس  که  .1

 هو نی :قولس  ز برپدون ر  نیز مس د، نق در  ی  مور های ولری و لاندون بیان ش ه  س .، با پرد ها  به تئورینق ر کااِ د

و نِس ه ۀ جاز رد. کاابس که، در هر اا ، های پوناپون ر  دکاابس  س  که قابلی  هو نخکاابس که تمای  به ت  وم د رد، »

 (Maurel, 1998, 112)مر جعه شود به . «ده ناپای  ر ر  مسماغیر و 

1. Porteurs ،ار شود،  نماروت هارج مسهای س ز تدلط ششصی  سدلی  فِار زبان  نامح ود و  اداسس  درون، زبان پاههب

وص   ز ت کر های یمر در هص  ی  دی پاه در اقیق  برپرفاه کِان .دنبا  هود مسها ر  بهیا ااس انشود ن ان ج   مس ز فایلا

 .) Heidegger, 1985, 229)مر جعه شود به  .زبان  س  ةفلد 



 11               ...                                                  ها و  هالالات  رتبا  کلامس در ارار نمایِسچالخ 

 

پااذر کاارده و فر تاار  ز  تاشااکار و  بااا  یس کلماااسااطح  م اااهی   ز  ااطااه کاارده  ساا .

سااازن هخمشربس مو جااه  ، بااا کلمااات بااا  یاا  وصاام .هدااان شاا ن توسااط د   بناا یقالاا 

   :پیرن هود مس ش ه و ق رتس فر معنایس بههدای  که  ز معنا لبریز 

 دو ننا در وجاود ماا ریِاه ماس کننا ، یمیقااًما در ماا ن اوم ماس لا  ب ون  ط س کهکلمات»

و ماا اورنا  مس بار سارناپواانس در وجاود ماا بعا ها پااهس  نوایاااًطولانس، و  سو پاهس م ت

و  هاو ِ براری یاا  ینکاه شا  هاا  ز  وساط هیاباان بایداای  بااره،به یا  کنن ر  و د ر مس

 .(17، ص. 9118)ساروت،  «نمر ن روی تشامان بنِینی 

هاساا  و مشاارِ ان ساایا  بااودنسااازی، معناسااازی و ناشااس  ز و  ه سااازن پس کلمااات

کلماات قبا   یا  .  ن فرساااده ز پایخ  کاه  سا معناای قطعاس تشری   هر  دلی  هب بودنِان

یااا   باار زهاار  چر کااهکنناا  ااملااان ساااروتس ر  ویاار ن مااس درون زبااان  چیااز،   ز هاار

تو نا  نشاورده  سا  کاه هرپاز نمساِ و دسا ساازی هلااف  محاف ا   ز زباانس نابیرونس

هاای همای  دلیا   سا  کاه در دیا پاه ریکنار ششصای باهنقص و تحریم  ناقا  یابا . بس

باار ی  چیاازیجااز پ اااار ههااا بااان» کنناا :مقاوماا  مااس «سهطاار معناااده»ر بر باار ساااروتس د

 ی پونااهبااهو  کاارده ر  ازردههااا ان دفااا   ز هااود ن  رناا  و هماای  پ اااار  ساا  کااه

)ریکنار،  « ز  ادااا محاف ا  نماینا بای  باه مباارزه باا معناا بررد زنا  تاا ها ان شکاف .مس

 .(11، ص.9188

 موجودیاا پریز نناا  کااه معناهااای دیماار ر  باار ی رباا  س م ز معنااای مداالّ هاششصاای 

ا ا   رتباا  هداان  و  صا د سااروتس در پ ااار ااملاان   ،ااا  با  یا  کن .هود قربانس مس

هاای . باازه  باه همای  دلیا   سا  کاه ششصای دهنا تا  معناا به  شون مس مجبورنوایااً 

-918ص. ، 9111)کَلَاا ، « معناسااازی»تلاااش باار ی  در 9 لَااکَ فراندااو ز ن اار ساااروتس در

یاز  ز معناا و پر بای   یا  دو ر هاس  رتبااطس سیجیا  و ترساناکطارز بهها ان هدان . (981

هااای د ساااانس ساااروت و ششصاای  ، لَاافر ندااواز کَ در دیاا پاه  . ناا پیاار کاارده معناسااازی

دنباا  هتار، باتار ولاس یامیاناهصاریح صاطلاِ    باهدنبا  کِم یا هب هایخر وی د ساان ویههبه

جریانااات ، پ اارهاااکاارد ر و بااه فر سااوی  یابسدسااا» من ااور هزیاار و رو کااردن دیمااری باا

                                                           
1. Françoise Calin  
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 تااو نمسدر  ینجااا  9( هدااان .911 ، ص.9111 ، لَاا)کَ «هاااو غیرقاباا  بیااان تروپیداامس

در اراار نمایِاس سااروت نیاز مِاوود  «و رو کاردن تلااش بار ی زیار»کاه  یا   رد ضافه کا

.  ز  یا  پیاردها صاورت ماسدر ساطح مکالماه فقاط کنکاشاس س ،  ما با غیبا  ر وی، هار 

ری  پاااذ پز ره» ر  ان ، همیااا  مکالماااه در نماااایخ هصاااوص  در ،نمناااومَدومینیااا  رو 

تئاااتری، هاار  ةمکالماادر در مقایدااه بااا رمااان، ناماا . مااس (11، ص. 7111)منمنااو،  7«رراماا

در  ویههبااه، چناا  ن د ردپااری دوجلااوهپونااه تلاااش باار ی برقاار ری  رتبااا  یااا پریااز  ز ان 

 ۀیا پزدر   نا .ت با ن باه کمااری  تعا  د هاود رسای ههاا و ارکاانویس  ز تئاتر که  سا 

 نااموفد و هِا   ز تلااش  د رهنا هجالا  و اااس کماس  ةنموناشااه   9 و انجاس  ز  زیر

 بیااان  مو فقاا  هااود باار ی ویههبااهدر هااود  باار زی و  1«ز.»باار ی ماقایاا  کااردن  «7م.»

 ز ساطح کلاامس و در  یا  مثاا ، مِاک    رتبااطس  بیِاار هداای . بدار  رتبااطس  کردنفر ه 

و  ز روی  کاار ه هاااهری بااه یاا  مو فقاا    «9م.»و  «7م.» چر کااهکناا ، یلنااس یبااور مااس

 مامرکاز بار طاور ویاههدیماری باه، تلااش بار ی کنکااش جاا. بناابر ی  در  ینکننا  کا ا نمس

  اداسس  س :کنِس یاط س

میِاه. بااورم شا  کاه د ره ن ارم رسای ، در  ون لح اه کاه  ون د ره تدالی  ه: ]...[ با9.م»

 جا ن وم کنه...همه ده اقیق  و رد بِه...که اقیق  جازه مس

کاوچیکخ چمباتماه زده... ارفاامو  ۀیا  ماا ناه و رد  ون کانم  مناس کاه جاا؟  : همه7م. 

ها   اباسکاوبی .  ماا اااس ر هااون ماساِ دور پ ا  کاه ماا د ریا  طا، میِه  ی باور کنی 

 ش باار ی هودشااه،  یاا ه کناای ...هیچااس مااس مونااو صاارف ریاا  تمااام  ناار ینیداا . مااا د 

مش یماااهخ بیاارون  وماا ه... در  مطمئاان  هماای   لااان   زماا  نشااورده.  ونجاساا ، دساا 

کااوچیکس هداا  کااه مااا جمعِااون کااردی  و پِاا   قِاان  هااای املااه بااه اقیقاا اااا   

                                                           
و  ز تمای  ر وی بر ی شکافا  فرم  پرد زدله مسث، به  ی  مدنوشاار زن ه ،در کااِ هودنیز ( Naomi Toth)ناهومس تاث  9.

  (81 ص. ،7191)تاث، پوی  و غیرقاب  تعریم سش  مس ناشناهاهو ن وم به  یماق  

2. énonciation effective 

3. Elle est là 

ری ذ پاروف  و   ی  و  پان ر  بر ی نامبه تبعی   ز ساروت که فقط   س  7مرد  «7م.»زن و من ور  ز  «.ز » من ور  ز 1.

 ر  در ترجمه  سا اده نمودی .  «مرد»و  «زن» کلماتف  و  وارکار برده  س ، ما نیز ههایخ بششصی 
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کاارده، دورشااون پیچیاا ه، ساا   چداابی ه  محبوسِااون  ون …کااردی ساارمون رهاااش 

 .(11، ص. 9118)ساروت،  «(نال مس) بوِون...

و  ز طرفااس من ااور جباار ن تنوااایس ه ز یاا  طاارف، تلاااش باار ی کناا وکاو و  رتبااا  باا

دیماار، پریااز  ز معنااا و دیمااری باار ی مر قباا   ز  اداااا، مااا  نمااایخ ر  در وضااعی  

 ما  و رابا   ةنقطاه باه و ماانا  ز رسای ن هو ننا دها  قار ر ماسنوساانات  رتبااطس  م  وم

 «چیازهیچ» یا   اااًرود و نوایناپایا  ری باه پایخ ماس چیاز درهماهر ی  بشود. بناهو نخ مس

 ده .  س  که در جریان نمایخ رخ مس

 معناییچند 1«چیزِهیچ». 5

هاای نمایِاس سااروت باه چِا  الماههاای مشال اس  ز مککلاامس در قدام  «چیز هیچ»

تجماا  زباان تلاویحس د رد کاه مکاان  «چیزهماه»ریِاه در یا   ،ولس اقیقا   ان هورد.مس

موسااا  نجااام نساایمون ب  بااا ی کااه ساااروت مصاااابهم ووم و غیرقاباا  بیااان  ساا . در نااا

 انچاه» کنا :تلاویحس ر  بیاان ماس «چیزهماه»و  تصاریحس «چیازهیچ»، دوپانمس   یا  ده مس

چیازی  اًشاود مطلقازماانس کاه  ادااا ماس درسا  در  ،  ی   س  کاهبر ی  هوشاین   س

بیاان  مااس  ی، چیزهااای زناا هار مو  ریزبینانااهدر جریااان نیداا ، در همااان لح ااه بااا نماااهس 

 .(9111)ساروت،  «این مس که ی ی  به ن ر

تااا هااا جریااان د رد در کلااام  ششصاای  «چیاازهیچ»در تمااام ارااار نمایِااس ساااروت، 

تااری  مداااه   برهاساااه  ز زناا پس یااادی ر  برجداااه کناا . تااری  و سااطحس همیاا بااس

 مااا پذ شاا . هااا ان له باارئتااو ن نااام مدااس کااه  ز شاا ت  ناااچیز بااودن ااااس نمااسمداااهل

در یاا  سااطح   «ناچیزهااا» کناا ،  یاا یاا  مصاااابه مطاارِ  مااست در  روور کااه ساااطااهمااان

 زبااانس و ۀیاا پ س هدااان . در  یاا  صااورت،  یاا  کااارکردی چناا معنای د ر یمیکروسااکوپس، 

هاای بلکاه بار ی  ساار تهی )هو ننا ه یاا تماشامر(بیرونس ۀکننا فقط بر ی دریافا فلد س نه

بار ی در  کنا .ها  مِاک   یجااد ماس (های نماایخششصای ) یرنا پان  دروناس رتبااطس  پذ

                                                           
1. rien  
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  بشاخ کاوچکس کنا  تاا لا قا ی هاود ر  کنکااش ماسمکالماه شاری   «9م.»، 9هیچ و پاوه

 ر  در  کن : «میکروسکوپس ۀزن چیزهای » ز  ی  

 هو ی  زش بمس؟ پس یه چیزی بوده...چس قویاره؟ چر  نمس: 9م.»

 ی که بِه پ  ...چیزهیچ...چیزهیچ: نه...و قعا 7م.

 (99، ص. 9118)ساروت،  .« .: ولس بازم سعس ک ..9م.

در  ،کلااام ااماا همانناا  سااکوت، بواااری   یااار ف  صااریح، هرچناا  تلاا    «چیاازهیچ» مااا 

 های هود  س :ها و ناپ انسزی و  بر ز  ناپ اهسا و بر ی بیرونس ترا  ناتو نس و ااس

 ...: ولس بازم سعس ک 9م.»

 هو م...:  ه نه... نمس7م.

 : چر ؟ بو  بمو چر ؟9م.

 (99. ، ص9118)ساروت،  .« : نه، مجبورم نک ...7م.

 مدالزم  جدارت  س : در چنی  شر یطس، صحب  کردن

 ق ر واِاناکه؟: یعنس  ی 9م.»

 طوری نید ...ق ر واِانا ... ی : نه...نه  ی 7م.

 :  پس چیه؟9م.

چیاازی کااه  ه...چیاازهیچ... چیاازی کااه  ساامخ خنیدااا چیاازهیچ ون بیِااار  ز :  ون....7م.

 ون میاونااه شااما  مطااراخ کااردن... طااوری صاا  ش میاازن ... فقااط  زش ااارف زدن، یاا 

کااس، پذشاااه  ز  ینااا... یچچااه شااکلس بااه ن اار میاااد؟ هاا رو دنبااا  هااودش بکِااونه...

)ساااروت،  .« شاانوی  کااه ارفااس زده بِااه...وقاا  نمااسکنااه... هاایچت نمااسهاایچکس جاار 

 (99، ص. 9118

صاحب  کاردن در بار ی هاود  بار زی،  7م. همچناان باه و د ر کاردن 9با  یا  وجاود، م.

 ده :س زبان درونس به بیرونس  د مه مسندب تب ی  کردن و  «چیزهیچ»مورد  ی  

                                                           
1. Pour un oui ou pour un non 
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 کناس باار ت دیاا ماس چیزهاایس کاه ةهماهااطر هکان  با زت هاو هخ ماس ...: باشاه9م.»

تاونس کان ، نماس لاماسا  ماسرساماً  هااطر پا ر و ماادرمون...هبا ماادرت... هاطرهب بودم...

 (99، ص. 9118)ساروت،  .« موه س بو  بمس...بکِس... چس ش ه بود؟ بمو...  پسپا 

ها  کاه در اقیقا  چرماس ی«چیازهیچ»نماایخ ااو    یا   ترتی ، پ اار تا پایاان ب ی 

هاای ناماهچیازی کاه  ز نماایخ ؛ سا  «چیزهماه»هاای سااروتس و مشاطا  بر ی ششصی 

 :سازدمس «رسو پر»، تئاتری 9سیمون بنموسا ةپ اساروت به 

پ اا   تماام چیزهاایس ر   ۀ جااز باه هاودش تئااتری کاه رساو پر  سا .سااروت  تئاتر »

چیزهااایس کااه  .ن تئاااتر نیدااا ۀسااو  معمولاااً س کااههااایدهاا  کااه نبایاا  پ اااه شااون ، چیزمااس

هاا   هااای کوچاا   از ردهناا ه، باا ون  بااازچیزهیچرمااان هاا  نیدااان :  یاا   ۀسااو  معمولاااً

ایس سااده، یا  دروک کوچا ، یا  ساکوت، چیزها ۀیا  ، یا  هداان  قابا  بیاان چیز هیچ

 جاناااِ هااا ان کااه هار کدااس  ز توجااه کاردن بااه ،کناا تااثملس نمسهاا ان کاه هاایچ کااس در

 همیا  نیداان  بلکاه قا رها ها  باساندها  کاه  یا  چیزهاا و سااروت نِاان ماس کن مس

 «)...( هاااتعصاا هااا، ها، جناا هِااون  ناا : منِااث های اتااس ز تو یاا  ءبااریکس، مملااو

در  و  کاملاااًتو ناا  چناا معنایس  مااا  ساااروتس، نمااس « چیاازهیچ»طبیعااااً  .(9111)بنموسااا، 

، معناهاا و یباارتس فز یا . باهبار باار  معناایس پ ااار ماس    سا کِم شود ولس انچاه مدالّ

نایجاه کردنِاان باس بااز  نا  کاه تلااش بار یهای کلاافس پیچیا ههمچون ن  م اهی  مشالم

شاا ه رهااا  یوااارم و غیرقاباا  فعااا  قلاا   ساااروت در موقعیا  یبااارتس، پ اااار دربااه  سا .

رسا  زباان سااروتس،  ار ماسباه ن وقا  تماامس نا  رد.یچماغیر که ها همو رهین ی   س ، فر

و بااه معنااای تشصصااس کلمااه،  ناا  رد «ا وجااود د شاا»جااز هو مداائولیاس باا موریاا هاایچ مث

 . وسیله نید  س  که ه فس جز هود ر   7زبانس  توت لی 

 کلامی ارجاعاتابهام در . 6 

در قالا     رتبااطس زباان هداان  کاه در نوشااار سااروت، هاا جزهاس  ز مِاکلات ناپ انس

، کاااتری  کرباارت  رجااایسباار ی معرفااس  مبحاا   بوامااات شااون . نیااز دیاا ه مااس  رجایااات

                                                           
1. Simone Benmussa 

2. autotélique 
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در  7دوکاارو   لوساا وکوبداا  و تعریاام  یا رتباااطس بااا و م پاارفا   ز طاارِ    9 ورکیااونس

هاااود  در کاااااِ  ان ةپانساااهزباااان، باااه معرفاااس   بعااااد   رجاااایس هصاااوص  کااااربرد 

 پرد زد:مس 9ریپذ پز ره

 ساازوکار  رجاایسساه  تو مااً  ز ساو ه، سکا هو نباشا  یاا چاه  یک پذ رچه مربو  به 

مارتبط باا   رجاا  مطلاد،   رجاا ناامی : ماسچنای   یا ترتی  ر  بهها ان کن  که ما سا اده مس

یاااا ، هاااای شااار یط   رتبااااطسشااااهصمااارتبط باااا   رجاااا  ساااس و شنازبانموقعیااا   

 .(91، ص. 9181) ورکیونس،  1«پذ ریشاهص»

)پالاااا و پریاا ،  مق مااه  ی باار پر پماتیاا  ساااده کااه در کااااِ  اری سمطااابد بااا تعاا

تنوااا  هااا رجا  تِااشیص ، مطلااد  رجااا  در ، بیااان شاا ه  ساا  ( 71-98، ص. 7111

مثااا ، یبااارت   باار یپااذ رد. تس  ساا  کااه یبااارت در  هایااار مااا مااسو بداااه بااه  طلایااا

طااور کااه  ز نااو  مطلااد  ساا . همااان زمااانس  رجااایسشااام   «7191چوااارده  اوریاا  »

 رجاا   ماا  پار تِاشیص وجاود نا  رد.   رجاا بینای  در  یا  یباارت  بواامس  ز جوا   مس

 ر هااه شاا ه در یبااارت  هاسشاانازبانهااارج  ز و ااا های منااو  بااه  طلایاااتس باشاا  کااه 

شاا ه توسااط  ورکیااونس مو جااه ماارتبط  مکر  رجااا  ساا ، در  یاا  صااورت بااا یکااس  ز دو 

 ره یاا یباارت  ز زساس  سا  کاه باه پاشنازبانهنماامس مارتبط باا موقعیا    رجاا هدای . 

، بار ی «کاارلوافارد ی روز ارکا  »قب  بیان ش ه مارتبط باشا . بار ی نموناه در یباارت 

هبااری کااه برهلاااف  ؛باشاای  مطلااا  ز روز  ارکاا  کااارلوادقیااد م وااوم  فاارد ، بایاا   ر د

 ز نااو    هنمااامس ، رجااا بالاااهره، شااود. مطلااد،  ز هااود  یبااارت دریافاا  نمااس  رجااا   نااو  

ری پاذ پز ره سا  کاه و بدااه باه موقعیا     رتبااطس یا مارتبط باا موقعیا  پذ ریشاهص

 ، دریافا  و در  «هو ها  ان ر  بشاردکاارلوا ماس» در یباارت کلاام باشا .د ی  َ ةلح ایا 

رود لا قاا  بااا ری  ساا . چااون  نا ااار مااسپااذ پز رهمِاارو  بااه اضااور در موقعیاا   «ان»

تاو ن کارد  پار کلاام باا هایچ  بوام کلامس رفا شاود.  ماا چاه ماس دس   ی   س  و ارک  

                                                           
1. Catherine Kerbrat-Orecchioni  

2. Oswald Ducrot 

3. L’Énonciation, de la subjectivité dans le langage 

4. Déictique 
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 یاا  دساا   بوامااات   زاار ساااروتس نوشاا در در تئاااتر؟ ویههبااهارکاااس هماار ه نباشاا ، 

 همار ه نیدا  کااری بار ی برطارف شا ن ر هباا هایچ یاما  ً کاه   بواماتس ؛ س  پر  رجایس

 رناا  ماابو ، بااه نااویس ب  ی مکااانس و  شاااره یهااا«ان»و  « یاا »الااود  کاااربرد  رمزدر اقیقاا  

شاون  کاه ماانا  ز  یا  ماس ، رجایاات یا  تعا  د بالاای  نا . نوشااری ساروت مبا   شا ه

کنای .  کا اا ماسهاا ان  ز تعا  دیباه ر  بررسس نماایی . باه همای  جوا ، ها ة انهمباو نی  

تنوااا بااا توجااه بااه موقعیاا  « 7م.» ةپ ااا مضاامون ، باار ی هاایچ و پااوهزیاار  ز  ۀیاا پزدر 

 :دریاف   س قاب  ری پذ پز ره

غرورامیاز اارف  لحا   ه، باا یامثا   ینکاهما  باهااش، ...  لان بواون مایم ؛ : هو9ِم.»

 زدم...

 (99، ص. 9118)ساروت،  .«)...( طعنه؟چر   ی  جوری د ری میمس؟ با  ی  : 7م.

، شاانی ن  یاا  در  یاا  یبااارت، مدااالزم  اضااور مااا « یاا  طعنااه»و  « یاا  جااوری»فواا   

 هو نی :  مثا  جالبس  ز  ی  نمایخ ر  مسه بازما  ز موقعی   س .  طعنه و در  انس 

واا  کااه ب تونداااس...هو ساااس، مااسیااادم میاااد: تااو پ اااس  پااه تااو مس ره:  لااان د 9م.»

 های یالس...پیِنواد د ده بودن، تو موقعی 

. طاوری کاه  نماار همیِاه سااک  شا مق اس  ما  تاه  اور...چه شارم : بله، درساه...7م.

 ةهما ونجاا باازی میکان . مطاابد باا  زن پس کرده بودم. ما   ون باازی رو باازی کاردم کاه

کاارو  یا طاور کاه هرکداس  ونجاا بلافاصله هو ساا  هودماو بالااتر بکِا ...همونا. هقانون

یاه جاایس رو د شاا ،   ینجااپ  ام  بواخ  اایااجس ن  شاا ، ما  هاودم  امایاخ، میکنه...

 (98-91، ص. 9118)ساروت،  .« .یه جای هیلس هوِ... ... وناپیخ 

ماا  چر کاه ،مابو  یاا مجواو  نیدا   رجاا یا   « ینجاا» ، قی  مکانسدر  ی  مثا   ًهاهر

 9پیِاای  رجااا   ،سااسشنازباندهاا  کااه در مااس  رجااا در جملااات قباا   «ق ااس» ةکلماار  باه 

 ، سا  معلاوم ساسشنازبانعا   ز بُ کاه  رجاایس یا  قیا  باه  د دن  ما  رجاا  شود.نامی ه مس

زناا   ز ان ااارف مااس «7م.»کااه  سن ق دااکناا ، چااوان ر  ااا  نمااس مِااک  مجوولیاا 

س کااه  ز  و  نمااایخ هاایچ سااشنس  ز ان نِاانی ه و بعاا   ز ان نیااز ن دااه باار ی مشاااطبفااس

                                                           
1. Anaphorique 
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مِاک   ۀیبنا فرهاای  رجاا ت پار  ز  یا  ماا  ساارو مجوو  و مابو   سا . نشو ه  شنی ،

باازی معماایس ر  ترتیا  د ده  سا  ناویس هاا  رجاا  نماار سااروت باا   س .  رتباطس ساز 

 ةناشااناهاو ااا های  مرجااا  شااناه   و ساا . رن اار مااسهباا کااه  مکااان ااا  ان غیاارممک 

کااه در اقیقاا  باار ی پذیرناا پان    ساا  معلااومس پنجاناا ههاااهر هزبااانس ر  در کلمااات باا

  رجااایس، باشاا ری پااذ پز رهو بداااه بااه موقعیاا   « ینجااا» قیاا   پاار ناشااناهاه  ساا . پیااام

 ز در نوشاااار ساااروت،  بوااام ااااس  مااا  ،شااودرتبط بااا موقعیاا   رتباااطس محدااوِ مااسماا

 9« وناا»در ماورد ضامیر رود. ها  ماس ان توساط  ورکیاونس، فر تار ۀشا تری  ناو  بیاانیقو

 «جاایس»تو نداای  پاس باه  ی کلاام نیاز اضاور د شاای ، ایاا ماسد، ااس  پر در موقعی    َنیز

   یاا  مِااک   رتباااطس باار ی پذیرناا پان د رد؟هااا ان پاایخ کناا  دیااا مااس «7م.»ببااری  کااه 

 د رد،  ماا  ز تارا  قطاا  رتباا ، بیِاار  وقاات ت ااهر باه فومیا ن  درونس ماا  نیاز وجاود

مارتبط  هاای رجا کاه تعا  د  یاز در مثاا  زیارن «7م.» را اااس  ز پ ااارت  ی  کنن .ه  مس

 شود:قاب  توجه  س ، شنی ه مس نیز ان های شر یط  رتباطس با شاهص

چاار ... چطااوری  دوناا  ز  یاا  پذشاااه، نمااسماا  هیچااس رو ماوجااه نمیِاا .  : 9م.»

 با تو... و قعا نه، بای  که تو... توندا ...

طااوری ناه کاه ما  بایاا  فلاان یاا فلااان طاوری ناه..  یا  یاا   ه ناه، تماومخ کا ... :7م.

هااو ی مااا باااونی  هم یمااه رو مااس تااو کااهچااونکاان ، نااه، نااه،  زت هااو هخ مااس باشاا ...

 (91ص.  ،9118)ساروت،  .«هو ی، ممه نه؟هنوزم  ینو مس ب ومی ...

هااای وق ااه بااه مازلااز  کااردن  رتبااا  کلااامس در تمااام مااا بااس  رجااایسمعماهااای  یاا  

و  «طاوری یا »مضامون  قیا  االا  نیاز  7 یداما زیار  ز ةنمونادهنا . در نمایِس  د مه ماس

 ،ری نیازپاذ پز رهموقعیا   باا توجاه باه، اااس هاای جاایمزی  سا ، با نبود « ون»م عو  

 غیرقاب  شناسایس  س :

 ۀاااوزداا . و  ینجااا، زناا پس هداا . دو  ی؟  ونجااا، هناار ه: طبیعیااه. چااه ر بطااه9م.»

 مجز . ب ون هیچ  شار کس.

                                                           
 ش ه در ترجمه  سا اده کنی .بود که دقیقاً  ز کلمات اورده. در  ینجا سعس بر  ی   س  «هاان»مقصود همان ضمیر 9.

2. Isma 
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 ن د دن...وو بوا  نِا ونا(، االاا کاه اوردسما درباازی چا و  ... ما  )هُا: هُا و )مرد(

ه بیان . باجاا ماسو هماه وناموناه: ما  به  ی  هاوبس... دیماه کااری بار ی  نجاام د دن نماس

و بالاا  وناما   هودشاه، -صاحب  کاردن طاوری یا کننا  باه نکه مردم شرو  ماس یحض م

 (19، ص. 9118)ساروت،  .« کن ...مس خول

های شاار یط  رجایااات  ماارتبط بااا شاااهصمِااک    بوااام  رتباااطس تنوااا محاا ود بااه 

هاای دچاار پددا  معنایسچنا  یهلثهااباا  ناو    تماام ماا  سااروتشاود. نماس  رتباطس

دریافاا    ی هااود ر  بداایار نزدیاا  بااه هو نناا ه باار ی لح ااه رتباااطس شاا ه  ساا . 

ناپ یا   ،قطعیا  هاای زباانس پایا  کاه نِاانهیابا   ماا دیاری نماس  مسشا ه و مدالّتضمی 

 و    رتباا  ماناس شااه   سا .  ةنقطا و ساقو  هاود ر  باه  سزدنا ه رشا ه و در چِا  با

هاود ر  ها  باه پیارد، اااس زماان و فایلاان باازی ماس پونه قطعیاس ر  باه تس هرکلام سارو

قاباا   ساا  کااه برهاساااه  ز  اداسااات غیر یصاایانمرکِاا . کلااام وی کلااامس چااالخ مااس

 قاب  بیان و غیرقاب   ناقا   س .  رب ، غیر

 گیرینتیجهبحث و . 7

 ، ناا  و  رتبااا میری تقلیاا  یافاهطرز چِاامبااه هادر ماااون نمایِااس ساااروت،  ساا 

 ی باه ناام دلیا  اضاور پ یا ههبا ،وجاود  یا  باا  غل  در سطح کلاامس در جریاان  سا .

 پیری  رتباااطس  یاا ها کااه مااانا  شاک   سا   ساسااس دچاار  هالالاااتس پ اااار نیااز تروپیدا ،

تقاباا   باای  بااار   بوامااات  رجااایس و تااو ن بااه یاا   هالالااات  کلااامس مس ةجملاا ز  .پردنا مس

بااا  ساااناد بااه  ویههبااه  شاااره کاارد کااه (چناا معنایس چیاازهیچ) یسمحاااو  ضااافس معنااا و بااس

 نوشاااار ساااروت، نمااایخ . ی ههااا پرد هاااباا  نو ریکناار  هااای  ورکیااونس، کَلَاا تئوری

 هاسا .هاا و ناپ اههاا و پ ااهبیاان  و غیرقابا هاایانب قابا بی  درون و بیرون، بای   ةمجادل

بااار ی ا ااا  ان  بینناا  ومس امسکلااا س بقاااای هااود ر  در  رتباااا ها  ز ساااویششصاای 

کااه هاا  لااذت  رر  ز زبااان اشاا اه و وساایا درونااس هدااان اااثکوشاان  و  ز سااویس دیماار ممس

 پوناه پایخ روی موتاور محار   هار ساازد. رتبا  و ه  ا ا  ان ر  باا مِاک  مو جاه مس

تااو ن ان ر  دنیااای یااا تعلیااد مااا ، هماای  زبااان نوااان و تاریاا   درونااس  ساا  کااه مس

الاس  جبااری و ناپایا  ر  اداسات و م ااهی  نیاز نامیا . زباان بیروناس در اقیقا ، جاز ر ه
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 ةبواناساری ، باه  ی نیدا  کاه باهو  اداساات بکار و ه ااه  لاواباات  مش اس درون بر ی

 نا . زباانس وا ، هااه  و محا ود  کلماات هجاوم اوردهتروپیدامس باه دنیاای  ماع ةجرقای  

باار  ضاافس  معناایس ر   ،پیارد  ماسئکه  ز  لاواباات تروپیدامس و زباان نامحا ود  درون نِا

 َد  شاا ه، در  ةکلمااتااری    کنااار  در کوچاا ابااق ی غیرپونااهمعنااا بااه و کِاا بااه دوش مس

هبار بسهاا ان کاه هو ننا ه  زتار  ز فر کلاام هاا، نمااه و اااس یو ما  نواانسهاا، مکا لح 

سااو و معنااا  ز سااویس دیماار،  هجااوم  اداااا  ز یاا و قااا،  درجریااان  ساا .   ساا ، در

غیرقاباا   دچااار هیجانااات  ، رتباااطس  ساا  ةنِااانهااا ر  کااه بااارزتری  کلااام ششصاای 

تو ننا   رتباا  دلشاو ه ر  برقار ر کننا  ناه هاای سااروتس نماسکنا . ششصای بیناس مسپیخ

 ینکاه زباان بیروناس  هاطرباههاطر  ینکه ق رت تکل  یاا اشانایس باا زباان ر  ن  رنا  بلکاه هب

پ اااار ناازد  یبااارتس،بااه زبااان درونااس ناااتو ن  ساا . و  در   م اااهی  نقااصدر  ناقااا   بااس

یو ما   ةهماکاه  رسا   یا  پ ااار  سا ن ار مساروت  ز کنار  هاارج شا ه  سا  و باهس

ان ق رتمناا تر  ۀکنناا زبااان  ز تولی   مااا چمونااه ِااان .کساام  دلشااو ه مسد ساااان ر  به

در بدااارهای یمیقااس  ز مهاا  و  اداااا  زبااان تااو ن پ اا مسرساا ؟ ن اار مااسبااه

 هااود یعنااس  ندااان ر  بااه سااش  و  ةو سااط قاار ریا بسرسااوخ کاارده و باا هاااششصاای 

 هاورد.باه چِا  ماس سااروت جاای ماا در جاای شاور و  لاواابختِنم زباان و  د رد.مس

ی بار ی  ناقااا  پیاام و  رتبااا  دزباان ناازد سااروت تنوااا کلاامس سااده و قاار رد  ،اقیقا  در

ساطح  رز و ها ششصایاس ها  ، بلکاهوسایله نیدا  زباان دیمارتر، یباارتس جاامابهنید . 

 مااا تِااویخ  زبااان کلااامس ناازد ساااروت  و ااااس پاااهس فر تاار  ز ان  ساا .ن ا ۀسااازن بااا 

یاادی کلاام   رتبااطس فر تار  ز ساطح چر کاهیدا ، بدا  رسای ن  رتباا  ندلیلس بر باه با 

هویا  های باساا  ششصای رسا  زباان فر کلاامس اهاری  ر هن ار ماسدر جریان  س . به

 بررسااس  ساا  کااه ایااا ةیداااشاهای  رتبااا  کلااامس باشاا . ضااعم ساااروت باار ی جباار ن

ها ر   ز طریااد ششصاای   رتباااطس ةالقاا بااههره  مکااان  و رد شاا ن ثبیرونااس بالاا انمشاطباا

کنناا  یااا  یاا  زبااان، کاا های زبااانس لااازم باار ی رمزپِااایس ر  در زبااان فر کلااامس پیاا   مس

 رتباااطس باااقس  پدداا ن همچنااان در سااردرپمس و ادهاا  و مشاطباا هایارشااان قاار ر نمس

 مانن ؟مس
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 نویسندگان دربارة

د ر ی دکاری اموزش زبان فر نده، د نِیار پروه زبان و  دبیات فر نده و رهیس  نیاافخمیمهدی 

شناسس های زبان.  یِان در زمینه س های هارجس د نِماه تبریز د نِک ه  دبیات فارسس و زبان

 کاربردی، تحلی  پ امان، پر مر فر نده و ترجمه تشصص د رد. 

 دبیات فر نده و  سااد پروه زبان و  دبیات فر نده د نِک ه د ر ی دکار ی  شککر اسکداللهیالله

عاصر  دبیات م هایزمینهویهه در ه.  یِان ب س های هارجس د نِماه تبریز  دبیات فارسس و زبان

 شناسس )تحلی  پ امان( تشصص د رد.فر نده و زبان

مورد  های پهوهِسزمینه.  س د نِاجوی دکاری  دبیات فر نداه د نِاماه تبریز  لونعیمه کریم

 . س شناسس کاربردی زبان فر نده و  یِان،  دبیات یلاقة

 


