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  مقدمه
 ،نده و مخاطبین گویهاي ارتباطی کالم، ب درباره نقش )1960( 1بر اساس نظریۀ یاکوبسن

بـه عقیـدة   . ابدی یانتقال م یکیزیف يمجرا یکق یه از طرکشود  یمعنادار مبادله م یامیپ
هاي ارتباط کالمی مصداق دارد و ارسال پیـام، نیـاز    کنش او، این الگوي ارتباطی در تمام

این . شود اي دارد که این زمینه یا رمز کالمی است یا در قالب کالم گنجانده می به زمینه
: 1960یاکوبسـن،  ( رمز، نظامی از هنجارها و قواعد مشترك میان گوینـده و شـنونده اسـت   

شـنونده   )2نـده  یگو )1: تنـد از الگوي یاکوبسـن داراي شـش سـازه اسـت کـه عبار     . )62
  .رمز )6تماس  )5پیام  )4موضوع )3

 3و کلود شانون) 1934( 2این الگو را از تلفیق الگوي پیشنهادي کارل بوهلر ،یاکوبسن خود
 4طرح اولیـۀ ایـن الگـو، بـه فردینـان دوسوسـور      . الهام گرفته و توسعه داده است )1948(
 آواها طریق از را خود اندیشۀ فرستنده، الگو، این درگفتۀ او،  رگردد که بنا ب برمی) 1985(

براي برقراري ارتباط با فرستنده  را دریافتی آواهاي گیرنده، و کند ارسال می گیرنده يبرا
  .)28-27: 1983دوسوسور، ( کند می تبدیل ذهنی يها نشانه به

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .28: 1985طرحوارة چرخۀ گفتاري سوسور،  .1شکل 
  

. گیرد بهره می) ارگانون(، انسان در مراودات خود از زبان ابزار )1934(ر به عقیدة بوهل
در جهان (مصداق : الگوي بوهلر از سه سازه براي ارتباط کالمی تشکیل شده است

او زبان را داراي سه ). دوم شخص(و شنونده ) اول شخص(، گوینده )بیرونی؛ سوم شخص
                                                
1. Jakobson 
2. Bühler 
3. Cluade Shannon 
4. Saussaur 
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اینکه کدام نقش در کدام موقعیت ارتباطی . داند می 3و ترغیبی 2، بیانی1نقش بازنمایی
  .تر است، بستگی به این دارد که کدام مؤلفۀ ارتباطی وجه غالب داشته باشد مناسب

  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  .28): 1990( 1934 الگوي ارتباطی بوهلر، .2شکل 
  

در الگوي ارتباطی خود، منبـع اطالعـات را بـه مثابـۀ تولیـد کننـدة        )1948(کلود شانون 
دهـد، در نظـر    را به مثابۀ دستگاهی که اطالعات را انتقـال مـی    و انتقال دهنده اطالعات

افزایـد کـه البتـه نوفـه یـا بـه عبـارتی         او مؤلفۀ مجرا را به الگوي سوسوري می. گیرد می
بـه تعریـف   . دهد را نیز در این مجراي ارتباطی مورد توجه قرار می صداهاي اضافه و مخلّ
. گیـرد  ها مورد استفاده قـرار مـی   اي است که براي انتقال سیگنال او، مجرا به مثابۀ رسانه

کند و مقصد فردي است که پیام براي او  هاي پیام را بازسازي می کننده، سیگنال دریافت
  .)381: 1948کلود شانون، ( فرستاده شده است

  
  
  
  
  

  
  381: 1948الگوي نظام ارتباطی شانون،  .3شکل 
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، گوینده و شنونده را از الگوي )مصداق(موضوع  ةسه ساز )1960( رومن یاکوبسن
در الگوي  )1948(و رمز را از الگوي شانون ) مجرا(پیام، تماس  ةو سه ساز )1934(بوهلر 

هاي  کند که هرکدام از سازه پیشنهادي خود تلفیق کرده و الگوي خود را ساماندهی می
بسن به ترتیب داراي نده، شنونده، موضوع، پیام، تماس و رمز در الگوي یاکویگو

  . هاي ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، شعري، همدلی و فرازبانی هستند نقش
  

  )نقش ارجاعی(موضوع یا بافت 
  

  )نقش عاطفی(نده یگو              )نقش شعري(پیام                  )نقش ترغیبی(شنونده 
  

  )نقش همدلی(تماس 
  

  )نقش فرازبانی(رمز 
  71: 1987کوبسن، الگوي ارتباطی یا .4شکل 

شناسی انجام  فلسفه، ادبیات و زبان ۀوت در مطالعات مختلفی که در زمینکس
در گفتار و همچنین در نوشتار مطرح  یاب هرگونه عنصر زبانیغ يگیرد، به معنا می
ند و به ک یجاد مینشاندار و معنادار ا يمتناقض حضور یه با نبود خود به صورتکشود  می
معنادار  یوقت«وت مبنی بر مطالعات اخیر، کس. )1(شود مطرح می بخشی از کالم ۀمثاب

ند که کبه مدلولی داللت  یبافت گفتمان یکه یک فقدان یا جاي خالی در کاست 
درك معناي «خواننده براي . )71: 1389صادقی و دیگران، ( »افتد ق مییوسته به تعویپ

را پرکند و به دریافت خود ها  کند این جاهاي خالی یا شکاف گفتارها، سعی می پاره
 واسطه به، بخشی از دانش پیشین خواننده در واقع. )105: 1368(، 1ایگلتون( »سامان ببخشد

به عبارت . شود شود و متن آرمانی او نگاشته می پرکردن جاهاي خالی وارد متن می
وجود  ۀواسط هنقش مهمی برعهده دارد و این نقش ب ،دیگر، خواننده در تکمیل متن

  . شود وت در متن فعال میسک

                                                
1. Eagleton 
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شود، میشل افرات، به بررسی سکوت  از آنجا که سکوت بخشی از زبان تلقی می
هاي  هاي ارتباطی یاکوبسن پرداخته است و براي سکوت نقش همانند گفتار در نقش

هاي ششگانه  نقش ۀاو با این استدالل که هم. هاي کالمی قائل شده است ارز نقش هم
بخشی از کالم تلقی کرده است  ۀتواند ایفا کند، سکوت را به مثاب میکالم را سکوت نیز 

نکته قابل ذکر این است که برخی از شگردهاي داستانی از جمله . )1913: 2008افرات، (
تعامل کالم و  واسطه بهریشه در کارکردهاي ارتباطی کالمی دارند و  ،تغییر زاویۀ دید

وانند به مثابۀ بخشی از داستان باشند و ت سکوت، این گونه شگردها در داستان می
  .کارکرد داللی داشته باشند

پردازیم تا به  در این مقاله به بررسی انواع سکوت در آثار ادبیات داستانی ایران می
سکوت بلیغ در سازماندهی  ،میشل افرات ۀاهمیت و کارکرد سکوت ارتباطی یا به گفت

هاي متفاوتی براي  ، نقش)2(صادقی و دیگراندیگري از  ۀالبته در مقال. ببریم کالم پی
حائز اهمیت است . هاي ششگانه متمایز است سکوت روایی مطرح شده که از این نقش

در شوند که سکوت نیز  هاي ششگانه در جهت اثبات این امر مطرح می که این نقش
ن صادقی و دیگرا ۀکند و در مقال هاي ارتباطی کالم را ایفا می راستاي کالم، نقش

هاي سکوت در ساختمندي روایت داستان  نقش  سکوت گفتمانی به بررسی )1389(
  . شود پرداخته می

هاي مختلف  وجود ظرفیت علتهاي مورد بررسی در این مقاله به  انتخاب داستان
هاي ششگانه سکوت همانند کالم در همه  از آنجایی که نقش. بوده است آنهاسکوت در 

تواند مصداق داشته باشد و از آنجایی که هدف از این  می متون و از جمله متون ادبی
نشان دادن چگونگی کاربرد سکوت بلیغ در متون ادبی است و نه بررسی  ،انتخاب
هاي ذکر شده در مقاله  اهمیت انتخاب داستان علتها، به همین  شناختی داستان سبک

همه ـ  ان دیگريبوده است و هر داست آنهاصرفاً به علت وجود سکوت مورد نظر در 
توانست به عنوان مثال در این مقاله  میـ  ها داراي برخی از انواع سکوت هستند داستان

ها وجود نداشت و  امکان ذکر همه مثال ،ظرفیت محدود مقاله علتذکر شود، ولی به 
  .کنیم اکتفا می آنهاصرفاً براي روشن شدن مطلب به ذکر برخی از 



   نوزدهم، شماره یات فارسیپژوهش زبان و ادب / 192

  یهاي ششگانۀ سکوت ارتباط نقش
  1نقش عاطفی سکوت

ق احساس ین طرینده از ایگو. ننده استیب يام به سویپ يریگ در این نقش کالمی جهت
در واقع، گوینده در مرکز نقش عاطفی قرار دارد و بـه  . رساند یام را به مخاطب میخود، پ

، بیان مستقیم موضـع گوینـده نسـبت بـه     »من«گفته یاکوبسن، هدف ضمیر اول شخص 
بنـا بـه تعریـف میکـه بـال، هـر رویـدادي در        . گوید اش سخن می ربارهچیزي است که د

زاویۀ دیـد، شـیوة خـاص دیـدن اشـیاء اسـت از       «. شود داستان از دیدگاه خاصی ارائه می
. )142: 1977بـال،  ( »و چه رویـدادهاي داسـتانی   »واقعی«منظري خاص، چه وقایع تاریخی 

ر این است که با تغییـر زاویـۀ دیـد،    تمایز میان تغییر زاویۀ دید و نقش عاطفی سکوت د
امـا در  . نویسنده بر آن است که زوایاي دیگري از یک رویداد را بـه خواننـده ارائـه دهـد    
 واسطۀ بهنقش عاطفی سکوت، داللتمندي تغییر زاویۀ دید براي بازگویی بخشی از روایت 

ثـر هوشـنگ   ا »شاهزاده احتجاب«تفاوت این دو اصطالح در مثالی از . دهد سکوت رخ می
  . گلشیري متعاقباً خواهد آمد

تواند نقش عاطفی کالم را منتقل  هاي متفاوتی می حال باید گفت که سکوت به روش
شـود،   در آثار داستانی وقتی زاویۀ دید اول شخص مفرد بـراي روایـت انتخـاب مـی    . کند

هــدف انتخــاب ضــمیر مــن،  در واقــعبیشــتر بــر مخاطــب اســت و  ،هــدف تأثیرگــذاري
: 1960یاکوبسـن،  ( »گذاري بر عواطف خاصی است که شاید واقعی یا مصـنوعی باشـد  تأثیر«

شود، چون بیشتر مواقع، نقل قول اول شخص  البته، نقل قول شامل این قضیه نمی. )354
ضـمیر اول شـخص مفـرد، چـه     «. دید نیسـت  ۀرود و این مقوله نشان دهنده زاوی بکارمی

کنـد و   ینده دیگـر از لحـاظ کـاربردي تغییـر مـی     اي به گو فاعلی و چه مفعولی از گوینده
کینـان،  ( »دهـد  کنـد، ارجـاع مـی    همیشه ثابت نیست، ضمیر من به کسی که صحبت مـی 

و منوط به اینکه شخصیت اصلی یا فرعی در داستان سخن بگوید، ضمیر  )78-117: 2003
  . کند اول شخص تغییر می

شـتري نسـبت بـه دیگـر     داراي محوریـت فـردي بی   ،از آنجایی که ضمیر اول شخص
هاي داستان بـه شخصـیت اصـلی تبـدیل شـود و       ضمیرها است، هرگاه یکی از شخصیت

                                                
1. Emotive function 
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امـا  . تواند مورد استفاده قـرار گیـرد   روایت داستان حول او بچرخد، ضمیر اول شخص می
کارکرد نقش عاطفی سکوت وقتی مشهود است که در هنجار روایی داسـتان، ضـمیر اول   

اي داستان ارجاع دهد که در طـول روایـت، ایـن ارجـاع بـه      ه شخص به یکی از شخصیت
به عبارتی دیگر، تغییر ارجاع ضمیر اول شـخص در  . شخصیت دیگري داللت داشته است

مسـتقیم در داسـتان گفتـه شـود، در     صورت  بهداستان، کارکرد روایی دارد و بدون اینکه 
مثـال، بـه ایـن بخـش از     به عنـوان  . اي از داستان است راستاي بازگو کردن بخش ناگفته
  :داستان شازده احتجاب نگاه کنید

مـن گفـتم   «: اي راه انـداخت، گفـت   وقتی خواستم عینکو بزارم چه الـم شـنگه  « )1(
صورت شازده مثل شـاتوت سـیاه   »... .فخرالنسا باش، نگفتم که همه اداهاي اونو

  .)48: 1368گلشیري، (»شده بود
از داستان وقتی شخصیت اصـلی  در این بخش، راوي فخري است و در بخش دیگري 

رود و شـازده   شود، راوي جدید با همان ضمیر اول شخص بکار می دوباره همان شازده می
تغییـر زاویـۀ دیـد بـه منظـور ارائـۀ یـک رویـداد از         . شـود  دوباره راوي اصلی داستان می

امـا نقـش   . دهد، یکبار از منظر فخري و یکبار از منظر شـازده  منظرهاي مختلف روي می
بـدون اینکـه    را دهد که دوبـاره ایـن ضـمیر اول شـخص     اطفی سکوت در جایی رخ میع

بـدین  . دهـد  اش بیان شود، به شازده که شخصـیت اصـلی بـوده اسـت، ارجـاع مـی       راوي
صورت، خالئی میان تغییر دو راوي وجود دارد که کارکرد روایی دارد و بخشی از روایـت  

صیتی درون شازده اسـت و شـازده همـه    کند که فخري نیز شخ را بدین صورت کامل می
هاي  در بعضی از بخش آنهابراي  علتهاي دیگر را در ذهن خود دارد، به همین  شخصیت

  : برد که به خودش ارجاع دارد، بکار می را داستان ضمیر اول شخصی
هـا   رعیـت . سپرده بودم بار و بنشـن را بیاورنـد خانـه   . بستم اول کار، در را نمی« )2(

  .)88: 1368گلشیري، ( »بازار، تا بیرون کاري نداشته باشندز آوردند یا ا می
شـود و روایـت را    همچنین، در جاي دیگري شخصیت اصلی داستان دوباره عوض می

فرد مورد ارجـاع ضـمیر اول در ایـن بخـش بـا       علتگیرد که به همین  فخرالنسا بر عهده می
در اینجا نیز زاویۀ دیـد  . شود هاي دیگر داستان متفاوت می ضمایر اول شخص در بخش  مرجع

شود و کـارکرد عـاطفی سـکوت،     فخري و فخرالنسا باعث ارائۀ داستان از دو منظر متفاوت می
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شـود فخرالنسـا و فخـري نیـز دو جنبـه از یـک        دهد که خواننده متوجه می در جایی رخ می
  .دشو شخصیت واحد هستند، که با این شگرد، بخشی از داستان در زیر ساخت روایت می

برهنـه   سـردش را بـه تـن    يهـا  ستاده بود، داشت دسـت یا یکیتار يشازده تو« )3(
  .)55: همان( »...شیکآهسته آهسته رفتم نزد. دیشک یم يفخر

آیـد کـه    شمار می هاستفاده از نقش عاطفی سکوت در داستان به نوعی یک شگرد روایی ب
ییـر ضـمیر اول شـخص    تغ واسطۀ بههایی از روایت و انتقال آن مفاهیم  براي نگفتن بخش

تـرین شـکل    بیـان عواطـف بـه کوتـاه    . رود یا به عبارتی شخصیت اصلی داستان بکار مـی 
نـه جهـان   (در نقش عاطفی، جایی کـه گوینـده   . ارجاع دهد »من«تواند صرفاً به خود  می

در مرکز است، او در خالل کالم یا سـکوت خـود، احساسـات و تجـارب     ) خارج یا دیگري
گیرد کـه   کند و در این داستان، هر بار یک راوي در مرکز قرار می می درونی خود را بیان

قابـل  . تري برقرار کند هاي داستان ارتباط نزدیک شخصیت ۀشود مخاطب با هم باعث می
ت همـه در  یـ ه در نهاکـ شود  یت میدر واقع داستان از زبان چند نفر روا«به ذکر است که 

به عبارت دیگر، نقـش سـکوت   . ستان استعطف دا ۀگذرند و همین نقط یم »ذهن شازده
دهـد و   تغییـر ضـمایر رخ مـی    واسـطۀ  بـه اي از روایت است که  کامل کردن بخش ناگفته

. گیرنـد  ها در ذهن یـک شخصـیت شـکل مـی     این شخصیت ۀداللت آن این است که هم
هـاي متفـاوت بـراي روایـت      توان گفت علت انتخـاب مـن   تر می همچنین، به شکل دقیق

. افتد ن دادن عقیم بودن شازده است، که البته این در خوانش متن اتفاق میداستان، نشا
او . ان نـدارد کـ ام یباشد و آن هم فخرالنسـا، ولـ   یکی خواهد یم يفخر«بدین صورت که 

م اسـت و  یعقـ  يشازده احتجاب مرد! به همان احتجاب گردد ین برمید دو تا باشد و ایبا
نـد و  ک یمبادرت م يگریورت او از آوردن زن دص در هر. مانع باشد ید حجب به معنیشا

و ) 4: صـادقی، حیـات نـو   ( »نـد ک یل مـ یبـه دو تبـد   رده و او راکـ تفا کلفت خانه اکبه همان 
  .دهد هاي بسیار در متن و در ذهن شازده رخ می من

آینـد، ولـی    نوع دیگري از سکوت عاطفی، کلماتی هستند که در ظاهر پوچ به نظر می
، اما نباید فراموش کرد که )1916: 2008افرات، ( اطفی سکوت هستندنشان دهندة قدرت ع

است، در نتیجه داللتمند و هدفمند است و ایـن  ) راوي(این نوع سکوت، خواستۀ گوینده 
بدین صورت کـه کلمـات بکـار رفتـه در معنـاي واقعـی       . شود خواسته با کلمات بیان می

این کلمات فضـا پـرکن کـه بـه منزلـۀ       اما. کنند خودشان نیستند و صرفاً فضایی را پرمی
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هـاي   ادبیـات مملـو از سـکوت   . شوند، با توجه بـه بافـت قابـل تفسـیرند     سکوت تلقی می
. غیرنشاندار است، اما این صورت نشاندار سکوتی است که براي بررسی حائز اهمیت است
 به عنوان مثال، با دیدن کسی که عزیزي را از دست داده، اصطالح آخـرین غمـت باشـد،   

شود و صرفاً ایـن گفتـه بیـانگر     منظور گوینده آن چیزي نیست که گفته می. رود بکار می
تـوان بـه قصـۀ دوم در داسـتان      به عنوان نمونۀ دیگـر، مـی  . همدردي او با مخاطب است

ت دو فـرد خپلـه و   باي که هی در صحنه. ، اثر غالمحسین ساعدي اشاره کرد»ترس و لرز«
  : گوید شود، می استان میچاق باعث تعجب و ترس شخصیت د

  . )25: 1377ساعدي، ( »ان؟ اینا دیگه کی یا ارحم الراحمین، « )4(
، به معناي توسل بـه خـدا و یـا طلـب     »یا ارحم الراحمین«واقع، بکار رفتن عبارت  در

رحم و بخشندگی از خداونـد نیسـت، بلکـه نشـانگر تـرس شخصـیت داسـتان از دیـدن         
شـود و از خـالل عبـاراتی     ت مسـتقیم گفتـه نمـی   ها است که البته ایـن بـه صـور    غریبه
نبایـد  . شـود  کنند، این مفهـوم منتقـل مـی    اي که مفهوم واقعی خود را حمل نمی کلیشه

فراموش کرد که تفاوت صنایع ادبی از جمله کنایـه، مجـاز، تشـبیه، نمـاد و یـا غیـره بـا        
سازي و آرایش کارکردهاي سکوت در این است که این صنایع ادبی صرفاً در راستاي زیبا

نـاگفتن   واسـطۀ  بهروند، اما سکوت در راستاي کامل کردن روایت  یک متن ادبی بکار می
سـکوت بـه عنـوان معنـاي غیرطبیعـی یـا انتقـال        . کند یا غیرمستقیم گفتن حرکت می

شود که براي ساخت مـتن داللتمنـد تلقـی شـود و      وقتی مطرح می ،غیرمستقیم مفاهیم
ان بخشی از زبان با کاربرد غیرمستقیم کـالم در ایـن اسـت    تفاوت کارکرد سکوت به عنو

کند و بـه   که سکوت، به مثابۀ بخشی از زبان، امروزه بخشی از روایت داستانی را بازگو می
اصطالحی تخصصی در زمینه تحلیل گفتمان تبدیل شـده اسـت، امـا بیـان غیرمسـتقیم      

اي  گیـرد کـه بـه شـیوه     ا نیز دربرتواند بسیاري از صنایع ادبی مانند استعاره و مجاز ر می
در نتیجه، وقتی عبارتی در . روند غیرمستقیم براي زیباسازي و ایجاد لذت هنري بکار می

این نوع سکوت، فضاسازي داستانی صـورت   واسطۀ بهرود، اگر  معنی واقعی خود بکار نمی
ل کنـد،  داسـتان بـه مخاطـب منتقـ     ،رود که انتظـار مـی  را گیرد و یا بخشی از اطالعاتی  

  .شوند هاي مختلف سکوت بیان شود، صنایع ادبی به سکوت تبدیل می نقش واسطۀ به
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  1نقش ترغیبی سکوت
 يامـر  يهـا  اغلب ساخت. مخاطب است يام به سویپ يریگ در نقش ترغیبی کالم، جهت

بر طبق نظر یاکوبسـن، تمرکـز بـر    . آیند شمار می هن نقش بیا يها ن نمونهیاز بارزتر ،زبان
شود که از لحاظ دستوري حالـت نـدایی و    اطب باعث ایجاد کارکرد ترغیبی مینقش مخ

 »تـو «در مرکز این کارکرد ضمیر دوم شـخص  . )355: 1960یاکوبسن،( گیرد امري را دربرمی
) گفتـار و سـکوت  (رفتـار کالمـی گوینـده     واسـطه  بهگرچه همه کارکردها . گیرد قرار می

هـا و نیـز    کـاربرد واژه . دهـد  بر کارگفت قرار می شوند، کارکرد ترغیبی تمرکز را شروع می
توانـد نقـش    بدین معنا که همانگونه که کالم مـی . کردن مخاطب است سکوت براي فعال

سـه نـوع سـکوت    . ترغیبی ایفا کند، سکوت نیز داراي نقش ترغیبی براي مخاطب اسـت 
  : توان برشمرد ترغیبی می

  
 : ن، سکوت به مثابه نشانگر گفتما2سکوت فرایندي

گوینـدگان  «گیري است، با فرض اینکـه   این نوع سکوت نشانۀ تعاملی مناسبی براي نوبت
. )700: 1974، 3ساکز( »تواند سخن بگوید کنند و در آن واحد فقط یک گوینده می تغییر می

کنـد کـه ایـن     طبق قانون مبنی بر گذر، گوینده کنونی، گوینـدة بعـدي را انتخـاب مـی    
ایـن  . ب خود یا انتخاب همان گویندة قبلی براي ادامه کالم باشدتواند به صورت انتخا می

ایـن  . قانون تا آنجا ادامه دارد که انتقال به فرد دیگري صورت گیرد و یا کالم پایان یابـد 
بـر  «ابزاري که . نظریه قبل از ایجاد این اصطالح، به مثابۀ یک نشانگر گفتمانی بوده است

حدهاي کوچک سخن بستگی ندارند و معناهاي بیانی کنند و به وا سطح گفتمانی کار می
  . )318، 37: 1987، 4شیفرین( »دهند یا اجتماعی را انتقال نمی

گفتمـان مطـرح    هاي تحلیـل  گیري در بحث بعدها نشانگرهاي گفتمان به منظور نوبت
برخالف کارکرد ارجاعی و عاطفی، این سکوت بخشی از کالم گوینده نیسـت و در  . شدند

-سـاویه ( »گیـري  به ساختار گفتمان در قلمـروي نوبـت  «کند و  مرز گفتار بروز میواقع در 
ترغیبی است کـه   ،سکوت یک نشانگر گفتمان در کارکرد. تعلق دارد) 3746: 1994ترویک، 
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بـه عنـوان   . )1920: 2008افـرات،  ( »کنـد  نقش مخاطب را براي هدایت گفتمان فعال مـی «
م با تک سرفه یا ایجاد صدایی کوتـاه ماننـد   گوید، شخص دو مثال، وقتی کسی سخن می

»برد که نشان دهنده آمـادگی او بـراي ورود بـه     ، به نوعی یک نشانگر گفتمانی بکار می»ا
  بینیم که راوي مشـغول خودگـویی ذهنـی    به عنوان مثال، در نمونه زیر می. مکالمه است

خواهـد بـه    راوي نمی .خواهد حرفی را شروع کند هاي او می است و باغبان در میان حرف
  : دهد اش ادامه می هاي ذهنی او اجازه سخن دهد و به خودگویی

 »تا جواب این باغبـان را نـدهم، آسـایش نخـواهم داشـت     . نخیر. با ترس و شرم )1(
  .)127: 1380 ترقی،(

گیري بـراي شـروع    ، سعی در نوبت»...جا ...آق«در این بخش داستانی، باغبان با گفتن
کنـد، نشـان دهنـده حضـور      عبارت که خودگـویی راوي را قطـع مـی   مکالمه دارد و این 

شـود   شخص دیگر براي مشارکت در مکالمه است که البته به او اجازه مشارکت داده نمی
نکته قابل توجه در این داستان این اسـت کـه در جریـان    . کند و خودگویی ادامه پیدا می

د، اما در این مکالمه، راوي با خود مکالمه معموالً بیش از یک نفر باید شرکت داشته باشن
  .شود پردازد و مانع شرکت شخص دیگر در این فرایند می به مکالمه می

  
  1سکوت ترغیبی مفهومی

 .)1920: 2008افـرات،  (اي دیگر، نوعی سکوت محسوب مـی شـود    جایگزینی اسم با ضمیر یا نشانه
یـا   »خـدا «اي بکار بـردن کلمـه   به ج »به نام او«نویسند  به عنوان مثال، وقتی اول نامه می

ـ    . استفاده شده اسـت  ،اي از سکوت ترغیبی مفهومی ، به گونه»اهللا«  ۀایـن سـکوت بـه مثاب
هاي  همه کنش. شوند هاي جادویی است که با نامگذاري فعال می ابزاري براي منع قدرت

 ها به طور عـام  همچنین، حریم واژه. منعی نوعی کارگفت هستند که نقش ترغیبی دارند
به عنوان مثال، . به عنوان سکوت منعی باید در نظرگرفته شوند »چشم بد«و خاص، مانند 
  : خوانیم در متن زیر می

هاي  حرف... آورد که اي از آن کتاب را در کتابم بیاورم بالیی سرم می اگر جمله« )2(
  . )91: 1378کاتب، (»اي نگذاشت ناشر دیگر برایم چاره

                                                
1. Conceptual conative silence 
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که چه بالیـی سـرش خواهـد آمـد و بـا منـع گفـتن و        گوید  در این نمونه، راوي نمی
دهد که به نوعی سکوت درباره یک  گذاشتن نشانه سه نقطه، وحشت از آن بال را نشان می

توان گفت در این نوع کـارکرد سـکوت، از گفـتن یـک      در واقع، می. است) واژه حریم(تابو 
شود و خواننده ترغیب  شود و درباره آن سکوت می واژه به صورت مستقیم پرهیز می حریم

  .شود که در نقشی فعال، خود معناي واقعی آن را از خالل بافت دریابد و کامل کند می
  

 1سکوت گوینده به مثابه کارگفت

کارگفت مستقیم یا غیرمستقیم براي ایجاد کنش منظوري  ۀسکوت، مانند گفتار، به مثاب
 »زنـم  و ندي، باهـات حـرف نمـی   تا وقتی که قرضت ر«به عنوان مثال، جمله . رود بکار می

عدم سخن گفتن، یعنـی عـدم ارتبـاط زبـانی کـه بـه       «آید و این  می شمار بهنوعی تهدید 
در اینجـا،  . و داللت بر تهدیـد دارد  )1920:  2008افرات، ( »صورت مستقیم بیان شده است

کارکرد سکوت، مخاطـب را تهدیـد بـه قطـع هرگونـه ارتبـاطی، از جملـه         واسطه بهراوي 
، رضـایت  در واقـع . تواند نشانه رضایت باشـد  همچنین، سکوت می. کند تباط کالمی میار

افـرات،  ( شود ممکن است به صورت یک کارگفت مستقیم بکار رود که به گوینده اعالم می
، کارگفت غیرمستقیم را بـه عنـوان کـنش منظـوري تعریـف      )1975(2سرل. )1921: 2008

: 1975سـرل،  (کند جراي یک صورت دیگر عمل میکند که به صورت غیرمستقیم و با ا می
 ولی براي بیان پرسش بیـان شـود، در   ،اي به صورت خبري بدین معنا که، اگر جمله. )60

  . واقع از کارگفت غیرمستقیم استفاده شده است
تـوان گفـت کـه مفهـومی بـه       کارگفت غیرمسـتقیم مـی   ۀدرباره نقش سکوت به مثاب

بدین معنی که سکوت به جـاي کـنش   . ایگزین آن شوداللفظی اضافه و یا ج معناي تحت
بـه عنـوان مثـال،    . )1922:  2008افـرات،  ( شود سازي معنایی دیگر می مستقیم، باعث فعال

وقتی کارگفت غیرمستقیم نقش کالمی دارد، گوینده مفهومی را به صورت پرسشی بیـان  
. »هوا سرد اسـت «یو منظور او صورت خبري عبارت است، یعن »هوا سرد نیست؟«: کند می

اما کارکرد سکوت کارگفتی وقتی است که مفهومی اضـافه شـود و منظـور گوینـده ایـن      
توان نوع کـارکرد سـکوت    اي از داستان درخت گالبی، می در نمونه. »در را ببند«باشد که 

                                                
1. Speech act 
2. Searle 
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  . تر مشاهده کرد کارگفت را به صورتی ملموس ۀبه مثاب
تحقیـر و  . زنـد  با درخـت حـرف مـی   . تباغبان، تبر به دست، آماده ایستاده اس« )3(

تبـر را نشـانش   . کوبـد  اش مـی  خاصـیت  با لگد به تنـه بـی  . توهین اش می کند
. خواهـد  باغبان نظر من را می«...».کنند اش می دیگران نیز لعن و نفرین. دهد می

  .)146: 1380ترقی، ( »چه نظري؟
را بگویـد، جملـه    در این بخش داستان، راوي به جاي اینکه در پاسخ باغبان، نظـرش 

هدف راوي واقعاً پرسـش کـردن نیسـت، بلکـه بیـان ایـن         در اینجا،. برد پرسشی بکار می
ـ          کارگفـت   ۀمطلب است که نظري نـدارم و بـدین گونـه بـا بکـار بـردن سـکوت بـه مثاب

پـردازد و بخشـی از داسـتان را بـدین      غیرمستقیم، به صورت غیر مستقیم به روایت مـی 
هاي باغبان اهمیت چندانی قائل نیست و یـا   وي براي صحبتدهد که را صورت شکل می

  .هاي دیگري دارد موضوع مورد نظر باغبان براي او جذابیتی ندارد و او دغدغه
  

  1نقش ارجاعی سکوت
ام به یپ يریگ یکی از اجزاي ارتباطی کالم از دید یاکوبسن، موضوع است که در آن جهت

نـافردي ارتبـاط مسـتقیم و غیرمسـتقیم از     هاي بی ترین بخش از مهم. موضوع است يسو
وقتـی  . شود خالل مجراي ارتباطی در کالم است که هدف آن رساندن اطالعات فرض می

گوییم و قصدمان انتقـال مفـاهیم خاصـی بـه مخاطـب       از موضوعی قابل درك سخن می
است، با نقش ارجاعی زبان مواجهیم، به این معنا که همه عناصر و اجزاي یـک جملـه در   

شوند و شنونده را به موضوع اصـلی   هت تبیین و توضیح موضوع مورد بحث، ترکیب میج
هایی درباره جهـان   گوینده براي انتقال گزاره واسطۀ بهدر این نقش، زبان . دهند ارجاع می

ناشی از برتري یافتن موضوع بر دیگر عوامـل ارتبـاط    ،رود و این نقش به شنونده بکار می
آمـوزش دادن و همچنـین تشـویق    : کنـد  کلـی را دنبـال مـی   کالمی است کـه دو هـدف   

جهان خارج به عنوان سـوم  ) 1934(اولین سازه ارتباطی بوهلر . مخاطب به کنشی خاص
پاره . است که هستۀ کارکرد ارجاعی است) بیرونی در ارجاع به گوینده و شنونده(شخص 

  . گفتارهاي بیانی معناي غیرنشاندار این کارکرد هستند

                                                
1. Referential function 
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نشانه صـفر بـه مثابـۀ سـکوت     . ین نقش ارتباطی کالم، در سکوت هم وجود داردمعادل ا
گوینـده  . در آن دخیـل باشـد   »انتخـاب «دهد که  معنادار از نظر صرفی تنها وقتی رخ می

همـراه    به عنوان مثال،. رساند حذف مادیت صرفی، معناي ارجاعی سکوت را می واسطه به
متصلی وجود نـدارد و همـین عـدم وجـود،     فعل سوم شخص در زبان فارسی هیچ ضمیر 

وقتـی کسـی فـرم مهـاجرت را     «بـه عنـوان مثـالی دیگـر،     . نشان دهنده وجود آن اسـت 
او یکی باشـند، لزومـی نـدارد بـه پرسـش سـال       کند، اگر محل تولد و اقامت فعلی  پرمی

ام و ایـن جـاي    مهاجرت پاسخی بدهد، زیرا معناي آن این است که هرگز مهاجرت نکرده
ها  البته همۀ سکوت. شود تلقی می )45: 1995، 1تیرسما( »خالی در این فرم، سکوت معنادار

وت ارجـاعی تلقـی   تواند سک گاهی صرفاً حذف بخشی از پاسخ نیز می. نشانۀ صفر نیستند
و  »صـورت فعلـی مجهـول    ]+پـذیر  کـنش [«: به گفته افـرات، دو صـورت مجهـول   . شود

اولـی  . آیند ، از دو منشأ زبانی متفاوت می»]کنشگر+[صورت فعلی مجهول]+پذیر کنش[«
منشأ سامی باستان دارد که از صورت معلوم ساخته شده و در صـورت نامشـخص بـودن    

 أ هند و اروپایی دارد و تغییر شکل صـورت معلـوم اسـت   رود، دومی منش کنشگر بکار می
کارکردهاي مختلف هر  علتامروزه انتخاب یکی از این دو صورت به . )247: 1984کینـان،  (

مشخص نبودن کنشگر، بلکه بـه   علتکدام است و صورت مجهول سامی دیگر نه تنها به 
ایـن کـاربرد   . رسد یبدیهی بودن آن براي مخاطب است که گفتن آن حشو به نظر م علت

  . کند صورت مجهول معناي ارجاعی را منتقل می
شـاعران از جملـه کسـانی    «داند که  تفاوت نثر و شعر را در این می )1947(ژان پل سارتر 

بکـار   ؛خواهنـد آن را چـون وسـیله    دهند یعنی نمـی  هستند که تن به استعمال زبان نمی
سـارتر،  ( »دوري جسته است ،به عنوان ابزار حقیقت این است که شاعر یکباره از زبان. برند

این بدان مفهوم است که بکار بردن نقش ارجاعی کـالم، بیـان شـفاف    . )60: 1370]1947[
توانـد   اما نقـش ارجـاعی سـکوت مـی    . آید می شمار بهمسائل، متعلق به نثر و غیرشاعرانه 

قـش ارجـاعی   متـون نثـري کـه از ایـن ن     علـت به همـین  . اي براي شاعرانگی باشد نشانه
هـاي   به عنوان مثال، کاربرد شـکل . کنند، داراي زبان شاعرانه یا ادبی هستند استفاده می

، اثـر  2»زندگی و عقاید آقاي تریستام شـندي «گرافیکی و شمایلی و خطوط تیره در رمان 
                                                
1. Tiersma 
2. Tristram Shandy 
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در ایـن رمـان،   . )3(آینـد  می شمار بهبه نوعی سکوت ارجاعی  )1756/1964( 1لورنس استرن
از . تیره داراي بسامد بسیار باالیی است و همچنین کارکردهاي متفاوتی داردکاربرد خط 

ـ : تیره در این رمان عبارتند از کارکردهاي خط د کـردن عبـارات از هـم گسـیخته در     مقی
هاي سانسـور شـده    هاي حذف شده در بخش ها، شروع بند و همچنین اشاره به نامه جمله

سـکوت ارجـاعی    ،بـه جـاي نامـه حـذف شـده     ، جایگزینی خط تیـره  در واقع. متن است
شـود   عالوه بر خط تیره، در این رمان یک صفحه کامال سیاه مشاهده می. رود  می شمار به

سـیاه   ۀدر ایـن بخـش، صـفح   . که فقط نام نویسنده و شـمارة صـفحه در آن وجـود دارد   
اعی سکوت ارجـ  واسطه بههاي داستان دارد که  ، یکی از شخصیت2»یوریخ«داللت بر مرگ 

  . )1915: 2008افرات، ( شود این پیام منتقل می
اثـر پیتـر     ،»بان از ضـربه پنـالتی   ترس دروازه«توان به داستان  اي دیگر، می به عنوان نمونه

  :اشاره کرد 3هاندکه
  

)4(  
  
  
  
  
  
  

  ) 130: 1380هاندکه، (
  

بـرد و همـه    در اواخر داستان، شخصیت اصلی داستان در حالتی غیرعادي بـه سـرمی  
هـاي قـراردادي در بخشـی از مـتن،      در نتیجـه، بـه جـاي واژه   . بیند را جا به جا می چیز

هـا بـه غیـاب رانـده      شود که به نـوعی مفهـوم اولیـۀ واژه    تصاویري غیرقراردادي دیده می
مفاهیمی را در ذهـن خـود    ،سکوت ارجاعی واسطۀ بهشود و خواننده در کنشی فعال،  می

فتن ارجاع مفهومی تصویر و سپس یافتن کنش داللی آن در اینجا، با یا. کند بازسازي می
  در متن، که همان بازنمایی حالت سرگیجه و سردرگمی است، بخشی از روایت داستان

                                                
1. Laurence Sterne 
2. Yorick 
3. Peter Handke 
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  .شود سکوت ارجاعی ساخته می واسطه به
، در ابتـداي  2»آنتـوان دوسـنت اگزوپـري   «، اثـر  1»شـازده کوچولـو  «همچنین، در داسـتان  

بر ماري که فیلی را بلعیده است، بـه دیگـران نشـان     ا مبنینقاشی خود ر ،راوي ،داستان
  :بینند کشد که دیگران آن را کاله می او براي این مفهوم، تصویري می. دهد می
  

)5(   
  

  )1: 1943اگزوپري، (
شـود کـه از    این فاصلۀ میان تصویر توصیف شده و کشیده شده، سکوت ارجاعی تلقی می

نظر است که براي دیگران همیشه بایـد  مفهوم مداین  ،خالل این تناقض تصویر و توصیف
  .همه چیز را توضیح داد تا آن را متوجه بشوند

هـایی نـادر در    شود، ولـی نمونـه   تر از این نوع سکوت استفاده می هاي ایرانی، کم در نمونه
، اثـر لـیال   »ضمیر چهـارم شـخص مفـرد   «در رمان  آنهااین زمینه وجود دارند که یکی از 

رسـد کـه    در این اثر، راوي به صـفحه اي از کتـاب مـی   . شود مشاهده می )1379(صادقی 
. )31: 1379صـادقی،  ( انـد  سفید شـده  ،هاي کتاب بیند یا صفحه هاي او نمی داند چشم نمی

اي بر سرگشتگی راوي در هزارتوي خوابی اشـاره دارد کـه کسـی در     این سفیدي به گونه
است که وقتی در این هزارتـوي معماگونـه    آن به قتل رسیده و راوي در صدد یافتن قاتل

رسـد   در همین داستان، راوي به صـفحاتی مـی  . شوند ها سفید می شود، صفحه گرفتار می
هـا ناخوانـا و محـو     در این کتـاب، کلمـه  . هاي کهن است که دربارة کتابی مربوط به دوره

غیرقابـل   هـا  یعنـی کلمـه   ؛شـود  شوند و این ناخوانایی در همان صفحه نیـز اجـرا مـی    می
شوند که این نـوع سـکوت ارجـاعی بـه احسـاس دلهـره، گیجـی و         رنگ می خواندن و کم

. )40-39: همـان ( کنـد  سردرگمی راوي براي خواندن سرنوشت خود در آن کتاب اشاره می
داستان وقـتم کـن   «، در مجموعۀ »ها آغاز لکه«نمونۀ دیگري از سکوت ارجاعی در داستان 

   :ه، قابل مشاهده استاز همان نویسند »که بگذرم
  

                                                
1. The Little Prince 
2. Antoine de Saint−Exupery 
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                )6(  
  ،    صفحه سفید کاغذ، یک زندگی بالقوه است که با اولین  

  .از صفر به ، از الف به ي و الی آخر. نهایت حرکت از هیچ به سوي بی. حرکت ایجاد شد

               ایجاد شده بر لوح، روي هم رفته    این لوح هستی به چند خط که برسد،

  . کند که یا مرگ است یا زندگی دیگر ایجاد می    روي هم رفته

  )55: 1380صادقی، ( 
هـاي گرافیکـی و حتـی سـفیدي کاغـذ بـه صـورت سـکوت          در این داستان، از شکل
از آغـاز خلقـت سـخن بـه میـان       ،از آنجایی کـه در داسـتان  . ارجاعی استفاده شده است

شود و به جاي  داند چه هستند، گفته می هایی که گویا راوي هم نمی آید، دربارة شکل می
در میانـۀ مـتن    آنهاشود که حضور نامتعارف  هایی دیده می هاي مبهم، شکل این چیستی

چراکـه  . منتقـل شـود   آنهـا شـوند تـا ابهـام هـویتی      یک نوع سکوت تلقی مـی  ،نوشتاري
در جـاي  توانند  کرد و طیف وسیعی از مفاهیم می آنهاتوان کلمۀ دقیقی را جایگزین  نمی

  .کلمات محذوف و اشکالی که به چیزي نامشخص ارجاع دارند، قرارگیرند
، اثـر  »اش آزاده خـانم و نویسـنده  «توان بخشی از داسـتان   اي دیگر، می به عنوان نمونه

هـا، تصـاویر و    در این رمـان حضـور شـکل   . را مورد مالحظه قرار داد )1381(رضا براهنی 
. گیـرد  اي فانتزي به خود مـی  داشته و گاهی جنبهها گاهی کارکرد سکوت ارجاعی  عکس

یک تصویر اسکیزوفرن است که در متن رمان به  »آزاده خانم«شخصیت اصلی رمان یعنی 
، دختـر روسـی کـه منتظـر فـدور اسـت،       »ناسنتکا«صورت تصاویري قطعه قطعه از جمله 

صـیت اصـلی   آزاده خـانم شخ . شـود  رقاصه یک معبد پل سه قاره و دیگر تصاویر ارائه می
شـود تـا    رمان است که در مرکز رمان قرار ندارد و مدام به تصویرهاي دیگري تبدیل مـی 

هایی از رمان که واقعیت ندارد، جنبۀ واقعـی بـه    مرز خیال و واقعیت از بین برود و بخش
شود کـه هرکـدام    چاپ می )4(به همین منظور، تصاویر متفاوتی از آزاده خانم. خود بگیرد

توصیف کالمـی شخصـیت متکثـر آزاده خـانم را بـه غیـاب رانـده و بـا ارائـه          اي  به گونه
. تصویرهاي متفاوت از او به واسطه سکوت ارجاعی به تکثر شخصیت داستان اشاره دارنـد 

 واسـطه  بـه پـردازي   از دیگر سو، ارائۀ برخی تصویرها داللتمند نیستند و منجر بـه روایـت  
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کـه عکسـی از مـادر را نشـان      308فحه از جملـه تصـویر صـ    ؛شـوند  سکوت ارجاعی نمی
کنـد و بـه روایـت داسـتانی کمکـی       این تصویر صرفاً کارکردي شمایلی پیدا می. دهد می

  .کند نمی
  

  1نقش شعري سکوت
وبسـن اسـتفاده از اصـطالح    کایالبتـه  . ام استیخود پ يام به سویدر این بخش، جهت پ

که یاکوبسن به الگـوي بـوهلر   دو نقش اخیري . ندک ینقش شعري را تنها به شعر ختم نم
نقش محوري دارند، زیرا با زبان به عنوان مرکز خـود  ) ها محور دال(اضافه کرد براي زبان 

مرز باریکی وجود دارد که نبایـد ایـن    ،میان نقش فرازبانی و نقش شعري. کنند رفتار می
رود،  مـی  توالی بـراي سـاختن یـک معادلـه بکـار     «در فرازبان، . درآمیختدو را با یکدیگر 

در . )1925: 2008افـرات،  ( »رود که در شعر معادله براي ساختن یک توالی بکار مـی  درحالی
. گیـرد  مـی  یـد بـر خـود پیـام قـرار     کأشعر، نقش شعري برجسته است؛ به عبارت دیگر ت

. داند یب میکارزي از محور انتخاب بر محور تر نی اصل همکوبسن نقش شعري را فرافکیا
در مرکـز نقـش   . نـد ک صورت و نقـش را بـا هـم تلفیـق مـی      ،به خوبیبر این اساس شعر 

و یـا دنیـاي درونـی    ) نقش ارجاعی(شعري، پیام قرار دارد که در آن بافت، جهان بیرونی 
مدنظر نیست، بلکه ترتیب ) نقش ترغیبی(سازي شنونده  و یا فعال) نقش عاطفی(گوینده 

است که این  علتبه همین . همیت داردشناختی در آن ا ها به مثابۀ یک توالی زیبایی دال
یاکوبسـن  . زبان را برعهده دارد واسطۀ بهشناختی برانگیخته  نقش مسئولیت تجربۀ زیبایی

نقش استعاري زبان و نقش شعري زبان را دو تعبیـر مشـابه از یـک مفهـوم واحـد تلقـی       
ــی ــر او   م ــه تعبی ــعر ب ــرا ش ــد، زی ــازي واژ   ،کن ــتعاري و مج ــارکرد اس ــا ک ــانهمان در  گ

شـعر، زبـان را بـه آشـفتگی     «بـه عقیـدة روالن بـارت    . ساختاردگرگون شده زبـان اسـت  
هـا   هـا و سـمبل   کشاند، چون تا آنجا که بتواند به تجرید مفاهیم و خودکـامگی نشـانه   می
در شعر از سـاختار  . خواهد رابطه دال و مدلول را به مرزهاي ممکن برساند افزاید و می می

شود و هر اندازه شعر براي وصول بـه خصـلت    برداري می بهره بیش از اندازه ،محو مفاهیم
  به عنوان مثال،. )157: 1368بارت، ( »شود اشیا بیشتر بکوشد، به همان اندازه ضد زبان می

                                                
1. Poetic function 



   205 / ...سکوت ارتباطی در خوانش هاي  نقش

اما مهم نبود، چون مزاحم . دانستم هست می ،هیچ به فکرش نبودم، کوچک که بودم«) 7( 
 .)251: 1381گلشیري، ( »نبود

ملموس نقش شـعري کـالم و نقـش شـعري      یتوان به صورت ل باال، میبا توجه به مثا
چیدمان نشاندار کالم به نقـش شـعري کـالم اشـاره     . سکوت را از یکدیگر متمایز دانست

دارد و تفاوت آن با نقش شعري سکوت در این است که چیدمان تـوالی کلمـات در ایـن    
غایب در متن است که موضـوع  گفتار، به نوعی مبتنی بر نشان دادن اهمیت مفهومی  پاره

هـیچ بـه فکـرش    «شـود کـه    داستان با این جمله آغاز مـی . رود می شمار بهاصلی داستان 
شـود کـه از    گفتار حضور ندارد و مخاطب کنجکـاو مـی   در واقع، فاعل در این پاره. »نبودم

کـه قـرار اسـت بـر موضـوع ارجـاع دهـد، در         »ش«موضوع داستان آگاه شود، ولی ضـمیر 
یعنی موضوعی کـه در  . آید میشمار بهآید و این بنوعی سکوت شعري  ي بعدي میها بافت

توان به حضـور آن   هاي موجود می قرینهۀ واسط بهشود و  مرکز اهمیت قرار دارد، حذف می
شود تا توجه مخاطـب بـه    سازي حذف می این موضوع به منظور برجسته ،در واقع. برد پی

  . عدم وجود آن جلب شود
در بسـیاري اشـعار و   . شعر و ادبیـات نیسـت  ) بافت(شعري به مثابۀ ابژه  البته سکوت

در نقـش شـعري ایـن تصـمیم     . رود ها براي سخن گفتن از سکوت، کلمه بکار می داستان
شناختی تلفیق کنـد   شاعر یا نویسنده است که سکوت را به عنوان بخشی از توالی زیبایی

نشانۀ صـفر، وقفـۀ   : وان بخشی از معادله باشدتواند به عن به عنوان مثال، سکوت می. یا نه
این شـگردها  . روند شعري، حذف یا فضاي خالی همگی براي ایجاد چنین تأثیري بکارمی

سکوت شـعري  . شوند سکوت موجب می /اي به عنوان برونداد معادله گفتار توالی برجسته
  . شود خط تیره و یا صورت کوتاه شده کلمات نشان داده می واسطه به

  
  1قش همدلی سکوتن

ن یـ نـده در ا یاست و گو) تماس( یارتباط يمجرا يام به سویپ يریگ جهت ،ن نقشیدر ا
نقـش  . خود با مخاطـب مطمـئن باشـد    یارتباط يمجرا يل است از برقراریما ،نوع نقش

بـوهلر اضـافه    ةبه سه نقـش مـورد اشـار    )1960(همدلی، اولین نقشی است که یاکوبسن 
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هایی هستند که نخست باعث ایجـاد ارتبـاط، ادامـۀ آن و قطـع      امپی«به گفتۀ او . کند می
 .)355: 1960یاکوبسن،( »کند یا نه شوند تا بررسی کنند که مجراي ارتباطی کار می ارتباط می

   »گم؟ شنوي چی می می«به عنوان مثال، 
همچنین اولین نقشـی  . این نقش تنها نقشی است که میان انسان و حیوان مشترك است

در مرکز نقـش  ) وسیله ارتباط(در قلمروي زبان، تماس . آموزند نوزادان آن را می است که
دهـد، امـا مشـارکت خـاص او باعـث       به نقل از الکان، گفتار تهی فریب مـی . گیرد قرارمی

امـا بـرعکس گفتـار تهـی در     . گفتن در مرکز موضوع باشـد  واسطه بهشود که گوینده  می
: 2008افـرات،  ( ال معناي همـدلی برعهـده دارد  نقش مهمی در انتق ،نقش همدلی سکوت

هاي نقش همدلی اسـت   بازنگه داشتن مجراي ارتباطی در خالل سکوت از ویژگی .)1924
  .شود که باعث نزدیک شدن افراد به هم می

راوي سـخن از احضـار    ،، اثر هوشنگ گلشیري، در تکلم اول در جـایی »نامه جن«در رمان 
  : گوید و می کند جن می

  باشد، به  داشته  محبت  نمعی  بر شخص  هک  سیک  محبت  در باب  و نقش  لهفتی«  )1(
  در روغـن   را نوشـته   نقـش   شـنبه، ایـن   سـه   شنبه، خواه پنج  شنبه، خواه کروز ی

  الهـی   حـول   نـد، بـه  ک  مطلـوب   ۀخانـ  جانب  چراغ  ند و رويک  خوشبودار روشن
  طور صـحیح  اعداد زیرین، به  مع  است  ند، مجربک  حاضر شود و اطاعت  معشوق

   »:است  این. بنویسند
  
  
  
  
  
  

و سپس آوردن تصویري که مربوط به ورد و جادو اسـت،   »این«بکار بردن عبارت ارجاعی 
، حضـور ایـن   در واقـع . دهـد  اي به کارکرد شمایلی یک تصویر، نقش عاطفی مـی  به گونه

ود را در صـحنه حاضـر بدانـد و    خ ،شود که مخاطب تصویر، به صورت داللتمند باعث می
این نوع . اند، ببیند اند و احضار جن کرده همان کاغذي را که راوي و عمو در داستان دیده
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هاي داستان است و عبارت بعـدي   سکوت، در راستاي همزاد پنداري مخاطب با شخصیت
  : داستان مؤید این نکته است

  اشـرف   ۀخانــ   جانـب   بـه   راغچـ   و روي  گیـرم  برمی  از سر چراغ  نیز حباب  من«  )1(
و  »!نکبشـ « :گـویم  و می  خوانم و ورد می  گذارم می  و حباب  نمک می  رده، روشنک

گلشـیري،  ( »...ند کشـ  مـی   هکـ گویند  می  همین  النکمو  ۀهمـو   نکگوید بش عمو می
1378 :528( .  

کـی  بدین صورت، مخاطب با شخصیت داستان به کمک تصویر و کاربرد ضمیر من، ی
در واقع به منظور   شود، از سوي دیگر، وقتی مخاطب به نوشتن اعداد دعوت می. شوند می

نقـش همـدلی سـکوت ایجـاد      ۀاطمینان از حفظ نقش همدلی زبان است، که بـه واسـط  
  .شود شود، چرا که به صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره می می
  

  1نقش فرازبانی سکوت
رسـند و جهـت    و مخاطب بر سر استفاده از رمز به توافق مـی نده یگو ،وبسنکایبه اعتقاد 

ـ   یها از ا زبان یه معموال در تمامکرمز است  يام به سویرنده پیگ  ین نوع نقـش بـه فراوان
براي زبان نه به مثابۀ وسیله، بلکه بـه  : سازة مرکزي این نقش، رمز است. شود استفاده می

با توجه به نشانداري سکوت به معیـار   )1997(2سبئوك. عنوان پایان و هدف مطالعه است
به عقیده او سکوت فروتر از گفتـار اسـت، چـرا کـه سـکوت داراي      . دهد نقشی ارجاع می

تواند براي شرح یا بیـان جسـتاري دربـاره سـاختار      نقش ارجاعی و فرازبانی نیست و نمی
کوت بـراي  اما مثال نقیض براي گفتۀ او، نقش سـ . )46: 1997سبئوك، (خود زبان بکار رود 

گیري در مکالمه بـه ایـن صـورت اسـت کـه سـکوت بـه مثابـۀ نشـانگر           نشان دادن نوبت
شود که نقش فرازبـانی را در تولیـد رهبـري مکالمـه بـر عهـده دارد و        گفتمانی ظاهر می

 به عنوان مثال، اگر شخصی به زبان خارجی با دیگـري صـحبت  . کند می  شنونده را فعال
نقش فرازبانی سکوت ایجاد  واسطۀ بهکند، نقش ارتباطی کند و مخاطب در پاسخ سکوت 

بر این عقیـده اسـت    )1955( 3ویزمن. سکوت نحوي بنوعی نقش فرازبانی دارد. شده است
یـک توقـف    ،مکـث . )258: 1955ویـزمن،  ( که میان مکث و سکوت باید تفـاوت قائـل شـد   
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ي نحـوي  سـکوت سـاختار زنجیـر   . طبیعی در آهنگ گفتار براي استراحت کـردن اسـت  
به عنوان نشانگر در مـرز   ،سکوت. آمیزد ها درمی ها را با سازه شکند و واژه گفتار را می پاره

که به دو صـورت خوانـده    »معلم تاریخ تبتی«به عنوان مثال، . شود ها ظاهر می میان سازه
 »تـاریخ تبتـی   Øمعلم «. شود معناي آن متفاوت می ،شود و با توجه به جایگاه سکوت می
رود که کنشگر  سکوت فرازبانی در ساخت مجهول وقتی بکارمی. »تبتی Øعلم تاریخ م«یا 

  .به جایگاه مفعولی تنزل داده شود) معلوم(از جایگاه فاعلی 
شـنوم،   یزنـم، مـ   یشـوم، لبخنـد مـ    ینم، بلنـد مـ  ینشـ  یگران مینار دک یوقت « )2(

افـتم و   یم یه از درختکام  ی، برگیو م یو م ینم، میب یرقصم، م یچرخم، م یم
ام، لبخند  ام، بلند شده نارشان نشستهکه ک یگرانید ير پاینم زک یخش خش م

  .)28: 1381صادقی، ( »ام، ام و ام و ام دهیام، د دهیام، رقص دهیام، چرخ دهیام، شن زده
اي اسـت کـه قـراردادي بـین مخاطـب و راوي       در این نمونه، چیدمان کلمات به گونه

هاي مفهـومی متفـاوت، ماننـد     هاي مضارع در حوزه رفتن فعلبر بکار  شود مبنی ایجاد می
درنتیجه با ایجاد سکوت در رمزي که داللت بـر کـنش   . نشستن، بلند شدن، لبخند زدن

کـه بـه تنهـایی     »می«کند و خود پس از پیشوند  فعلی دارد، مخاطب نقش فعالی ایفا می
همچنـین  . کنـد  زین مـی هاي مفهومی متفـاوت جـایگ   هایی در حوزه بکار رفته است، فعل

  .افتد نیز اتفاق می »ام«بست  همین قرارداد درباره واژه
  

  گیري نتیجه
طبق الگوي یاکوبسن، فرایند ارتباط شامل شش جزء است کـه هـر کـدام از ایـن اجـزاء،      

کنند و از آنجایی که کالم از گفتار و سکوت تشکیل  هاي ششگانه کالم را تعیین می نقش
هـایی در   هاي ششگانه است که بـا ذکـر نمونـه    وت نیز داراي نقششود، در نتیجه سک می

. شود این مقاله، نقش سکوت در ایجاد فرایند ارتباط بررسی می ادبیات داستانی ایران در
بدین معنا که سکوت به اندازة گفتار براي برقراري ارتباط نقشـمند اسـت و نویسـندگان    

، از )5(ابهـام اسـت   واسـطه  بهلذت هنري  ویژگی خاص ادبیات که ایجاد علتآثار ادبی به 
کـاربرد برخـی از   . کننـد  بیشـتر از متـون دیگـر اسـتفاده مـی      ،هاي مختلف سکوت نقش
داراي بسامد بیشتري در ادبیات داستانی ایران اسـت، ماننـد نقـش     ،هاي ذکر شده نقش

 اما کاربرد نقش ارجاعی سکوت در متون داسـتانی . فرازبانی، نقش شعري و نقش همدلی
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نکته حائز اهمیت در کاربرد انـواع سـکوت ایـن اسـت کـه      . هاي کمتري دارد ایران نمونه
کنند، که نـوع   مخاطب را درگیر خوانش متن و مشارکت خالقانه می ،هرکدام به یک نحو

گیري  انواع مختلف سکوت بستگی به جهت واسطه بهدرگیري مخاطب در فرایند ارتباطی 
، هـدف  )تمـاس (گیري پیام به سوي مجراي ارتباطی  جهت به عنوان مثال، در. پیام دارد

هیپنـوتیزم خواننـده و    در واقـع سکوت ایجاد همدلی و همراه کردن مخاطب بـا مـتن و   
هاي  بازنگه داشتن مجراي ارتباطی در خالل سکوت از ویژگی. اطمینان از همراهی اوست

ه دارد و باعـث  نقش کلیـدي برعهـد   ،نقش همدلی است که در ادبیات داستانی کالسیک
  . شود ایجاد کشش خواندن می

نقش مهمی در ایجاد کنش فعال در خوانش مـتن برعهـده دارد و    ،سکوت  نتیجه، در
توانـد چگـونگی    هـاي ششـگانه سـکوت در فراینـد ارتبـاطی مـی       بررسـی تحلیلـی نقـش   

ن همچنـین، نشـان داد  . ابزار غیرکالمی در داستان را مطالعه کند واسطه بهپردازي  روایت
بسامدهاي مختلف و امکانات مختلفی که در متون داستانی مختلف براي بیان مطالـب از  

هاي نـوین روایـت و    اي را براي شیوه تواند پیشنهادهاي تازه طریق نگفتن وجود دارد، می
  .شناسی آثار داستانی مختلف ارائه دهد همچنین سبک

  
  نوشت پی

ــو  :ك.ر . 1 ــیس )2002(، تومــاس هــاکین )2009، 2007، 1988، 1973(تومــاس برون ، دن
، )1985( یـک ترو -هی، سـاو )1985(، دبـورا تـانن   )ب2007الـف،  2007، 1997( کورزون

  .و غیره) 2000، 1997، 1993(جاورسکی 
  .90-69: 1389صادقی و دیگران،  :ك.ر. 2
در ده سـال   آنهـا و بقیه  1759این رمان در نه جلد به چاپ رسید که دو جلد اول در سال . 3

  .عد نوشته شدب
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