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  چكيده 
پردازد كه جاي آن يك رد باقي   غيابي معنادار ميةاين مقاله به بررسي انواع مختلف سكوت به منزل

دهد كه  بررسي سكوت داللتمند نشان مي. هاي مختلفي تجلي دارد اين رد سكوت به شكلدر . ماند مي

ارهاي گفتماني در متن حضور دارد و نظام زبان بخشي از پيام خود ابزواسطة    بهاين سكوت نشاندار

به همين دليل سكوت در ادبيات به . دهد  سكوت انتقال ميةواسط  بهبيان و بخشي راواسطة   بهرا

پرسش اين پژوهش، چگونگي كاركرد . گيرد صورت يكي از شگردهاي روايي مورد استفاده قرار مي

 بدين مفهوم كه سكوت نوشتاري در چه سطوحي و براي ؛ستان استگفتماني سكوت نوشتاري در دا

اين مقاله به امر تحليل پنج داستان كوتاه ايراني، در سه . رود ميكار   بهچه كاركرد گفتماني در داستان

دهد كه سكوت به   نشان ميآمده دست به ةپردازد و نتيج سطح ساختاري، معنايي و كاربردشناختي مي

گيري روايت در سه سطح و بر روي سه محور  و چگونگي شكلمندي   ساختةلععنوان ابزار مطا

سازي، فضاسازي و  افكني، تعليق، زمينه جانشيني، همنشيني و برهمكنش به منظور ايجاد گره

  . شود گشايي در پيرنگ و داستان بازنمايي مي گره

  

  .، روايت سكوت، جانشيني، همنشيني، برهمكنش:هاي كليدي واژ
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  دمهمق. 1

به گفتار مربوط باشد، بلكه بازنمودهاي نوشتاري سكوت به تنها سكوت مبحثي نيست كه 
شود و در واقع آنچه كه در متن غايب است، قابل  تواند گفته شود يا گفته نمي مفهوم آنچه نمي

در مطالعات ادبي از لحاظ نظري با رويكردهاي ادبي و بالغي مختلف به مفهوم . بررسي است
، شوالم )2003(، مسي )1998(توان به آثار پوليتي  اند كه از اين ميان مي اختهسكوت پرد

 به بخشي از تنهاها  اما همه اين ديدگاه. اشاره كرد) 2004(، گلين )2002(، يو تسنگ )1998(
كنند و نظرياتي هم كه در فلسفه و ادبيات در باب سكوت داده شده، بيشتر  سكوت اشاره مي

، هاكين )1988، 1973(شناسي اجتماعي افرادي چون برونو  در زبان.  نظري دارندةجنب
، 1993(، جاورسكي )1985( ترويك -، ساويه)1985(، تانن )2007، 1997(، كورزون )2002(

اي بر مبحث سكوت به  اند و كم و بيش نيز اشاره به سكوت در گفتار پرداخته) 2000، 1997
ن پژوهش، تالش بر اين است كه كاركرد گفتماني  اما در اي،اند مثابه بخشي از زبان كرده

 بدين معني كه چگونه با نگفتن يك تكه از ؛گيري روايت داستاني بررسي شود سكوت در شكل
  .توان در راستاي روايت داستان حركت كرد داستان، مي
 سكوت نوشتاري و اينكه سكوت نوشتاري ،ند از چيستيا هاي اين پژوهش عبارت پرسش

در پاسخ به پرسش اول، . شود و چه كاركردهايي دارد زباني بازنمايي ميدر چه سطوح 
 گفتماني به معناي غياب يك عنصر بافتي است و هر ردي كه ةتوان گفت كه سكوت يك مقول مي

سكوت در سه . شود  سكوت تلقي ميةمبني بر حضور غيرفيزيكي عنصري غايب باشد، نشان

 3 و برهمكنش2، همنشيني1بر سه محور جانشينيسطح ساختاري، معنايي و كاربردشناختي 

، سكوت 4افكني سكوت ساختاري براي ايجاد گره.  انواعي دارندهر يكشود كه  بازنمايي مي

 مورد 7افكني و تعليق  و سكوت كاربردي براي گره6 و فضاسازي5سازي معنايي براي زمينه
شود كه به تحليل  حليلي اتخاذ ميت -در اين مقاله، روش پژوهش توصيفي. گيرند استفاده قرار مي

 گلشيري، بهرام صادقي، گلي ترقي، هوشنگ(پنج داستان كوتاه معاصر ايراني از پنج نويسنده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. paradigmatic 
2. syntagmatic 
3. comitative 
4. complication 
5. setting 
6. atmosphere 
7. suspense 
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هايي از اين  شود كه البته در اين مجال تنها نمونه پرداخته مي) زويا پيرزاد و ابراهيم گلستان
  . شود يدادن كاركردهاي گفتماني سكوت ارائه م بررسي در جهت نشان

  

  چيستي سكوت نوشتاري و انواع آن. 2

و نوشتار است كه با نبود خود ) بيان( گونه عنصر زباني در گفتار سكوت به معناي غياب هر
سكوت وقتي معنادار است كه . كند به صورتي متناقض حضوري نشاندار و معنادار ايجاد مي

لت كند كه پيوسته به تعويق يك فقدان يا جاي خالي در يك بافت گفتماني به مدلولي دال
هاي متفاوتي مطرح است كه در فلسفه به نام غياب، در نحو به نام  اين مفهوم در رشته. افتد مي

. شود  تهي، در صرف به نام عنصر صفر و در تحليل گفتمان به نام سكوت عنوان ميةمقول
كند  ها را پر ا شكافكند اين جاهاي خالي ي گفتارها، سعي مي درك معناي پاره«خواننده براي 

فرايندي ترميمي «او در . )105: ]1983[1368(ايگلتون، ( »و به دريافت خود سامان ببخشد
: همان( »نگارد كند و متن آرماني خود را مي هاي خود را وارد متن مي دانسته بخشي از پيش

106 .(  
  ):1996(به گفته ارنست همينگوي 

آگاهي دارند، حذف مي كند  ها ن و خواننده بر آهايي از متني را كه خودش نويسنده بخش«
اند، مانند كوه يخي كه در هنگام حركت يك  هاي محذوف از خالل متن قابل درك و اين بخش

  ).3: 2004گلين، ( »هشتم آن باالي آب است
گفتار   بيايد و پاره1زمينه  بر اين عقيده است كه تنها وقتي سكوت به پيشباربارا جانستون

از نظر او . توان توجه كرد هاي آن در گفتمان و جهان مي  برود، به سكوت و نقش2نهزمي به پس
اي از  هاي نگفته  دو زمينه براي تجلي سكوت هستند، زيرا بخش،انگاري و داللت ضمني پيش

  ). 70: 2008جانستون، (كنند  كالم را در آگاهي شنونده فرض مي
غياب در برابر حضور است و غياب چيزي ترين ابزار  ، نوشتار مهم دريداةبنا به گفت

  ).62: 1976دريدا،  (زمينه راندن به قصد گفتن چيزي ديگر نيست مگر هرگونه حذف و به پس
 گفتماني به معناي غياب عنصري بافتي است و هر ةسكوت نوشتاري به عنوان يك مقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. foregrounding 
2. backgrounding 
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سكوت . شود  سكوت تلقي ميةردي كه مبني بر حضور غيرفيزيكي عنصري غايب باشد، نشان
در سه سطح ساختاري، معنايي و كاربردشناختي بر روي سه محور جانشيني، همنشيني و 

 سكوت ،1سكوت ساختاري به دو نوع حذف و ارجاع پسرو. شود برهمكنش بازنمايي مي
انگاشت و تضمن  معنايي به دو نوع استعاره و مجاز و سكوت كاربردشناختي به دو نوع پيش

سازي و  افكني، سكوت معنايي براي زمينه  ساختاري براي ايجاد گرهسكوت. شوند تقسيم مي
البته اين . گيرند افكني و تعليق مورد استفاده قرار مي فضاسازي و سكوت كاربردي براي گره

شود، بلكه هر متني با   متون را در خود جاي دهد، تلقي نميةبندي الگويي همگاني كه هم تقسيم
. ز سكوت، نسبت به ديگر متون، از تمايز سبكي برخوردار استتوجه به كاربرد نوع خاصي ا

اي كه در   فرضيه؛ زيرا نه ساختار آن،متن استمندي   ساختهدف از بررسي سكوت بررسي
  . صدد اثبات آن هستيم، مبني بر مشاركت سكوت در روايت داستان است

  

 بررسي سكوت بر محور جانشيني. 1-2

 )تركيب ( و همنشيني)گزينش ( جانشينيهايمحورمفهوم  ار براي اولين بفردينان دو سوسور
 در طول محور جانشيني زبان دو محور وجود دارد كه دربه بيان او، . را مطرح كرددر زبان 

سوسور، ( »تواند در نظر گرفته شود يك چيز تنها در يك زمان مي«رود و  زمان پيش مي
جاي خالي «. در اين محور قابل بررسي استديگر  پنهان هر واژه با واژه ة رابط كه)80: 1983

  جانشيني قرار بگيرد، پرة غايب تنها با چيزي مانند خود كه بتواند با آن در رابطةواژ
 غايب را ة نخست از طريق ترتيب نحوي آن عناصر، نقش نحوي واژه بنابراين خوانند؛شود مي

انديشيدن به كل مفهوم عبارت،  غايب را از طريق ةكند و سپس نقش داللتگرانه واژ دريافت مي
 متن، جاي خالي را با ةدانسته و تجرب آشنايي با زمينه و ارجاعات كلي متن، به مثابه پيش

بنابراين، در محور ). 56: 1381رضايي راد، ( »كند هايي ديگر پر مي ها و استعاره معادل
در صورتي كه . دشو هاي زباني انتخاب و جايگزين مي جانشيني، يك دال به جاي ديگر دال

  . دال بر محور جانشيني بر يك غياب داللت كند، سكوت دالي رخ داده است
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cataphora 
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 سكوت ساختاري بر محور جانشيني. 1-1-2

ند از ارجاع، جايگزيني، ا انواع مختلف ابزار انسجامي در متن از ديدگاه هليدي و حسن عبارت
توان   ميان عناصر انسجام، مي در).4: 1980هليدي و حسن، (حذف، ربط و واژگان انسجامي 

توانند منجر به ايجاد سكوت  گفت كه جايگزيني، ارجاع و حذف در تعامل با يكديگر مي
حضور خود حضور معنايي  وقتي يك دال بر غياب داللت كند، يعني با عدم. ساختاري شوند

ه عنصري را نشان دهد، سكوت در سطح ساختاري رخ داده است كه يا به صورت حذف يا ب
 در اينجا، به بررسي حذف به مثابه نوعي جايگزيني .صورت ارجاع پسرو قابل مشاهده است

  .پردازيم و به ارجاع پسرو به عنوان نوعي سكوت ساختاري بر محور همنشيني مي
  

 حذف. 1-1-1-2

 هليدي و حسن، حذف نوعي جايگزيني در سطح دستوري است كه در آن عنصري با ةبه عقيد
اي درون متن است   جايگزيني، حذف رابطه).87: 1980هليدي و حسن، (شود  هيچ جايگزين مي

هيچ معناي ضمني وجود ندارد كه بگويد آنچه . »شود ناگفته رها مي«و حذف چيزي است كه 
 به طور ضمني داللت بر اين دارد كه مطلبي »ناگفته«شود، برعكس  ناگفته است، فهميده نمي

. له، هميشه بيش از آن چيزي است كه در متن وجود داردتفسير يك جم. »شود مي فهميده «
دهد كه عنصري كه وجودش از لحاظ ساختاري الزم است ناگفته باقي  حذف وقتي رخ مي

شود و خواننده از  اي اين ناكامل بودن باعث نشانداري و داللتمندي متن مي بماند و به گونه
نمونه اين نوع . كند گويد، بيان مي ه ميبيش از آنچرا برد كه متن چيزي  مي   اين رهگذر پي

  : اثر گلي ترقي مشهود است،»درخت گالبي «سكوت در داستان
كشيدن،  مثل نفس. كدام كار؟ نوشتن. اندازد ام و عصبانيت كارم را عقب مي عصباني شده«
ترقي، (» اتفاقي ضروري، طبيعي، ممكن. به همين سادگي. مثل بودن. كردن، خواستن نگاه

1380 :127.(  
هايي از كالم حذف شده است كه البته از لحاظ دستوري با   كه بخشبينيم ميدر اين مثال 

 ةمسئل. شود هاي محسوس دستوري مي توجه به بافت روايي داستان مفاهيمي جايگزين فقدان
 نبود يك كلمه در جايگاه خود نيست، بلكه علت حذف كلمه اين است كه به تنهااصلي حذف، 
بينيم  در داستان درخت گالبي، مي. خواننده كمك كند توسط هاي داستاني زيرين ساختن روايت
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هاي داستاني  ها در برخي از موضوع هاي ساختاري بسياري وجود دارد و اين حذف كه حذف
 )رفته دست اي از معشوق از استعاره( خود درخت گالبي ةدر مواقعي كه بحث دربار. بيشتر هستند

رفتن  دست از آنجا كه راوي علت از. شود است، حذف ساختاري بيشتر ميو مفاهيم مرتبط با آن 
 مفاهيمي كه در ةداند، هم هاي سياسي و كتاب نوشتن خود مي معشوق را شغل خود و دغدغه

در نتيجه وقتي راوي . شوند گفتار مرتبط منجر مي اين راستا هستند، به حذف ساختاري در پاره
كند، به دليل ارتباط  اكنون به چه كاري مشغول است، صحبت مي درباره كتاب نوشتن و اينكه هم
  . شود رفته، حذف ساختاري ديده مي دست روايي اين مسئله با معشوق از

  :بينيم ، اثر بهرام صادقي مي»خواب خون « داستاندربه عنوان مثالي ديگر 
 ).377: 1380صادقي،( ».اين آقا زودتر از شما آمده اند... به نوبت است، خانم «:ترازودار گفت

اين است كه نام خانم به عمد ذكر  ةدهند ها نشان چين روايت، حضور نقطه در اين پاره
هاي داستان  بودن تمام شخصيت نام  سبكي دارد، به دليل بيةاين حذف كه جنب. نشده است

 هايش اصرار دارد و اين اصرار را با ايجاد خالء نشان بودن شخصيت نام راوي بر بي. است
 ي چنانكه اسم شخصيت اصلي داستان ژ است، اسم يكي ديگر مرد بلند قد، و نام ديگر؛دهد مي

  . ترازودار است
 :شود ديده مي» درخت گالبي «اي ديگر از اين نوع سكوت در داستان همچنين، نمونه

 ).5: 1382پيرزاد،  (» – دستشويي تا فردا يادم باشد كه ةكاغذ را بايد بچسبانم به آين«

بندي داستان را حذف كرده و به جاي آن از  هاي پايان  اين مثال، راوي به عمد واژهدر
 سكوت ةاگر صرفاً از جنب. هاي سكوت يعني خط تيره استفاده كرده است يكي از نشانه

شويم كه راوي بر فقدان معنادار تكيه  ساختاري بخواهيم به اين حذف نگاه كنيم، متوجه مي
اين فقدان براي ايجاد . كند جاوندي به مثابه نشانگر حذف استفاده ميهاي س دارد و از نشانه

بودن  همين غيرمعمول. دهد صورت غيرمعمول در پايان داستان رخ مي افكني است كه به گره
  .مخاطب است توسط تفسيرپذيري اين حذف ةدهند  نشانمحل حذف و تأكيد بر آن،

  
  سكوت معنايي بر محور جانشيني. 2-1-1-2

  استعاره. 1-2-1-1-2

ها براي بيان يك   گزينش واژه؛ نظر ياكوبسن، دو استعداد براي كاربرد زبان وجود داردربنا ب
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دال و  ةكنند  تداعي ياكوبسن از استعارهاستفادة). مجازي(ها  و تركيب واژه) استعاري(مفهوم 
 و» مشبه «نوعيتواند به  دهد و مي ها رخ مي مدلول سوسور است كه به ناچار در انتخاب واژه

مانند مدلول هميشه غايب است و اين مشبه يا دال » به مشبه «در واقع،. را تداعي كند» به مشبه«
 ديگر، همواره ةحذف يك واژه و جايگزيني واژ به دليل استعاره. است كه هميشه حاضر است

  . كند داللت دوگانه ايجاد مي
شوند و به  يني به غياب رانده ميبار دال و مدلول در محور جانش در سطح معنايي، يك

شوند كه البته  كه به دليل شباهت انتخاب مينشينند  ميها، دال و مدلول ديگري  جاي آن
اين جايگزيني كه در . ها قابل درك است حضور مدلول اوليه از طريق همنشيني با ديگر دال

 يعني دال و مدلول ؛دهد داد، با جايگزيني يك دال و مدلول ديگر رخ مي حذف با هيچ رخ مي
گيرد كه ردي بر  ها دال و مدلول ديگري قرار مي شوند و به جاي آن اوليه به سكوت تبديل مي

 يك مفهوم به جاي مفهوم 1، استعاره نگاشتبه باور ليكاف. آيد مار ميش  هدال و مدلول اوليه ب
نگاشت  « در واقع،).388: 1987ليكاف، (ديگر براساس شباهت موجود ميان آن دو است 

تعلق دارند »  مفهومي متفاوتة كه هركدام به دو حوز استدو مفهوم بر يكديگر) نسبي(
  . دهد  كه جايگزيني مفهوم مقصد به جاي مبدأ بر محور جانشيني رخ مي) 60: 2003فيارتز، (

، اثر ابراهيم گلستان، نمونه اين نوع سكوت معنايي ديده »ها به دزدي رفته «در داستان
  :شود مي

ها، سرد و عميق به او  هاي مسي ته مطبخ، از روي طاقچه و كاسهها  و كماجدانها  ديگ«
 ).10: 1384گلستان، (» طور كه فلز بايد به او نگاه كند  همان؛كردند نگاه مي

 فلزها يكل طور  مسي و بهة معنايي انسان بر ديگ، كماجدان، كاسة روايت، حوزةدر اين پار
نگاشت، به تصوير كشيدن فضاي زندگي زينب، كارگر خانه است علت اين . نگاشت شده است

قابل ذكر است كه سكوت معنايي استعاره، در راستاي ايجاد . دادن وسعت تنهايي او و نشان
كارگيري   هبا ب. گيرد كه اين دو از عناصر داستاني هستند فضا و زمينه در داستان قرار مي

شود كه تصويرسازي به  ر داستان استفاده ميسكوت معنايي براي فضاسازي، از امكاني د
انجامند تا  هاي معمولي كه گاهي به اطناب مي صورت تأثيرگذارتري انجام شده و از توصيف

 .توان اجتناب كرد اين كاركرد سكوت مي وسيلة به صرفاً يك فضاي داستاني را ايجاد كنند،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mapping 
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 غيابي ةاين رابط. كند  مي غيابي وجود دارد كه بر حضور داللتةدر اين سكوت يك رابط
هاي ديگر كه  يك نشانه را به نشانه «شود كه بينامتني است و به روابط جانشيني مربوط مي

سجودي، (» زند پيوند مي) غابيند(شدند و نشدند  ممكن بود به جاي اين نشانه انتخاب مي
ستعاره دال مبدأ پس، در ا. هاي داللت بر غياب است  كاربرد استعاره يكي از راه).269: 1388

  .كند شود و سكوت معنايي ايجاد مي بار با صفر و بار ديگر با دال مقصد جايگزين مي يك
  

 بررسي سكوت بر محور همنشيني. 2-2

سوسور، (كند  داللت مي»  ميان چيزهاي موجودمناسباتبر محور همنشيني  «، سوسورةبه عقيد
 هر  ةد، يعني نقش ويژنشو ديگر سنجيده مياژگان در ارتباط با يكدر اين محور، و، )80: 1915

بر  اي مبتني  اي، رابطه  زنجيرهةگيرد و رابط مورد توجه قرار مي ديگر ة همنشيني با واژبا هواژ
 ةالبته اين رابط. حضور است و مناسبت دو يا چند عنصر در يك زنجيره را دربرمي گيرد

 و حضور و غياب عناصر در تعامل  غيابي محور جانشيني عمل مي كندةحضوري دربرابر رابط
  . رسند اين دو محور به معنامندي مي

هاي آن است،  گفتار افقي است، رازهايش روي خطي كه واژهساختار  «، بارتةبه عقيد
. گذارد ها بر معنا تأثير مي آمدن سازه همچنين پس و پيش). 5: 1977بارت،(» گيرد قرار مي

  ).125: 1989 يول، (كند ر بافتي ارزش متفاوتي پيدا ميهاي خاص يك واژه در ه درواقع، توالي
  

 سكوت ساختاري بر محور همنشيني. 1-2-2

  )مرجع پس (1ارجاع پسرو. 1-1-2-2

آيد كه در  شمار مي  ه دستوري و نه معنايي بةارجاع پسرو به مثابه جايگزيني يك رابط
ند از ا تلف جايگزيني عبارت انواع مخ).90: 1980هليدي و حسن، (بندي حائز اهميت است  جمله

ارجاع . شود  تقسيم مي3مرجع  و برون2مرجع  درونة دو گونبهحذف و ارجاع كه ارجاع خود 
 و پسرو 4)مرجع پيش(كه خود به دو قسمت پيشرو است متني  مرجع ارجاعي درون درون

لتمند و تواند سكوت دال اي مي در اين ميان ارجاع پسرو به گونه. قابل تقسيم است) مرجع پس(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cataphora 
2. endophoric 
3. exophoric 
4. anaphoric 
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اگر . گيرد افكني صورت مي گرهواسطة   بهسبكي ايجاد كند كه به منظور ايجاد كشش خواندن
 متن بيايد، با ارجاع پسرو ةانگاشته در ادام انگاري در جهت مخالف حركت كند و عنصر پيش پيش

س از  پمتني  و به عناصر درون)18: همان(مواجه هستيم كه نسبت به ارجاع پيشرو نشاندار است 
نمازخانه كوچك  « اين نوع سكوت، در داستانةنمون. شود دهد تا باعث انسجام  خود ارجاع مي

  :شود ، اثر هوشنگ گلشيري ديده مي»من
شود، يا به اشك  قدر كه چشمم تار مي كنم، آن نشينم توي تختم و به او نگاه مي مي«

نقدر كوچك شده است كه  گوشت كوچك من آةكنم نيستش، آن تك نشيند طوري كه فكر مي مي
  ).255: 1380گلشيري،  (»ها پاك محو شده، مثل انگشت كوچك پاي همه آدم

 و مرجع در بافت بعدي داستان گردد برميبه نهاد محذوف » ش «و» او «در اينجا، ضمير
 متن ةادامشود تا  نجكاو مي كهاين شگرد، خوانندواسطة   به. گوشت زائد استةآيد كه همان تك مي
 1گشايي البته در پي آن، گره. افكني است  و اين به نوعي گرهبخوانداي دريافت چيستي مرجع بررا 

» او «دهد كه منجر به معرفي مرجع ضمير يا رفع سكوت ساختاري در بافتي نه چندان دور رخ مي
  .شود مي» ش «و

 
 سكوت معنايي بر محور همنشيني. 2-2-2

 مجاز. 1-2-2-2

مانند و حضورشان را از طريق  ها باقي مي شوند، اما مدلول ف ميها به داليلي حذ گاهي دال
مدلولي در محور همنشيني به غياب رانده شود، مجاز ة وقتي اين شبك. توان فهميد ردشان مي

بار در  بار در سطح دال و يك در سطح معنايي، سكوت يك. مورد استفاده قرار گرفته است
كه قرار است بر مدلول اوليه اشاره كند، به دليل  اما آن دال دوم ،دهد سطح مدلول رخ مي

شود كه حضور مدلول اوليه از طريق  و باعث مياست مجاورت با دال اوليه انتخاب شده 
  .ها قابل درك باشد همنشيني با ديگر دال

بار دال به منظور تعويق معنا حذف مي شود و سپس دال  درواقع، در اين فرايند يك
 حضوري ةرابط «اين. شود گيرد تا جايگزين جاي خالي  بلي قرار ميديگري در مجاورت دال ق

حذف  «كه در آن، نخست» هاي يك متن است  همنشيني يا روابط بين اليهةدر واقع همان رابط
به عنوان مجاز يا  «گذارد، ردي كه از خود باقي ميواسطة   بهدهد و بعد يا برشي رخ مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. resolution, denouement 
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  ).275: 1388سجودي، (» كند ه است، داللت مياي بر آن چه بريده شد اي نمايه نشانه
ها است كه هر يك با حركت  جواري ميان واژه تعبير ياكوبسن از مجاز، روابط هم

ها بر محور همنشيني قرار دارند و مجاز استفاده از واژه متعاقب براي  جلوي واژه به رو
ها به  اين واژه. اقب است متعة قبلي براي توضيح واژة قبلي و نيز استفاده از واژةتوضيح واژ

ها در بافت افقي قرار  شوند و معاني آن يكديگر تداعي مي وسيلة به اي خود علت حركت زنجيره
مجاز فرايندي شناختي است  «شناسان شناختي،  از ديد زبان). 82-78: 1956ياكوبسن، (دارد 

ون همان قلمرو به، براي هستي مفهومي ديگر، مقصد، در كه در آن يك هستي مفهومي، مشبه
در نتيجه، در مجاز، نگاشت درون يك . )39: 2003كوكسز، (» كند دسترسي ذهني فراهم مي

در  ). 94 :2003 گونتر رادن، (دهد  مفهومي مشترك و به صورت درون قلمرويي رخ ميةحوز
  : اين سكوت مشهود استةداستان گلشيري نمون

قدر تنها كه اتاق كوچك بشود و پنجره كس توي اين دنيا تنها نيست، آن  بعد انگار هيچ«
را كنار بزني و پنجره را باز كني ها  هاي آويخته، كه تازه اگر هم پرده بسته باشد با پرده

: 1381گلشيري، (» هاي دنيا خاموش باشند هاي همه خانه آسمان ابري ابري باشد و تمام چراغ
255.( 

بودن  بودن آسمان، خاموش ، ابريهاي آويخته بودن پنجره، پرده شدن اتاق، بسته كوچك
 انسان در علت اين نگاشت اين است كه معموالً. شوند  معنايي تنهايي نگاشت ميةچراغ بر حوز

بندد و در مواقع دلگيري چراغ را  ها را به روي خود مي تنهايي، در اتاقي درها و پنجره
ود كه مفاهيم مجاور با ش ها، باعث مي پس مجاورت مفهوم تنهايي با اين كنش. كند خاموش مي

  .تنهايي بر مدلول غايب داللت كنند
  

  بررسي سكوت بر محور برهمكنش . 3-2

 جانشيني و همنشينيمحل تالقي تماميِ عناصري است كه در دو محور  « برهمكنش،محور
برآيند تمام عواملي است كه به  « كهستنمحوري فرازباني داتوان آن را  و مي» گنجند نمي

 متقابل خواننده ةو رابط) زمان و مكان(بافت موقعيتي  فهم خواننده،  متن، پيش هزمين شكل پس
زباني  عناصر درون «بخشي از اين عوامل به ).54: 1380ساساني،(» كنند مي و نويسنده بروز

 .»مستقيماً در ساختار متنِ خوانده شده وجود ندارند «تفاوت كه ، با اين»شود مربوط مي
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بيني و طرز فكر  هاي قبلي، جهان فرازباني مانند، ذهنيت، دانسته عناصر «بخش ديگر به
ف و زمان، مكان، عناصر موجود در مكان، افراد حاضر در محل، مؤلّ ،)فهم پيش(خواننده 

انگاري و تضمن دو ابزار كاربردشناختي هستند كه   پيش).55: همان( شود مي مربوط» غيره
كنند و برآيند اين دو محور مجموعاً  منشيني عمل نميصرفاً بر يكي از دو محور جانشيني يا ه

  . شود ها مي باعث ايجاد آن
  

 سكوت كاربردشناختي بر محور برهمكنش. 1-3-2

در اين سطح، مخاطب . هاي زباني و كاربران است  ارتباط ميان صورتةكاربردشناسي، مطالع
يول، (پيشين او دارد اي دارد، چرا كه بخش مفقود اطالعات بستگي به دانش  اهميت ويژه

انسجام . پيگيري هستند ها در خود متن قابل ، اما در سطح ساختاري و معنايي فقدان)4: 1996
هليدي و (دهد كه تفسير برخي عناصر گفتمان به برخي ديگر وابسته باشد  متن وقتي رخ مي

. اند هاي مفقودي مرتبط است كه در متن بيان نشده  اين كليت، گاهي با حلقه).4: 1980حسن، 
 كه ي استهاي پيشين انديشه «ها، دانش پيشيني هستند كه شامل برخي از اين حلقه

» شوند  رد يا پذيرفته مي  و همچنينها نقل قول ها اشاره، از آن ندا بصريحضمني يا  طور به
  .)163: 1981كالر، (

  
1انگاشت  پيش.1-1-3-2

 

دارند يا از خالل بافت براي او قابل  اطالعات محذوف كه در دانش پيشين خواننده قرار
واقع، بر اساس اطالعات موجود در روايت  در. شوند انگاشت ناميده مي بازيافت هستند، پيش

تفسير يك جمله، هميشه . توان به اطالعاتي كه در داستان بيان نشده است، دست يافت مي
يكي از ابزارهايي كه باعث بسط متن ناگفته .  از آن چيزي است كه در متن وجود داردبيش
آيد و به عنوان  شمار مي ههاي موجود در ساختار است كه نوعي حذف ب انگاري شود، پيش مي

  اين عنصر).142: 1980هليدي و حسن، (شود  منبع اطالعات محذوف از جمله مطرح مي
 ةبه عقيد. گذارد تا در جاي ديگري پرشود  را خالي ميمحذوف، فضاي ساختاري خاصي

 ، داللييك كنشبه عنوان متن  شرايط ،باشدكه  هرچه  داستانمحتواي معنايي متن، كريستوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. presupposition 
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اين بدان معناست كه هر متني از آغاز  .كند موجود را فرض مي پيش ازهاي ديگر  وجود گفتمان
كريستوا، ( كنند  را بر آن تحميل ميياي خاصكه فضقرار دارد  يهاي ديگر  گفتمانةتحت سلط

هاي ديگر وقتي دمغ  فرض اين است كه آدم ، پيش در اين مثال).170: 1981؛ كالر، 1974
   :شوند، مجبورند يا سيگار بكشند يا به ميخانه بروند مي

هاي ديگر مجبور نيستم سيگار بكشم، و احياناً دنبال يك ميخانه  و بعد ديگر مثل آدم«
 ).255: 1381گلشيري، (» دنج بگردم كه فقط يك ميز داشته باشد و يك صندليكوچك 

انگاشت صرفاً بر محور همنشيني يا جانشيني رخ  توان دقيقاً مشخص كرد كه پيش نمي
  . خورد  تعامل هر دو محور در اين صنعت به وضوح به چشم ميزيرادهد،  مي

  
1تضمن. 2-1-3-2

 

شود،  مي ردهاي موجود در داستان درك واسطة  به هاي غايب كه حضورشان درك روايت
 جمله قبلي به شود كه مطرحدر صورتي كه چيزي در جمله . شود سكوت تضمني ناميده مي

درواقع، براي ايجاد تضمن بايد از . اي ايجاد شده است  نباشد، تضمن يا معناي درونهمربوط
گوينده به طور ضمني بيان ، آنچه كه به تعريف گرايس. خطي كردس تاصول ارتباط گرايس

: 1961گرايس، ( گفتار صريح او متفاوت باشد، داللت ضمني نام دارد باكند، به طوري كه  مي
 نگارنده، بر محور ةبار خود گرايس وضع كرده و به عقيد  اين مفهوم را براي اولين).3

شود، يك  اللفظي گفته و آنچه دريافت مي ميان آنچه به صورت تحت. كند برهمكنش عمل مي
شود بر اين جاي خالي پلي زده شود و  جاي خالي وجود دارد كه معناي ضمني باعث مي

: 1997سعيد، (شده و انسجام متني ايجاد شود  استنباط دريافتواسطة   بهنظر مفهوم مورد
. شود ، وقتي معني عبارتي فراتر از كالم باشد، معناي ضمني ايجاد مي يولة به گفت). 192

البته . ه قصد انتقال پيامي را دارد، الزاماً اين پيام فراتر از معني خود كلمات استوقتي گويند
روايت قابل فهم  معناي ضمني داراي نشانگر صوري نيست و به صورت درك فقدان يك پاره

رود كه در آن، اطالعاتي به عنوان حلقه  شمار مي  ه ب2معناي ضمني، نوعي استنباط. است
 موجود است كه با دانش ة مفقود، نوعي رابطةحلق. كنند اتصال ايجاد ميميان عبارات  3مفقود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. implicature 
2. inference 
3. missing link 
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مطرح   گزاره جهانياين پيشين گوينده و شنونده وجودش قابل درك است و به صورت 
 گفتارها هپار  هاي مفقود ميان استنباط، فرايند پركردن حلقه. دارد y يك xهر كه شود  مي
 مخاطب با استفاده از استنباط براي ).258: 1989 يول،(گوينده يا شنونده است واسطة  به

نظر گوينده در ساخت معنا شركت  پركردن جاهاي خالي متن به منظور تفسير معناي مورد
  ).191: 1997سعيد، (كند  مي

شود، از گفتار يا نوشتار  در تضمن، اطالعاتي كه باعث فهم ارتباط ميان دو عبارت مي
ردي كه تفسير سكوت را در ذهن مخاطب ممكن واسطة  ه بها، شود، ولي اين حذف حذف مي

ند از كيفيت، ا اساس چهار اصل ارتباطي گرايس قابل بازيافت هستند كه عبارت كند، بر مي
بر طبق اصل كيفيت، فرض شنونده بر اين است كه گوينده از صحت . كميت، وضوح و ارتباط

شده بايد تمام اطالعات مورد   بيانبر طبق اصل كميت، عبارت. گويد، اطمينان دارد آنچه مي
شده  بر طبق اصل ارتباط، عبارت بيان. برگيرد نياز را بدون كم و كاستي يا حشو و اضافه در

شده بايد عاري از ابهام و  بايد با عبارات قبلي مرتبط باشد و بر طبق اصل شيوه، عبارت بيان
 در صورت تخطي از اين ).102 :1992لوينسون،  (ايهام باشد، موجز و داراي پيوستگي باشد

نظر  شود كه با مفهوم سكوت تضمني مورد قراردادي ايجاد مي اصول، نوعي داللت ضمني غير
، اثر بهرام صادقي توجه »شب خون «براي نمونه، به داستان. پوشي دارد ما در اين مقاله هم

  :كنيد
كه حقيقتاً او را ديده و در آن لحظه گذرا بود كه ژ را باز ديدم، و هنوز مطمئن نيستم «
  ).379: 1380صادقي، (» باشم

روايت، تخطي از اصل كيفيت صورت گرفته است كه در آن، ضد و  در اين پاره
 ةشود حلق تناقض ميان ديدن و نديدن باعث مي. هاي داللتمند قابل تفسيرند گويي نقيض

. گويد مطمئن نيست گويد او را ديده، ولي بعد مي اي احساس شود كه چرا راوي مي مفقوده
 :اي ديگر از اين نوع سكوت در داستان گلشيري مشهود است نمونه

شود، درست مثل همين پسرك الغر كه پايش  نمي دانم چرا تا آدم نگويد باورشان نمي«
  ).257: 1380گلشيري، (» شكسته بود

تكه دادن  روايت، تخطي از اصل ارتباط كه بين گفتن دوستت دارم و نشان در اين پاره
دهد يك خالء ميان اين دو جمله را بايد پركند و آن اين است كه  گوشت زائد است، نشان مي
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هايي  شود، چون هر ماهيتي با نقصان شدن رابطه مي شدن ماهيت واقعي باعث تمام عيان
در اين نوع . شود نميها  ها را تا خود فرد عيان نكند، كسي متوجه آن مواجه است و اين نقصان

استنباط واسطة   بهرسند، به دليل فرض اصل ارتباط، ربط به نظر مي كه ظاهراً بيعبارات 
هاي محذوف را بازيافت كرد و بازيافت اين اطالعات به گسترش شناختي  توان ارتباط مي

  .كند هاي داستان كمك مي خواننده از روايت داستان و شخصيت
  

  كاركرد گفتماني سكوت در روايت. 3

: 1362براهني، (ند از زمان، مكان، عليت و زبان ا ، ابعاد اصلي قصه عبارتاز ديدگاه براهني
توان گفت كه محل تجلي  بندي سكوت به ساختاري، معنايي و كاربردي مي  تقسيمربنا ب). 139

سكوت ساختاري و معنايي در بعد زباني قصه است و محل تجلي سكوت كاربردشناختي در 
توان بعد زباني و علي را از يكديگر  البته نمي. شود ستان ميبعد عليت است كه باعث انسجام دا

صورت صوري از  اند و ما براي تسهيل امر مطالعه، به  اين ابعاد همه درهم تافتهزيراجدا كرد، 
  . كنيم هم تفكيكشان مي

 به ،دادن ساختار پيرنگ و روايت داستان منظور سامان  بهسكوت بر اساس كاركردش،
 يك ةعناصر داستان كه پيكر. شود شود كه باعث تمايز سبكي مي  ميعنوان شگردي مطرح

 پيرنگ، ، ديدة زاوي، داستان، حادثه،تجربه :ند ازا آورند، عبارت وجود مي داستان را به
افكني،  گره: ند ازا همچنين، اجزاي ساختاري پيرنگ عبارت. الگو و  لحن، فضا، زمينه،شخصيت

از ). 1362 ؛ براهني،1376ميرصادقي، . ك.ر(گشايي   گره اوج،ةكشكمش، تعليق، بحران، نقط
توان به پيرنگ،  جمله عناصر و اجزايي كه در كاركرد گفتماني سكوت دخيل هستند مي

  . گشايي، تعليق، زمينه و فضا اشاره كرد افكني، گره گره
 عملكرد آن ة حوززيراشود،  حذف بر محور جانشيني نوعي سكوت ساختاري تلقي مي

همچنين ارجاع . تواند كاركرد گفتماني داشته باشد ت و فقدان هر عنصر نحوي الزم مينحو اس
هاي  ماند و در بافت پسرو نوعي سكوت ساختاري است كه در آن مرجع ضمير مسكوت مي

 كاركرد اول، پرهيز از تكرار است كه از ؛اين نوع سكوت دو كاركرد دارد. شود بعدي بيان مي
 و است كاركرد دوم سكوتي داللتمند  وكند جاز كالمي كمك ميلحاظ سبكي صرفاً به اي

سكوت . باشد مي داستان ةكاركرد گفتماني آن، ايجاد كشش و كنش عاطفي براي خواندن ادام
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تر به  بدين منظور بخشي از گفتار كه پيش. شود ايجاد مي» افكني گره «در اين كاركرد از طريق
. يابد ننده از خالل بافت به آن بخش دسترسي ميشود و خوا آن اشاره نشده است، حذف مي

افكني در راستاي موضوع اصلي  دهد كه گره نوع سوم كاركرد سكوت ساختاري، وقتي رخ مي
رفتن سكوت ساختاري براي ايجاد ساختار پيرنگ، داستان به كار   بهدر صورت. داستان باشد

  . كند شدن حركت مي محور سمت زبان
با بسامد باالي سكوت ساختاري » درخت گالبي «و» وچك من كةنمازخان «در داستان

گويي، از غياب برخي اطالعات در سطح جمله و  اين متون براي قصه. شويم حذف مواجه مي
كنند كه باعث ايجاد   اطالعات استفاده ميةبه عبارت ديگر، از سكوت ساختاري حذف براي ارائ

افكني   گرهةكنند شود كه منعكس فكني زباني ميا نقش فعال خواننده براي تكميل متن و نيز گره
  :به داستان گلشيري توجه كنيد   براي نمونه،؛در روايت داستان است

  ).251: 1380گلشيري،  (»اما مهم نبود، چون مزاحم نبود. دانستم هست مي«
. اي نشده است تر به آن اشاره  چيزي صحبت شده كه پيشةدر آغاز اين داستان، دربار

در واقع فاعل حذف . داند چه چيزي وجود دارد و چه چيزي بودنش مهم نيست نميخواننده 
سپس، راوي از . افكني شده است  فعلي باعث ايجاد گرهةوجود مرجع براي شناس شده و عدم

و در خالل داستان، تمام مفاهيم مرتبط به ) سكوت معنايي مجاز(گويد  يك گوشت اضافه مي
افكني داستان در اين   گرهزيراشوند،   ساختاري حذف ميگوشت زائد، يعني مصاديق سكوت

  .گيرد نقطه شكل مي
 و» زمينه « و كاركرد آن، ايجادداردسرايي وجود  سكوت معنايي در سنت روايي داستان

حذف يك طرف  با سكوت معنايي. شود است كه اصوالً از طريق توصيف ايجاد مي» فضا«
نظر و همچنين لحني كه   موردة مخاطب از مسئلشود كه توصيفي در ذهن مقايسه، باعث مي

 هاي سكوت ساختاري و معنايي در داستان نمونه. شكل بگيرد دهد،  نظرگاه راوي را نشان مي
درخت گالبي با . اند ه تنيده شد  اين دو سكوت درهم؛ زيراكمي پيچيده است» درخت گالبي«

پس راوي . وق در ارتباط استگذشته راوي، گذشته راوي با نوشتن كتاب و نوشتن با معش
سكوت (شود  اي از اطالعات مفقود مي كند، تكه كدام از اين مقوالت كه صحبت مي  هرةدربار

  .افكني ايجاد شود تا گره) ساختاري
. يك ضرب پنجاه صفحه خواهم نوشت. وقتي شروع به نوشتن بكنم ديگر برنخواهم خاست«
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ترقي، (» اري، روان، محكم، كوبنده، باشكوههاي بلند، متصل، موزون، مثل آبشاري ج جمله
1380 :126.(  
افكني  هاي اسمي و غيره باعث ايجاد گره ع و بدون فعل و متممكارگيري زبان مقطّ  هب

افكني  الزم به ذكر است كه اين گره. يك فقدان است ةدهند  نشانشود كه ساختاري در داستان مي
همچنين، راوي هر .  داستان، تأثيرگذار استةن ادامبر ايجاد ارتباط عاطفي و هيجان براي خواند

ع استفاده گويد، از اين زبان مقطّ  نوشتن، درخت گالبي و معشوق سخن مية مسئلةوقت دربار
 هويت داردفقدان معشوق است كه راوي سعي  ةدهند  نشاناي ها به گونه اين حذف. كند مي

  . پنهان كنددرخت گالبي يا همان معشوق را 
قبول و توجيه،  مرتبه، بدون دليلي آشكار، دليل قابل  برايم آسان بوده و حاال، يككاري كه«

حاصل، چلب چلوپي ناشيانه در  كندني دردناك شده، به دست و پا زدني بي تبديل به جان
اعترافي . توانم بنويسم نمي. اي ثابت حوضي گود، مثل دويدن در خواب، ميخكوب روي نقطه

  ).126: 1380ترقي، (» تلخ
نوشتن و درخت گالبي هر . تواند بنويسد كند كه نمي روايت، راوي اشاره مي در آخر پاره

 از اين سه در داستان كه مطرح شوند، شاهد سكوت يكشوند و هر دو به معشوق مربوط مي
ها براي ايجاد  اند و اين حذف ها حذف شده در اين بخش فعل. گيري روايت هستيم براي شكل

افكني، ايجاد روابط عاطفي و هيجان  ري هستند كه يكي از كاركردهاي گرهافكني ساختا گره
افتد و به ريتم كنش   به صورتي كه نفس به شمارش مي؛ داستان استةبراي خواندن ادام

 يعني فقدان اطالعات در داستان بدين صورت اجرا ؛بخشد گوينده سرعت ميواسطة   بهخواندن
 اند و اين به فضاسازي داستاني د هم تصوير شدهكندن همانن شود كه نوشتن و جان مي
همچنين نوشتن و دست و پا زدن . كند سكوت معنايي در ذهن مخاطب كمك مي وسيلة به
انگيز راوي را براي  اند كه حالت رقت حاصل و نيز دويدن در خواب يكسان فرض شده بي

  .كند مخاطب ترسيم مي
وسيلة  به  به عنوان شگردهاي روايتگريدو نوع سكوت كاربردشناختي، در متون داستاني

افكني باعث  گرهواسطة   بهسكوت تضمني. گيرد مورد استفاده قرار مي» تعليق «و» افكني گره«
انگاري در  شود و سكوت پيش ايجاد كنش عاطفي و كشش براي خواندن ادامه داستان مي

دادن مخاطب   شركتگيري پيرنگ، باعث ايجاز و اقتصاد كالم و همچنين باعث راستاي شكل
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 هاي  شناختي خواننده از شخصيتة گسترش حوزةهاي زيرساختي و در نتيج در گسترش داستان
شود كه  كارگيري سكوت كاربردشناختي باعث مي  هدر نهايت، بسامد باالي ب. شود داستان مي

 وايتگريداستان از لحاظ سبكي تكيه بر چگونگي روايت داشته باشد و تأكيد آن بيشتر بر شيوه ر
در اين شيوه، با استفاده از . داشتن مخاطب در تعليق براي ايجاد كشش خواندن باشد و نگه
هاي مفقوده  شود تا خواننده اين حلقه  برخي اطالعات از متن زدوده مي،انگاشت و تضمن پيش

  .را از خالل روايت بازيافت كند
 صادقي،(» خواهد گرم بشود ورد كه ميآ پلكد و اداي كسي را در مي اما اغلب دور و بر تنور مي«

1380 :377.(  
شود، انسان صادقي نيست و دارد ادا  در اين بخش، شخصيتي كه درباره آن صحبت مي

هاي ادا درآوردن،   يعني در مشخصه؛انگاشتي است سكوت پيشادا درآوردن . آورد مي در
  .كند  معرفي مينظر خود را صداقت وجود دارد و راوي از اين طريق شخصيت مورد عدم

گفتارهاي ديگر ارتباط  اند كه ميان پاره گفتارهايي حذف شده در سكوت تضمني، پاره
گفتار، باعث مي شود كه غياب  خالء معنايي ايجاد شده ميان دو پاره. اند كرده معنايي ايجاد مي

  .نگفتن بخشي از داستان، روايت شكل بگيرد با گفتار محسوس باشد و آن پاره
 ).14: 1384گلستان، (» آخه خانم جون نردبون كه دود نشده بره آسمون «:رع گفتاو با تض

كه نردبان در بافت  از آنجا. شود حضور نردبان صحبت مي  عدمةدر اين بخش، دربار
توان  اند، در ارتباط است، مي داستان با افرادي كه براي تعمير شيرواني از آن باال رفته

به معني حضور ناموجه آن افراد در آن وقت شب است كه حضور آن  استنباط كرد كه عدم
 نردبان به طريقسكوت تضمني از  با در اين داستان. ها دارد بودن آن خود داللت بر دزد

كه از  شود پرداخته ميهاي زينب خدمتكار   عقدهة حضور دزدها و سپس به مسئلةمسئل
عنوان دزد   حضور مردان غريبه بهةپردازي او در زمين جواني با او همراه بوده و باعث خيال

 ة شناختي خواننده دربارةتوان گفت كه اين نوع سكوت، به گستر  در نتيجه مي.شده است
  .كند هاي داستان كمك مي شخصيت

آيد و به رفع ابهام كمك  شمار مي  هب» گشايي گره «يك از انواع سكوت، نوعي رفع هر
دهد و بسته به سبك نويسنده ممكن است  رخ نميرفع سكوت لزوماً در پايان داستان . كند مي

   سكوتقابل ذكر است كه معموالً يك. هاي مختلف داستان وجود داشته باشد در قسمت
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محوري   گشايي از موضوع دارد كه رفع آن باعث گره  اوج قرارةمحوري در داستان در نقط
  . شود داستان مي

  

  گيري نتيجه. 4

هايي اشاره  وت نوشتاري به مثابه غياب داللتمند دالدر اين مقاله نخست به چيستي سك
هاي درون متن  در بافت باعث بازيافت ناگفتهها  كنيم كه داراي كاركرد هستند و رد آن مي
براي چگونگي . انجامند ها به انسجام روايي متن مي ها و غياب آن شود و حضور گفته مي

 كه اين نظريه اين نياز استه ابزاري تحليلي پردازند، ب بازيافت اطالعاتي كه به تكميل متن مي
ها  درواقع، سطوح بازنمايي سكوت نوشتاري و كاركرد آن. دهد ابزار مناسب را ارائه مي

اساس نتايج حاصله، سكوت نوشتاري در سه   بر. كند امكان تفسير متن داستاني را ايجاد مي
، همنشيني و برهمكنش قابل محور جانشيني سطح ساختاري، معنايي و كاربردشناختي بر سه

بر (و ارجاع پسرو ) بر محور جانشيني(سطح ساختاري سكوت شامل حذف . بازنمايي است
بر (و مجاز ) بر محور جانشيني(سطح معنايي سكوت شامل استعاره . است) محور همنشيني
انگاشت و تضمن است كه بر  و سطح كاربردشناختي سكوت شامل پيش) محور همنشيني

  .مكنش قابل بررسي هستندمحور بره
، خواننده بر آن است كه فاصله خالي متن را پركند و بدين ترتيب ميان آمده دست به ةطبق نظري

در اين نظريه، ابزار تحليلي مناسب براي پركردن جاهاي . شود مي او و متن مناسبتي فعال برقرار 
هدف از بررسي . شود  ميبندي و كاركردهاي هر سطح ارائه همين تقسيمواسطة   بهخالي متن

ها  گيري آن بر اساس ناگفته روايت و نيز چگونگي شكلمندي   ساختةسكوت در روايت، مطالع
 متفاوت ةها در هر متن به يك شيو  حائز اهميت در بررسي سكوت اين است كه ناگفتهةمسئل. است

 سكوت ةريدارد، درواقع، در نظ  گونه حذف، كاركرد خاصي را در پي شوند و هر حذف مي
، بلكه بپردازيم يك الگوي همگاني براي بررسي متون داستاني ة ارائ نداريم بهوجه قصد هيچ به

  .  ابزار تحليلي جامع براي بررسي ساخت روايت در داستان استةقصد نگارنده ارائ
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